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RESUMO

Resíduos lignocelulósicos são importantes fontes de recursos renováveis e 
disponíveis em abundância. Para explorar o potencial desse tipo de resíduo é 
importante estudar estratégias para o reaproveitamento de suas principais frações 
lignocelulósicas e principalmente vencer os obstáculos da utilização da lignina. O 
objetivo do presente estudo foi fracionar os grandes grupos da célula vegetal, isolar 
a lignina e realizar análises físico-químicas da lignina de serragem Eucalyptus spp., 
avaliando suas propriedades antioxidantes e aplicação na síntese verde de 
nanopartículas de prata. Inicialmente foi avaliada a composição lignocelulósica da 
biomassa. A biomassa foi fracionada por pré tratamento sequencial ácido/alcalino. 
Durante o pré tratamento foram avaliadas as melhores condições de temperatura, 
tempo e concentração de ácido sulfúrico, para recuperação de açúcares, para o qual 
as condições finais foram (140°C; 20 min; 1,5% H2SO4). O pré tratamento alcalino 
consistiu em dois estágios, avaliação da concentração de NaOH em autoclave, 
seguido de avaliação do aumento da temperatura em reator de hidrólise, visando 
obter maiores rendimentos na recuperação de lignina, tendo como condições finais 
(130°C; 90 min; 10% NaOH). Após o isolamento, realizou-se a caracterização físico- 
química da lignina isolada (LIGSE), por meio das seguintes análises: TGA, FTIR e 
RMN 2D HSQC. A cristalinidade das fibras foi analisada por DRX. A capacidade 
antioxidante da lignina, foi determinada por transferência de elétrons usando o 
DPPH e o ABTS. A lignina também foi aplicada como agente redutor na síntese 
verde de nanopartículas de prata (AgNPs) e avaliou-se as características das AgNPs 
por análises de DLS, FTlR e MET bem como a capacidade antimicrobiana das 
AgNPs e da lignina. Os resultados mostraram que após o pré-tratamento alcalino, o 
rendimento específico de lignina foi de 69,38%. A caracterização estrutural por RMN 
revelou a composição dos grupos de interunidades e estruturas terminais, 
subunidades S e G e a presença de xilanas. LIGSE apresentou bons resultados 
sobre a atividade antioxidante por inibição do radical DPPH (81,58%) e IC50 60 
pg/mL. Para o radical ABTS, a inibição foi (99,86%). As AgNPs apresentaram 
valores de concentração inibitória mínima (MIC) de 31,25; 7,81; 15,62 e 15,62 pg/mL 
para B. subtilis, S.aureus, E. coli e S. typhi respectivamente. Conclui-se que o pré- 
tratamento sequencial ácido/alcalino foi eficiente para a recuperação da lignina 
extraída da serragem de Eucalyptus spp. Quanto as propriedades biológicas a 
lignina apresentou bom desempenho em sua capacidade antioxidante e se mostrou 
promissora quanto a aplicação na síntese verde de nanopartículas.

Palavras-chave: Biorrefinaria 1. Matarial lignocelulósico 2. Pré tratamentos 3. 
Atividade antioxidante 4. Síntese de nanopartículas 5.



Lignocellulosic wastes are important sources of renewable and abundant 
resources. To explore the potential of this type of waste, it is important to study 
strategies for the reuse of its main lignocellulosic fractions and, above all, to
overcome the obstacles of using lignin. The aim of the present study was to
fractionate the large groups of the plant cell, isolate and perform physical-chemical 
analyzes of the lignin from Eucalyptus spp. sawdust evaluating its antioxidants 
activities and application in the green synthesis of silver nanoparticles. Initially, the 
lignocellulosic composition of the biomass was evaluated. The biomass was
fractionated by sequential acid/alkaline pretreatment. During the pre-treatment were 
evaluated the best conditions of temperature, time and sulfuric acid concentration for 
sugar recovery, for which the final conditions were foram (140°C; 20 min; 
1,5%H2SO4). The alkaline pretreatment consisted of two stages, evaluation of the 
concentration of NaOH in autoclave followed by evaluation of the temperature 
increase in hydrolysis reactor, aiming to obtain higher yields in lignin recovery, taking 
the final conditions (130°C; 90 min; 10%NaOH). After the isolation, the
physicochemical characterization of lignin isolated (LIGSE) was carried out, through 
the following TGA, FTIR and 2D NMR HSQC analyzes. The crystallinity of the fibers 
was analyzed by XRD. The antioxidant capacity of lignin was determined by electron 
transfer using DPPH and ABTS. Lignin was also applied as a reducing agent in the 
green silver nanoparticle synthesis (AgNPs) and the AgNPs characteristics were 
evaluated by DLS, FTIR and MET analyzes as well as the antimicrobial capacity of 
AgNPs and lignin. The results showed that the alkaline pretreatment allowed a 
specific yield of lignin (69,38%). The structural determination by NMR revealed the 
composition of the groups of interunits and terminal structures, S and G subunits and 
the presence of xylans present in lignin. LIGSE presented good results about the 
antioxidant activity by inhibition of the DPPH radical in 80,07% and IC50 60 ^g/mL. 
For the ABTS radical, the inhibition was 99,86%. AgNPs presented minimum 
inhibitory concentration (MIC) values of 31,25; 7,81; 15,62 and 15,62 ^g/mL for B. 
subtilis, S.aureus, E. coli and S. typhi respectively. It is concluded that the sequential 
acid / alkaline pre-treatment process evaluated was efficient for the recovery of lignin 
extracted from the sawdust of Eucalyptus spp. In its biological properties the lignin 
presented good performance in its antioxidant capacity and was shown to be 
promising as applied in the green synthesis of nanoparticles.

Keywords: Biorefinery 1. Lignocellulosic material 2. Pretreatments 3. Antioxidant 
activity 4. Synthesis of nanoparticles 5.
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1 INTRODUÇÃO

Os materiais lignocelulósicos representam uma importante fonte renovável 

de recursos naturais, podendo ser explorados para produção de biocombustíveis e 

químicos de alto valor agregado. Esses materiais estão disponíveis em abundância 

e a baixo custo na forma de resíduos florestais e agroindustriais (AREVALO- 

GALLEGOS et al., 2017; CORAL MEDINA, 2016; PARK; VILAR; AREA; 2016).

Tratando-se de indústria florestal, o Brasil é líder do setor de florestas 

plantadas sendo a madeira de Eucalyptus spp. a mais amplamente cultivada no 

território nacional, devido a facilidade de adaptação das espécies pertencentes a 

este gênero (IBÁ, 2017).

Durante o processamento primário da madeira são gerados casca, 

serragem, e outros resíduos de madeira, os quais apresentam potencial para 

integrar novos processos para obtenção de produtos e/ou insumos. Porém, estes 

podem causar prejuízos ambientais quando dispostos em aterros inadequados, 

gerando assim desprendimento de chorume com alta carga tóxica e outros 

problemas (VALLEJOS et al., 2016; LOPES, 2018).

Tendo em vista a valorização desses resíduos, pode-se voltar a atenção 

para a sua composição lignocelulósica, visando as frações mais importantes da 

biomassa, celulose, hemiceluloses e lignina. Celulose e hemiceluloses já tem 

aplicações industriais bem fundamentadas, entretanto, a aplicação industrial da 

lignina ainda é vista como um desafio, principalmente devido as modificações 

estruturais causadas pelos diferentes processos de extração, o que geram 

obstáculos. Sendo assim, a lignina é destinada em sua grande maioria à queima 

para geração de energia (GUPTA; VERMA, 2015; RAGAUSKAS,et al., 2014).

Depois da celulose, a lignina é o biopolímero mais abundantemente 

encontrado na natureza, sendo estimado que anualmente são produzidas em torno 

de 50 milhões de toneladas de lignina, apenas como um subproduto da indústria de 

celulose e papel, esse valor pode dobrar considerando a indústria de 

biocombustíveis e as propostas de biorrefinaria (GOSSELINK, et al., 2004; 

GROSSMAN; WILFRED, 2019; LAURICHESSE; AVÉROUS, 2015). As 

características da lignina tais como, alto conteúdo fenólico, sua capacidade de 

interagir com radicais e sua diversidade de grupos funcionais, a torna propícia a 

aplicações como aditivo para polímeros, tolerância aos raios UV, antimicrobiano e a



base para vários nanomateriais. (BARAPATRE et al., 2016; GROSSMAN; 

WILFRED, 2019).

