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RESUMO 

GAMBARATO, B. C. Isolamento e caracterização de ligninas de palha de cana-de-açúcar. 2014. 

106p. Tese (Doutorado em Ciências) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São 

Paulo, Lorena, 2014. 

 

Neste trabalho, foi realizada a caracterização de ligninas de palha de cana-de-açúcar. O 

isolamento das ligninas se deu por acidólise branda e por polpação soda, precedida ou não por 

pré-tratamento com ácido diluído ou por explosão a vapor. A palha de cana e as ligninas foram 

caracterizadas por Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE), Espectrometria no 

Infravermelho (FT-IR) e no Ultravioleta (UV), por Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (¹H 

RMN), Cromatografia de Permeação em Gel (GPC), Análise Termogravimétrica (TGA) e 

Calorimétrica (DSC), Análise Elementar e de Poder Calorífico Superior (PCS). A lignina técnica 

isolada por acidólise branda apresentou fórmula  

����,��
	
 ��,��

	� �,�����
�,��
��

����,��
	� ������,�� e relação H:G:S de 1 : 3,22 : 3,68, com 20% de 

condensação e massa molar média de 1908 Da. A cinética de termodegradação dessa lignina em 

atmosfera inerte se deu com energia de ativação de 13,80 kJ.mol-1, constante pré-exponencial 

0,4799 min-1 e 42% em massa de carvão residual. Foram determinados, ainda, o coeficiente de 

extinção a 280 nm de 26,03 L.g-1 e o Poder Calorífico Superior de 23,72 kJ.g-1. A partir das 

informações obtidas em todas as análises, foi proposta uma estrutura para esta lignina. A 

deslignificação via polpação soda mostrou-se eficiente na remoção da lignina da matriz e foi 

verificado que, durante o processo, ocorre o rompimento de ligações entre a lignina e 

carboidratos, entretanto, algumas dessas ligações não são rompidas e o resíduo do processo, 

denominado lignina, contêm cerca de 17% de carboidratos. A lignina soda apresentou poder 

calorífico superior de 25,14 kJ.g-1, 36% em massa de carvão residual e cinética de 

termodegradação com energia de ativação de 12,73 kJ.mol-1 e k0=0,4195 min-1. Foi verificado que 

as polpas soda que sofreram pré-tratamentos apresentaram um menor teor de lignina e maior 

solubilização de hemiceluloses. Estes tratamentos se mostraram eficientes na hidrólise dos 

complexos lignina-carboidrato e as ligninas obtidas apresentaram os menores teores de 

carboidrato residual e características estruturais diferentes das demais, mostrando-se mais 

condensadas em função das reações que ocorrem em meio ácido. Os coeficientes de extinção a 

280 nm foram iguais a 24,2 L.g-1 e 23,3 L.g-1, respectivamente para as ligninas de explosão a vapor 

e pré-tratamento ácido e suas fórmulas estruturais determinadas por ¹H RMN foram, 

respectivamente, ����,��
	
 ��,��

	� �,������,��
��

����,��
	� ������,�� e  

����,��
	
 ��,��

	� �,������,��
��

����,��
	� ������,��.  

 

 

Palavras-chave: Lignina. Palha de cana-de-açúcar. Análise espectroscópica. Estrutura química. 

Polpação soda. Pré-tratamento ácido. Explosão a vapor. 

  



 
 

ABSTRACT 

GAMBARATO, B. C. Isolation and characterisation of lignins of sugarcane straw. 2014. 106p. 

Thesis (Doctor of Science) – Escola de Engenharia de Lorena, Universidade de São Paulo, Lorena, 

2014. 

 

In this work, the characterisation of lignins of sugarcane straw was made. The lignins were 

isolated by moderate acidolysis and soda process, preceded or not by either diluted acid or steam 

explosion pretreatments. The sugarcane straw and the lignins were characterised by High 

Performance Liquid Chromatography (HPLC), Infrared (FT-IR) and Ultraviolet (UV) Spectrometry,  

Proton Nuclear Magnetic Resonance (H¹-RMN), Gel Permeation Chromatography (GPC), 

Thermogravimetric analysis (TGA) and Differential Scattering Calorimetry (DSC), Elemental 

Analysis and Heat Power (HP). The technical lignin isolated by moderate acidolysis has the 

formula ����.��
	
 ��.��

	� �.�����
�.��
��

����.��
	� ������.��, H:G:S ratio of 1: 3.22: 3.68, is 20% 

condensed and its average molecular weight is 1908 Da. The thermal degradation kinetics analysis 

of this lignin in inert atmosphere was carried out, the results obtained were: activation energy of 

13.80 kJ.mol-1, pre-exponential constant of 0.4799 min-1 and 42% residual char. The extinction 

coefficient obtained at 280 nm was 26.03 L.g-1 and the heat power 23.72 kJ.g-1. A structure was 

proposed for this lignin based on all the information obtained from these analyses. The 

delignification via soda process was efficient at removing lignin; during the process, the breaking 

of bonds between the lignin and carbohydrates was noticed, nevertheless, some of these bonds 

were not broken and the process residue, hereinafter called lignin, contains about 17% 

carbohydrates. The soda lignin has heat power of 25.14 kJ.g-1, 36% residual char and the thermal 

degradation kinetics occurred with activation energy of 12.73 kJ.mol-1 and k0 = 0.4195 min-1. It was 

found that pretreated soda pulps have a lower lignin content and higher solubilisation of 

hemicelluloses. These treatments were efficient in the hydrolysis of lignin-carbohydrates 

complexes, the lignins obtained had the lowest residual carbohydrates contents and different 

structural features from the untreated ones, being more condensed due to the reactions that 

occur in acid medium. The extinction coefficients at 280 nm obtained are 24.2 L.g-1 and 23.3 L.g-1, 

the structural formulas determined by 1H RMN are 

����.��
	
 ��.��

	� �.������.��
��

����.��
	� ������.�� and 

����.��
	
 ��.��

	� �.������.��
��

����.��
	� ������.�� for the steam explosion and acid pretreatment 

lignins, respectively. 

 

Keywords: Lignin. Sugarcane straw. Spectroscopic characterization. Chemical structure. Soda 

process (pulping). Acid pretreatment. Steam explosion. 
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1. Introdução 

 

O aumento da demanda mundial de energia, os recursos petrolíferos instáveis e caros e a 

preocupação com as mudanças climáticas globais têm levado ao desenvolvimento de fontes de 

energia renováveis, que podem complementar o uso dos combustíveis fósseis (RAGAUSKAS et al., 

2006; HIMMEL et al., 2007). Como resultado, a transição global para uma economia baseada em 

recursos renováveis levará a uma redução no consumo de combustíveis fósseis e mais 

participação de outras formas de energia na matriz energética mundial, como a nuclear, solar, 

hidrogênio, eólica e, particularmente, os biocombustíveis.  

O Brasil é um grande produtor de etanol, combustível que tem se mostrado como uma 

boa escolha como fonte de energia renovável devido ao seu elevado grau de octanagem, calor de 

vaporização e compatibilidade com veículos modernos. No processamento da cana, tanto para a 

geração de etanol quanto para a produção de açúcar, são gerados grandes volumes de resíduos, 

principalmente bagaço e palha. A obtenção de produtos e insumos químicos a partir desses 

resíduos é uma estratégia atraente, considerando o baixo custo de matéria-prima e a adequação 

às novas políticas ambientais. Assim, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos no sentido de 

viabilizar a produção de etanol de segunda geração, bem como a obtenção de produtos de maior 

valor agregado a partir de biomassas lignocelulósicas como os resíduos da cana, com a construção 

de biorrefinarias integradas. 

Do processamento dos lignocelulósicos, o principal resíduo é a lignina, uma 

macromolécula de natureza polifenólica complexa, que, dentre outras funções, atua na proteção 

contra o ataque de microrganismos e na resistência mecânica do vegetal. Trata-se do terceiro 

polímero mais abundante na natureza, depois da celulose e das hemiceluloses. Na utilização da 

biomassa lignocelulósica, a lignina não é somente o resíduo, mas também o alvo da maioria dos 

tratamentos químicos e físicos dados aos materiais (HU; RAGAUSKAS, 2012). Dessa forma, o 

interesse em ligninas de plantas anuais tem crescido nos últimos anos. Isso porque a 

digestibilidade enzimática da biomassa depende fortemente do teor e das características físico-

químicas da lignina na planta (LIU; WYMAN, 2003) e também porque a conversão da lignina em 

produtos industriais como vanilina, ácido ferúlico, vinil guaiacol, ligninas opticamente ativas e 

energia representa uma oportunidade para a indústria química (BURANOV; MAZZA, 2008). 

Assim, o conhecimento das características estruturais da lignina é de fundamental 

importância no desenvolvimento de novas tecnologias de conversão de biomassa. O isolamento e 

a caracterização da lignina de diferentes materiais lignocelulósicos têm sido tema de diversos 

trabalhos encontrados na literatura, principalmente com relação a madeiras duras e madeiras 
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moles. Entretanto, informações acerca das características de ligninas de gramíneas e, 

principalmente, de palhas de gramíneas como a palha de cana, ainda são escassas, tornando 

necessária uma investigação mais aprofundada, uma vez que a lignina é uma molécula de 

constituição difícil de ser estabelecida, por causa não somente da complexidade de sua formação, 

mas também porque sofre alterações durante seu isolamento das paredes celulares. Dessa forma, 

este trabalho se propõe a caracterizar a lignina da palha de cana, de modo a compreender melhor 

sua estrutura bem como as modificações envolvidas nos principais tratamentos químicos. 
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2. Revisão Bibliográfica 

 
 

2.1 Cana-de-açúcar e seus resíduos 
 

A cana-de-açúcar é uma planta semiperene com ciclo fotossintético do tipo C4, 

pertencente ao gênero Saccharum, da família das gramíneas, composta de espécies de gramas 

altas perenes, oriundas das regiões temperadas quentes a tropicais da Ásia, especialmente da 

Índia.  No Brasil, a cana-de-açúcar é utilizada principalmente para obter açúcar e etanol e figura 

entre as maiores monoculturas nacionais. Estima-se que, na safra 2013/2014, o Brasil produziu 

653 milhões de toneladas de cana-de-açúcar, gerando aproximadamente 180 milhões de 

toneladas de resíduos (bagaço e palha) (UNICA, 2014). 

O processamento de uma tonelada de cana gera cerca de 140 kg de bagaço e 140 kg de 

palha (Seabra, 2008). A palha (Figura 2.1) se constitui de tudo o que é deixado no campo após a 

colheita mecanizada. Isso inclui não somente as folhas secas, mas também as verdes e o 

“ponteiro” (topo) da planta. Quando parte da palha é deixada na superfície do solo, esta atua na 

melhoria de sua fertilidade, retornando os nutrientes via processo de mineralização, no controle 

de processos erosivos e na maior retenção de água, além de propiciar uma melhoria na 

microbiota do solo (BERTONCINI, 2008). 

 
Figura 2. 1 – Palha de cana-de-açúcar. Fonte: CPT (2011) 

 

Um grande problema associado à palha da cana é a fuligem liberada no meio ambiente 

durante a sua queima no campo, na época da colheita, e pousa no chão na forma de finos blocos 

escuros. A queima da palha leva para a atmosfera gases tóxicos, como gás carbônico, ozônio, 

gases de nitrogênio e de enxofre, o que contribui para a poluição do ambiente. Frente a esse 

problema, o decreto nº 47.700 regulamentou a Lei número 11.241, de 19 de setembro de 2002, 

que dispõe sobre a eliminação gradativa da queima da palha da cana, sendo que, até 2021, toda a 

área mecanizável terá 100% da queima eliminada e, até 2031, a queima será erradicada das áreas 

não mecanizáveis (IMPRENSA OFICIAL, 2003).  
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Com os avanços já obtidos com a aplicação desta lei, a estimativa do governo é de que 

deixaram de ser jogados na atmosfera 16,7 milhões de toneladas de poluentes, sendo 2,7 milhões 

de CO2 equivalente (BRASILAGRO, 2012). Como consequência, há a necessidade de um 

reaproveitamento da palha excedente. O que fazer com esses resíduos vem sendo objeto de 

muitos estudos e experiências em um setor que, nos últimos anos, destacou-se pela capacidade 

de transformar restos em subprodutos valorizados. O Grupo de Conversão de Biomassa, 

Modelagem e Simulação da Escola de Engenharia de Lorena – USP tem estudado estratégias de 

conversão, aproveitamento e geração de produtos de alto valor agregado a partir dos resíduos da 

cana, materiais lignocelulósicos constituídos principalmente de celulose, polioses e lignina. 

 

2.2 Materiais Lignocelulósicos 
 

Os materiais lignocelulósicos, também chamados de biomassas vegetais ou fitobiomassas, 

são constituídos principalmente por três componentes: celulose, hemiceluloses (ou polioses) e 

lignina. A proporção de cada componente difere de planta para planta. Outros compostos, 

encontrados em menor quantidade, correspondem aos extrativos, amido, proteínas, cinzas 

inorgânicas e ácidos graxos (FENGEL; WEGENER, 1989). 

 
Figura 2. 2 – Modelo da estrutura da parede celular de traqueídes de madeira mole e de fibras libriformes 

de madeira dura. LM = lamela média; P = parede primária; S1 e S2 = paredes secundárias, T = parede 
terciária. Fonte: Adaptada de Fengel e Wegener (1989) 

 
A celulose é o principal componente estrutural e as hemiceluloses e a lignina são 

chamadas de componentes subestruturais. Quando as polioses e a lignina são removidas, a 

textura do elemento celulósico, chamado fribrila, é visível. Várias observações em microscópio 

eletrônico deram origem ao modelo de construção da parede celular de madeiras, mostrado na 

Figura 2.2. A estrutura da parede celular é subdivida em parede primária (P), paredes secundárias 

(S1 e S2) e parede terciária (T). As células encontram-se separadas pela lamela média (LM), que é 
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uma camada fina, composta por elevada concentração de lignina. A celulose e as hemiceluloses 

predominam na região da parede celular e a lignina se distribui por toda a estrutura, 

apresentando máxima concentração na lamela média.  

2.2.1 Celulose 

A celulose é um polímero linear constituído de unidades de glicose ligadas por ligações 

éter do tipo β(1-4), que são formadas por meio da liberação de uma molécula de água a partir das 

hidroxilas dos carbonos 1 e 4 de duas unidades de glicose. A unidade repetitiva do polímero é a 

celobiose, mostrada na Figura 2.3. O grau de polimerização é geralmente muito alto, podendo 

atingir valores de cerca de 15000 resíduos em uma única cadeia, colocando a cadeia de celulose 

dentre as mais longas entre os polissacarídeos conhecidos (HENRIKSSON; LENNHOLM, 2009). 

Devido à linearidade das cadeias, as moléculas adjacentes formam uma rede de agregados, 

denominados microfibrilas, insolúveis em água, com comprimento e largura variados.  

 
Figura 2. 3 - Estrutura da celulose 

 

As microfibrilas apresentam regiões cristalinas e amorfas (FENGEL; WEGENER, 1989). As 

ligações de hidrogênio inter e intramoleculares mostradas na Figura 2.4 são responsáveis pela 

manutenção da estrutura cristalina e tornam a celulose resistente à hidrólise ácida, alcalina ou 

enzimática (HENRIKSSON; LENNHOLM, 2009; WOOD; SADDLER, 1988; CONVERSE; WARE, 1994).  



20 
 

 

Figura 2. 4 - Ligações de hidrogênio entre as cadeias de celulose. Fonte: Henriksson e Lennholm (2009). 

 
O tamanho das microfibrilas varia entre diferentes organismos e entre diferentes tecidos 

e pode variar ainda em diferentes camadas da parede celular. É comum assumir que, para 

plantas, cerca de 36 cadeias de celulose formam uma fibrila, podendo este número variar 

consideravelmente. No entanto, em outros organismos, como Acetobacter, as fibrilas podem 

ocorrer em estruturas mais planas, apresentando a forma de uma longa faixa (HENRIKSSON; 

LENNHOLM, 2009). A Figura 2.5 mostra algumas sugestões acerca das dimensões das fibrilas em 

alguns organismos.  

 

Figura 2. 5 - Formas sugeridas para fibrilas de celulose. Fonte: Henriksson e Lennholm (2009) 

 

 

 

 



21 
 

2.2.2 Hemiceluloses 

 
Hemiceluloses, também chamadas de polioses, em geral, são formadas por polímeros 

amorfos, constituídos de 80 a 200 unidades de resíduos de açúcar, dos quais se destacam as 

pentoses (D-xilose, L-arabinose e L-ramnose), hexoses (D-glicose, D-manose e D-galactose) e 

ácidos urônicos (ácidos 4-O-metil-D-glucurônico e D-galacturônico) (Teleman, 2009). A cadeia de 

hemicelulose pode ser constituída por um único monossacarídeo, como é o caso das xilanas), ou 

por duas ou mais unidades, como as xiloglucanas, 4-O-metilglucuronoxilanas, acetilglucomananas. 

A constituição desse polissacarídeo tem relação com o tipo de tecido vegetal que faz parte e da 

espécie de planta a que pertence (FENGEL; WEGENER, 1989).  

As hemiceluloses apresentam um papel importante, ainda que não completamente 

elucidado, na determinação das propriedades mecânicas da parede celular. O padrão estrutural 

pode ter relevância nas interações supramoleculares, que ocorrem na parede secundária. É 

possível que as hemiceluloses sirvam como uma interface entre a celulose e a lignina, facilitando a 

incrustação das fibrilas. Elas podem, ainda, estar relacionadas à manutenção do espaçamento das 

fibrilas de celulose e à regulação da porosidade e resistência da parede celular (TELEMAN, 2009).  

As polioses são classificadas basicamente de acordo com os carboidratos pertencentes à 

cadeia principal do polímero: xilanas, mananas, glucanas, galactanas e pectinas. Nos resíduos da 

cana, a xilana é a hemicelulose presente em maior proporção (ROCHA et al., 1997). A 

representação esquemática de uma xilana típica de gramíneas está mostrada na Figura 2.6.  
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Figura 2. 6 - Representação esquemática de uma xilana de gramínea mostrando alguns grupos substituintes. Xyl = D-
xilopiranose; Ara = L arabinofuranose; (4 Me)-GlcA = ácido (4-O-metil)-D-glicopiranurônico; Ac = acetil; FA = ácido 

ferúlico; DDFA = ácido desidroferúlico. Fonte: McDOUGALL et al. (1993) 
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As ramificações da cadeia principal, também chamadas de decorações, determinam a 

solubilidade, a conformação física da molécula com os demais componentes lignocelulósicos e 

influenciam no modo e na extensão da hidrólise química e enzimática (KULKARNI et al., 1999). 

