
 

                                  VI Seminário de Iniciação Científica  

da FUCAMP 

Anais da Fucamp, v.2, n.2, 2017                                                                                 ISSN 2448-3133 

 

 

 

DERIVAÇÃO QUÍMICA E CARACTERIZAÇÃO DE UMA LIGNINA DO BAGAÇO 

DA CANA DE AÇÚCAR 

 

Cristiano Soares de Souza (crisprof5803@gmail.com) 

Cristina Soares de Sousa 

RESUMO: 

 

Neste trabalho a lignina resultante da hidrolise do bagaço de cana de açúcar, denominada 

Dedini Hidrolise Rápida (DHR) foi quimicamente modificada para produzir novos materiais. 

A reação feita com o monocloroacetato de sódio resultou em um polieletrólito aniônico 

(CML-Na) extremamente solúvel em água em pH acima de 5,5. O grau de substituição (GS) 

obtido por Titulação Complexiométrica ficou em torno de 0,42 a 0,49 tendo como base a 

unidade p-hidróxifenil da lignina. Uma forma ácida e insolúvel em água desta molécula foi 

também obtida (CML-H). O polieletrólito CML-Na ao reagir com o íon neodímio em solução 

aquosa de Nd(NO3)3 formou um complexo insolúvel em água (CML-Nd). Estudos 

espectroscópicos (UV/Visível, IR, Fluorescência) deste material mostraram a incorporação do 

metal na matriz polimérica e propriedades que possibilitam sua utilização em dispositivos 

fotônicos. A presença da banda de neodímio em 880nm referente à transição eletrônica 
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I9/2 

→ 
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F3/2 é importante pela seletividade desta no complexo metálico de lignina. Um estudo para 

verificar a possibilidade de agregação do polieletrólito foi feito pela determinação da 

Concentração de Agregação Crítica (CAC) usando o Pireno como sonda fluorescente. O valor 

medido foi 1,4 x 10
-2

 g.dm
-3

. O uso deste material como estabilizante de suspensão de 

alumina na produção de materiais cerâmicos e, no seqüestro de metais na purificação de água, 

estão entre algumas de suas importantes aplicações. A análise térmica DSC (Calorimetria 

Diferencial de Varredura) mostrou uma diminuição na temperatura de degradação de 395ºC 

para 330ºC quando a lignina foi transformada no polieletrólito CML-Na e, sua exotérma caiu 

para 270ºC quando complexada com o íon neodímio. Quando comparados os calores de 

degradação da lignina pura e do polieletrólito CML-Na não observamos grandes diferenças. 

Mas ao contrário pode-se observar um aumento significativo quando o metal sódio foi 

substituído pelo neodímio. Estes resultados podem ser uma evidencia de um efeito catalítico 

introduzido pelo metal na estrutura da lignina.  
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