Quanto a sua aplicação em nanomateriais, as ligninas vêm sendo 

empregadas como agente redutor para a síntese verde de nanopartículas metálicas 

constituindo assim em uma alternativa mais ecológica em comparação a síntese 

química de nanopartículas metálicas uma vez que, evita a utilização de produtos 

químicos nocivos ao meio ambiente (AADIL, et al., 2016; SHANKAR; RHIM; WON 

2018).

Diante desta perspectiva, este trabalho teve como objetivo estudar o 

processo de extração da lignina, de forma a recuperar as demais frações 

lignocelulósicas, realizar análises de caracterização da lignina obtida, investigar suas 

propriedades biológicas e seu uso na síntese verde de nanopartículas de prata.



2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL

Fracionar os grandes grupos da célula vegetal (celulose, hemiceluloses e 

lignina), isolar e realizar análises físico-químicas da lignina proveniente da serragem 

de Eucalyptus spp. avaliando suas principais propriedades biológicas e aplicação na 

síntese verde de nanopartículas de prata.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Realizar a caracterização lignocelulósica da serragem de Eucalyptus spp.;

• Desenvolver um pré tratamento ácido alcalino sequencial para recuperar a 

lignina e preservar as demais frações da biomassa (celulose e 

hemiceluloses);

• Realizar análises físico-químicas da lignina extraída (TGA, FTIR e RMN);

• Avaliar a capacidade antioxidante da lignina extraída na serragem de 

Eucalyptus spp por inibição em DPPH e ABTS;

• Utilizar a lignina como agente redutor na síntese de nanopartículas de prata;

• Caracterizar as nanopartículas de prata por meio de análises DLS, MET e 

FTIR;

• Avaliar a capacidade antimicrobiana da lignina e nanopartículas de prata 

produzidas em bactérias gram-positivas (Bacillus subtilis e Staphylococcus 

aureus) e gram-negativas (Escherichia coli e Salmonella typhimurium).



3 REVISÃO DE LITERATURA

3.1 EUCALIPTO

O gênero Eucalyptus possui hoje mais de 700 espécies e é nativo da 

Austrália (PFAUTSCH, et al., 2016). A notável adaptabilidade dos eucaliptos a 

diferentes condições climáticas, aliada ao seu rápido crescimento e propriedades 

superiores de madeira, impulsionou sua rápida adoção para o plantio florestal em 

mais de 100 países em seis continentes (> 20 milhões de hectares), tornando os 

eucaliptos as árvores florestais de folhosas mais amplamente plantadas no mundo 

(MYBURG; GRATTAPAGLIA; SCHMUTZ, 2014).

No Brasil, os plantios de eucalipto ocupam 5,7 milhões de hectares da área 

de árvores plantadas do País e estão localizados principalmente em Minas Gerais 

(24%), São Paulo (17%) e no Mato Grosso do Sul (15%). O estado do Paraná 

representa (5%) dos plantios de eucalipto. Nos últimos cinco anos, o crescimento da 

área plantada de eucalipto no Brasil foi de 2,4% ao ano (IBÁ, 2017). Ainda de acordo 

com os dados do IBÁ, (2017), o Brasil liderou em 2016 o ranking global de 

produtividade florestal apresentando uma média de 35,7 m3/ha ao ano para os 

plantios de eucalipto e 30,5 m3/ha ao ano nos plantios de pinus.

Os eucaliptos plantados (Figura 3.1) fornecem importantes recursos 

renováveis para a produção de celulose, papel, biomateriais e bioenergia além de 

diminuírem a necessidade de interferir em florestas nativas (BAUHUS; VAN DER 

MEER; KANNINEN, 2010).

FIGURA 3.1 -  EM (A) EUCALYPTUS PLANTADOS REPRESENTANDO AS FLORESTAS 
PLANTADAS E EM (B) INDÚSTRIA DE PROCESSAMENTO DA MADEIRA

Fonte: IBÁ 2017



3.2 RESÍDUOS FLORESTAIS

Estima-se que a indústria de processamento florestal gera globalmente 

cerca de 180 milhões m3 de resíduos lignocelulósicos, sendo que de serragem, o 

excesso potencial gira em torno de 75 milhões m3. Aproximadamente 67% do 

potencial global de serragem está localizado no Brasil, Canadá e China (VALLEJOS 

et al., 2016).

Resíduos florestais e agroindustriais constituem recursos naturais 

renováveis, disponível em grandes quantidades e baixo custo. A composição destes 

materiais é variável. Podendo ser resíduos de coníferas, folhas largas e resíduos 

agroindustriais, sendo os principais componentes: celulose (35-50%), hemiceluloses 

(20-35%) e lignina (10-25%) (PARK; VILAR; AREA; 2016).

O setor de árvores plantadas no Brasil (IBÁ, 2017) informa que em 2016 

foram gerados 47,8 milhões de toneladas de resíduos sólidos, sendo que desse 

total, 33,7 milhões (70,5%) foram gerados pelas atividades florestais e 14,1 milhões 

(29,5%) pelas industriais. Cerca de 99,7% dos resíduos da atividade florestal são 

mantidos no campo para proteção e fertilização do solo. Na indústria, 66% dos 

resíduos (cavacos, serragem e licor negro) são destinados à geração de energia por 

meio da queima em caldeiras, que geram vapor e, eventualmente, energia elétrica. 

Um outro percentual de 25,5% (3,6 milhões de toneladas) de resíduos como 

cavacos, serragem e aparas de papel, são reutilizados como matéria-prima por 

outras empresas do setor para fabricação de pellets.

Quando não destinados adequadamente, serragem, casca e outros resíduos 

podem se tornar grandes passivos ambientais. Por isto, a importância de se aplicar o 

conceito de biorrefinaria, compreendendo que a biomassa pode ser processada para 

se obter uma gama de produtos biológicos comercializáveis e bioenergia, ao integrar 

um novo processo a serragem passa então a ser um coproduto e não mais um 

resíduo com potencial de prejuízo ao meio ambiente.

Uma vantagem da serragem é que não requer nenhum tratamento mecânico 

para redução de tamanho. Sua principal desvantagem é a heterogeneidade do 

material, pois as serrarias processam madeiras de diferentes origens, o que gera 

uma mistura de produto em que, espécies e idade são difíceis de diagnosticar 

(VALLEJOS et al., 2016).



3.3 MATERIAL LIGNOCELULÓSICO

O material lignocelulósico é constituído principalmente por celulose, 

hemicelulose e lignina (Figura 3.2), representando uma fração menor, ainda estão 

presentes extrativos e as cinzas. Essas frações da biomassa podem ser exploradas 

para obtenção de uma gama de produtos químicos de interesse comercial como, 

biocombustíveis, álcoois e ácidos orgânicos. Outro aspecto notável é que o material 

lignocelulósico é uma fonte de energia renovável disponível mundialmente (CORAL 

MEDINA, 2016; KLOCK; SULATO, 2013; SOBRAL, 2016).

FIGURA 3.2 - PRINCIPAIS COMPONENTES DO MATERIAL LIGNOCELULÓSICO

FONTE: FIGUEIREDO et al., (2018).

3.3.1 Celulose

A celulose é o polímero mais abundante da Terra e representa um dos mais 

importantes constituintes da célula vegetal, normalmente ligada a lignina, as 

hemiceluloses e pectina (BELITZ; GROSCH; SCHIEBERLE, 2009). A celulose é um 

polissacarídeo de cadeia linear, formado unicamente por unidades de D-glucose 

unidos por ligações p (1^-4), duas unidades de D-glucose formam uma molécula de 

celobiose. Na cadeia estão presentes pontes de hidrogênio inter e intramoleculares, 

conferindo a celulose uma estrutura organizada e parcialmente cristalina (KALIA et



al., 2011). O longo comprimento da cadeia torna a celulose insolúvel em solventes 

orgânicos (KLOCK; SULATO, 2013; HAGHIGHI MOOD et al., 2013).

Na célula vegetal, a celulose, a lignina e as hemiceluloses estão fortemente 

ligadas, e mesmo após o emprego de pré tratamentos para fracionamento é difícil 

obter celulose 100% pura. Ao empregar pré tratamentos, a celulose pode sofrer 

modificações em sua estrutura, havendo mudança no seu grau de cristalinidade e 

também no seu grau de polimerização e massa molar (OGEDA; PETRI, 2010).