Ainda, comparada à celulose, apresenta maior reatividade devido à maior acessibilidade pelos 

reagentes, por exemplo, na hidrólise ácida, por ser amorfa e apresentar grande polidispersidade 

(FENGEL; WEGENER, 1989). 

 

2.3 Lignina 
 

A palavra lignina vem do latim lignum, que significa madeira. Trata-se de um dos 

principais componentes dos tecidos de gimnospermas e angiospermas, ocorrendo em vegetais e 

tecidos vasculares. Sabe-se que a lignina tem um importante papel no transporte de água, 

nutrientes e metabólitos, sendo responsável pela resistência mecânica de vegetais, além de 

proteger os tecidos contra o ataque de microrganismos (FENGEL; WEGENER, 1989). Estima-se que 

haja cerca de 300 bilhões de toneladas de lignina no planeta, com uma taxa de biossíntese em 

torno de 20 bilhões de toneladas por ano (ARGYROPOULOS; MENACHEM, 1998) 

A lignina é uma macromolécula natural de estrutura bastante complexa. Não é um 

polímero linear como a celulose ou um polímero ramificado como as hemiceluloses, mas sim uma 

rede tridimensional com as subunidades ligadas por ligações do tipo éter (C-O-C) e carbono-

carbono (C-C) distribuídas aleatoriamente. A estrutura e as propriedades da lignina são de grande 

interesse para a indústria de celulose, uma vez que a polpação química e as etapas de 

branqueamento são baseadas, principalmente, em reações com lignina e compostos de 

degradação de lignina (HENRIKSSON, 2009). Além disso, dentro do conceito de biorrefinaria, a 

lignina tem um papel importante, pois, a partir dela, é possível produzir uma gama imensa de 

compostos, por meio de reações de oxidação, hidrólise, hidrogenólise, dentre outras 

(LAURICHESSE; AVÉROUS, 2014; SCHUCHARDT et al.., 2001; GONÇALVES, 1995). 

Muitos pontos relativos principalmente à estrutura da lignina permanecem em dúvida. 

Isto decorre da grande diversidade da estruturas das ligninas quando se passa de uma espécie 

vegetal para outra ou, até mesmo, dentro da mesma espécie, quando são analisadas partes 

diferentes do vegetal. Essa diversidade de estruturas se dá principalmente pela natureza aleatória 

do acoplamento dos monômeros de lignina, via polimerização radicalar dos alcoóis p-cumarílico, 

sinapílico e coniferílico (Figura 2.7). São compostos fenilpropanóides e diferem uns dos outros 

pela presença e quantidade de grupos metoxila ligados no anel aromático. Outros compostos 

fenilpraponóides, como os mostrados na Figura 2.8, também podem atuar como monômeros na 
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formação da lignina, principalmente em gramíneas (HENRIKSSON, 2009). A proporção entre os 

precursores varia entre as diferentes espécies de plantas e a razão entre eles tem sido usada para 

fins taxonômicos (FENGEL; WEGENER, 1989). As ligninas de madeiras duras apresentam, em sua 

composição, além de grupos guaiacil, proporções mais altas de grupos siringil, enquanto as 

ligninas de madeiras moles são mais ricas em grupos guaiacil. As ligninas de gramíneas 

apresentam grupos p-cumaril, além de grupos siringil e guaiacil (HENRIKSSON, 2009). 
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Figura 2. 7 - Unidades de fenilpropano precursoras da lignina 
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Figura 2. 8 - Precursores incomuns de ligninas 

 
Os monômeros precursores da lignina são biossintetizados a partir da fenilalanina, 

utilizando o poder redutor proveniente de duas moléculas de NADPH e consumindo um ATP no 

processo, como mostra a Figura 2.9 (HENRIKSSON, 2009; FREUDENBERG, 1959). 

 



24 
 

OOH OOH

NH2

OOH

OH

OO

OH

CoA

O

OH

OH

OH

OO

OH

CoA

OH

OO

OH

CoA

OCH3

O

OH

OCH3

OH

OH

OCH3

O

OH

OCH3OH

OH

OH

OCH3OH

O

OH

OCH3H3CO

OH

OH

OCH3H3CO

Lignina

FenilalaninaÁcido cinâmico

Ácido p-cumérico

p-Cumeril CoA Cafeoil CoA Feruloil CoA

p-Cumaraldeído Coniferaldeído 5-hidroxiconiferaldeído Sinapaldeído

Ácool p-cumarílico Álcool coniferílico Álcool sinapílicoÁlcool 5-hidroxiconiferílico

CCoA3H

PAL

C4H

4CL

COMT

CCoAOMT

CCR CCR

CAD CADCAD CAD

F5H COMT

            CAD = cinnamyl alcohol dehydrogenase

            C4H = cinnamate 4-hydroxylase

    CCoA3H = coumaryl Coenzyme A3-hydrolase

CCoAOMT = caffeoyl-coenzyme A-O methyltransferase

            CCR = cinnamoyl Coenzyme A reductase

        COMT = caffeic acid O-methyltransferase

            F5H = ferulic acid 5-hydroxylase

             4CL = 4-coumeric acid:Coenzyme A ligase

            PAL = phenylalanine ammonia lyase

 

Figura 2. 9 - Biossíntese da Lignina. Fonte: Adaptada de Henriksson (2009) 
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A polimerização da lignina a partir dos alcoóis precursores se processa por meio da 

abstração enzimática de um próton e um elétron formando radicais fenóxi. A Figura 2.10 mostra 

as estruturas de ressonância do radical fenoxi formado a partir do álcool coniferílico. O 

acoplamento posterior se dá de forma aleatória, sem controle enzimático. Formam-se primeiro 

dímeros, que se acoplam aos radicais monoméricos, formando trímeros, tetrâmeros até se chegar 

numa estrutura maior, com diversas unidades (GONÇALVES, 1995). Como o acoplamento pode 

ocorrer em diversos pontos da molécula, são formados diferentes tipos de ligação entre essas 

estruturas, como mostra a Figura 2.11. Isto confere uma estrutura aleatória e bastante reticulada 

para a macromolécula de lignina, como pode ser visto na Figura 2.12. 

 

CH2OH

OCH3

OH

CH2OH

OCH3

OH

CH2OH

OCH3

O

CH2OH

OCH3

O

CH

CH2OH

OCH3

O

CH2OH

OCH3

O

CH2OH

OCH3

O

CH

CH2OH

OCH3

O
-

- -+

.

.

.

.

.
.

Lacase Peroxidase
1/4 O2

1/2 H2O

1/2 H2O2

 H2O

 

Figura 2. 10 - Geração enzimática de estruturas de ressonância do radical fenoxi. Fonte: Henriksson (2009) 
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Figura 2. 12 - Estrutura da lignina de palha de trigo. Fonte: Adaptada de Sun et al. (1997) 

As interações entre a lignina, a celulose e as polioses determinam a ultraestrutura da 

parede celular dos materiais lignocelulósicos.  A Figura 2.13 mostra a distribuição da lignina e dos 

polissacarídeos em nível molecular. Este modelo para as camadas S2 é baseado nos estudos de 

Lawoko et al. (2003). Segundo este estudo, acredita-se que a maior parte da lignina esteja 



 

localizada entre as cadeias de 

e a celulose (HENRIKSSON

Figura 2. 13 - Distribuição da lignina e polissacarídeos em nível molecular
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2.3.1 Ligninas de gramíneas 

Os estudos sobre a estrutura de ligninas e reações envolvidas no seu isolamento, até os 

anos 90, tratam principalmente da lignina como um subproduto da indústria de papel e celulose. 

Os livros e revisões sobre lignina mais citados (ADLER, 1977; FENGEL; WEG

ARGYROPOULOS; MENACHEM, 1998; DIMMEL, 2010) focam seus estudos 

principalmente em ligninas de madeiras e fornecem informações excelentes acerca de 

generalidades sobre todos os tipos de ligninas e processos (BURANOV; MAZZA
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estrutura e propriedades de ligninas de gramíneas e de resíduos do processamento industrial 

cresceram a partir do final dos anos 90, graças ao interesse na produção de 

bioetanol a partir de plantas de ciclo anual. A estrutura das ligninas de gramíneas, principalmente 

das palhas de gramíneas, ainda não é bem elucidada, uma vez que essas ligninas apresentam 

uturais com relação às ligninas de madeiras (BURANOV;

A lignina está sempre associada com carboidratos, principalmente com as hemiceluloses, 

via ligação covalente no carbono α e no carbono 4 e essa associação é denominada Complexo 

Carboidrato (CLC). Em gramíneas, os ácidos hidroxicinâmicos (p
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. Fonte: Henriksson (2009) 

Os estudos sobre a estrutura de ligninas e reações envolvidas no seu isolamento, até os 

anos 90, tratam principalmente da lignina como um subproduto da indústria de papel e celulose. 

WEGENER, 1989; LEWIS; 

, 2010) focam seus estudos 

principalmente em ligninas de madeiras e fornecem informações excelentes acerca de 

MAZZA, 2008). Entretanto, 

as informações sobre ligninas de gramíneas são limitadas nessas referências. Estudos com foco na 

e de resíduos do processamento industrial 

, graças ao interesse na produção de 

bioetanol a partir de plantas de ciclo anual. A estrutura das ligninas de gramíneas, principalmente 

das palhas de gramíneas, ainda não é bem elucidada, uma vez que essas ligninas apresentam 

BURANOV; MAZZA, 2008). 

A lignina está sempre associada com carboidratos, principalmente com as hemiceluloses, 

ção é denominada Complexo 

. Em gramíneas, os ácidos hidroxicinâmicos (p-cumárico e ferúlico) 

fazem a ligação entre a lignina e as hemiceluloses, formando os denominados Complexos Lignina-

CLC de gramíneas ou Complexos-Lignina-
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Ferulato-Carboidrato (CLFC) (BAUCHER et al., 1998; SUN et al., 2002). A Figura 2.14 ilustra esses 

complexos.  

 

Figura 2. 14 - Complexos Lignina-Fenólico-Carboidratos em palha de trigo. Fonte: Sun et al. (1997) 

 
Nos complexos Lignina-Carboidrato de gramíneas, o ácido ferúlico está ligado à lignina por 

uma ligação éter e ao carboidrato (arabinoxilanas, principalmente) por ligação éster álcali-lábil ou 

por ligações álcali-estáveis, como as ligações fenilglicosídicas e benzil-eter (FORD, 1990).  Esses 

complexos podem apresentar diferentes teores de lignina e carboidratos, variando de acordo com 

a espécie, a região e o tamanho das cadeias de lignina. Azuma e Koshimijima (1988) 

caracterizaram o CLC da palha de arroz e verificaram que este material contém 63,9% de 

carboidratos (80,1% de xilose, 13% de arabinose, 4,3% de glicose, 2,3% de galactose e 0,4% de 

manose), 2,8% de ácidos urônicos, 27,7% de lignina Klason, 4,2% de acetil, 4% de ácido trans p-

cumárico e 0,8% de ácido trans-ferúlico. Chesson (1993) estudou esses complexos em ligninas de 

azevem (Lollium) encontrou um teor de lignina de 85% e a fração de carboidratos composta por 

xilose e glicose, principalmente. 

A presença da associação de componentes fenólicos com carboidratos representa a maior 

barreira para a sua utilização (BURANOV; MAZZA, 2008). No entanto, as causas dessa barreira 

ainda são questionáveis e podem ser os polifenóis, oligômeros fenólicos ou monofenóis, 

dependendo da espécie, da região e maturidade da planta (HIMMELSBACH, 1993). Assim, 

tecnologias específicas de fracionamento devem ser concebidas para cada espécie de gramínea 

(ou resíduo), tornando de extrema importância o conhecimento da estrutura da lignina dessas 

plantas. 

2.3.2 Grupos acila, ferulatos, diferulatos e outros componentes 

Ligninas de tecidos não lenhosos podem ocorrer em formas naturalmente acetiladas, 

cumariladas e/ou p-hidroxibenzoiladas, como mostra a estrutura da Figura 2.15. Todas as 
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gramíneas apresentam ligninas aciladas pelo ácido p-cumárico no carbono γ de cadeias laterais 

(NAKAMURA; HIGUCHI, 1976). Estudos recentes de ressonância magnética nuclear com ligninas 

de plantas como milho, trigo e outras gramíneas confirmam esse fato e postulam que a acilação 

ocorre exclusivamente na posição γ de unidades do tipo S (GRABBER et al., 1996; CRESTINI; 

ARGYROPOULOS, 1997; RALPH et al., 1999; RALPH, 1999).  

 

Figura 2. 15 - A estrutura de uma lignina de kenaf acetilada. Fonte: Adaptada de Ralph (1996) 

 
Ferulatos e diferulatos se comportam como monômeros de lignina e se ligam às unidades 

de lignina via processo radicalar em gramíneas. Foi postulado que os ferulatos estão associados 

ao processo de lignificação em gramíneas e que esses compostos atuam como sítios nucleadores 

para a formação da lignina, permitindo a grande ocorrência de copolimerização, o que auxilia a 

fixação da lignina na parede celular nos estágios iniciais de lignificação. Assim, ferulatos podem 

ser considerados como componentes naturais de ligninas de gramíneas (ISHII, 1997; RALPH et al., 

1995; HATFIELD et al., 1999). 

 

Figura 2. 16 - Mecanismos de lignificação envolvendo ferulatos. Fonte: Adaptada de Ralph et al. (1998) 
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Em gramíneas, os ferulatos se apresentam na região da parede celular como ésteres de 

polissacarídeos (arabinoxilanas, principalmente) e se ligam à lignina na forma de complexos 

Lignina-Ferulato-Carboidratos, de onde o ferulato pode ou não ser extraído, dependendo do 

mecanismo de acoplamento. O mecanismo “passivo” gera o CLFC do tipo A mostrado na Figura 

2.16, de onde o ferulato pode perfeitamente ser extraído. Já no mecanismo ativo, o acoplamento 

radicalar dá origem ao CLFC do tipo B, de onde somente uma pequena fração do ferulato pode ser 

extraída (BURANOV; MAZZA, 2008). 

 

Figura 2. 17 - Incorporação de diferulatos em ligninas. Fonte: Adaptada de Ralph et al. (1998) 

 
O mecanismo de acoplamento de diferulatos à lignina é semelhante ao dos ferulatos, 

como mostra a Figura 2.17. Ralph et al. (1998) demostraram que ferulatos, diferulatos 5-5’ ligados 

e todos os diferulatos isoméricos são subquantificados nos estudos estruturais de ligninas, uma 

vez que é praticamente impossível de extraí-los. 

 

Figura 2. 18 - Dibenzodioxocinas e arilisocromanas em ligninas 
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Outras estruturas fenólicas ocorrem em ligninas de gramíneas com menor frequência, 

como as dibenzodioxocinas e as arilisocromanas (Figura 2.18). As dibenzodioxocinas apresentam 

uma estrutura trimérica éter-cíclica formada a partir do acoplamento radicalar de um dímero 5-5’ 

com um monômero de lignina (GALKIN et al., 1997; RALPH, 1999). Foi proposto por Peng et al. 

(1999) que o mecanismo de formação das arilisocromanas se dá diretamente via acoplamento 

radicalar de monômeros de lignina. 

 
2.4 Separação dos componentes lignocelulósicos 

 
O aproveitamento das frações da biomassa vegetal requer uma ou várias etapas de 

separação desses componentes. Diversos fatores contribuem para a recalcitrância dos materiais 

lignocelulósicos à desconstrução química ou biológica (HU; RAGAUSKAS, 2012). Dentre os 

principais, incluem-se o teor de lignina, hemiceluloses acetiladas, os complexos lignina-

carboidrato, a cristalinidade da celulose e seu grau de polimerização, o volume dos poros e a área 

superficial da celulose (SIERRA et al., 2008). Assim, diversos processos de fracionamento dos 

materiais lignocelulósicos têm sido desenvolvidos com o objetivo de maximizar o rendimento de 

cada uma das frações, permitindo, ao máximo, o aproveitamento integral da biomassa. 

O objetivo dos processos de fracionamento é promover mudanças na ultraestrutura do 

material, de modo a liberar as fibras de celulose e aumentar a acessibilidade dos agentes de 

hidrólise aos componentes estruturais da biomassa (ALVIRA et al., 2010). Assim como o 

fracionamento, o desempenho da etapa posterior de hidrólise dos carboidratos está condicionado 

a diversos fatores, como a cristalinidade da celulose, seu grau de polimerização, a umidade e a 

porosidade do material, o conteúdo de lignina e as perdas inerentes a cada um dos processos 

(BALAN et al., 2009). O processo ideal é aquele que obtêm polpa com baixo teor de lignina, maior 

acessibilidade dos agentes químicos de hidrólise aos carboidratos da matriz com as menores 

perdas possíveis. 

A lignina age como uma barreira física contra o acesso enzimático à fração de 

carboidratos. Embora o mecanismo detalhado que explica à proteção promovida pela lignina 

contra a hidrólise enzimática ainda não seja completamente compreendido, entende-se que a 

estrutura e distribuição da lignina são fatores determinantes na hidrólise enzimática dos 

lignocelulósicos (LAUREANO-PEREZ et al., 2005). Sabe-se que, durante a hidrólise enzimática, as 

enzimas tendem a se ligar irreversivelmente à lignina por meio de interações hidrofóbicas, o que 

causa perda de atividade e a exigência de uma maior carga enzimática no processo (YANG; 

WYMAN, 2006; MOONEY et al., 1998). 
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As etapas de separação das frações lignocelulósicas são comumente chamadas de pré-

tratamentos ou ainda de polpação. Geralmente, chama-se polpação a etapa principal, onde 

ocorre a maior deslignificação e pré-tratamentos as etapas anteriores à polpação, que são 

igualmente importantes para o processo geral, porém não levam a uma deslignificação tão 

efetiva, mas preparam o material para maximizar o desempenho da etapa principal. Esses 

processos podem ser físicos, químicos, biológicos ou uma combinação desses. Diversos trabalhos 

têm demonstrado as potenciais aplicações da polpação soda, do pré-tratamento com ácido 

diluído e do pré-tratamento por explosão a vapor para a obtenção de polpa celulósica (MILÉO, 

2011), de açúcares fermentescíveis para produção de etanol de segunda geração (CANILHA et al., 

2010; SILVA et al., 2011) e na obtenção de produtos com lignina em suas formulações (OLIVEIRA; 

GONÇALVES, 2013; JOFFRES et al., 2014).  

 

2.4.1 Polpação Soda 

O processo consiste na deslignificação com hidróxido de sódio. A lignina é degradada 

extensivamente em meio alcalino, enquanto os polissacarídeos são relativamente resistentes. 

