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RESUMO: 

Identificando novas utilizações para resíduos de indústrias que processam grandes quantidades 

de biomassa, como no bioetanol. Durante a produção é essencial que haja um desenvolvimento 

sustentável com impacto reduzido no meio ambiente. Com esse objetivo muitos esforços foram 

dedicados a encontrar usos nobres para a lignina. Neste estudo, uma lignina obtida a partir do 

bagaço de cana-de-açúcar em uma planta produtora de bioetanol foi carboximetilado para 

produzir o Carboximetil lignina (CML) solúvel em água, que foi então utilizada como agente 

estabilizador em suspensões aquosas de alumina (Al2O3). CML teve um grau de substituição 

0,46 ± 0,01, em relação à unidade C9 da lignina, e comportou-se como um polieletrólito em uma 

grande faixa de pH devido à dissociação de grupos carboxílicos.  A ação da CML como agente 

estabilizador de suspensões aquosas de alumina foi investigada usando viscosimetria, potencial 

zeta e medições de espectroscopia de correlação de fótons (PCS), principalmente em função do 

pH e tempo. Em geral, os resultados mostraram que a CML teve um bom desempenho como 

agente defloculador, porque levou a dispersões com baixa viscosidade e pequena alteração no 

tamanho de partícula em função do tempo. O efeito positivo da adição de CML foi confirmado 

nas características morfológicas do material obtido a partir de suspensões de alumina após a 

eliminação da água, conforme indicado por microscopia eletrônica de varredura. A estabilização 

das suspensões de alumina oferecidas pela CML abre caminho para aplicações similares de  

ligninas modificadas, cujas propriedades elétricas e estruturais podem ser sintonizadas para usos 

específicos em várias indústrias, incluindo a indústria cerâmica. 
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