A Celulose é base de um setor comercial bem estabelecido em todo o 

mundo, papéis, papelão, têxteis e materiais de construção (KESHIK, 2014). Devido a 

importância deste polímero, constantemente várias pesquisas são realizadas para 

somar mais atribuições. Além da utilização na produção de biocombustíveis vem 

crescendo a importância em aplicações biomédicas.

3.3.2 Hemicelulose

As hemiceluloses são polioses constituídas por uma mistura de 

polissacarídeos de baixa massa molecular que podem apresentar diferentes 

proporções dos seguintes açúcares: glucose, xilose, manose, arabinose, galactose, 

ácido galacturônico, ácido glucourônico e ácido metilglucorônico, enquanto a 

celulose é formada unicamente por unidades D-glucose. Em madeira de folhosas 

como é o caso das madeiras de Eucalyptus spp. é possível verificar a predominância 

de hemiceluloses, cujo principal açúcar constituinte é a xilose, as quais são 

chamadas glicouranoxilanas (KLOCK; SULATO; 2013).

As hemiceluloses podem ser extraídas para a produção de uma vasta gama 

de combustíveis, químicos e biomateriais (FARHAT, et al., 2017). São mais 

facilmente hidrolisadas que a celulose, devido as características químicas de 

ramificação das cadeias poliméricas, baixa cristalinidade, baixa massa molecular, e 

baixa estabilidade dos monômeros constituintes e à presença de grupos acetilas 

(SJOSTROM; ALEN, 1999).

3.3.3 Lignina

A lignina é um dos biopolímeros mais importantes do mundo, 

correspondendo a cerca de 30% do conteúdo de carbono orgânico da biosfera.



Sintetizada via acoplamento oxidativo de monolignóis, que são álcoois 

hidroxicinamilicos e compostos relacionados gerados através da rota do ácido 

chiquímico e das vias gerais dos fenilpropanóides (RALPH et al., 2004).

Naturalmente a lignina tem como função fornecer suporte estrutural a planta, 

atuar como barreira mecânica contra patógenos de plantas e facilitar o transporte de 

água através dos vasos do xilema, graças a sua natureza hidrofóbica (VANHOLME 

et al., 2010).

A lignina é um copolímero tridimensional amorfo que possui composição e 

estrutura complexas, é também um componente fenólico natural de alta massa 

molecular (LIU; LUO; ZHENG; 2018). Constituída por unidades fenilpropanóides C9 

ligadas através de ligações de carbono éter e carbono, tais como p-O-4 ', 4-O-5 ', p

P ', p-1 ', p-5 e 5-5 ' (Figura 3.3). É constituído por três monômeros fenilpropanólicos 

básicos conhecidos como monolignóis: os álcoois p-coumaril, coniferil e sinapil. 

Quando incorporadas ao polímero de lignina, as unidades que se originam dos 

monolignóis são chamadas de unidades p-hidroxifenil (H), guaiacil (G) e siringil (S), 

respectivamente (Figura 3.4) (FIGUEIREDO et al., 2018; LI et al., 2018; VANHOLME 

et al., 2010; XU et al., 2018). Na lignina das coníferas está presente o álcool 

coniferílico (lignina guaiacila), já na lignina das folhosas, além de conter o álcool 

coniferílico há também álcool sinapílico (lignina guaiacil-siringila) e em gramíneas 

podem ser encontrados os três tipos de álcoois coniferílico, sinapílico e álcool p- 

cumarílico (DUVAL; LAWOKO, 2014).



FIGURA 3.3 -  EXEMPLO DE ESTRUTURA PARCIAL DA LIGNINA

4-0-5
FONTE: FIGUEIREDO et al., 2018

FIGURA 3.4 -  UNIDADES PRECURSORAS DA LIGNINA

OH OH OH

Álcool p-cumarílico Álcool coniferílico Álcool sinapílico 
p-hidroxifenil (H) Guaiacil (G) Siringil (S)

FONTE: FIGUEIREDO et al., 2018

A lignina é covalentemente ligada a polissacarídeos hemicelulósicos que 

juntamente com a celulose formam uma estrutura recalcitrante que dificulta a 

separação efetiva dos componentes da madeira e a eficiência da hidrólise 

enzimática dos carboidratos (XU, et al., 2018).



A lignina sempre foi vista como um subproduto indesejável do processo de 

polpação, destinando a lignina quase que integralmente para a produção de energia 

(RAGAUSKAS, et al., 2014). Por vias biotecnológicas visou-se diminuir o conteúdo 

de lignina de muitas madeiras (POOVAIAH et al., 2014; ZENG et al., 2014). 

Atualmente, porém, vem sendo realizada pesquisas para obtenção de produtos de 

maior valor agregado a partir das ligninas (RAGAUSKAS, et al., 2014). Por ser um 

dos principais componentes do material lignocelulósico, e suas características 

fenólicas, a lignina apresenta propriedades biológicas que merecem ser melhor 

investigadas.

3.4 PRÉ TRATAMENTOS EM MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS

A estrutura lignocelulósica apresenta alta recalcitrância, deste modo, para se 

ter acesso aos componentes isolados da biomassa (celulose, hemiceluloses e 

lignina) são necessários a utilização de etapas de pré tratamento, assim pode-se 

obter maiores rendimentos em conversão dos produtos desejados (Figura 3.5) 

(MUSSATTO; DRAGONE, 2016).

FIGURA 3.5 -  ESQUEMA SIMPLIFICADO DO PROCESSO DE PRÉ TRATAMENTO EM MATERIAIS
LIGNOCELULÓSICOS

Cellulose

FONTE: AKHTAR; IDRIS; LAI (2014).

Os pré tratamentos podem ser físicos, químicos ou biológicos. Os físicos 

geralmente estão associados a redução do tamanho do material para que se tenha



uma acessibilidade em etapas posteriores de processo, por exemplo a moagem que 

é um processo de cominuição mecânica para redução do tamanho da partícula, a 

qual facilita uma outra etapa de pré tratamento ou o processo de fermentação. Outro 

exemplo de pré tratamento físico é a extrusão em que, materiais são submetidos a 

aquecimento, mistura e cisalhamento (TOMÁS-PEJÓ, et al., 2011).

Os pré tratamentos químicos utilizam efeitos de pressão e temperatura, 

geralmente na presença de agentes químicos que conduzirão ao fracionamento da 

biomassa. Quando se trata de pré tratamentos químicos há uma gama de 

alternativas que são investigadas e, quando comprovada sua viabilidade, moldados 

para processos industriais. Entre os tipos de pré tratamentos químicos disponíveis 

estão os que envolvem os solventes orgânicos, ácidos e básicos, na Figura 3.5 

estão exemplificados resumidamente métodos de pré tratamento que podem ser 

utilizados para geração de produtos a partir de material lignocelulósico (MUSSATTO; 

DRAGONE, 2016).

Os pré tratamentos biológicos são conduzidos por agentes biológicos, que 

normalmente utilizam fungos e algumas bactérias (actinomicetes) que são capazes 

de secretarem enzimas extracelulares, tais como peroxidases e lacases que ajudam 

a remover uma quantidade considerável de lignina da biomassa. Avaliando o fator 

tempo, este seria o método mais prolongado, podendo até demandar vários dias de 

processo (OGEDA; PETRI, 2010).

Um processo de pré tratamento ideal deve exigir custos operacionais e de 

capital razoáveis (com baixo consumo de energia e mínimo desperdício) (KIM; LEE; 

KIM, 2016). Neste trabalho foi empregado tratamento ácido seguido de pré 

tratamento alcalino pois, devido à natureza desses pré tratamentos é possível 

explorar satisfatoriamente as principais frações da biomassa. O pré tratamento ácido 

é eficiente para hidrolisar as hemiceluloses em monossacarídeos e o pré tratamento 

alcalino permite remover a lignina e solubilizar as hemiceluloses. Essas 

características tornam esses pré tratamentos atrativos à aplicação em biorrefinarias 

(JONSSON; MARTÍN, 2016)).