Como consequência, o tratamento de um lignocelulósico em meio básico pode dar origem a um 

resíduo insolúvel e enriquecido em polissacarídeos, o que tecnicamente é denominado como 

polpa celulósica ou polpa soda.  

As reações da lignina em meio alcalino geralmente têm início na desprotonação de uma 

hidroxila fenólica, que forma uma estrutura metileno quinona, por meio da clivagem do carbono 

alfa (FENGEL; WEGENER, 1989), como mostra a Figura 2.19. 
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Figura 2. 19 - Formação de metileno quinonas em meio alcalino 

A metileno quinona pode, ainda, se no meio reacional houver somente hidróxido como 

base forte, dar origem a estruturas do tipo estilbeno por eliminação do carbono gama, como 

ilustra a Figura 2.20. 



33 
 

R

O

CH2OH

OCH3

OH

Lig

OCH3

O
R

O

CH2OH

OCH3

O
-

Lig

OCH3

O

H

O

OCH3

O

Lig

OCH3

O

CH2

OCH3

OH

Lig

OCH3

O

-OH
- -OR

- HCHO

 

Figura 2. 20 - Formação de estruturas do tipo estilbeno 

A clivagem da ligação éter no carbono beta em estruturas não fenólicas da lignina está 

relacionada com a desprotonação de hidroxilas do carbono alfa (HENRIKSSON, 2009). Em 

temperaturas elevadas, o íon (OH)- desprotona a hidroxila do carbono alfa e a reação mostrada na 

Figura 2.21 se inicia. 
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Figura 2. 21 - Clivagem das ligações éter no carbono beta em estruturas não fenólicas em meio alcalino 

 

Podem ocorrer ainda, reações de condensação entre os fragmentos de lignina que são 

liberados em meio alcalino, que serão discutidas no Capítulo 5. Tais reações podem levar a um 

aumento da massa molar da macromolécula de lignina, podendo ocorrer a reprecipitação da 

lignina sobre as fibras celulósicas. Ao final do processo, grande parte da lignina está solúvel em 

meio alcalino. Separa-se a polpa obtida do licor de polpação e, por meio da adição de ácido, 

reduz-se o pH do licor de polpação para precipitar a lignina extraída da matriz. Essa lignina é 
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separada por filtração ou centrifugação e levada a pH neutro por sucessivas lavagens com água 

destilada. 

 

2.4.2 Pré-tratamento com ácido diluído 

 

O tratamento com ácido diluído é um dos pré-tratamentos químicos mais importantes 

devido ao elevado grau de solubilização e recuperação das hemiceluloses, o que promove uma 

melhora considerável na digestibilidade enzimática subseqüente (LIU;  WYMAN, 2004). Trata-se 

de um pré-tratamento bastante difundido, que tem sido aplicado em madeiras, gramíneas e 

resíduos agrícolas (ZHENG et al., 2008). Embora o uso de uma grande variedade de ácidos 

(clorídrico, nítrico, fosfórico, acético) seja reportado na literatura, o ácido sulfúrico é o agente 

químico mais utilizado nesse processo, por ser barato e apresentar bons resultados 

(TAHERZADEH; KARIMI, 2007). 

As hemiceluloses, principalmente as xilanas, são fortemente hidrolisadas à xilose durante 

o pré-tratamento ácido, por serem, em sua maior parte, amorfas, facilitando o acesso do ácido às 

cadeias hemicelulósicas (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). Embora este tratamento alcance elevadas 

conversões de xilana em xilose, condições severas levam à formação de alguns subprodutos 

indesejados são formados, como furfural, ácido fórmico, ácido acético e ácidos urônicos. Esses 

produtos não somente reduzem o rendimento de açúcares fermentescíveis como são inibidores 

da produção de etanol durante o processo fermentativo. A Figura 2.22 mostra resumidamente a 

formação desses subprodutos inibidores a partir da xilose. 
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Figura 2. 22 – Formação de furfural e ácido fórmico a partir da xilose. Fonte: Hu e Ragauskas (2012) 

A celulose também sofre reações de hidrólise em meio ácido. Este processo consiste em 

dois estágios: uma hidrólise inicial rápida da porção amorfa de celulose e uma degradação 

hidrolítica mais lenta da fração cristalina (STEPHENS et al., 2008; EMELSY; HEYWOOD, 1997). Em 

razão da rápida degradação da fração amorfa, diz-se que a cristalinidade da celulose aumenta 

durante o pré-tratamento ácido. As reações de hidrólise em meio ácido também contribuem para 
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a redução do grau de polimerização da celulose, fator determinante na digestibilidade enzimática 

da polpa.  

Assim como ocorre para a xilose, o pré-tratamento ácido promove a formação de 

subprodutos indesejados a partir da glicose hidrolisada da matriz, como hidroximetilfurfural, 

ácido levulínico e ácido fórmico, como mostra a Figura 2.23. Foi proposto que esses compostos 

agem como inibidores de processos fermentativos, prejudicando o crescimento de 

microrganismos por desacoplamento e mecanismos de acúmulo de ânions intracelulares 

(RUSSELL, 1992). 
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Figura 2. 23 - Formação de hidroximetilfurfural e ácido fórmico a partir de glicose. Fonte: Hu e Ragauskas (2012) 

 

As reações da lignina em meio ácido se processam, geralmente, via formação de um íon 

carbônio, formado a partir da clivagem da ligação α-O-4, mais facilmente hidrolisada em meio 

ácido, como mostra a rota A da Figura 2.24. Entretanto, o que ocorre predominantemente em 

meio ácido são reações de condensação, como mostra rota B da Figura 2.24, formando ligações C-

C, provocando um acúmulo de material insolúvel em meio ácido. Assim, o tratamento ácido não 

leva a uma deslignificação considerável.  



36 
 

(H+)

H+

- -OR

H2O

Lig

R

O

CH2OH

OCH3

O

Lig

OCH3

O

Lig

CH
+

CH2OH

OCH 3

O

Lig

OCH 3

O

Lig

OH

CH2OH

OCH 3

O

Lig

OCH 3

O

Lig

Lig

OCH3

O

+

Lig

CH2OH

OCH3

O

Lig

OCH3

O

Lig

Lig

H3CO

O

A

B

 

Figura 2. 24 – Reações de uma estrutura genérica de lignina em meio ácido via formação de íon carbônio 

 

Diversos estudos mostram que, em função da hidrólise dos carboidratos, principalmente 

das xilanas, o teor de lignina Klason na matriz aumenta com o pré-tratamento (WYMAN et al., 

2011; JUNG et al., 2010). Além disso, alguns trabalhos sugerem que o aumento do teor de lignina 

Klason se dá também em função da repolimerização dos produtos de degradação dos 

polissacarídeos com a fragmentos de lignina, para formar um material denominado pseudolignina 

(LI et al., 2005, 2007), como ilustra a Figura 2.25. 
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Figura 2. 25 – Fragmentação da lignina e repolimerização com furfural ou hidroximetilfurfural durante o 
pré-tratamento ácido. Fonte: Adaptada de Hu e Ragauskas (2012) 

  

2.4.3 Pré-tratamento por Explosão a Vapor 

A explosão a vapor envolve o cozimento do material a altas temperaturas e pressões, 

seguido de uma rápida descompressão, modificando radicalmente a estrutura da parede celular 

(RAMOS, 2003). Este processo é considerado uma combinação de um tratamento físico com um 

tratamento químico, uma vez que diversas reações químicas ocorrem nas condições empregadas 

no processo, que geralmente ocorre numa faixa de temperatura entre 160 e 260 ºC (pressão de 

0,69 a 4,83 MPa) com um tempo de residência de alguns segundos até vários minutos antes da 

descompressão do sistema à pressão atmosférica (HU; RAGAUSKAS, 2012). 

O pré-tratamento pode ser realizado com uma diversa gama de biomassas, incluindo 

madeiras (SADDLER et al., 1993; CHEN et al., 2010) e resíduos agrícolas (OLIVEIRA et al., 2013), 

gerando um material mais facilmente fracionável e susceptível a ataques químicos e enzimáticos. 

O processo pode ocorrer com ou sem a presença de um ácido como catalisador (BROWNELL et al., 

1986). No caso do processo sem adição de ácido, reações de auto-hidrólise ocorrem no sistema 

catalisadas pelos ácidos liberados a partir da própria biomassa, principalmente o ácido acético 

produzido a partir da hidrólise dos grupos acetil de hemiceluloses. Além disso, a própria molécula 

de água possui um caráter ácido em altas temperaturas, contribuindo para a hidrólise dos 

carboidratos. A Figura 2.26 ilustra genericamente a hidrólise da celulose e de uma hemicelulose 
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nessas condições, podendo levar a formação de subprodutos como furfural, hidroximetilfurfural, 

ácido levulínico, furano, ácido fórmico e ácido acético. 

 

 

Figura 2. 26 – Hidrólise dos polissacarídeos e formação de subprodutos durante o pré-tratamento por 
explosão a vapor. Fonte: Adaptada de Ramos (2003) 
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Chen et al. (2010) estudaram a cinética de remoção de hemicelulose na explosão a vapor 

e observaram que tanto a taxa de remoção de xilana quanto à de desacetilação aumentam no 

início do processo e diminuem gradualmente ao longo do pré-tratamento. Eles verificaram que a 

xilana dissolvida no início do processo possui um elevado grau de polimerização e elevado grau de 

acetilação, uma vez que os grupos acetil aumentam a solubilidade da xilana, enquanto a xilana 

liberada no final do processo apresenta um baixo grau de polimerização e acetilação, sendo 

provavelmente proveniente de complexos lignina-carboidratos.  

Assim como ocorre no pré-tratamento ácido, à medida que a severidade do processo de 

explosão a vapor aumenta, ocorrem mais reações de condensação e repolimerização entre os 

produtos de degradação com a lignina, levando a um aumento no teor de lignina Klason (WANG 

et al., 2009a, 2009b).  Foi proposto que, durante o pré-tratamento por explosão a vapor, ocorrem 

dois tipos de reações: inicialmente, uma rápida despolimerização da lignina nativa e das 

hemiceluloses devido à hidrólise ácida, seguida de reações de repolimerização e condensação, 

levando à formação de pseudo-ligninas (LI; GELLERSTEDT, 2008). 

 

Figura 2. 27– Padrão de degradação da lignina durante a explosão a vapor. Hidroxilas fenólicas são formadas por 

hidrólise ácida (A) de subestruturas β-O-4, a partir das quais se formam quinonas (B). Este processo facilita a clivagem 
homolítica de ligações β-O-4 (C), gerando radicais que se acoplam para produzir uma grande variedade de subprodutos 

condensados. Fonte: Adaptada de Ramos (2003). 
 

Durante o tratamento por explosão a vapor, a lignina é inicialmente degradada por meio 

da clivagem homolítica da ligação β-O-4 e outras ligações ácido-lábeis, como mostra a Figura 2.27. 

A liberação desses produtos de baixa massa molar aumenta com a severidade do processo, tendo 
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sido evidenciado por cromatografia de permeação em gel que um aumento na severidade do pré-

tratamento provoca uma diminuição gradual na massa molar da lignina sem interferências na 

polidispersidade (EMMEL, 1999). No entanto, sob severidades excessivamente altas, a massa 

molar aparente da lignina se estabiliza e pode até aumentar, sugerindo que as reações de 

condensação prevalecem sob estas condições de pré-tratamento.  
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3. Objetivos 

 

3.1 Objetivo Geral 
 

O objetivo primordial deste trabalho é caracterizar ligninas de palha de cana-de-açúcar. 

Espera-se com este estudo obter informações estruturais sobre a lignina de palha de cana e as 

modificações sofridas por esta molécula no processo de polpação soda e nos pré-tratamentos 

com ácido diluído e por explosão a vapor, com o intuito de contribuir para a biorrefinaria de 

materiais lignocelulósicos. 

 

3.2 Objetivos específicos 
 

a) Caracterizar a palha de cana livre de extrativos quanto aos teores de celulose, 

hemiceluloses, lignina e cinzas inorgânicas; 

b) Obter lignina técnica de palha de cana por acidólise branda; 

c) Isolar as ligninas dissolvidas no licor de polpação soda de amostras de palha de cana que 

passaram ou não por pré-tratamentos; 

d) Realizar a caracterização das ligninas por técnicas químicas e espectroscópicas; 

e) Estudar a termodegradação das ligninas e determinar a temperatura de transição vítrea 

de cada uma delas; 

f) Determinar o poder calorífico superior das ligninas. 
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4. Materiais e Métodos 

 

Toda a palha de cana-de-açúcar utilizada neste trabalho foi obtida no Centro de 

Tecnologia Canavieira (CTC) em Piracicaba – SP, colhida no mês de Junho de 2012. O material foi 

lavado exaustivamente com água e a secagem foi realizada ao sol, até que a umidade do material 

atingisse valores próximos a 10%. Em seguida, o material foi moído em moinho de facas e 

armazenado. 

A remoção dos extrativos foi realizada em extrator tipo Soxhlet utilizando etanol 95% 

(m/V) como solvente. O processo ocorreu em tempo maior que 8 horas, até que o líquido de 

extração se tornasse incolor. Em seguida, a palha extraída foi seca a temperatura ambiente para 

remover os resíduos de etanol e armazenada. 

 

4.1 - Obtenção das ligninas 
 

Os principais métodos para o isolamento da lignina em diferentes biomassas são descritos 

e discutidos por diversos autores (BURANOV; MAZZA, 2008; LIN; DENCE, 1992; FENGEL; 

WEGENER, 1989; GLASSER; SARKANEN, 1989). Em alguns procedimentos, a lignina é 

seletivamente removida dos outros constituintes da planta e posteriormente recuperada. Já em 

outros, os demais componentes da planta são removidos e a lignina é recuperada como um 

resíduo insolúvel do processo. Cada uma dessas formas de isolamento promove alterações 

estruturais específicas tanto na lignina quanto nos carboidratos e as condições usadas nesses 

processos –  pH, temperatura, tempo de residência, granulometria, pressão e outros – 

determinam a extensão dessas alterações. 

Para a análise da lignina em sua forma nativa, o procedimento ideal é aquele em que não 

há modificações químicas em sua estrutura e o rendimento da extração é suficientemente 

elevado para que a amostra seja considerada representativa. Entretanto, para a análise da lignina 

residual de processos, o isolamento deve seguir as etapas pré-estabelecidadas do processo. Neste 

trabalho, optou-se por estudar a lignina da palha de cana das duas maneiras. Para o estudo da 

lignina nativa, o isolamento foi realizado por acidólise branda, segundo metodologia adaptada de 

Evtuguin et al. (2001). Para a análise da lignina residual, optou-se pela polpação soda antecedida 

ou não por pré-tratamento por explosão a vapor ou pré-tratamento com ácido diluído, uma vez 

que são os principais processos de tratamento de biomassas desenvolvidos nos trabalhos do 

Grupo de Conversão de Biomassa Vegetal, Modelagem e Simulação da Escola de Engenharia de 

Lorena – USP. 
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4.1.1 Isolamento de ligninas por acidólise branda 

As ligninas obtidas a partir de soluções ácidas de dioxano:água, chamadas de ligninas 

dioxano ou ligninas de acidólise, têm sido estudadas para biomassas lenhosas e não lenhosas e 

são tidas como material bastante representativo da porção nativa de lignina na planta (MONTIES, 

1988; LIN; DENCE, 1992; HEITNER et al., 2010; CHONGCHONG et al., 2014). O isolamento das 

ligninas foi realizado por acidólise branda de acordo com o procedimento descrito por Evtuguin et 

al. (2001), com algumas modificações. Foram extraídos cerca de 10 g de palha livre de extrativos 

em um balão com 100 mL de dioxano:água 9:1 contendo 0,2 mol.L-1 de HCl. A extração foi 

realizada com agitação constante a aproximadamente 90 ºC. Após 30 min, a reação foi resfriada e 

filtrada em filtro de vidro sinterizado nº 3. O material insolúvel foi transferido de volta ao balão e 

extraído mais duas vezes sob condições idênticas. Uma quarta extração foi realizada sem a adição 

de HCl. Os quatro licores foram combinados e concentrados sob pressão reduzida. O licor 

concentrado resultante foi gotejado sobre uma porção de água deionizada gelada com forte 

agitação magnética a fim de precipitar a lignina. A solução foi mantida por uma noite em 

geladeira e filtrada no dia seguinte em filtro de vidro sinterizado nº 3. A lignina foi, então, lavada 

com água deionizada até pH neutro, seca e armazenada para análises. 

 

4.1.2 Polpação soda 

A polpação soda foi realizada sob as condições utilizadas em diversos trabalhos do Grupo 

de Conversão de Biomassa Vegetal, Modelagem e Simulação. Assim, os resultados obtidos nesse 

trabalho podem alimentar as lacunas verificadas em outros trabalhos do grupo e, 

consequentemente, auxiliar na proposição de novos estudos. Foram utilizados como material a 

palha de cana livre de extrativos in natura e também amostras de palha de cana que passaram 

por pré-tratamentos. O procedimento se deu como segue: 

Em um béquer de polipropileno com capacidade de 4 L, foram colocados 100 g (base seca) 

de material e uma solução de NaOH 1% (m/V). A relação sólido:líquido foi mantida em 1:10. A 

reação foi realizada em banho térmico, sob agitação mecânica, com rampa de aquecimento e, 

quando a temperatura atingiu 100 ºC, iniciou-se a contagem do tempo. Foram realizadas 5 

reações, cada uma com um tempo diferente (15, 30, 45, 60 e 120 min) e os procedimentos foram 

repetidos até se obter quantidade suficiente de lignina para análise. Ao final das reações, o 

material foi filtrado sob baixa pressão. Os sólidos obtidos (polpas) foram lavados com água 

destilada ate pH neutro, secos e armazenados para análises futuras. Os licores foram acidificados 

até pH 2 – 3 para precipitação das ligninas com ácido sulfúrico 95% (m/m). Estas ligninas, por 

meio de sucessivas lavagens com água deionizada, foram levadas a pH neutro, secas e 



44 
 

armazenadas. Para comparação e análise de alguns resultados, um experimento foi realizado 

utilizando-se solução de NaOH 5%, com tempo de reação de 60 min e as demais condições 

idênticas aos procedimentos anteriores. 

 

4.1.3 Pré-tratamento com ácido diluído 

O pré-tratamento com ácido diluído foi realizado em um béquer de vidro de 2L, contendo 

aproximadamente 100 g de palha (base seca) e solução de H2SO4 2% (m/V), mantendo-se a 

relação sólido:líquido em 1:10, com agitação constante sob temperatura de 100 ºC. Após o 

tratamento, o material resultante foi lavado exaustivamente com água destilada, seco e 

armazenado. 

 

4.1.4 Pré-tratamento por explosão a vapor 

A palha de cana foi pré-tratada por explosão a vapor sob temperatura de 200 ºC por um 

tempo de residência de 15 minutos. Em seguida, o material foi lavado exaustivamente com água, 

filtrado, seco e armazenado para as etapas de análise e deslignificação posteriores. 

 

4.2 – Caracterização Química dos Materiais Lignocelulósicos 
 

A caracterização química das amostras foi realizada empregando-se a metodologia 

analítica desenvolvida por Rocha et al. (1997) e validada por Gouveia et al. (2009). Amostras de 

2,0 g de material lignocelulósico (moídos a 20 mesh) foram pesadas e transferidas para um 

béquer de 100 mL e foram tratadas com 10,0 mL de H2S04 72% (m/m) sob vigorosa agitação em 

banho termostatizado a 45 ºC por 7 min. Interrompeu-se a reação com a adição de 50 mL de água 

destilada e transferiu-se a amostra quantitativamente para um frasco erlenmeyer de 500 mL 

elevando-se o volume de água a 275 mL. O erlenmeyer foi fechado com papel alumínio e 

autoclavado por 30 min a uma pressão de 1,05 bar, a 121 ºC, para que ocorresse a hidrólise 

completa dos oligômeros restantes. 

A mistura reacional foi resfriada à temperatura ambiente, filtrada e transferida para um 

balão volumétrico de 500,0 mL completado com a água de lavagem do material retido no filtro. O 

balão volumétrico que contém o hidrolisado foi armazenado para posterior análise de 

carboidratos e ácidos orgânicos. 
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4.2.1 Determinação de carboidratos e ácidos orgânicos por CLAE 

Os carboidratos e ácidos orgânicos foram determinados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE), empregando-se uma coluna Aminex HPX-87H (300 x 7,8mm, Bio-Rad 

Laboratories Ltd) em um cromatógrafo Shimadzu LC-10AD, utilizando como fase móvel H2SO4 

0,005 mol. L-1 com fluxo de 0,6 mL.min-1, a 45 ºC. Foi utilizado um detector de índice de refração 

Shimadzu RID-6 A, sendo os compostos fenólicos presentes nas amostras removidos por 

cartuchos de extração sólida Sep-Pak C18 (Waters). Os cromatogramas obtidos foram 

comparados com os padrões dos açúcares e ácidos orgânicos a serem analisados, sendo a 

quantificação feita por curvas de calibração de cada composto. 

 

4.2.2 Determinação de lignina insolúvel em meio ácido 

O material insolúvel retido no papel de filtro proveniente da etapa de hidrólise ácida para 

caracterização química foi lavado com aproximadamente 1,5 L de água destilada, para remoção 

de ácido residual, e seco em estufa à temperatura de 105 ºC até massa constante. O teor de 

lignina insolúvel em meio ácido foi calculado em relação à massa de material lignocelulósico seco 

descontando-se a massa de cinzas presente na lignina. 

 

4.2.3 Determinação do teor de cinzas da lignina 

Os materiais obtidos na etapa anterior foram pré-calcinados à temperatura de 400 ºC por 

aproximadamente 1 hora com os cadinhos tampados e, em seguida, por 2 horas a 800 ºC com os 

cadinhos sem tampa. Os cadinhos foram resfriados em dessecador e a massa de cinzas foi 

determinada. 

 

4.2.4 Determinação de lignina solúvel 

A quantidade de lignina solúvel em meio ácido foi determinada pela medida de 

absorbância a 280 nm em um espectrofotômetro UV-visível Perkin Elmer modelo Lambda 25. 

Uma alíquota de 5,0 mL do hidrolisado obtido na etapa de hidrólise ácida foi transferida para um 

balão volumétrico de 100,0 mL, juntamente com água destilada e 2,0 mL de NaOH 6,5 N (pH final 

próximo de 12). Esta mistura foi analisada no espectrofotômetro. A equação abaixo foi utilizada 

para determinar a concentração de lignina solúvel no hidrolisado:  
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���� =
���� − !"#$�"#$ − !$%&$�$%&$

!���

 
(4.1) 

Onde: 

 ���� = Concentração de lignina solúvel no hidrolisado (g.L-1); 

���� = Absorbância da amostra a 280 nm; 

!"#$ = Coeficiente de extinção do hidroximetilfurfural (114 L.g-1 – Rocha et al., 1997); 

!$%&$= Coeficiente de extinção do furfural (146,85 L.g-1 – Rocha et al., 1997); 

!��� = Coeficiente de extinção da lignina (26,03 L.g-1 – este trabalho). 

�"#$ = Concentração de hidroximetilfurfural (g.L-1); 

�$%&$ = Concentração de Furfural (g.L-1); 

 

4.2.5 Determinação de furfural e hidroximetilfurfural 

Furfural e hidroximetilfurfural foram determinados por cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) em uma coluna LiChrospher 100 RP-18 (5μm) de 125 x 4 mm (Hewlett- Packard), 

utilizando-se acetonitrila:água 1:8 (v/v) com 1% de ácido acético como fase móvel, a uma vazão 

de 0,8 mL.min-1, à temperatura de 25 ºC. Os compostos foram detectados em 276 nm por um 

detector UV-visível Shimadzu SPD-10. As concentrações foram determinadas a partir de curvas de 

calibração dos compostos puros. 

 

4.3 – Caracterização das ligninas 
 

As ligninas precipitadas em cada uma das etapas descritas anteriormente foram 

analisadas segundo as metodologias a seguir. A escolha desses métodos se deu principalmente 

em função da baixa solubilidade das amostras nos solventes comuns utilizados em análises de 

lignina em solução, como dioxano, THF. Tal fato foi evidenciado por outros autores em ligninas de 

gramíneas e está associado à presença dos complexos lignina-carboidrato e também ao grau de 

condensação (BURANOV; MAZZA, 2008; GHAFFAR; FAN, 2013; HATFIELD; FUKUSHIMA, 2005). 

 

4.3.1 Espectrometria no Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

 
A análise de ligninas por FT-IR tem sido bastante utilizada em estudos estruturais devido, 

principalmente, à facilidade de execução dos procedimentos e por não necessitar de tratamentos 

de amostra, podendo realizar análises sem modificações na estrutura. Trata-se de um método 

não destrutivo que fornece informações estruturais bastante relevantes, com alta sensibilidade e 
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seletividade, elevada relação sinal/ruído e boa precisão. Além disso, os procedimentos necessitam 

de amostras com pouca massa e o tempo de análise é curto, em torno de 30 minutos (GHAFFAR; 

FAN, 2013; GILARRANZ et al., 2001). As principais referências utilizadas neste trabalho sobre a 

atribuição das bandas de FT-IR e considerações estruturais vieram dos trabalhos de Faix (1991), 

Faix (1992), Faix et al. (1994) e Collier et al. (1997). 

Os espectros de FT-IR de ligninas apresentam uma banda larga e forte na região de 3500 – 

3100 cm-1, devido à presença de hidroxilas fenólicas e alcoólicas envolvidas em ligações de 

hidrogênio. A intensidade dessa banda diminui com a substituição das hidroxilas por outros 

grupos, como acetil, e esse fato é utilizado na verificação da acetilação de ligninas para estudos 

em solução. Entretanto, a presença de umidade na amostra gera muitas interferências nessa 

banda e os resultados precisam ser bem analisados para estudos semiquantitativos (FAIX, 1992; 

COLTHUP et al., 1990).  

Além dessa banda, ligninas normalmente apresentam bandas de absorção em torno de 

1600, 1500 e 1430 cm-1, relacionadas às vibrações aromáticas. Na região de 1600 – 1750 cm-1, as 

bandas de absorção se devem principalmente às carbonilas e carboxilas conjugadas e não 

conjugadas, bem como ligações C=C (GLASSER, 2000). O procedimento de análise se deu como 

segue: 

Amostras de 1 mg de lignina, previamente secas em dessecador, foram misturadas a 

aproximadamente 250 mg de KBr, transformadas em pastilhas de prensagem e submetidas a 

análise na região do infravermelho (400 – 4000 cm-1) em um espectrômetro de infravermelho 

Spectrum GX Perkin Elmer.   

 

4.3.2 Espectrometria no Ultravioleta 

A espectrometria na região do UV foi utilizada nesse trabalho para determinação do 

coeficiente de extinção das diferentes ligninas a 280 nm e para obter informações estruturais. 

Para isso, amostras de 1 mg de lignina, previamente pesadas e secas foram dissolvidas em 200,0 

mL de solução dioxano:água 9:1 contendo 0,8 % m/V de NaOH e posteriormente analisadas em 

um espectrofotômetro UV-visível Perkin Elmer modelo Lambda 25. As absorbâncias foram 

registradas entre 220 e 400 nm. 

 

4.3.3 Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (¹H RMN) 

A Ressonância Magnética Nuclear de Prótons fornece informações confiáveis e precisas 

acerca das características estruturais de ligninas. O espectro de ¹H RMN é usado geralmente para 
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a determinação dos teores dos diferentes grupos funcionais. As principais referências 

relacionadas a esse tipo de análise usadas nesse trabalho vêm de estudos de Lundquist (1992), 

Chen e Robert (1988) e Ralph e Landucci (2010). 

Uma vez que a análise é realizada em solução, geralmente usando solventes como CDCl3 

ou DMSO, a solubilidade torna-se um fator determinante no processo. Por esse motivo, procede-

se a acetilação da lignina previamente à análise espectroscópica, aumentando assim a 

solubilidade da amostra. O procedimento de acetilação e espectrometria de ¹H RMN se deu como 

segue: 

Uma mistura de 2,0 mL de piridina e 2,0 mL de anidrido acético foi usada para dissolver 

100 mg de lignina livre de umidade. A mistura foi borbulhada por 30 min com nitrogênio. A reação 

de acetilação se processou por 72 horas a temperatura ambiente no escuro. Ao final do processo, 

foram adicionados 5,0 mL de metanol para neutralizar o excesso de anidrido acético e os 

solventes foram evaporados sob pressão reduzida. As amostras foram então secas e 

armazenadas. 

As análises foram realizadas em Espectrômetro de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), 

modelo Mercury 300 MHz, Varian e as amostras de lignina acetilada foram dissolvidas em 

clorofórmio deuterado (CDCl3). 

 

4.3.4 Análise Termogravimétrica (TGA) 

Análises térmicas podem fornecer informações sobre as modificações estruturais e a 

estabilidade física ou química de ligninas em função da temperatura (Ghaffar e Fan, 2013). A 

análise termogravimétrica (TGA) e sua derivada (DTA) podem ser usadas para monitorar a perda 

de massa ao longo da termodegradação da lignina, enquanto que a calorimetria diferencial 

exploratória (DSC) é um método bastante difundido para a determinação da temperatura de 

transição vítrea (Tg) (Glasser, 2000). As análises térmicas podem ainda ser utilizadas para obter 

informações sobre a composição da biomassa. Carrier et al. (2011) estudaram formas de utilizar a 

TGA como um método rápido de caracterização dos teores de α-celulose, hemiceluloses e lignina 

numa amostra de biomassa. Uma revisão bastante completa sobre a termodegradação de ligninas 

é apresentada por Brebu e Vasile (2009), onde são discutidos os principais parâmetros 

relacionados à análise, como a taxa de aquecimento, a cinética e algumas propostas de 

mecanismos de termodegradação. 

 A análise térmica foi realizada no Laboratório de Termociências da Universidade Federal 

Fluminense – Volta Redonda, em equipamento TA Instruments modelo SDT Q600, utilizando uma 
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taxa de aquecimento de 10 ºC.min-1, sob atmosfera de nitrogênio, na faixa de temperatura de 25 

– 800 ºC.  

 

4.3.5 Análise Elementar 

A determinação dos teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre foi realizada em 

equipamento Perkim Elmer PE 2400 série II CHNS/O no Laboratório Associado de Combustão e 

Propulsão do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, de Cachoeira Paulista. O teor de 

oxigênio foi determinado por diferença. 

 

4.3.6 Determinação de Poder Calorífico Superior 

O Poder Calorífico Superior (PCS) foi determinado por meio de uma bomba calorimétrica 

IKA modelo C200 no Laboratório Associado de Combustão e Propulsão do Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais – INPE, de Cachoeira Paulista. Esta bomba permite medir o calor liberado pela 

combustão da biomassa na presença de oxigênio. Nesta técnica, todas as amostras devem passar 

por uma peneira padrão de malha 60 e serem queimadas em atmosfera com oxigênio puro com 

pressão específica de 3.000 kPa (HORST, 2013). 

 

4.3.7 Cromatografia de Permeação em Gel 

A determinação da massa molar média da lignina obtida por acidólise foi realizada em 

cromatógrafo Shimadzu, utilizando um sistema com 3 colunas em série PIgel, a uma vazão de THF 

de 0,7 mL.min-1, sob temperatura de 25 ºC. Os compostos foram detectados em 280 nm por um 

detector UV-visível. 
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5. Resultados e Discussão 

 

5.1 Caracterização da palha 
 

A palha livre de extrativos foi caracterizada e os teores de polissacarídeos, lignina e cinzas 

encontram-se na tabela 5.1. Para comparação, a tabela exibe ainda os teores desses 

componentes no bagaço de cana e em outras palhas de gramíneas que também têm sido 

estudadas nos últimos anos.  

 

Tabela 5. 1 – Composição química da palha de cana e outras palhas de gramíneas 

Material Celulose Hemicelulose Lignina Cinzas Total Referência 

Palha de cana 41,67 ± 0,88 29,74 ± 0,69 24,98 ± 0,50 3,19 ± 0,12 99,58 Este Trabalho 

Palha de cana 39,9 ± 0,2 30,6 ± 0,3 25,9 ± 0,2 3,7 ± 0,2 100,10 Miléo, 2011* 

Bagaço de cana 49,37 25,71 24,12 1,17 100,4 Maziero, 2013* 

Palha de milho 36,8 22,2 21,2 6,5 86,70 Öhren et al., 2007 

Palha de arroz 44 20,1 19 - 83,10 Deng et al., 2007 

Palha de trigo 39 38,7 17 1,8 96,50 Xu et al., 2006 

Palha de linhaça 53,8 17,1 23,3 3,6 97,80 Buranov e Mazza, 2008 

*Utilizaram a mesma metodologia (Rocha et al., 1997) de caracterização química das frações da 

biomassa que este trabalho. Valores convertidos e corrigidos pelo teor de extrativos 

 

Dentre os carboidratos analisados, é possível perceber que a palha de cana apresenta um 

teor de celulose menor que o bagaço. O teor de celulose foi determinado somando-se o teor de 

glicose, celobiose e hidroximetilfurfural no hidrolisado ácido, multiplicando-se esses teores pelos 

fatores de conversão (0,9, 1,0 e 1,37, respectivamente). Outras palhas de gramínea, como a de 

arroz e linhaça apresentam teores de celulose maiores que a palha de cana, no entanto esta 

comparação é limitada pelas diferentes metodologias utilizadas. 

O teor de hemiceluloses foi determinado pela soma dos teores de xilose, arabinose e 

furfural, multiplicados pelos respectivos fatores de conversão (0,88, 0,88 e 1,29, 

respectivamente). A xilose foi o carboidrato mais abundante, correspondendo a cerca de 80% da 

fração hemicelulósica. Carvalho (2012) encontrou valores semelhantes para as hemiceluloses da 

palha de cana. O elevado teor de xilanas – se comparado com outras espécies de gramíneas e de 

madeiras do gênero Eucalyptus e Pinus – apresenta alta atratividade para processos de 

biorrefinaria focados no aproveitamento de xilanas (CARVALHO, 2012). 

O teor de cinzas inorgânicas presente na palha é, pelo menos, duas vezes maior que no 

bagaço. Marabezi (2009), utilizando outra metodologia, encontrou um teor de cinzas ainda maior, 
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4,97% para a palha e 0,93% para o bagaço. A presença de altos teores de cinzas promove a 

corrosão em caldeiras, fato que contribui para a inviabilidade da aplicação direta da palha na 

conversão para energia. Almeida (2008) estudou a conversão para energia elétrica a partir da 

produção de carvão utilizando palha de cana como matéria-prima. O carvão de palha apresentou 

menor poder calorífico em relação ao carvão mineral, fato atribuído, dentre outros, ao teor de 

inorgânicos presentes na palha. Entretanto, este mesmo autor notou a baixa granulometria 

associada ao carvão de palha, o que favorece sua utilização para pelotização do minério de ferro e 

queima em suspensão nos fornos. 

Para o teor de lignina, a palha de cana apresentou valores ligeiramente maiores que o 

bagaço, como mostrado na tabela 5.1. Os valores da tabela 5.1 são referentes aos teores de 

lignina total. A tabela 5.2 apresenta as frações de lignina solúvel e insolúvel em meio ácido 

encontradas neste trabalho e em outros trabalhos utilizando os resíduos da cana.  

Tabela 5. 2 - Teores de lignina insolúvel e solúvel em relação ao teor de lignina total 

Material Lignina Insolúvel Lignina Solúvel Referência 

Palha 85,8% 12,6% Este Trabalho 

Palha 92,5% 7,5% Marabezzi (2009) 

Palha 86,6% 13,4% Carvalho (2012) 

Bagaço 89,1% 10,9% Canilha et al. (2007)* 

*Utilizaram a mesma metodologia de caracterização química das frações da biomassa que este trabalho 

Os valores de lignina solúvel e insolúvel não possuem relação direta com a massa molar 

da lignina, porém fornecem uma dimensão da modificação sofrida por ela e têm sido utilizados 

como marcadores dessa modificação.  

 

5.2 Lignina obtida por acidólise branda 
 

A partir dos 10 g iniciais de palha livre de extrativos, foram obtidos aproximadamente 

1,84 ± 0,19 g de lignina, totalizando um rendimento de extração de aproximadamente 74% da 

lignina total presente na palha. Essa amostra pode ser considerada como representativa do 

material. Sucessivas extrações foram realizadas e todas as ligninas obtidas no processo foram 

combinadas. 
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5.2.1 Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

O espectro de infravermelho da lignina de acidólise é apresentado na Figura 5.1. A análise 

deste espectro, apresentada a seguir, é baseada nas atribuições de banda e considerações 

presentes nos trabalhos de Faix (1992), Faix et al. (1994), Boeriu et al. (2004) e  Oliveira et al. 

(2009). 

O espectro apresenta uma banda de absorção na região de 2960 – 2842 cm-1, decorrentes 

do estiramento C-H em metoxilas aromáticas e em grupos metil e metileno de cadeias laterais. Os 

picos localizados em 2926 e 2851 correspondem ao estiramento C-H em grupo metileno alifático 

que pode ter origem a partir de ácidos graxos presentes na amostra. 