3.4.1 Pré tratamento ácido

O pré tratamento com ácido, emprega ácidos como catalisadores, e seu 

principal objetivo consiste em recuperar os açúcares da hemicelulose e colaborar



para a obtenção de uma celulose mais pura e mais facilmente separada da fração 

de lignina após uma etapa de pré tratamento alcalino (WOICIECHOWSKI, et al., 

2014).

O ácido dissocia-se em água para formar íons (H3O+) que se difundem no 

meio e afetam a estrutura lignocelulósica pela capacidade de agir como um 

catalisador, resultando assim na protonação do átomo de oxigênio das ligações 

glicosídicas (LOOW et al., 2016).

Os processos catalisados por ácido podem ser classificados em dois grupos: 

tratamentos com ácidos concentrados ou com ácidos diluídos. No entanto, a 

utilização de ácidos concentrados é menos atraente para a produção de etanol 

devido a maior formação de compostos inibidores. Além disso, pré tratamentos com 

ácido concentrado tendem a causar mais prejuízos como a corrosão de 

equipamentos e são menos amigáveis ao meio ambiente (TOMÁS-PEJÓ, et al., 

2011).

Para obter altos rendimentos de açúcares é comum que no pré tratamento 

com ácido diluído sejam utilizadas concentrações entre 0,2% e 2,5% (m/m) do 

catalisador e temperaturas entre 130 e 210°C (SARKAR et al., 2012). Considera-se 

que o pré tratamento é conduzido a altas temperaturas quando na faixa de 160°C a 

220°C (CHATUVERDI; VERMA, 2013).

Wei, Wu, Lio (2012) avaliaram o processo de pré-tratamento ácido utilizando 

ácido sulfúrico diluído para remover a hemicelulose de chips de Eucalipto, sendo as 

condições que apresentaram melhor resultado para o processo empregado: 160°C; 

0,75% H2SO4 m/v durante 10 minutos obtendo uma resposta de 82% de 

recuperação de açúcares.

Diaz-Blanco et al., (2018) visando a produção de etanol a partir de Agave 

lechuguilla, determinaram como condições ótimas para condução do pré tratamento 

ácido 180°C 1,24% (m/v), considerando apenas o tempo de aquecimento e 

resfriamento do reator os quais conseguiram obter uma resposta de 87% de 

recuperação de açúcares presentes na hemicelulose.

Utilizando a palha do milho An et al., (2019) combinaram pré tratamento 

ácido com pré tratamento por oxidação úmida para aumentar a recuperação de 

açúcares, após o pré tratamento ácido utilizando HCl 1% 120°C durante 40 min foi 

obtido uma concentração de 82,8% de xilanas.



3.4.2 Pré tratamento alcalino

Em comparação com outras tecnologias, o pré tratamento alcalino remove 

eficazmente a maior parte da lignina, uma parte das probabilidades de aumentar a 

digestibilidade da celulose em condições mais severas (CHEN et al., 2012; 

SILVEIRA, et al., 2015). As principais reações durante o pré tratamento alcalino 

incluem dissolução de lignina, menor solubilização de hemicelulose e 

desesterificação de ligações éster intermoleculares (KIM, LEE; KIM 2016). Os 

catalisadores mais estudados para o pré-tratamento alcalino são os hidróxidos de 

sódio, potássio, cálcio e amônio (SILVEIRA et al., 2015).

Lima et al., (2013) alcançaram uma remoção de lignina de, 79% em 

Eucalyptus grandis x Eucalyptus urophylla e 84% em Eucalyptus grandis 

empregando 4% de NaOH 120°C durante 1h em autoclave. Carvalho et al., (2016), 

obtiveram índices de remoção da lignina de 11%, 30% e 51% para pré tratamento 

alcalino com 5%, 10% e 15% de NaOH para a madeira de Eucalyptus 

respectivamente.

3.5 APLICAÇÕES

As características da lignina, tais como sua natureza aromática, sua 

capacidade de interagir com radicais e sua diversidade de grupos funcionais, a 

tornam atraente para uso como aditivos para polímeros, tolerância aos raios UV ou 

outras propriedades físico-químicas, pode também ser usada como base para vários 

nanomateriais (GROSSMAN; WILFRED, 2019). A lignina também é considerada 

uma das fitomacromoléculas mais importantes com diversas propriedades 

biológicas, como antioxidante, antimicrobiano, antiinflamatório e imunoestimulante 

(BARAPATRE et al., 2016).

É, portanto, perceptível que há uma gama de oportunidades a serem 

exploradas com o uso das ligninas, reforçada pela grande disponibilidade deste 

polímero. Há uma estimativa global de que são produzidas anualmente em torno de 

50 milhões de toneladas de lignina, apenas como um subproduto da indústria de 

celulose e papel, esse valor pode dobrar considerando a indústria de



biocombustíveis e as propostas de biorrefinaria (GOSSELINK, et al., 2004; 

GROSSMAN; WILFRED, 2019).

Neste trabalho serão discutidos a capacidade antioxidante, a avaliação de 

sua atividade como antimicrobiano e o seu uso na síntese de nanopartículas.

3.5.1 Antioxidante

Antioxidantes são moléculas que interagem de modo a estabilizar moléculas 

quimicamente instáveis, como por exemplo os radicais livres. Radicais livres são 

formados devido a reações de oxidação, sendo espécies altamente reativas e 

instáveis, por conterem um ou mais elétrons desemparelhados em seu nível mais 

externo. Os antioxidantes ligam-se a essas moléculas e interrompem as reações em 

cadeia removendo intermediários de radicais livres e inibindo outras reações de 

oxidação (MAMTA et al., 2016).

Tratando-se das ligninas a capacidade antioxidante é atribuída as suas 

características estruturais, tais como as unidades de fenilpropano com radicais OH 

livres em suas extremidades, que permitem a lignina se ligar a moléculas 

quimicamente instáveis. (DIZHBITE et al., 2004). Elas são, portanto, antioxidantes 

naturais e se encaixam no grupo dos antioxidantes polifenóis assim como, 

flavonoides e ácidos fenólicos (MAMTA et al., 2016).

Devido à complexidade estrutural da lignina é difícil identificar os elementos 

estruturais específicos que são responsáveis pela atividade antioxidante. Relata-se 

que alta massa molecular e heterogeneidade de grupos funcionais da lignina são 

fatores que diminuem a atividade de eliminação de radicais livre (ARSHANITSA et 

al., 2013).

Barapatre et al., (2016) encontraram capacidade significativa para 

eliminação de variados tipos de radicais livres utilizando a lignina extraída de Acacia 

nilótica. Pan et al., (2006) também relataram as ligninas extraídas de um híbrido de 

Populus nigra e P. maximowiczii como antioxidantes potenciais e que quanto mais 

grupos hidroxílicos fenólicos, menos grupos hidroxila alifáticos, baixa massa 

molecular e polidispersão maior foi a atividade antioxidante encontrada.

Dos Santos et al., (2014) avaliaram a atividade antioxidante de diferentes 

frações das ligninas isoladas no processo de polpação Kraft (CPMC -  Celulose Rio



Grande) e em seus resultados conseguiram uma eliminação de 94,8 a 99,47% do 

radical ABTS e 54,76 a 72,55% para eliminação do radical de DPPH.

Há também relatos para ligninas de outras espécies, como por exemplo, 

avaliação de capacidade antioxidante de lignina do resíduo da produção de 

bioetanol por palha de milho, Dong et al., (2011). Lignina dos cachos vazios da 

palma isolada por processo sequencial ácido alcalino, Coral Medina et al., (2016). 

Lignina isolada de resíduos da poda de macieiras, García et al., (2012). Lignina 

organosolv de quatro espécies de Eucalipto, Dos santos et al., (2014). Lignina de 

Miscanthus sinensis García et al., (2010). E lignina do bagaço de cana, Kaur; Uppal, 

(2015).

A capacidade antioxidante da lignina pode variar dependendo da fonte que 

foi extraída a lignina e os processos de isolamento (JIANG et al., 2018). Por este 

motivo ainda há muito o que ser estudado, quanto ao uso das ligninas em aplicações 

antioxidantes.

3.5.2 Antimicrobiano

Um agente antimicrobiano é um produto químico, natural ou sintético que 

elimina ou inibe o crescimento de microrganismos. Geralmente a capacidade 

antimicrobiana é medida pela determinação da menor quantidade de agentes 

necessária para inibir o crescimento de um organismo - teste mínima concentração 

inibitória (MIC) (MADIGAN, 2016).

Plantas e outras fontes naturais podem fornecer uma enorme variedade de 

compostos complexos e estruturalmente diversos que possuem propriedades 

antimicrobianas (CHOUHAN; SHARMA; GULERIA, 2017; GYAWALI; IBRAHIM, 

2014). Neste sentido, a lignina tem sido apresentada como antimicrobiano natural, 

tendo atuação na inibição do crescimento de bactérias. O mecanismo de atividade 

antibacteriana da lignina varia em relação à natureza dos compostos fenólicos, 

podendo está associada a uma interação com a parede espessa de peptideoglicano 

(BARBER et al. 2000). Relata-se que os compostos polifenólicos da lignina causam 

danos na membrana celular e lise de bactérias com subsequente liberação do 

conteúdo celular (ESPINOZA-ACOSTA, et al., 2016).

Sunthornvarabhas, et al., (2017) testaram a capacidade antimicrobiana de 

extratos de lignina contra Staphylococcus epidermidis Gram positivos (DMST



15505), os valores MIC e MBC dos extratos de lignina foram 4096 pg/ml e 8192 

pg/ml, respectivamente.

Também vêm sendo utilizadas como agente antimicrobianos, nanopartículas 

de prata, pois de sua superfície são liberados íons metálicos que levam a morte 

celular (SHANKAR; RHIM; WON, 2018)

3.5.3 Nanopartículas

Dentre as nanopartículas metálicas, as nanopartículas de prata (AgNPs) têm 

grande atratividade devido à sua alta área superficial, propriedades óticas, 

magnéticas, elétricas e catalíticas únicas com alta estabilidade térmica e amplo 

espectro de atividade antimicrobiana (SHANKAR; RHIM, 2017).

De acordo com suas propriedades as nanopartículas podem ser utilizadas 

nas seguintes aplicações (OLDENBURG, 2018).

• Aplicações de Diagnóstico: Nanopartículas de prata são usadas em 

biossensores e numerosos ensaios nos quais os materiais de 

nanopartículas de prata podem ser usados como marcadores biológicos 

para detecção quantitativa.

• Aplicações antibacterianas: As nanopartículas de prata são incorporadas 

em vestuário, calçados, tintas, eletrodomésticos, cosméticos, filtros de 

água e plásticos por suas propriedades antibacterianas.

• Aplicações condutivas: As nanopartículas de prata são usadas em tintas 

condutoras e integradas em compósitos para melhorar a condutividade 

térmica e elétrica.

• Aplicações ópticas: As nanopartículas de prata são usadas para coletar 

eficientemente a luz e para espectroscopias ópticas aprimoradas.

Para sintetizá-las há uma variedade de métodos disponíveis. As abordagens 

química e física existentes são geralmente de alto custo e envolvem o uso de 

produtos químicos tóxicos. Além de necessitar de alto consumo de energia e 

produtos tóxicos e perigosos que podem causar efeitos prejudiciais a sua utilização 

(AMOOAGHAIE et al., 2015; WEI et al., 2015). Assim, a síntese de nanopartículas



de prata de origem verde ou biológica tornou-se um dos principais focos de pesquisa 

(AADIL, et al., 2016).

Objetivando uma abordagem mais ecológica para sintetizar nanopartículas 

de prata, compostos naturais e extratos vegetais tem sido empregados como 

agentes redutores nesta sintese. Entre eles a lignina que mesmo com sua 

heterogeneidade possui diferentes grupos funcionais, hidroxilas alifáticas redutoras, 

hidroxilas fenólicas e tióis e cada um deles pode reduzir os íons de prata e conduzir 

à síntese de nanopartículas (HU; HSIEH, 2016).

Ainda há uma preocupação quanto aos efeitos das nanopartículas de prata 

no meio ambiente, os quais estudos indicam que os efeitos antimicrobianos são 

principalmente devidos a um baixo nível de liberação de íons de prata da superfície 

da nanopartícula. O que sabe-se é que nos estudos até hoje realizados, a toxicidade 

das nanopartículas de prata é muito menor do que a carga equivalente de seus sais 

(OLDENBURG, 2018).



4 MATERIAIS E MÉTODOS

4.1 MATERIAL

A serragem de Eucalyptus spp. utilizada é resíduo proveniente do 

processamento primário da madeira, cedido por uma empresa do estado de Santa 

Catarina. O material passou por secagem a 70°C para redução do teor de umidade e 

em seguida foi feita a seleção granulométrica das partículas, a fração dos finos 

menor que 0,35 mm, 0,35 -  0,85 mm e 0,85 -  1,18 mm. Para garantir a 

representatividade da biomassa, após a seleção granulométrica das partículas foi 

realizado o quarteamento da biomassa. Todos os reagentes utilizados foram de alto 

grau de pureza (PA).

4.2 CARACTERIZAÇÃO LIGNOCELULÓSICA

Foi realizada a caracterização lignocelulósica da serragem em suas três 

granulometrias inicialmente, e após a realização dos pré tratamentos. Os 

experimentos foram realizados em triplicata e os resultados respeitaram os 

parâmetros citados nas respectivas normas, descartando resultados fora dos limites 

aceitos de desvios-padrão e coeficiente de variação, o que atesta a confiabilidade 

dos resultados.

4.2.1 Determinação da umidade

Para a determinação da umidade utilizou-se 1,5 g de serragem de eucalipto e 

deixou-se em estufa a 100°C até que a amostra atingisse massa constante, segundo 

o protocolo da NREL/TP-510- 42621 (SLUITER et al., 2008a).

4.2.2 Determinação das Cinzas

O procedimento para determinação das cinzas foi elaborado de acordo com 

a NREL/TP-510-42622 (SLUITER et al., 2008b) com algumas modificações. 

Resumidamente, após obter a massa seca da amostra, as mesmas foram calcinadas



previamente em mufla a 300°C por cerca de 45 min ou até completa eliminação dos 

voláteis. Após a calcinação foram mantidos em mufla à 575°C durante 4 horas. O 

cadinho foi resfriado em dessecador e a massa de cinzas determinada. O teor de 

cinzas foi calculado de acordo com o exposto na norma citada.

4.2.3 Determinação dos Extraíveis em solventes.

A remoção e quantificação dos extraíveis em água e etanol presentes na 

serragem de eucalipto foi realizada de acordo com o protocolo da NREL/TP-510- 

42619 (SLUITER et al., 2008c). Foram utilizados 4,0 g de amostra seca para 

extração de água ultrapura seguida por 8 horas seguida de extração em etanol 

anidro PA 10 horas em extrator tipo Soxhlet.

4.2.4 Determinação do teor de Lignina e carboidratos

O teor de lignina e carboidratos presentes na amostra foram determinados 

seguindo o protocolo da NREL/TP-510-42618 (SLUITER et al., 2012). O 

comprimento de onda utilizado para análise da lignina ácida solúvel foi 205 nm com 

absortividade molar 110 L/g.cm. A análise dos carboidratos foi realizada por 

cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) em cromatógrafo Shimadzu, coluna 

Aminex HPX -  87H, temperatura da coluna 60°C fase móvel H2SO4 5mM a um fluxo 

de 6mL/min. Para as análises em cromatógrafo, todos os reagentes são da SIGMA 

ALDRICH de padrão analítico.

4.3 PRÉ TRATAMENTO ÁCIDO PARA RECUPERAÇÃO DE AÇÚCARES DA 

HEMICELULOSE

Na etapa de fracionamento para retirada dos açúcares da hemicelulose, 

foram estudados os efeitos das variáveis tempo, temperatura e concentração de 

H2SO4. Para isto, foi executado um planejamento experimental 23 com triplicata no 

ponto central, de acordo com a matriz apresentada na Tabela 4.1. Os cálculos foram 

feitos no software STATISTIC®. Os níveis foram selecionados com base em 

experimentos realizados anteriormente pelo grupo de pesquisa.