 

 
Figura 5. 1 - Espectro de FTIR da lignina obtida por acidólise branda da palha 

 

É possível verificar uma banda de absorção média em 1705 cm-1 correspondente ao 

estiramento de carbonilas e carboxilas não conjugadas, banda típica de espectros de ligninas. O 

ombro localizado em 1630 cm-1 corresponde ao estiramento de carbonilas e carboxilas 

conjugadas, além de ligações C=C. 

Na região dos aromáticos, é possível verificar bandas a 1603, 1514 e 1424 cm-1, 

relacionadas às vibrações do anel aromático e a deformação C-H combinada com a vibração do 

anel aromático a 1463 cm-1. A região espectral abaixo de 1400 cm-1 é mais difícil de analisar, uma 

vez que muitas bandas são complexas, associadas às vibrações de diferentes estruturas. 

O espectro também mostra vibrações características de unidades G em 1268 cm-1, 

referentes ao anel guaiacila e ao estiramento C=O. A banda de absorção em 1329 é característica 

de anéis siringil. O espectro mostra ainda uma banda a 1166 cm-1, típica de ligninas HGS, 

associada às ligações C=O em grupos éster conjugados. 
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A deformação de C-H aromático aparece a 1035 cm-1 como uma vibração complexa 

associada com estiramentos C-O e C-C e ligações C-OH também presentes em polissacarídeos. A 

presença de carboidratos também interferiria nas absorções de outras bandas na região de 1300 

– 1000 cm-1. A 834 cm-1, o espectro mostra um pico referente às ligações C-H fora do plano em 

posições 2 e 6 de anéis do tipo S e em todas as posições nos anéis do tipo H. 

5.2.2 Análise Elementar e Poder Calorífico Superior 

A tabela 5.3 apresenta os teores de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio 

(calculado pela diferença) da lignina de acidólise em comparação com as ligninas de outras 

frações da cana-de-açúcar obtidas em meio ácido. Os valores obtidos nessa análise elementar 

serão utilizados na determinação quantitativa dos grupos presentes na lignina por espectrometria 

de ¹H RMN, na determinação da relação H:G:S e nos estudos sobre o poder calorífico. Para efeito 

de cálculos, os teores de nitrogênio e enxofre serão omitidos, uma vez que estão próximos ao 

limite de detecção do equipamento, e a lignina será considerada composta apenas de carbono, 

hidrogênio e oxigênio.  

Tabela 5. 3 - Análise elementar de ligninas de cana-de-açúcar 

Referência %C %H %O %N %S Material 

Este trabalho 60,30 5,75 33,64 0,21 0,10 Palha de cana 

Marabezi (2009) 60,29 5,59 32,15 0,4 1,57 Palha de cana 

Marabezi (2009) 60,95 5,81 33,83 0,41 - Bagaço de cana 

 

A análise do teor de carboidratos presentes na lignina de acidólise mostrou que não há 

quantidade significante dessas moléculas nessa lignina. Tal fato é explicado pela extração da 

lignina nesse processo ocorrer por solvólise. As condições usadas na reação de acidólise nesse 

trabalho foram determinadas por Evtugin et al. (2001), que determinaram a melhor condição de 

tempo e temperatura para a extração da lignina com dioxano em meio ácido. Nessas condições, a 

lignina sofre poucas modificações estruturais e o material obtido após a purificação é 

suficientemente representativo do material na planta, com baixo teor de carboidratos e outros 

contaminantes. Por esse motivo, a lignina de acidólise obtida nesse trabalho será admitida como 

“pura”, ou seja, livre de contaminantes. Assim, desconsiderando o teor de nitrogênio e enxofre, a 

proporção os teores de carbono, hidrogênio e oxigênio ficam 60,46%, 5,76% e 33,76%, 

respectivamente, resultando na seguinte fórmula mínima para a lignina: C5,04H5,76O2,11. 

Os resultados referentes ao Poder Calorífico Superior da lignina de acidólise e da palha de 

cana in natura encontram-se na tabela 5.4. 
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Tabela 5. 4 - Poder Calorífico Superior ('()) da lignina e da palha de cana 

Material PCSmaterial (kJ.g
-1

) PCSlignina (kJ.g
-1

) PCSmaterial/PCSlignina Referência 

Palha de cana 18,10 25,24 1,39 Este Trabalho 

Bagaço de cana 18,06 22,46 1,24 Horst, 2013 

Palha de trigo 17,98 20,75 1,15 Horst, 2013 

Palha de Milho 17,63 22,13 1,26 Horst, 2013 

 

A palha de cana apresentou poder calorífico de aproximadamente 18,1 kJ.g-1. Esse valor é 

bem próximo do obtido por Carvalho (2012) (18,17 kJ.g-1) e por Ramos e Paula et al. (2011) (18,07 

kJ.g-1) para palha de cana e do obtido por Horst (2013) para o bagaço.  

A lignina obtida por acidólise apresentou poder calorífico de 25,24 kJ.g-1. A fórmula de 

Laut, mostrada na Equação 5.1, pode ser usada para determinação do poder calorífico superior a 

partir dos teores de carbono, hidrogênio e oxigênio. 

*��	(+,-./+0) = 81,7(%�) + 342,5(%�) + 36,6(%) (5.1) 

Utilizando os dados da análise elementar da tabela 5.3, o valor fornecido pela fórmula de 

Laut para a lignina de acidólise é  *�� =	23,72 kJ.g-1. O resultado calculado é menor que o 

medido, uma vez que a fórmula foi ajustada para dados relativos à biomassa e não somente à 

lignina. No entanto, é apenas 9,4% menor, mostrando a acuracidade das medidas e das 

considerações feitas.  Verifica-se na tabela 5.4 que a lignina da palha possui um poder calorífico 

39% maior que o da palha, valor maior do que o verificado para outras biomassas, como bagaço, 

palha de trigo e palha de milho (HORST, 2013). Tal fato reforça o argumento da utilização da 

lignina residual do processamento da palha de cana na conversão de energia. 

 
5.2.3 Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons (¹H RMN) 

 

A análise do espectro de ¹H RMN fornece informações bastante importantes e precisas 

acerca da estrutura da lignina. O espectro, livre dos picos relativos ao solvente, é mostrado na 

Figura 5.2 e os dados referentes à integração dos sinais dos hidrogênios encontram-se na tabela 

5.5. Por meio desses dados, é possível determinar a chamada fórmula C9 da lignina, 

correspondendo à estrutura de um grupo fenilpropil. Para isso, o primeiro passo é determinar o 

teor de metoxilas e subtraí-lo do total de carbono. 
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Figura 5. 2 - Espectro de ¹H RMN da lignina de acidólise 

 
A integração dos sinais resulta numa área total de 40,11 unidades arbitrárias, que 

correspondem aos 5,76 hidrogênios na proporção atômica da lignina. A integração da região das 

metoxilas (δ 3.55 – 3.95) resulta em 0,56 unidades metoxílicas (1,67 hidrogênios divididos por 3 

átomos por grupo metoxila). Subtraindo esse valor do total de carbonos, oxigênios e hidrogênios, 

a nova proporção atômica é C4,48H4,09O1,55(OCH3)0,56. Dessa forma, a proporção para 9 átomos de 

carbono (fórmula C9) é C9H8,21O3,12(OCH3)1,11.  

 

Tabela 5. 5 - Dados referentes à integração dos sinais de ¹H RMN da lignina obtida por acidólise branda. Regiões de 
atribuições de acordo com Chen e Robert (1988) 

Região (ppm) Atribuição Área 
Hidrogênios 

em C5,04H5,76O2,11 em C9H8,22O3.12(OCH3)1,11 

9,00 - 12,00 Ácidos carboxílicos e aldeídos 1,58 0,23 0,46 

6,25 - 7,90 Região dos Aromáticos 8,00 1,15 2,31 

5,75 - 6,25 Prótons benzílicos não cíclicos 1,01 0,15 0,29 

5,20 - 5,75 Prótons benzílicos cíclicos 0,57 0,08 0,16 

3,95 - 5,20 e 2,5 - 3,55 Prótons alifáticos 6,59 0,95 1,90 

3,55 - 3,95 Metoxilas 11,60 1,67 3,34 (1,11 por C9) 

2,20 - 2,50 Prótons acetoxílicos aromáticos 2,00 0,29 0,58 

1,60 - 2,20 Prótons acetoxílicos alifáticos 4,14 0,59 1,19 

< 1,60 Região dos alifáticos não oxigenados 4,62 0,66 1,33 

 
Soma 40,11 5,76 8,22 

 

O espectro de ¹H RMN fornece ainda informações acerca do grau de condensação da 

lignina, que pode ser determinado a partir do conteúdo de metoxilas e hidrogênios aromáticos 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
δ(ppm)
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presentes no espectro (GONÇALVES et al., 2000). Para cada unidade C9, é esperado um número 

máximo de 4 hidrogênios aromáticos, uma vez que os carbonos nas posições 1 e 4 estão ligados à 

cadeia propílica e à hidroxila fenólica ou ligação éter. As metoxilas estão ligadas no anel aromático 

e, portanto, ocupam o lugar de alguns hidrogênios aromáticos. Sendo assim, a lignina de acidólise 

apresenta um máximo de 2,89 hidrogênios por unidade C9 (4 menos 1,11 metoxilas). A integração 

da região dos aromáticos mostra que há 2,31 hidrogênios por unidade C9, o que permite calcular, 

por meio da diferença entre o número máximo de hidrogênios e os hidrogênios da região dos 

aromáticos, o grau de condensação da lignina, obtendo um valor de aproximadamente 20%. Isso 

significa que, para cada anel aromático, 20% dos carbonos das posições 2, 3, 5 e 6 não ligados à 

metoxilas estão ligados a unidades adjacentes. A ocorrência de condensações se dá 

principalmente devido a ligações 5-5’, β-5’ e β-1’ entre unidades fenilpropanóicas (GONÇALVES et 

al., 2000), mostradas na Figura 5.3. 

 

Figura 5. 3 – Ligações (a) 5-5’, (b) β-5’ e (c) β-1’ 

 
As hidroxilas fenólicas e alifáticas correspondem a, respectivamente, 0,58 e 1,19 unidades 

para cada unidade C9. Há ainda 0,46 unidades carbonílica ou carboxílica (muito provavelmente 

provenientes de ferulatos fazendo ligações com hemiceluloses) por unidade C9 de lignina, 

mostrando que, para a lignina de acidólise, há mais hidroxilas fenólicas do que 

carbonilas/carboxilas. Assim, temos que, para lignina de acidólise, a fórmula C9 mais completa é 

dada por: 

����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

5.2.4 Determinação da relação �: �: � 

Os teores de carbono presentes nos precursores �, � e � da lignina acrescidos de uma 

molécula de água são: � = 64,3%, � = 60,6% e �=57,9%. Sendo assim, considerando-se uma 

lignina sem contaminantes significativos em massa, o teor de carbono da lignina deve, muito 
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provavelmente, estar entre 57,9 e 64,3%. Assim, o teor de carbono da lignina pode ser expresso 

como a média ponderada dos teores de carbono de cada unidade (�, � ou �).  

%� = 64,3� + 60,6� + 57,9�� + � + �  
(5.2) 

Considerando � = 1, a média ponderada é dada por: 

%� = 64,3 + 60,6� + 57,9�1 + � + �  
(5.3) 

Rearranjando esta equação, obtemos: 

(%� − 60,6)� + (%� − 57,9)� = 64,3 −%� (5.4) 

Uma vez que se conhece o percentual de carbono da lignina por meio da análise 

elementar, a equação acima tem duas incógnitas, � e �. 

O teor de metoxilas se relaciona com a relação �: �: � de acordo com a equação: 

� + 2�
� + � + � = %��� 

(5.5) 

Nesta equação, o numerador representa a contribuição em metoxilas de cada unidade 

(nenhuma para �, uma metoxila para �	e duas para �) e o denominador representa o total de 

unidades �, � e �. Conhecendo-se o teor de metoxilas e, considerando �=1, a equação acima 

pode ser expressa em função de � e �, como segue: 

(1 −%���)� + (2 −%���)� = %��� (5.6) 

A solução do sistema linear determinado pelas Equações 5.4 e 5.6 fornece os valores de � 

e � na relação 1: �: �. 

Substituindo o teor de carbono e o de metoxilas determinados para a lignina de acidólise, 

a relação �: �: � fica 1,00 : 3,22 : 3,68. O parâmetro �: �: � é um importante e está relacionado à 

reatividade da lignina em processos de polpação. Isso porque, conforme Gomide et al. (2005), as 

unidades do tipo siringila são as que formam menos estruturas condensadas durante o processo 

de polpação. Assim, ligninas com maior teor de unidades do tipo S são mais facilmente 

solubilizadas no licor de cozimento.  
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5.2.6 Análise Termogravimétrica e Calorimétrica 

A curva termogravimétrica da lignina de palha obtida por acidólise TG e sua 1ª derivada 

DTG são mostradas na Figura 5.4. Pela análise dessa Figura, observa-se uma primeira etapa de 

degradação, que vai até aproximadamente 154 ºC. Essa degradação é atribuída, principalmente, à 

perda de umidade da amostra. A degradação da lignina ocorre em um amplo intervalo de 

temperatura, com início aproximadamente a 154 ºC e se estendendo até temperaturas bastante 

elevadas. Isso se dá porque a decomposição ocorre em várias etapas e essas etapas se sobrepõem 

(MONTEIL-RIVERA et al., 2013). Tal fato também é observado para ligninas de madeira (KIM et al., 

2014; JAKAB et al., 1995;) e biomassas não lenhosas (ROSS et al., 2012; YANG et al., 2010). As 

reações químicas predominantes durante o tratamento térmico dos lignocelulósicos ou de seus 

componentes isolados são radicalares e, se o tratamento é feito na presença de água, reações de 

hidrólise também são favorecidas. 

 

Figura 5. 4 - Curva termogravimétrica (TG) da lignina de palha obtida por acidólise e sua derivada (DTG) 
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Verifica-se ainda que a maior taxa de termodegradação ocorreu a 351 ºC (máxima DTG). 

No intervalo de temperatura de 200 – 300 ºC ocorre a decomposição dos alcoóis alifáticos, ácidos 

e ésteres e, como confirmado por ¹H RMN, o teor de hidroxilas alifáticas é bastante significativo 

na lignina de acidólise, o que explica o pico de degradação bastante intenso, ligeiramente menor 

que o pico máximo, a 278 ºC. Essa faixa de temperatura também está associada à presença de 

unidades de baixa massa molar e pode, na planta, apresentar natureza polifenólica 

(MOUSAVIOUN; DOHERTY, 2010). No intervalo de 200 – 550 ºC ocorreu a maior perda de massa e 

o carvão residual a 800 ºC apresentou 42% da massa inicial.  

 

 

Figura 5. 5 - Curva de DSC da lignina de palha obtida por acidólise 

 

A Figura 5.5 mostra a curva de calorimetria diferencial exploratória (DSC) da lignina de 

acidólise. O pico exotérmico foi utilizado para a determinação da temperatura de transição vítrea, 

segundo metodologia descrita por Hatakeyama (1992), obtendo-se =0 = 418,4 ºC. O pico 

endotérmico localizado a 75 ºC representa a entalpia de desidratação da lignina. 

 

5.2.7 Cinética de termodegradação 

Os dados da análise termogravimétrica foram utilizados para estudar a cinética de 

termodegradação da lignina de acidólise. Uma vez que ocorrem diversas reações durante a 

pirólise da lignina, o processo foi aproximado segundo o mecanismo genérico: 
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onde > é a lignina, � é o produto sólido (carvão), A é o material volátil e ? e @ são as 

frações dos produtos sólidos e voláteis, respectivamente. 

O material sólido, cuja massa relativa, B(C), é medida ao longo da análise, é composto 

pela fração de material não reagida e o produto sólido, que já sofreu reação. Assim, a fração não 

reagida, D(C), pode ser definida como 

D(C) = B(C) − E1 − E  (5.7) 

onde E representa o valor de B(C) quando D = 0, ou seja, a massa relativa de material 

sólido depois que toda reação se processa. 

Fundamentalmente, todo modelo cinético obedece à equação de Arrhenius: 

+(=) = +�FGH	 &IJ  (5.8) 

Onde + é a constante de velocidade da reação, +� é o fator exponencial, K-	é a energia de 

ativação, Lé a constante dos gases e =a temperatura do sistema.  

A equação de velocidade de uma reação química é escrita, genericamente, como: 

M = +DN (5.9) 

Onde D representa a fração não reagida e O a ordem de reação. Dessa forma, a equação 

de velocidade da reação, que relaciona z com o tempo é dada por: 

−PDPC = +�F
GH	
&I DN (5.10) 

Uma vez que, ao longo do tempo, a temperatura da reação aumenta a uma taxa Q = RI
RS  

[K.min-1], a Equação 5.10 pode ser reescrita como 

−Q PDP= = +�F
GH	
&I DN (5.11) 

Rearranjando a Equação 5.6, temos 

−T PD
DN

U

�
= +�Q T FGH	&I

I

IV
P= 

(5.12) 

Chamando o lado esquerdo da Equação 5.12 de W(D), as soluções analíticas para O = 1	e 

O ≠ 1	são dadas pelas Equações 5.13 e 5.14. 

O = 1 ∶ W(D) = −ln	(D) (5.13) 

O ≠ 1 ∶ W(D) = 1 − D
�GN

1 − O  (5.14) 

 

A integral do lado direito da Equação 5.12 não tem solução analítica, mas pode ser 

aproximada (COATS; REDFERN, 1964; MIURA; MAKI, 1998) pela Equação 5.15. 
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T FGH	&I
I

IV
P= = L=²

K	 F
GH	
&I  (5.15) 

Dessa forma, o modelo fica: 

Q
=²
= +�L
K	W(D) F

GH	
&I  

(5.16) 

A Equação 5.16 pode ser linearizada se reescrita na forma logarítmica, como mostra a 

Equação 5.17. 

.O QW(D)=²
= .O +�LK	 −

K	
L= 

(5.17) 

De acordo com a Equação 5.17, o gráfico de .O \$(U)I²
 por 1 =J  é uma reta cuja inclinação é 

−K	 LJ  e o coeficiente linear é .O ]V&H^ . Os parâmetros foram ajustados segundo o método dos 

Mínimos Quadrados, implementado em linguagem Scilab. A ordem de reação n foi determinada 

como aquela que gera o melhor valor de correlação L², ou seja, a ordem em que o modelo 

melhor se ajusta aos dados. A ordem de reação que melhor se ajustou aos dados foi O = 1,1 (L²	= 

0,9594). Esse valor está de acordo com os reportados para termodegradação de biomassa 

lignificada e comprova que a cinética do processo pode ser aproximada com um modelo de 

pseudoprimeira ordem (GUO; LUA, 2001; SAIT et al., 2012).  A Figura 5.6 mostra o gráfico obtido 

pela Equação 5.17 linearizada com os dados da análise termogravimétrica da lignina de acidólise, 

para O=1,1. 