Os experimentos foram executados em autoclave. O total em massa na 

reação, foi de 50g com 10% de biomassa seca. A partir da interpretação dos 

resultados do planejamento fatorial foi avaliado o aumento da temperatura para 

140°C utilizando 20 min e 1,5% H2SO4 m/m. Este ensaio foi realizado em duplicata 

em reator de hidrólise (Parr Series 4530 Floor Stand Reactors) total da reação 300g 

com 10% de carga de biomassa. Foi utilizado ácido sulfúrico 96% (m/m). A 

quantificação dos açúcares foi feita por análise de cromatografia de afinidade em 

cromatógrafo Shimadzu, coluna Aminex HPX -  87H, temperatura da coluna 60°C, 

fase móvel H2SO4 5mM a um fluxo de 6 mL/min. Para as análises em cromatógrafo 

todos os reagentes foram da Sigma-Aldrich de padrão analítico.

TABELA 4.1 -  PLANEJAMENTO FATORIAL 23 DA RECUPERAÇÃO DE AÇÚCARES

Ensaio Tempo Temperatura °C H2SO4 %
1 20 (-) 100 (-) 1,5 (-)
2 60 (+) 100 (-) 1,5 (-)
3 20 (-) 130 (+) 1,5 (-)
4 60 (+) 130 (+) 1,5 (-)
5 20 (-) 100 (-) 4,5 (+)
6 60 (+) 100 (-) 4,5 (+)
7 20 (-) 130 (+) 4,5 (+)
8 60 (+) 130 (+) 4,5 (+)
9 40 (0) 115 (0) 3 (0)
10 40 (0) 115 (0) 3 (0)
11 40 (0) 115 (0) 3 (0)

A recuperação de hemicelulose a partir da condição final de pré tratamento 

foi calculada empregando a seguinte equação:

w  %AHD*Ü.BS  „ ^
1 - = — — ------ :   Equação (1)

Em que: Y h é o rendimento de hemicelulose, AHO é a porcentagem de 

açúcares redutores liberados no pré tratamento ácido, (calculado da seguinte forma 

(%AHO = (g/L x v)/ m) x 1 0 0 ) pois leva em consideração o valor em g/L obtidos na 

análise de cromatografia o volume da reação e a massa de biomassa), CH é o 

conteúdo hemicelulósico presente na biomassa e 0,88 (132/150) é um fator de 

correção anidro usado para pentoses devido a saída de uma molécula de água para



ligação entre esses açúcares (SLUITER et al., 2012). Para hardwoods a NREL 

considera que o polímero de hemicelulose é formado por açúcares C5, desta forma, 

respeitou-se esse parâmetro utilizado na caracterização lignocelulósica e estão 

inclusos os percentuais de arabinose e xilose apenas.

4.4 PRÉ TRATAMENTO ALCALINO E RECUPERAÇÃO DA LIGNINA

O tratamento alcalino foi dividido em duas etapas, na primeira foram 

avaliadas as concentrações de NaOH a 10, 20 e 30% em autoclave a 121°C, 90 min, 

3g de biomassa seca em 30g de reação. A segunda etapa teve por objetivo 

aumentar a temperatura e o rendimento de lignina, 130°C; 90 min, 10% NaOH 

agitação de 120 rpm, em reator de hidrólise (Parr Series 4530 Floor Stand Reactors) 

com total da reação de 200g, com 10% de biomassa seca. Nesta etapa foi 

selecionada a biomassa que apresentou melhor resultado na etapa anterior. Foi 

utilizado hidróxido de sódio em micro pérolas P.A.

A recuperação da lignina foi realizada de acordo com o descrito por Coral 

Medina et al., (2016). O pH da solução foi alterado para 2, adicionando ácido 

sulfúrico a 72%. A solução ficou precipitando em overnight, em ambiente livre de luz. 

Para retenção da lignina a amostra foi filtrada com auxílio de bomba a vácuo e filtro 

Whatman n°4, e posteriormente foram secas a 55°C durante 12h.

O rendimento da extração de lignina foi determinado em função da 

porcentagem de massa de NaOH em solução. O rendimento global em massa da 

lignina de extração (Gy) do inglês “global yield” e a extração específica de 

rendimento de lignina (Sy) do inglês “specific yield” são apresentadas nas Equações. 

(2) e (3).

Equação (2) 

Equação (3)

Onde Ml é a massa de lignina obtida, Mt é a massa total de serragem Mlt é a 

massa de lignina insolúvel em ácido presente na serragem após tratamento ácido.



4.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

A morfologia das fibras pré tratadas e a lignina, foram examinadas por 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) em aparelho Teskan mod Vega 3LMO 

(Oxford Instruments), operando a 15 keV. Antes da análise as amostras foram 

revestidas por pulverização com uma fina camada de ouro em uma câmara de 

vácuo (Baltec) por 2,5 min.

4.6 GRAU DE CRISTALINIDADE POR DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

A cristalinidade de um polímero é um parâmetro importante para definir suas 

propriedades físicas e químicas. Para entender como os pré tratamentos alteram a 

organização estrutural do material foi determinado o grau de cristalinidade da 

amostra da serragem de eucalipto in natura, após o pré tratamento ácido e após o 

tratamento alcalino. Os padrões de difração de raios X das amostras foram obtidos 

com um difratômetro SHIMADZU XRD 700 MAXIMA e radiação de cobre Ni-filtrada 

(CuKa, A = 1,5418 A). Os difratogramas foram obtidos com varreduras de 2°/min 

numa faixa de 5 a 35° e o gerador foi operado a 40 kV e 20 mA.

O índice de cristalinidade foi calculado de acordo com a seguinte equação 

(TORRES JARAMILLO, et al., 2017):

00 ; : : : Equação (4)

Em que cri é o índice de cristalinidade. I200 é a intensidade máxima 2e entre 

22° e 23° para celulose tipo I e entre 20 -  22° para celulose tipo II. Iam é o pico da 

intensidade mínima da região amorfa 2e entre 15° e 17° para celulose tipo I e 12° e 

13° para celulose tipo II.

4.7 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA

A estabilidade térmica da lignina foi avaliada por análise termogravimétrica 

em um TGA 400 Perkin-Elmer, sob ar sintético entre temperaturas de 30°C a 900°C



em fluxo de gás de aquecimento de 50 mL/min e incremento de temperatura de 

10°C/ min.

4.8 ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

A lignina extraída, foi caracterizada por espectroscopia FTIR em 

equipamento Vertex (Bruker), e acessório de reflectância difusa (DRIFTS) com 64 

varreduras, resolução de 4 cm-1, sem a eliminação da compensação atmosférica. As 

amostras foram previamente secas a temperatura de 100°C por 24 horas, depois 

foram trituradas e misturadas até a homogeneidade em KBr espectroscópico e 

colocadas em acessórios DRIFTS para a aquisição dos espectros.

4.9 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

Os espectros de 13C RMN, RMN-1H e RMN 2D HSQC foram registrados 

utilizando um espectrómetro Bruker a 400 MHz. Para a análise de RMN C-13 foram 

dissolvidos 80 mg de lignina em 0,5 ml de dimetilsulfóxido (DMSO-d6), o desvio 

químico foi calibrado com referência ao pico da substância padrão DMSO-d6 em 

39,51 ppm. O espectro foi registrado mantendo constante os seguintes parâmetros: 

tempo de aquisição de 0,68 s, frequência de 125 MHz, ganho do receptor de 203, 

largura espectral de 24038,46 Hz e temperatura de 30 °C.

Para as análises de RMN-1H foram dissolvidas 20 mg de lignina em 0,5 mL 

de DMSO-d6. Os desvios químicos dos espectros de 1H NMR foram calibrados com 

referência ao pico padrão de DMSO-d6 a 2,50 ppm. Os parâmetros de aquisição 

utilizados foram: tempo de aquisição de 7,69 s, frequência de 125 MHz, ganho do 

receptor de 40,3, largura espectral de 4261,36 Hz e temperatura de 30 °C.

A amostra submetida à análise de RMN 1H também foi submetida para 

análise por RMN 2D HSQC (Ressonância Magnética Heteronuclear de Duas 

Dimensões - Ressonância Magnética Nuclear). Os tempos de aquisição foram de 

0,24 e 0,002 s para as dimensões 1H e 13C, respectivamente. As larguras 

espectrais foram 4261,36 e 22137,02 Hz para as dimensões 1H e 13C, 

respectivamente. A largura do filtro foi de 125 MHz, o ganho do receptor foi 203 e a



temperatura de análise 30 °C. Foi utilizado o software TopSpin da BRUKER para 

análise de dados de RMN e aquisição e processamento de espectros de RMN.

4.10 TEOR DE FENOIS TOTAIS (TPC)

A quantificação do conteúdo total de fenóis foi feita pelo método de Folin- 

Ciocalteu. Para a análise de conteúdo fenólico da lignina foi inicialmente preparada 

uma solução de 200 pg/mL. Esta solução foi preparada dissolvendo a lignina em 

água com pH alcalino, em seguida a solução foi neutralizada adicionando-se ácido 

sulfúrico (5% m/m) e teve o volume completado com água ultrapura.

Para a análise do conteúdo fenólico foram retirados 500 pL da amostra e 

adicionados ao tubo de reação contendo 2,5 mL da solução de Folin-Ciocalteu (1:10 

v/v), após 5 min foram adicionados 2 mL de NA2CO3 (7,5% p/v). A mistura foi 

mantida à temperatura ambiente ao abrigo da luz por 1 h. Em seguida, a 

absorbância foi lida a 740 nm em um espectrofotômetro (Spectrumlab 22PC) usando 

cubeta de quartzo e água destilada como branco. A quantidade de fenóis foi 

determinada por equivalente em microgramas de ácido gálico, para isto foi 

construída uma curva cuja concentração variou de 0 a 100 pg/mL de ácido gálico, e 

o coeficiente de determinação foi R2 = 0,997.

4.11 ATIVIDADE ANTIOXIDANTE POR ENSAIO COM DPPH E ABTS

A atividade antioxidante foi determinada a partir da capacidade de inibição 

do radical livre 2,2-difenil-1 -picril-hidrazila -  DPPH. Para isto foram elaboradas 

soluções de lignina em concentrações de 5, 50, 100, 150, 200 e 250pg/mL e uma 

solução de DPPH 0,1 mmol/L dissolvido em metanol. O reagente de DPPH foi obtido 

da Sigma-Aldrich. O desempenho da lignina foi avaliado em comparação com uma 

substância padrão de alto poder antioxidante o Trolox (6-hydroxy-2,5,7,8- 

tetramethylchroman-2-carboxylic acid) da Sigma-Aldrich (97%). Foram avaliadas 

concentrações de Trolox de 2 a 50 pg/mL para o ensaio de DPPH.

Na reação foram adicionados 0,8 mL da solução de DPPH em 0,2 mL da 

solução de lignina, a solução foi agitada e reservada durante 30 min ao abrigo de luz 

em temperatura ambiente para ação do antioxidante. Foram preparados também um 

controle da solução de DPPH e água em triplicata. A absorbância foi medida a 517



nm em espectrofotômetro SP 2000, para ajuste do equipamento foi utilizado um 

branco com água e metanol. Para calcular a porcentagem de inibição do radical livre 

foi utilizada a seguinte equação:

i / o / ' .  A con tro le -À  amostra ~
■ : ■ =-----_ ......... ,----- Equação (5)

Em que: I(%) é a porcentagem de inibição, Acontrole é a absorbância da 

amostra que contém 0,8 mL da solução de DPPH mais 0,2 mL de água e Aamostra é a 

absorbância da amostra contendo a solução de lignina.

A capacidade antioxidante da lignina de Eucalyptus spp. foi avaliada também 

pelo método de inibição do radical 2,2'-Azino-bis (3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic 

acid) ABTS (Sigma-Aldrich). O ensaio foi realizado de acordo com o descrito por 

(JIANG et al., 2018) e brevemente descrito aqui. Para formação do radical livre, 

foram utilizados 2 mL de ABTS 7 mM e 2mL de persulfato de potássio 2,45 mM e 

deixou-se reagir durante 16 h na ausência de luz. Para o ensaio de ABTS, o 

reagente preparado foi diluído com água ultrapura, até a absorbância de 0,7 ± 0,02. 

As concentrações de lignina avaliadas foram, 5; 7,5; 10; 12,5; 15; 20; 25 e 30 pg/mL. 

A curva do Trolox variou de 2 a 12 pg/mL. No teste foram utilizados 100 pL de 

amostra e 100 pL da solução de ABTS. A absorbância foi medida em leitor de 

microplaca Biotek a um comprimento de onda de 734 nm. Ambos os ensaios (DPPH 

e ABTS) foram realizados em triplicata.

4.12 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS DE PRATA

Para sintetizar as nanopartículas de prata, inicialmente foram preparadas 

uma solução de lignina 200 pg/mL e uma de nitrato de prata AgNÜ3 20 mmol/L. O 

nitrato de prata foi obtido em Cennabras-Brasil (pureza de 99,80%). Em cada 

solução foi retirado um volume de modo a manter para a reação concentrações 

finais de 40 pg/mL da solução de lignina e 2 mmol/L da solução de AgNO3, com 

adição de água ultrapura. Previamente a síntese, foram obtidos os espectros da 

solução de nitrato de prata, solução de lignina e da solução contendo a mistura 

como forma de controle. A reação ocorreu a 80°C por 5 horas sem agitação e ao 

abrigo da luz (HU; HSIEH, 2016). A cada hora uma replicata era analisada por uma



varredura nos comprimentos de onda de 200 a 800 nm em espectrofotômetro UV- 

Visível. Para certificar-se de que foram obtidas nanopartículas de prata, a solução foi 

analisada por análise de DLS do Inglês (Dynamic light scattering) para determinação 

do diâmetro médio.

As nanopartículas de prata foram caracterizadas por espectroscopia FTIR 

em equipamento a-ALPHA-R (BRUKER) no modo ATR (reflectância total atenuada) 

com 64 varreduras, resolução de 4 cm-1, sem a eliminação da compensação 

atmosférica. As amostras foram previamente secas a temperatura de 100°C por 24 

horas, depois foram trituradas e misturadas até a homogeneidade em KBr.

A morfologia das nanopartículas foi analisada usando microscópio eletrônico 

de transmissão (JEOL, JEM 1200EX-II) operando a 120 kV. As amostras MET foram 

preparadas colocando uma gota da suspensão de lignina híbrida/AgNP em grades 

de cobre revestidas de carbono e permitindo que a água evapore à temperatura 

ambiente

4.13 ENSAIOS DE ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

Os ensaios de atividade antimicrobiana foram avaliados quanto a 

capacidade de inibição do crescimento de bactérias gram negativas Escherichia coli 

ATCC 25922, Salmonella typhimurium ATCC 14028 e bactérias gram positivas 

Staphylococcus aureus ATCC 29737 e Bacillus subtilis. Os microrganismos foram 

obtidos do Laboratório de Engenharia de Bioprocessos e Biotecnologia da 

Universidade Federal do Paraná (UFPR), e ativados em meio Brain heart infusion 

(BHIB) a 37°C. Para os ensaios os microrganismos foram repicados em caldo 

Mueller Hinton (MHB) e incubados a 37°C, passadas 16 a 20h, o cultivo foi 

submetido a centrifugação, em seguida as células foram ressuspendidas em água 

peptonada e ajustadas para escala de McFarland, n° 0,5.

O teste foi realizado em microplaca de 96 poços esterilizados. 

Primeiramente 50 pL de meio de cultivo foram distribuídos em todos os poços da 

placa, exceto aos poços da coluna (2). Em seguida foram pipetados os 

antimicrobianos, 50 pL por toda coluna (1) e 100 pL na coluna (2), diluições em série 

do agente antimicrobiano foram realizadas 50 pL da coluna (2) para a coluna (3) até 

a coluna (11) reservando a coluna (12) para controles positivos de crescimento.



As culturas previamente ajustadas a escala 0,5 de McFarland foram diluídas 

em caldo (MHB) de modo a manter uma concentração de 106 UFC/mL. Em seguida, 

50 pL de MHB foram pipetados em cada poço da coluna (2) até a última coluna da 

microplaca, reservando a coluna (1) para controle negativo de crescimento. As

placas foram incubadas a 37°C. As concentrações finais dos agentes

antimicrobianos foram (5000; 2500; 1250; 625; 312,5; 156,25; 78,12; 39,06; 19,53 e 

9,76pg/mL) para a lignina e (500; 250; 125; 62,5; 31,25; 15,62; 7,81; 3,9; 1,95; e 

0,98) pg/mL para as nanopartículas de prata e o AgNO3. Após 16h foram 

adicionados 30 pL do reagente resazurina (Sigma-Aldrich) (150 pg/mL) em cada 

poço da microplaca, em seguida foram incubadas por mais uma hora. O

desenvolvimento de uma cor rosa indica ausência de atividade inibitória na

concentração avaliada de agente antimicrobiano. Os experimentos foram realizados 

em triplicata.