 
Figura 5. 6 - Representação da linearização do modelo cinético 

Os parâmetros fornecidos pela regressão linear permitem determinar os valores de K	 e 

+�. Para a lignina de acidólise, K	 = 13,80 kJ.mol-1 e +� = 0,4799 min-1. Os parâmetros cinéticos da 

pirólise da lignina, aliados aos mecanismos de transferência de massa fornecem informações 
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importantes para o desenvolvimento e otimização de sistemas termoquímicos, que não foram 

objetos de estudo deste trabalho, mas que podem alimentar plataformas, como a da Biorrefinaria 

Virtual de Cana (CTBE, 2013). 

 

5.2.8 Espectrometria de UV-visível 

O espectro da lignina de acidólise na região do UV-visível, mostrado na Figura 5.7, foi 

construído a partir dos valores do coeficiente de extinção (em L.g-1), calculados a partir da leitura 

da absorbância de sucessivas diluições da lignina. Trata-se de um espectro típico de ligninas, com 

elevadas absortividades para comprimentos de onda menores que 240 nm, um pico de máxima 

absorção em torno de 280 nm e uma região de absorção no intervalo de 310 – 360 nm. 

O pico de máxima absorção geralmente encontrado a 280 nm, correspondente à transição 

eletrônica π ->  π* no anel aromático, típico de ligninas, ocorre a 288 nm. Esse deslocamento 

batocrômico observado é um indicativo do elevado teor de unidades G na lignina, uma vez que 

ligninas do tipo S apresentam máximos de absorção na região de 268 – 276 nm, enquanto ligninas 

do tipo G apresentam a máxima absorção dessa banda para valores maiores que 280 (XU et al., 

2008; MOROHOSHI, 1991). Esse fato está de acordo com a relação �: �: � determinada por ¹H 

RMN e com outros trabalhos da literatura (CARVALHO, 2012). O solvente utilizado também pode 

provocar pequenos desvios nos comprimentos de onda de máxima absorção (LIN, 1992). 

A absorção que ocorre a 310 – 320 nm é indicativa da presença de unidades do tipo H 

(SUN et al., 2003) e, em 320nm, ocorre a absorção das unidades -CH=CHCOOH (GOLDSCHIMIDT, 

1971). Pode ocorrer, em ligninas com um maior teor de unidades H, um pico de absorção em 

torno de 310 – 320 nm (OLIVEIRA, 2009). 

O coeficiente de extinção a 280 nm é um parâmetro geralmente determinações 

quantitativas de lignina em solução. A tabela 5.6 mostra alguns valores desses coeficientes para 

algumas ligninas em dioxano disponíveis na literatura. 

 
Tabela 5. 6 - Coeficientes de extinção ` (L.g

-1
) a 280 nm 

Lignina Obtenção `abc (L.g
-1

) Referência 

Palha de cana Acidólise 26,03 Este trabalho 

Palha de Trigo Cozimento Alcalino 21 Lawther et al., 1996 

Bagaço de cana Klason 19,6 Rocha et al., 1997 

Bagaço de cana Explosão a vapor 16,5 Nascimento, 2007 

Juta (Corchorus capsularis) Cozimento Alcalino 26 Islam e Sarkanen, 1993  

Talo de bananeira Acidólise 18 Oliveira et al., 2009 
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Figura 5. 7 - Espectro de absorção de luz UV-visível para a lignina obtida por acidólise 

 

É possível verificar na tabela 5.6 que há uma diferença de cerca de 30% nos coeficientes 

de extinção entre as ligninas de palha e bagaço de cana. Alguns trabalhos utilizam indistintamente 

o valor 19,6 para ambas ligninas, o que resulta em resultados equivocados no balanço de massa, 

uma vez que parte da quantificação da lignina é feita pelo método espectroscópico. Essa 

diferença pode estar associada ao grau de condensação e substituição dessas ligninas. De acordo 

com Nascimento (2007), anéis substituídos devem aumentar a absortividade em 280 nm, assim 

como reações que levam ao acúmulo de α-carbonilas e/ou α-β insaturações devem aumentar a 

absortividade em 310 nm. 

 

5.2.9 Distribuição de Massa Molar 

 

A massa molar da lignina obtida por acidólise foi avaliada por Cromatografia de 

Permeação em Gel (GPC). A amostra de lignina acetilada não foi completamente solubilizada em 

THF e a fração solúvel representa aproximadamente 67% do total de amostra. Assim, o 

cromatograma é mostrado na Figura 5.8 é referente à fração solúvel em THF. 

200 220 240 260 280 300 320 340 360 380 400 420 440 460 480 500
0

20

40

60

80

C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 E

xt
in

çã
o 

(L
.g

-1
)

Comprimento de onda (nm)



64 
 

 
Figura 5. 8 - Distribuição de massa molar da fração de lignina de palha de cana solúvel em THF 

 
A partir dos dados desse cromatograma e da calibração realizada com padrões de 

poliestireno, foi possível determinar a Massa Molar Média em Número (dO), a Massa Molar 

Média em Massa (de) e a Polidispersividade (de/dO), resultados que se encontram na tabela 

5.7. 

Tabela 5. 7 - Parâmetros relacionados à massa molar da lignina de acidólise 

Material fg	(Da) fh	(Da) fg/fh 

Lignina Acidólise 1908 605 3,15 

 

Uma vez que se conhece a composição elementar da lignina de acidólise 

(C9H8,22O3.12(OCH3)1,11, de massa molar 200,71 g por unidade), conclui-se que, em média, cada 

cadeia de lignina possui em torno de 9,5 unidades C9. 

 

5.2.10 Estimativa da estrutura da lignina 

A partir dos dados fornecidos pela análise elementar, por ¹H RMN, pela determinação da 

massa molar média e pelas características observadas por FT-IR e na espectrometria de UV-visível, 

foi possível estimar uma estrutura média para a lignina de acidólise, mostrada na Figura 5.9. 
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Figura 5. 9 - Esboço da estrutura média da lignina de palha de acidólise 

 

Uma vez que foi determinado que a estrutura média da lignina possui cerca de 9,5 

unidades C9, optou-se por esboçar a estrutura com 10 dessas unidades. Assim, seguindo a relação 

H:G:S determinada, a distribuição H:G:S mais próxima com 10 unidades C9 é 2:3:5. Essa 

configuração apresenta um total de 13 metoxilas. Para a determinação das ligações de 

condensação, levou-se em consideração que 10 anéis aromáticos substituídos nas posições 1 e 4 

apresentam 40 hidrogênios aromáticos. Uma vez que há 13 metoxilas, o número desses 

hidrogênios cai para 27. A análise de ¹H RMN mostrou que há 20% de condensação, ou seja, há a 

deficiência de 6 hidrogênios aromáticos, totalizando 3 ligações C-C entre anéis aromáticos 

(condensação), mostradas em rosa na Figura 5.9 entre as unidades 4 - 5, 6 – 7 e 9 – 10. 

A ligação da lignina com os carboidratos foi indicada nas estruturas 1 e 6 como ligações 

com ácido ferúlico, uma vez que o espectro de ¹H RMN sugere a existência dessas estruturas. Por 

fim, procedeu-se a distribuição de hidrogênios alifáticos, oxigênios, hidroxilas fenólicas e alifáticas 

de modo a contemplar as informações de massa molar e as obtidas por ¹H RMN e análise 

elementar. Vale ressaltar que esta não representa a estrutura real da lignina da palha, uma vez 

que, além do material ser polidisperso e, portanto, heterogêneo, as informações das análises 
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desse trabalho não sustentam a elaboração de uma estrutura. Entretanto, a estrutura exibida na 

Figura 5.9 pode ser considerada uma estrutura genérica que representa as características 

estruturais médias da lignina de palha com fórmula C101H113O41, massa molar de 1981 Da e 61,18% 

de carbono, 5,74% de hidrogênio e 33,18% de oxigênio. Poucos estudos têm sido reportados com 

uma caracterização detalhada de ligninas de biomassas provenientes da indústria 

sucroalcooleira, principalmente apresentando propostas de estruturas, sendo a tese de 

Nascimento (2007) uma referência importante na determinação de características estruturais da 

lignina de bagaço de cana durante o seu isolamento, mas que não apresentou proposta de 

estrutura. 

 

5.3 Polpação Soda 

 

A polpação soda da palha de cana livre de extrativos, realizada a 100 ºC com NaOH 1% 

(m/V), foi acompanhada ao longo de 120 minutos. O material insolúvel em meio alcalino, 

denominado polpa, foi lavado e caracterizado quanto ao teor de carboidratos, lignina e cinzas. O 

resultado dessa caracterização encontra-se na tabela 5.8  

Tabela 5. 8 - Composição das polpas soda de palha de cana 

Material Palha Polpa 15 min Polpa 30 min Polpa 45 min Polpa 60 min Polpa 120 min 

Celulose (%) 41,67±0,88 54,41±0,93 57,73±0,82 59,18±1,02 61,09±0,76 61,14±0,92 

Hemicelulose (%) 29,74±0,69 24,19±0,74 22,57±0,96 21,71±0,83 21,15±0,70 20,33±0,87 

Lignina (%) 24,98±0,52 20±0,71 17,1±0,62 14,9±0,54 11,91±0,28 12,49±0,69 

Insolúvel 21,82±0,39 18,74±0,36 15,14±0,41 12,96±0,18 10,1±0,36 11,81±0,41 

Solúvel 3,16±0,12 2,26±0,61 1,96±0,23 1,94±0,15 1,80±0,23 0,68±0,26 

Cinzas (%) 3,19±0,12 1,81±0,19 1,74±0,23 1,82±0,17 1,69±0,26 1,75±0,21 

Total (%) 99.58 100.41 99.14 97.61 95.84 95.71 

 

Analisando-se a tabela 5.8, é possível perceber que, ao longo do tempo, ocorre a 

dissolução da lignina, enquanto os polissacarídeos são preservados na matriz. Em 60 minutos de 

reação, a polpa obtida contém 82,24% de polissacarídeos e 11,91% de lignina. Após esse tempo, 

verifica-se em 120 minutos que o teor de lignina na polpa não se altera significativamente e é 

ligeiramente maior que o anterior. Esse fato sugere que a condensação dos fragmentos liberados 

em meio alcalino pode causar reprecipitação da lignina nas fibras e pode explicar também a 

redução no teor de lignina solúvel de 60 a 120 minutos. O elevado tempo de polpação promove 

alterações estruturais irreversíveis à macromolécula de lignina.  
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A tabela 5.9 mostra os valores da relação entre lignina insolúvel e solúvel, >i/>?. Esses 

valores fornecem informações acerca das modificações que ocorrem na estrutura da lignina ao 

longo do tratamento alcalino. 

Tabela 5. 9 - Valores da relação entre lignina insolúvel e lignina solúvel nas polpas soda. 

Material Palha 15 min 30 min 45 min 60 min 120 min 

jk/jl 6,91 8,29 7,72 6,68 5,61 17,35 

 

Considera-se que a fração solúvel é mais facilmente removida da matriz do que a fração 

insolúvel. Isso porque, embora não haja correlação direta entre a relação >i/>? com a 

distribuição de massa molar ou outras propriedades físico-químicas, muito provavelmente a 

fração insolúvel é mais reticulada que a fração solúvel (ROCHA et al., 2012). 
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Figura 5. 10 - Condensação primária de fragmentos de lignina em meio alcalino. Fonte: Modificada de 
Fengel e Wegener (1989). 

 
As principais reações de condensação em meio básico são apresentadas nas Figuras 5.9 a 

5.11. A Figura 5.10 mostra a condensação de um fenolato a uma estrutura do tipo metileno 

quinona, formando uma ligação do tipo α-5 pela liberação irreversível de um próton 

(condensação primária). Na Figura 5.11, verifica-se o mecanismo de condensação secundária 

entre uma estrutura do tipo metileno quinona e um fragmento cuja cadeia lateral foi liberada em 

meio alcalino. A Figura 5.12 mostra a condensação de estruturas fenólicas com formaldeído 

gerando estruturas do tipo diarilmetano. 
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Figura 5. 11 - Condensação secundária de fragmentos de lignina em meio alcalino. Fonte: Modificada de 
Fengel e Wegener (1989). 
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Figura 5. 12 - Condensação de fragmentos de lignina em meio alcalino com formaldeído. Fonte: Modificada 
de Fengel e Wegener (1989). 

 

5.3.1 Cinética de dissolução da lignina em meio alcalino 

 

A deslignificação em meio alcalino foi estudada considerando que o processo de 

dissolução da lignina ocorre segundo a reação genérica abaixo: 

�               m 

Onde � é a lignina presente na biomassa e m a lignina solubilizada no licor alcalino ao 

longo da reação. Assim, a cinética desta reação pode ser descrita pela equação: 

−P�nPC = +�nN (5.18) 

Onde + representa a constante de velocidade e O a ordem de reação. 
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Uma vez que, no processo de deslignificação soda ocorrem diversas reações, o conjunto 

de todas essas reações, que resulta na solubilização da lignina no licor alcalino, será considerado 

um processo com cinética de pseudoprimeira ordem. 

−P�nPC = +�n (5.19) 

Integrando a Equação 5.19, obtêm-se o seguinte modelo exponencial: 

�n = �n�FG]S (5.20) 

Onde �n� representa a concentração de lignina no tempo zero. Ajustando-se os dados da 

tabela 5.7, por meio do método dos Mínimos Quadrados, ao modelo da Equação 5.20, obtêm-se 

os parâmetros reproduzidos na Figura 5.13. 

 

Figura 5. 13 - Representação do ajuste dos dados da deslignificação ao modelo cinético 

 
Uma vez que o objetivo do processo é obter uma polpa com o menor teor de lignina 

possível, a Equação 5.20 foi ajustada nos tempos de 0 a 60 min. O valor da constante de 

velocidade calculado foi + = 0,0119 min-1. 

Tabela 5. 10 - Análise de variância 

Fonte Soma Quadrática Graus de Liberdade Média Quadrática F 

Modelo 295.18 1 295.18 748.13 

Residual 5.13 13 0.40 

Falta de Ajuste 2.10 3 0.70 

Erro Puro 3.03 10 0.30 

Total 303.74 14 
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A modelagem foi validada por Análise de Variância segundo metodologia descrita por 

Pimentel e Barros Neto (1995) e os resultados encontram-se na tabela 5.10. O coeficiente de 

correlação é dado pela razão entre a Soma Quadrática explicada pelo modelo e a Soma 

Quadrática Total. Portanto, L² = 0,9718. A razão dopqRr�q/do
rstRu	� é chamada de estatística 

F ou fator estatístico. Uma vez que o F calculado seja maior que o valor tabelado para os mesmos 

graus de liberdade, a qualidade do ajuste é estatisticamente satisfatória (SILVEY, 1980). O valor de 

F tabelado para 99% de confiança, 1 grau de liberdade no numerador e 13 no denominador é 9,07 

(NAVIDI, 2012). Uma vez que o F calculado é 748, a aproximação do processo à cinética de 

pseudoprimeira ordem é válida e capaz de descrever os dados. 

 

5.4 Caracterização das Ligninas Soda 
 

5.4.1 Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) 

As ligninas precipitadas do licor com H2SO4 do licor alcalino em cada um dos experimentos 

variando o tempo de reação foram lavadas até pH 5,0, secas e analisadas por Espectrometria na 

região do Infravermelho com Transformada de Fourier (FT-IR) na região de 4000 a 400 cm-1, como 

mostra a Figura 5.14.  

A análise dos espectros mostra uma banda em torno de 1700 cm-1, correspondente ao 

estiramento de carbonilas e carboxilas não conjugadas, presente em todos os espectros. O 

mesmo ocorre para a absorção referente ao estiramento das carbonilas não conjugadas e ligações 

C=C, localizada em torno de 1630 cm-1.  Tais bandas são típicas de ligninas e são mais 

pronunciadas em ligninas de gramíneas, uma vez que essas apresentam um número maior de 

carbonilas em relação às ligninas de madeiras, devido, principalmente, à ocorrência dos 

complexos lignina-carboidrato (BURANOV; MAZZA, 2008). 

A região compreendida em números de onda superiores a 3000 cm-1, referente ao 

estiramento de hidroxilas, aparece nos espectros como uma banda larga e muito intensa, difícil de 

ser analisada, uma vez que a absorção nessa região é bastante influenciada pela presença de 

umidade.  
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Figura 5. 14 - Espectros de FT-IR das ligninas Soda 

 
É importante ressaltar que essas ligninas precipitadas do licor em diferentes tempos de 

cozimento representam materiais que sofreram diferentes modificações, uma vez que a lignina 

sofre alterações químicas ao ser extraída da matriz e continua a ser modificada enquanto está 

solúvel no licor alcalino. Essas ligninas são, portanto, bastantes heterogêneas em composição. 

Para melhor analisar os espectros de FT-IR, a região compreendida entre 1800 e 800 cm-1, 

região de impressão digital, foi ampliada e é mostrada nas Figuras 5.15 e 5.16. A Figura 5.15 

mostra o espectro das ligninas obtidas de 15 a 60 min, que correspondem ao tempo em que 

ocorreu a remoção de lignina da matriz lignocelulósica.  O espectro foi normalizado pelo pico a 

1510 cm-1 para uma avaliação semiquantitativa. As atribuições de cada região do espectro 

encontram-se na tabela 5.11. A região de 1750 a 1620 cm-1 compreende as absorções referentes 

ao estiramento de carbonilas e carboxilas. Nessa região, absorção em números de onda mais 

elevados representam as carbonilas e carboxilas não conjugadas e, absorções em números de 

onda menores correspondem às carbonilas e carboxilas conjugadas. Isso porque a conjugação 

com uma ligação C=C aumenta o deslocamento dos elétrons π de ambos os grupos insaturados. 

No grupo C=O, a deslocalização dos elétrons  π reduz o caráter de ligação dupla e leva à absorção 

em menores números de onda (SILVERSTEIN et al., 2006).  
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Figura 5. 15 - Espectro de FT-IR das ligninas Soda de 15 a 60 min 

 
A presença de carboidratos na amostra é verificada por meio da análise da absorbância da 

banda a 900 cm-1, diretamente associada à ligação β(1,4) em carboidratos. É possível verificar que, 

em 60 min, a banda praticamente desaparece, indicando a diminuição no teor de carboidratos na 

lignina. A tabela 5.11 exibe uma síntese das atribuições de bandas para as ligninas soda. 

Tabela 5. 11 - Atribuição das bandas de FT-IR para as ligninas Soda 

Número de onda (cm
-1

) Atribuição 

3500-3300 Estiramento O-H 

3000-2800 Estiramento C-H em grupos metil e metileno 

1710 Estiramento de carbonilas e carboxilas não conjugadas 

1630 Estiramento de carbonilas e carboxilas conjugadas 

1604 Vibrações do anel aromático 

1510 Vibrações do anel aromático 

1424 Vibrações do anel aromático 

1330 Anel do tipo S e unidades G condensadas (C5 substituídas) 

1265 Vibrações características de unidades G 

1165 Vibrações características de ligninas HGS 

900 ligação beta 1-4 em carboidratos 

838 C-H fora do plano nas posições 2, 5 e 6 (G), 2 e 6 (S) e 2, 3, 5 e S (H) 

 
A Figura 5.16 mostra uma comparação entre os espectros das ligninas de 60 e 120 min. 

Uma vez que não houve remoção considerável de lignina na matriz entre esses tempos, é razoável 

admitir que a lignina de 120 min é resultado das modificações químicas que ocorreram na de 60 

min no licor alcalino. 
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A principal diferença entre os espectros da Figura 5.16 ocorre na região entre 1580 e 1720 

cm-1, região das carbonilas e carboxilas. Percebe-se que entre 60 e 120 min ocorre a redução 

dessas estruturas.  

 

Figura 5. 16 - Comparação dos espectros de FT-IR das ligninas Soda de 60 e 120 min 

 
Segundo Faix et al. (1994), a análise do espectro de FTIR permite obter informações 

acerca do grau de condensação da lignina. A razão entre a soma da absorbância de sete mínimos 

(1550, 1484, 1440, 1395, 1300, 1177 e 1070 cm-1) e seis picos máximos (1510, 1463, 1425, 1330, 

1224 e 1140 ou 1125 cm-1) fornece um número proporcional ao grau de condensação. 

Procedendo dessa maneira, os valores encontrados para as ligninas de 15, 45, 60 e 120 min são, 

respectivamente, 0,16, 0,36, 0,84 e 0,89, mostrando que o grau de condensação das ligninas 

aumenta ao longo do tempo. Isso pode ser evidenciado pelo aumento na absorção da banda a 

1330 cm-1, associada aos anéis do tipo S e aos anéis do tipo G condensados substituídos na 

posição 5 e pela diminuição da absorção da banda a 838 cm-1, que representa as vibrações de 

deformação angular fora do plano de C-H nas posições não substituídas do anel aromático (FAIX, 

1992; SILVERSTEIN et al., 2006). 

O espectro de FTIR da lignina obtida com soda 5% é exibido na Figura 5.17 para 

comparação com o da lignina de 60 min. Na região que compreende de 1800 a 1200 cm-1, os 

espectros das duas ligninas são bastante parecidos. No entanto, para a região das ligações C-O 

(entre 1200 e 1000 cm-1), percebe-se que a lignina obtida com soda 5% apresenta absorbâncias 

muito maiores. Tal fato sugere que a condição mais alcalina promove uma hidrólise mais severa 

na lignina, rompendo ligações e adicionando hidroxilas na macromolécula. É razoável admitir que 

o rompimento dessas ligações faça com que a lignina obtida com soda 5% apresente massa molar 

menor que a obtida com soda 1%. Essa hipótese é suportada pelo fato de que, na reação com 
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soda a 5% por 120 minutos, uma condição ainda mais severa, a lignina não precipitou em meio 

ácido. 

 
Figura 5. 17 - Comparação dos espectros de FT-IR das ligninas Soda 1% e 5% 

 

5.4.2 Análise Elementar e Poder Calorífico Superior 

 

As ligninas precipitadas do licor alcalino foram caracterizadas quanto ao teor de carbono, 

hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Esses teores encontram-se na tabela 5.12. Quanto ao 

Poder Calorífico Superior, a amostra de lignina de 60 min apresentou *�� = 25,14 kJ.g-1. 

 
Tabela 5. 12 – Composição elementar das ligninas Soda 

Material %C %H %O %N %S 

Lignina 15 min 52,17 ± 0,10 5,2 ± 0,03 40,01 1,78 ± 0,42 0,84 ± 0,13 

Lignina 45 min 53,03 ± 0,10 5,53 ± 0,03 38,93 1,80 ± 0,51 0,71 ± 0,12 

Lignina 60 min 55,62 ± 0,10 5,77 ± 0,03 35,02 2,42 ± 0,56 0,77 ± 0,12 

Lignina 120 min 54,96 ± 0,10 5,62 ± 0,05 36,00 2,45 ± 0,46 0,97 ± 0,16 

 

Os baixos teores de carbono mostrados na tabela 5.12 são explicados pela presença de 

carboidratos e os teores de nitrogênio sugerem a presença proteínas nas amostras de lignina. 

Uma vez que não houve processo enzimático, é razoável admitir que a polpação soda é menos 

seletiva, extraindo também esses compostos. Todavia, essas proteínas não interferem na 

avaliação global que está sendo realizada. Para melhor analisar esses dados, assim como foi feito 

para lignina de acidólise, os teores de nitrogênio e enxofre serão desconsiderados. Assim, os 

teores de carbono, hidrogênio e oxigênio são distribuídos conforme mostra a tabela 5.13 
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Tabela 5. 13 - Teores de carbono, hidrogênio e oxigênio das ligninas Soda 

Material %C %H %O 

Lignina 15 min 53,57 5,34 41,09 

Lignina 45 min 54,40 5,67 39,93 

Lignina 60 min 57,69 5,98 36,33 

Lignina 120 min 56,91 5,82 37,27 

 

Percebe-se, pela análise da tabela 5.13, que o teor de carbono aumenta até 60 min. Tal 

fato leva a crer que o teor de carboidratos é maior na lignina precipitada no início da reação. Isso 

porque os carboidratos ligados à lignina são removidos da matriz e hidrolisados no licor, 

explicando o aumento no teor de carbono ao longo do tempo. Essa hipótese é suportada pelo 

fato da temperatura da reação não favorecer as reações de peeling na matriz. O ataque alcalino 

aos carboidratos é mais efetivo naqueles ligados à lignina do que nos presentes na matriz, 

protegidos pela estrutura cristalina da celulose. 

Tabela 5. 14 - Teores de lignina Klason nas ligninas Soda 

 Material Lignina Klason (%) Carboidratos (%) 

15 min 60,40 39,6 

45 min 67,90 32,1 

60 min 82,6 17,4 

120 min 79,1 20,9 

 
O teor de carboidratos nas ligninas precipitadas pode ser estimado a partir do teor de 

lignina Klason, considerando-se que o material precipitado é composto somente de lignina 

(Klason) e carboidratos. A tabela 5.14 apresenta os teores de lignina Klason e carboidratos nas 

ligninas precipitadas nos tempos de 15, 45, 60 e 120 min.  

Conhecendo-se o conteúdo de carboidratos e lignina do material precipitado, é possível 

determinar os teores de carbono, hidrogênio e oxigênio da fração do material correspondente à 

lignina. Para isso, considera-se o carboidrato presente no material como C5H8O4 (xilana), obtendo-

se os dados da tabela 5.15. 

Tabela 5. 15 - Composição elementar das ligninas Soda descontados os teores de carboidratos 

Material %C %H %O 

Lignina 15 min 58,89 4,87 36,24 

Lignina 45 min 58,63 5,49 35,89 

Lignina 60 min 60,27 5,96 33,77 

Lignina 120 min 59,94 5,76 34,31 

 
Os valores da tabela 5.15 serão usados nas estimativas dos grupos presentes nas ligninas 

por ¹H RMN. 
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5.4.2 Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons 

 
Os espectros de RMN das ligninas precipitadas do licor alcalino são mostrados na Figura 

5.18. Diferente do que aconteceu com a lignina de acidólise, as obtidas por polpação soda não 

foram totalmente solubilizadas em CDCl3. As solubilidades aproximadas para as ligninas de 15, 45 

e 60 min foram, respectivamente, 39,4%, 47,5% e 63,8%, números proporcionais aos teores de 

lignina Klason presentes nessas amostras. Assim, admite-se que a porção solúvel apresenta 

menor teor de carboidratos que a porção insolúvel, sendo assim mais representativa da porção de 

lignina de cada amostra. 

 
Figura 5. 18 - Espectros de ¹H RMN das ligninas Soda acetiladas 

 
As fórmulas C9 mínimas para cada lignina foram calculadas com os dados da tabela 5.15 e 

a atribuição dos sinais foi feita como demonstrado no item 5.2.3 e os resultados encontram-se na 

tabela 5.16. 
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Tabela 5. 16 - Dados referentes à integração dos sinais de ¹H RMN das ligninas Soda 

Região (ppm) Atribuição 15 min¹ 45 min² 60 min³ 

9,00 - 12,00 Ácidos carboxílicos e aldeídos 0,39 0,54 0,79 

6,25 - 7,90 Região dos Aromáticos 2,43 1,86 1,47 

5,75 - 6,25 Prótons benzílicos não cíclicos 0,58 1,09 1,16 

5,20 - 5,75 Prótons benzílicos cíclicos 0,3 0,68 0,81 

3,95-5,2 e 2,5 - 3,55 Prótons alifáticos 1,34 2,08 1,78 

3,55 - 3,95 Metoxilas 3,71 3,44 4,08 

2,20 - 2,50 Prótons acetoxílicos aromáticos 0,76 0,74 0,64 

1,60 - 2,20 Prótons acetoxílicos alifáticos 0,2 0,49 0,95 

< 1,60 Região dos alifáticos não oxigenados 0,43 0,49 0,62 

Fórmulas C9: ¹ C9H6,43O3,49(OCH3)1,24; ² C9H7,96O3,51(OCH3)1,15; ³ C9H8,22O3,32(OCH3)1,36 

 
Os dados da tabela 5.16 foram usados para determinar as fórmulas C9 completas para 

cada lignina, mostradas na tabela 5.17 

 
Tabela 5. 17 - Fórmulas C9 para as ligninas Soda 

Lignina Fórmula 

15 min ����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

45 min ����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

60 min ����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

 
Os dados da tabela 5.16 foram usados, ainda, para determinar o grau de condensação da 

porção solúvel de cada amostra, obtendo 12%, 35% e 44% para as ligninas de 15, 45 e 60 min, 

respectivamente. O aumento no grau de condensação ao longo do tempo está relacionado, como 

mostraram as demais análises, às reações de condensação que ocorrem no licor, principalmente. 

5.4.3 Espectrometria de UV 

Os espectros de absorção na região do UV para cada lignina são mostrados na Figura 5.19. 

Observa-se um comportamento típico de ligninas, com elevadas absortividades para 

comprimentos de onda menores que 240 nm, um pico de máxima absorção em torno de 280 nm 

e uma região de absorção no intervalo de 310 – 380 nm. 
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Figura 5. 19 - Espectro de UV das ligninas Soda 

 

Observa-se que as absortividades diminuem em praticamente todo o espectro à medida 

que o tempo de reação se processa. Isso sugere que as modificações que ocorrem na lignina ao 

longo da reação geram estruturas reduzidas, que absorvem menos luz UV. Na região em torno de 

280 nm, os picos de máxima absorção ocorrem em 285, 284, 284 e 285 nm, respectivamente, 

para as ligninas de 15, 45, 60 e 120 min. A tabela 5.18 mostra os valores da absortividade de cada 

lignina a 280 nm, parâmetro utilizado em metodologias de quantificação de lignina solúvel. 

 

Tabela 5. 18 – Coeficientes de extinção ` (L.g
-1

) a 280 nm das ligninas Soda 

Lignina 15 min 45 min 60 min 120 min 

ε280 (L.g
-1

) 21,51 22,05 20,71 17,75 

 
 
5.4.4 Análise Termogravimétrica e Calorimétrica  

A curva termogravimétrica da lignina de 60 min (TG) e sua derivada (DTG) são 

apresentadas na Figura 5.20. É possível perceber que o carvão residual a 800 ºC representa 

aproximadamente 36% da massa inicial. Verifica-se ainda que a primeira etapa de degradação, 

relacionada principalmente à perda de água, ocorre até aproximadamente 156 ºC, onde se inicia a 

termodegradação da lignina, com pico de máxima degradação a 347 ºC. 
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Figura 5. 20 - Curva termogravimétrica (TG) das ligninas Soda e sua derivada (DTG) 

 
A degradação se estende até temperaturas em torno de 600 ºC e, acima dessa 

temperatura, não ocorrem perdas consideráveis de massa. A curva de calorimetria exploratória 

diferencial (DSC) é mostrada na Figura 5.21. Verifica-se um pico endotérmico a aproximadamente 

92ºC, correspondente à entalpia de desidratação do material. O pico exotérmico foi utilizado para 

determinar a temperatura de transição vítrea, =0, da lignina, segundo metodologia descrita por 

Hatakeyama (1992), obtendo-se =0 = 415,1 ºC. 
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Figura 5. 21 - Curva de DSC das ligninas Soda 

 
A cinética de termodegradação foi analisada conforme descrito no item 5.2.7 e o modelo 

da Equação 5.17 ajustado aos dados da Figura 5.20. O ajuste é exibido na Figura 5.22, com 

coeficiente de correlação L² = 0,9615. Os parâmetros ajustados do modelo encontram-se na 

tabela 5.19. 

.O QW(D)=²
= .O +�LK	 −

K	
L= 

(5.17) 

 
Figura 5. 22 - Representação da linearização do modelo cinético para a lignina Soda 60 min 
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Tabela 5. 19 - Parâmetros cinéticos da termodegradação da lignina Soda 

Material h vw xc y² 

Lignina 60 min 1,11 12,73 kJ/mol 0,4195 min
-1

 0,9615 

 

Percebe-se que a energia de ativação é menor para a lignina de 60 minutos em relação à 

de acidólise. Tal fato é explicado pela presença de carboidratos na lignina precipitada do licor 

soda. Estes se decompõem termicamente com energias de ativação menores e sua decomposição 

ocorre principalmente entre 150 e 450 ºC (KIM et al., 2014) 

 

5.5 Caracterização das ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 
 

A Tabela 5.20 mostra a composição das polpas obtidas nos tratamentos e após a etapa de 

deslignificação. Verifica-se que o pré-tratamento por explosão a vapor promove uma redução 

bastante considerável no conteúdo de hemiceluloses. O mesmo ocorre para o pré-tratamento 

ácido, que solubiliza uma grande fração hemicelulósica e promove a dissolução de uma pequena 

parte da lignina. 

 

Tabela 5. 20 - Composição química das polpas após os pré-tratamentos e deslignificação 

  
sem Pré-tratamento Explosão a Vapor Pré-tratamento Ácido 

Palha Soda 1% 1h Após PT Após deslignificação Após PT Após deslignificação 

Celulose (%) 41,67 61,09 47,91 75,44 55,11 74,61 

Hemicelulose (%) 29,74 21,15 12,6 11,27 13,74 10,19 

Lignina (%) 24,98 11,91 37,31 10,63 27,91 11,47 

Cinzas (%) 3,19 1,69 1,42 1,83 1,93 2,03 

Total 99,58 95,84 99,24 99,17 98,69 98,3 

 

As hemiceluloses recobrem as microfibrilas de celulose e seus grupos acetil promovem 

um impedimento estérico contra o ataque enzimático (SIERRA et al., 2008).  As hemiceluloses 

menos ramificadas podem formar ligações de hidrogênio com a superfície das fibrilas de celulose, 

enquanto que as mais ramificadas podem se ligar covalentemente à lignina, formando os 

complexos lignina-carboidrato (CLC). A hidrólise das hemiceluloses e a clivagem dos CLCs podem 

levar a um aumento significante na digestibilidade enzimática da celulose (MOSIER et al., 2005), 

aumentando a porosidade e a área superficial  da celulose (HENDRIKS; ZEEMAN, 2009). 
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5.5.1 Espectrometria de Infravermelho com Transformada de Fourier 

Após a etapa de deslignificação alcalina das polpas que passaram por pré-tratamento, as 

ligninas precipitadas em meio ácido foram caracterizadas e serão denominadas Lignina Explosão a 

Vapor e Lignina PT Ácido. 

Os espectros de FTIR das ligninas são mostrados nas Figuras 5.23 e 5.24. Os espectros 

foram normalizados no pico a 1510 cm-1 e comparados com o espectro da lignina soda de 60 

minutos, visando verificar as modificações estruturais que cada pré-tratamento promove na 

lignina. 

Uma diferença observada nos espectros da Figura 5.23 ocorre na região de 1750 – 1580 

cm-1, correspondente às carbonilas e carboxilas conjugadas e não–conjugadas e também ligações 

C=C. Verifica-se que, na lignina de Explosão a Vapor, a redução dos grupos carbonila e carboxila 

ocorre de forma mais pronunciada. Tal fato foi estudado por Bardet et al. (1985), que verificaram 

que o ácido p-hidroxibenzóico é o principal produto da fração solúvel em éter de lignina de faia 

(Populus tremuloides) tratada por explosão a vapor. Estes autores atribuíram a presença de ácido 

p-hidroxibenzóico à hidrólise das ligações éster da lignina e propuseram que tanto este ácido 

quanto o ácido acético, proveniente dos grupos acetil hemicelulósicos, promovem reações 

catalisadas por ácido durante o tratamento por explosão a vapor. 

 
Figura 5. 23 - Espectros de FTIR da lignina Soda e da lignina Explosão a Vapor 

 
O mesmo comportamento é observado para a lignina obtida por pré-tratamento ácido, 

que apresenta as menores absorbâncias na região das carbonilas e carboxilas (1750 a 1580 cm-1). 

Neste processo, a hidrólise das ligações éster ocorre catalisada pelo ácido sulfúrico. Tal fato é 

mais acentuado em ligninas de gramíneas, que possuem um grande teor de grupos feruil, que 

sofrem hidrólise gerando fragmentos de ácido ferúlico no licor.  
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Figura 5. 24 - Espectros de FT-IR da lignina Soda e da lignina PT Ácido 

 
Tanto no pré-tratamento ácido quanto na explosão a vapor, a degradação da lignina por 

meio da hidrólise da ligação β-O-4 ocorre simultaneamente às reações de condensação. Isso 

porque essas reações ocorrem via formação de um carbocátion, o íon carbônio, que é formado 

pelo álcool benzílico da estrutura da lignina (LI et al, 2007). Nas ligações do tipo β-O-4, o 

intermediário principal reage mais adiante com a clivagem das ligações éter e com fragmentos de 

lignina. Qualquer anel aromático adjacente a um carbono rico em elétrons pode competir com o 

íon carbônio e ligações estáveis C-C podem ser formadas (NASCIMENTO, 2007). A Figura 5.25 

mostra o esquema dessa competição. 
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Figura 5. 25 - Competição entre a clivagem de ligações β-O-4 e a condensação em meio ácido. Fonte: 
Adaptado de Li, Henriksson e Gellerstedt (2007) 

1800 1600 1400 1200 1000 800
0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

A
bs

or
bâ

nc
ia

Número de onda (cm-1)

 Soda
 PT H

2
SO

4



84 
 

5.5.2 Análise Elementar e Poder Calorífico Superior 

Os resultados da análise elementar CHNSO e Poder Calorífico Superior (PCS) das ligninas 

de pré tratamento são exibidos nas tabelas 5.21 e 5.22. Verificam-se elevados teores de carbono 

para essas ligninas em relação àquela que não sofreu pré-tratamento (54,96%). Isso se deve 

principalmente ao fato das ligninas de pré-tratamento apresentarem menor teor de açúcar 

residual, uma vez que, durante os pré-tratamentos, ocorrem reações de hidrólise ácida dos 

carboidratos, catalisadas pelo H2SO4 ou pelos ácidos liberados no licor. 

 

Tabela 5. 21 - Composição elementar das ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 

Material %C %H %O %N %S 

Lignina Explosão a Vapor 59,36 ± 0,11  5,42 ± 0,03 32,52 1,82 ± 0,43 0,88 ± 0,14 

Lignina PT Ácido 61,74 ± 0,11 5,74 ± 0,02 30,2 1,52 ± 0,33 0,81  ± 0,13 

 

Tabela 5. 22 - Poder Calorífico Superior das ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 

Material Lignina Explosão a Vapor Lignina PT Ácido 

PCS (J/g) 24420 25395 

 

O teor de açúcar residual nas ligninas foi avaliado por meio da determinação dos teores 

de lignina Klason e lignina solúvel no licor de hidrólise, como mostra a tabela 5.23. Como pode ser 

percebido, as ligninas de pré-tratamento apresentam um alto teor de material considerado 

lignina (Klason + solúvel > 96%) e, portanto, serão consideradas como não contaminadas por 

carboidratos. 

 
Tabela 5. 23 - Conteúdo de lignina Klason e solúvel no licor de hidrólise 

Material Lignina Klason (%) Lignina solúvel (%) 

Lignina Explosão a Vapor 84,2 ± 1,4 13,6 ± 0,8 

Lignina PT Ácido 88,9 ± 2,3 9,7 ± 1,1 

 

Como foi feito para as demais ligninas, os teores de nitrogênio e enxofre foram 

desconsiderados. Assim, os teores de carbono, hidrogênio e oxigênio são distribuídos conforme 

mostra a tabela 5.24 

 
Tabela 5. 24 - Composição elementar das ligninas de palha que sofreram pré-tratamento 

Material %C %H %O 

Lignina Explosão a Vapor 61,01 5,57 33,42 

Lignina PT Ácido 63,21 5,88 30,91 
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5.5.3 Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear de Prótons 

Os espectros de ¹H RMN das ligninas de pré-tratamento são mostrados na Figura 5.26. A 

solubilidade dessas ligninas em CDCl3 foi de cerca de 67 e 75% para a lignina Explosão a Vapor e 

para a lignina PT Ácido, respectivamente. A elevada solubilidade se deve ao fato dessas ligninas 

não apresentarem carboidratos como contaminantes e, portanto, os espectros mostrados na 

Figura 5.26 podem ser considerados representativos.  

 
Figura 5. 26 - Espectros de ¹H RMN das ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 

 
A análise elementar contida na tabela 5.24 foi usada na determinação das fórmulas C9 de 

cada lignina, C9H7,77O3,05(OCH3)1,10 para a lignina Explosão a Vapor e  C9H7,21O2,35(OCH3)1,51 para a 

lignina PT Ácido. As atribuições de sinal foram feitas como demonstrado no item 5.2.3 e os 

resultados são exibidos na tabela 5.25 
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Tabela 5. 25 - Dados da integração dos sinais de ¹H RMN das ligninas de palha que sofreram pré-tratamento 

Região (ppm) Atribuição 
Explosão a Vapor PT Ácido 

C9H7,77O3,05(OCH3)1,10 C9H7,21O2,35(OCH3)1,51 

9,00 - 12,00 Ácidos carboxílicos e aldeídos 0,06 0,18 

6,25 - 7,90 Região dos Aromáticos 1,59 2,12 

5,75 - 6,25 Prótons benzílicos não cíclicos 0,17 0,18 

5,20 - 5,75 Prótons benzílicos cíclicos 0,27 0,13 

3,95-5,20 e 2,5-3,55 Prótons alifáticos 2,70 1,50 

3,55 - 3,95 Metoxilas 4,51 3,29 

2,20 - 2,50 Prótons acetoxílicos aromáticos 0,62 0,83 

1,60 - 2,20 Prótons acetoxílicos alifáticos 0,88 0,52 

< 1,60 Região de alifáticos não oxigenados 0,92 2,23 

 

É possível verificar na tabela 5.25 que tanto a lignina de explosão a vapor quanto a de pré-

tratamento ácido apresentaram teores muito pequenos de hidrogênios na região dos ácidos 

carboxílicos e aldeídos (9 – 12 ppm). Isso porque durante os pré-tratamentos ocorrem reações de 

hidrólise dos grupos éster e tal comportamento também foi verificado na análise de 

infravermelho. Esses resultados mostram que os pré-tratamentos aplicados, em associação à 

polpação Soda, são bastante eficientes na hidrólise dos complexos lignina-carboidrato. As 

fórmulas C9 completas para cada lignina são mostradas na tabela 5.26 

 

Tabela 5. 26 - Fórmulas C9 para as ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 

Lignina Fórmula 

Lignina Explosão a Vapor ����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

Lignina PT Ácido ����,��	
 ��,��	� �,��(�)�,���� (�)�,��	� (���)�,�� 

 

Como pode ser visto na tabela 5.26, a lignina de pré-tratamento ácido apresentou elevado 

teor de hidroxilas fenólicas. Isso é explicado principalmente devido à clivagem das ligações aril 

éter em estruturas β-O-4, liberando grupos fenólicos. 

O grau de condensação das ligninas foi determinado a partir dos dados da tabela 5.25 e os 

valores encontrados foram de 25% e 36% para as ligninas de explosão a vapor e pré-tratamento 

ácido, respectivamente. Verifica-se uma maior condensação na lignina PT Ácido, uma vez que no 

pré-tratamento por explosão a vapor o ácido que catalisa as reações de condensação vem 

somente da liberação dos grupos acetil das hemiceluloses. 
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5.5.4 Espectrometria de UV-visível 

A Figura 5.27 mostra os espectros de absorção na região do UV para as ligninas pré-

tratadas. Tratam-se de espectros típicos de lignina com elevadas absorções de 220 a 240 nm, um 

ombro em torno de 250 e uma região de absorção entre 280 e 320 nm.  

 
Figura 5. 27 - Espectros de UV das ligninas de palha que sofreram pré-tratamentos 

 

Os valores dos coeficientes de extinção a 280 nm para as ligninas de explosão a vapor e 

pré-tratamento ácido são, respectivamente, 24,2 e 23,3 L.g-1. 

 

5.5.5 Análise Termogravimétrica e Calorimétrica 

A Figura 5.28 mostra a curva termogravimétrica das ligninas que sofreram pré-

tratamentos ácido e por explosão a vapor. 
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Figura 5. 28 - Curvas termogravimétricas (TG) das ligninas que sofreram pré-tratamento e suas derivadas (DTG) 

Verifica-se que o carvão residual a 800 ºC representa 36% da massa total para a lignina PT 

Ácido, enquanto que para a lignina Exp Vapor, o resíduo representa 45% do total. O pico de 

máxima degradação ocorre a 363 e 352ºC para as ligninas PT Ácido e Exp Vapor, respectivamente. 

A degradação se estende até temperaturas em torno de 550 ºC.  

 
Figura 5. 29 – Curvas de DSC das ligninas que sofreram pré-tratamentos 
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A curva calorimétrica é exibida na Figura 5.29. As temperaturas de transição vítrea das 

ligninas foram determinadas segundo metodologia descrita por Hatakeyama (1992), obtendo-se 

os valores de 411 e 435 ºC para as ligninas PT Ácido e Exp Vapor, respectivamente. 

 

 
Figura 5. 30 - Representação da linearização do modelo cinético para as ligninas que sofreram pré-

tratamentos. 

 
A cinética de termodegradação foi analisada ajustando-se o modelo da Equação 5.17 aos 

dados pelo método dos Mínimos Quadrados. Os ajustes são exibidos na Figura 5.29. A tabela 5.27 

apresenta os parâmetros cinéticos de cada caso. 

 

Tabela 5. 27 – Parâmetros cinéticos da termodegradação das ligninas que sofreram pré-tratamentos 

Lignina n Ea (kJ.mol
-1

) k0 (min
-1

) R² 

PT Ácido 1,06 12,64 0,3392 0,9704 

Exp Vapor 1,03 10,06 0,3357 0,9443 
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6. Considerações Finais 

 

A palha de cana apresenta em sua composição 41,67% de celulose, 29,74% de 

hemiceluloses, 24,98 % de lignina e 3,19% de cinzas inorgânicas. Trata-se de uma biomassa com 

um elevado teor de xilanas (cerca de 80% do total de hemiceluloses), apresentando potencial 

para aplicação em processos bioquímicos de utilização de xiloses. A fração de lignina solúvel em 

meio ácido representa cerca de 12,6 % do total de lignina. Essa fração representa, principalmente, 

estruturas de baixa massa molar e está relacionada à formação de inibidores de fermentação 

durante os processos de tratamento. 

O processo de acidólise branda da palha de cana é capaz de isolar uma porção de lignina 

representativa, apresentando um rendimento de extração de cerca de 74 %. A representatividade 

dessa lignina está relacionada às condições de extração (EVTUGUIN et al., 2001), nas quais o licor 

é renovado a cada 30 minutos de reação, reduzindo a incidência de reações de condensação na 

fase líquida, diferente de outros processos de obtenção de ligninas dioxano onde as extrações 

ocorrem por tempos mais elevados. 

O espectro de FT-IR da lignina de acidólise apresentou bandas de absorção típicas de 

ligninas HGS e a análise elementar e do espectro de ¹H RMN permitiram determinar a fórmula C9 

desta lignina:  C9H8,21O3,12(OCH3)1,11, que apresentou cerca de 20% de condensação – ligações C-C 

nos carbonos 2, 3, 5 e 6, principalmente 5-5’, β-5’ e β-1 – e relação H:G:S de 1 : 3,22 : 3,68. A 

análise por cromatografia de permeação em gel mostrou que esta lignina tem massa molar média 

de 1908 Da e polidispersidade 3,15, apresentando, em média, 9,5 estruturas C9 por molécula. 

A deslignificação da palha pelo processo soda foi eficiente na remoção de lignina da 

matriz, apresentando um produto final (polpa) contendo 11,91% de lignina após 60 minutos de 

reação a 100 ºC. A deslignificação nesta temperatura ocorre segundo uma taxa de 0,0119 min-1. 

O resíduo precipitado do licor alcalino, denominado lignina soda, apresentou após 60 

minutos de reação a composição elementar de 55,6% de carbono, 5,77% de hidrogênio, 35,02% 

de oxigênio, 2,42% de nitrogênio e 0,77% de enxofre. As análises de FT-IR e ¹H RMN evidenciaram 

que, durante polpação soda, o grau de condensação da lignina aumenta e que a condição mais 

severa com 5% de NaOH promove modificações mais profundas sugerindo maior degradação da 

lignina. Essas análises evidenciaram também o rompimento das ligações entre a lignina e 

carboidratos, verificados na região das carbonilas e carboxilas, principalmente. Tal 

comportamento foi verificado pela análise elementar e pelo teor de lignina Klason. Entretanto, 

mesmo depois de 60 min, a lignina precipitada do licor ainda apresentava cerca de 17 % de 

carboidratos.  
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Quanto aos processos de pré-tratamento, as polpas soda obtidas que sofreram pré-

tratamentos prévios apresentaram um menor teor de lignina e maior solubilização de 

hemiceluloses, sugerindo que esses processos permitem a obtenção de polpas com um teor mais 

elevado de celulose. Contudo, a avaliação da viabilidade desses tratamentos requer estudos mais 

minuciosos sobre as modificações estruturais, perdas de massa e rendimento desses processos, 

como o trabalho em andamento de Mori (2010). 

As ligninas que sofreram pré-tratamentos apresentaram baixo teor de açúcares, indicando 

que esses processos, em combinação com a polpação soda, promovem uma hidrólise eficiente 

dos complexos lignina-carboidratos, gerando um licor rico em xilanas e um resíduo com elevado 

teor de lignina. O rompimento das ligações entre a lignina e os carboidratos também foi 

evidenciado nos espectros de FT-IR e ¹H RMN. 

As tabelas 6.1 e 6.2 apresentam uma síntese dos principais parâmetros determinados 

neste trabalho para as diferentes ligninas estudadas. 

Tabela 6. 1 - Parâmetros estruturais e poder calorífico superior das ligninas obtidos neste trabalho 

Lignina 
Composição Elementar PCS Condensação  

% 

Fórmula C9 `abc 

%C %H %O kJ.g
-1

 �	
 �	�  �z" �	� ��� L.g
-1

 

Acidólise 60,46 5,77 33,76 23,72 20 2,31 4,14 1,27 0,58 1,19 1,11 26,03 

Soda 15 min 53,57 5,34 41,9 
        

21,51 

* 58,89 4,87 36,24 
 

12 2,42 3,04 2,53 0,76 0,2 1,24 
 

Soda 45 min 54,4 5,67 39,93 
        

22,05 

* 58,63 5,41 35,89 
 

35 1,86 4,87 2,28 0,73 0,49 1,15 
 

Soda 60 min 57,69 5,98 36,33 25,14 
       

20,71 

* 60,27 5,96 33,77 
 

44 1,47 5,15 1,73 0,64 0,95 1,36 
 

Exp Vapor 61,01 5,57 33,42 24,42 25 1,59 4,12 0,84 0,61 0,88 1,51 24,2 

PT Ácido 63,21 5,88 30,91 25,4 26 2,12 4,23 1,64 0,83 0,58 1,1 23,3 

* teor de carboidratos descontado  

Tabela 6. 2 - Parâmetros das análises térmicas das ligninas obtidos neste trabalho 

Lignina 
Temp de máx % carvão vw xc {| 

degradação (ºC) residual kJ.mol
-1

 min
-1

 ºC 

Acidólise 351 42 13,8 0,4799 418,4 

Soda 60 min 347 36 12,73 0,4195 415,1 

Exp Vapor 352 45 10,06 0,3357 435 

PT Ácido 363 36 12,64 0,3392 411 

 

A análise dessas tabelas nos permite verificar as modificações estruturais ocorridas nas 

ligninas nos diversos processos. Na fórmula C9, observam-se diferenças nos teores de hidroxilas 

fenólicas, a lignina de acidólise apresenta o menor valor, indicando que os processos de polpação 

e pré-tratamentos promovem um aumento nos grupos terminais na molécula de lignina e esse 
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aumento pode ocorrer com ou sem redução na massa molar, uma vez que as reações de 

condensação também podem interferir nesse parâmetro. 

Tomando a lignina de acidólise como padrão, o teor de hidrogênios aromáticos está 

diretamente relacionado à reticulação promovida pelas reações de condensação enquanto o teor 

de hidrogênios alifáticos nos fornece informações sobre a magnitude das modificações 

estruturais. Quanto às metoxilas, a lignina Exp Vapor e a lignina Soda 60 min foram as que 

apresentaram maior conteúdo dessas estruturas, indicando que essas ligninas podem ter sofrido 

menos desmetoxilação durante o isolamento ou que a fração isolada nesses processos se 

apresenta com mais estruturas do tipo G e S do que H. 

Dos dados contidos na tabela 6.2, verifica-se que, para as ligninas soda e de pré-

tratamentos, a temperatura de máxima degradação é inversamente proporcional ao teor de 

carboidratos na lignina. A lignina de explosão a vapor se mostrou como aquela que possui 

maiores diferenças nos parâmetros da análise térmica, apresentando os menores valores de 

energia de ativação e fator pré-exponencial e os maiores valores temperatura de transição vítrea 

e percentual de carvão residual. 

A respeito do poder calorífico das ligninas e dentro do conceito de biorrefinaria, que 

envolve o aproveitamento total das frações de biomassa, os parâmetros determinados neste 

trabalho em conjunto com dados disponíveis na literatura podem fornecer informações para 

alimentar uma breve análise energética dos processos de polpação e pré-tratamentos. Para isso, 

propõe-se a determinação do parâmetro HP, que representa potencial para conversão em energia 

térmica a partir da lignina por massa de material, podendo o material ser palha (Equação 6.1) ou 

até mesmo a própria cana (Equação 6.2). 

�* = %��� ∗ *����� ∗ ~��� (6.1) 

 
�* = %zn�"n%��� ∗ *����� ∗ ~��� (6.2) 

 

Onde 

%��� = fração de lignina na palha (%) 

%zn�"n = percentual de palha na cana (aproximadamente 14% em base seca) 

*�����= poder calorífico superior da lignina em questão (MJ.kg-1) 

~��� = Rendimento da extração de lignina (%) 

Neste trabalho não se determinou a perda de massa nos tratamentos. Entretanto, Miléo 

(2011) estudou a explosão a vapor de palha de cana seguida de polpação alcalina, obtendo um 

valor de Y��� de aproximadamente 80%. Assim, utilizando-se os dados deste trabalho e o dado de 
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Miléo (2011), o parâmetro HP da lignina Exp Vapor é de 4,88 MJ.kg-1 de palha ou 0,68 MJ.kg-1 de 

cana. Isso significa que 1 kg de palha de cana, nas condições de explosão a vapor e polpação soda 

deste trabalho, tem potencial para produzir polpa celulósica (que pode ser convertida em etanol 

ou outros produtos), açúcares fermentescíveis provenientes das hemiceluloses e ainda 4,88 MJ de 

energia, maximizando assim o valor agregado à cana-de-açúcar. A sugestão para trabalhos futuros 

é melhor analisar o poder calorífico das ligninas de diferentes tratamentos juntamente com os 

rendimentos das frações separadas em cada processo. Com isso, contribui-se para o  

entendimento do papel da lignina dentro do conceito de biorrefinaria, de aproveitamento integral 

dos constituintes dos materiais lignocelulósicos. 
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