5 RESULTADOS E DISCUSSÕES

5.1 CARACTERIZAÇÃO LIGNOCELULÓSICA DA SERRAGEM DE EUCALYPTUS 

SPP.

A composição química das diferentes granulometrias da serragem de 

Eucalyptus spp. está apresentada na Tabela 5.1. Os dados estão apresentados em 

base seca. Foram analisadas três granulometrias diferentes para diagnosticar se 

havia diferença no conteúdo de teor de lignina entre estas. Como pode ser 

observado, a composição química não divergiu muito entre as granulometrias 

avaliadas. Não há diferença estatística entre a composição geral das três 

granulometrias comprovada pela ANOVA calculada a um nível de p valor <0,05 em 

que p = 0,390 (Apêndice I). Entretanto pode-se observar que a granulometria de até 

0,35 mm apresentou maior porcentagem de cinzas, e por se tratar de um resíduo é 

nesta fração em que se encontra a maior quantidade de impurezas da biomassa. 

Portanto, foi selecionada a granulometria de 0,35 -  0,85 mm pois, apresentou um 

menor percentual de cinzas, e quando comparada a granulometria de 0,85 - 1,18 

mm, a granulometria média facilita o acesso aos reagentes empregados nos pré 

tratamentos devido a uma maior área superficial de contato.

TABELA 5.1 -  COMPOSIÇÃO LIGNOCELULÓSICA DA SERRAGEM DE EUCALYPTUS SPP

Componente (%)
Granulometria mm

< 0,35 0,35 -  0,85 0,85 -  1,18

Cinzas 2,17 i  0,19 1,02 i  0,04 1,37 i  0,09

Extrativos em água 3,15 i  0,05 3,31 i  0,34 2,82 i  0,11

Extrativos em etanol 1,48 i  0,15 1,50 i  0,10 1,43 i  0,10

Lignina ácida insolúvel 22,16 i  0,81 21,99 i  0,50 21,59 i  1,00

Lignina ácida solúvel 1,67 i  0,04 1,74 i  0,05 1,75 i  0,05

Celulose (Glucanos) 43,27 i  1,26 42,67 i  0,80 42,83 i  0,32

Hemicelulose (Xilanas) 15, 87 i  0,34 16,05 i  0,24 16,43 i  0,34



Entender a composição química da serragem é importante para as etapas 

posteriores de fracionamento da madeira de eucalipto em componentes isolados e 

outros produtos de valor agregado (WANG et al., 2017).

Os teores de lignina insolúvel em ácido, estão de acordo com os obtidos por 

WANG et al., (2017) para E. camaldulensis (21,4%) e E. urophydis (21,0 %). Os 

demais resultados obtidos encontram-se em faixas próximas a encontradas por 

outros autores: Guigou et al., (2017) obtiveram para Eucalyptus grandis: Glucanas 

(49,0%) Xilanas (15%) Arabinanas (<1%) Lignina Klason (24,9%) Lignina ácida 

solúvel (3,1%). Extraíveis totais (2,36%) Cinzas (0,37%). Galina et al., (2016) 

caracterizando madeira Eucalyptus globulus encontraram: Glucanas (39,74%), 

Xilanas (18,80%), Arabinanas (2,59%), Lignina Klason 25,74%, Extraíveis totais 

(3,09%) Cinzas (0,14%). Rangel et al., (2016) para serragem de Eucalyptus spp.: 

Glucanas (41,8%), Xilanas (11,1%) Arabinanas (0,38%) Lignina ácida insolúvel 

(28,6%), lignina ácida solúvel (2,69%) extrativos totais (7,86%). A arabinose é um 

açúcar mais suscetível a degradação (SOBRAL, 2016). Este fator pode justificar 

esses pequenos percentuais encontrados por estes autores e não ter sido 

quantificada na etapa de caracterização. É importante ressaltar que a composição 

lignocelulósica da biomassa varia em função da espécie, local de plantio e idade da 

madeira.

5.2 PRÉ TRATAMENTO ÁCIDO E RECUPERAÇÃO DE AÇÚCARES

Na Tabela 5.2 estão apresentados os resultados do planejamento 

experimental que teve como variável resposta a obtenção de açúcares totais (o 

somatório de glucose, xilose e arabinose).



TABELA 5.2 -  CONCENTRAÇÃO DE AÇÚCARESTOTAIS RECUPERADOS APÓS PRÉ 
TRATAMENTO ÁCIDO

Ensaio
Fatores Açúcares 

Totais (g/L)Tempo Temperatura °C H2SO4 %

1 20 (-) 100 (-) 1,5 (-) 0,397
2 60 (+) 100 (-) 1,5 (-) 0,960
3 20 (-) 130 (+) 1,5 (-) 11,932
4 60 (+) 130 (+) 1,5 (-) 14,896
5 20 (-) 100 (-) 4,5 (+) 0,950
6 60 (+) 100 (-) 4,5 (+) 5,982
7 20 (-) 130 (+) 4,5 (+) 15,086
8 60 (+) 130 (+) 4,5 (+) 14,602
9 40 (0) 115 (0) 3 (0) 9,972
10 40 (0) 115 (0) 3 (0) 11,691
11 40 (0) 115 (0) 3 (0) 10,398

Pode-se observar a partir da tabela citada que os melhores resultados foram 

obtidos nos ensaios 4, 7 e 8, os quais foram realizados com a temperatura no nível 

superior (130°C).

De acordo com o Diagrama de Pareto (Figura 5.1) a variável que exerceu 

maior influência na recuperação de açúcares foi a temperatura a nível de 

significância de 95%. O efeito positivo desta variável indica que aumentá-la poderá 

resultar em incremento na resposta concentração de açúcares. As demais variáveis 

independentes, bem como os efeitos de interação entre elas não apresentaram 

efeito significativo sobre a resposta avaliada. A análise de variância, ANOVA 

apresentou um valor p de 0,0022 (p valor <0,05) para a variável temperatura, além 

de coeficiente de determinação de R2 0,928.



FIGURA 5.1 -  DIAGRAMA DE PARETO DO PLANEJAMENTO 23 DO PRÉ TRATAMENTO COM 
ÁCIDO SULFÚRICO EM SERRAGEM DE EUCALYPTUS SPP

p=,05
Standardized Effect Estimate (Absolute Value)

Na Figura 5.2 é apresentada a curva de superfície de resposta e as curvas 

de contorno para o planejamento experimental. É possível perceber por meio da 

superfície (A) que a maior recuperação de açúcares foi obtida com o aumento da 

temperatura, indicando ainda que este aumento tende a ocorrer para as 

temperaturas dos níveis superiores do planejamento. Enquanto que nas curvas de 

contorno, observa-se que a partir dos valores médios dos níveis avaliados para 

H2SO4 (%) e tempo, houve aumento na recuperação de açúcares (B), já o efeito de 

interação entre H2SO4 (%) e temperatura, indicam uma maior resposta para os 

níveis superiores de temperatura, enquanto que o H2SO4 (%) não exerceu tanta 

influência (C). Por fim, para o efeito da interação entre tempo e temperatura (D), 

observa-se que a temperatura exerceu maior influência sobre a recuperação de 

açúcares, para os níveis superiores avaliados.



FIGURA 5.2 -  SUPERFÍCIES DE CONTORNO DA RESPOSTA CONCENTRAÇÃO DE AÇÚCARES 
TOTAIS EM FUNÇÃO DAS VARIÁVEIS INDEPENDENTES TEMPO (min) TEMPERATURA (°C) E

H2SO4(%)

A partir da interpretação dos dados do planejamento fatorial foram 

elaborados novos ensaios em reator em condições de maior temperatura e 

utilizando os níveis inferiores de tempo e concentração de ácido uma vez que estas 

eram variáveis que não foram significativas de acordo com a análise estatística 

(140°C; 20 min; 1,5% H2SO4 m/m). Para efeito de controle foram reavaliados em 

reator o ensaio 4 e o ensaio 7 do planejamento já executado. O total em gramas de 

reação foi ampliado para 300g. Os resultados obtidos em g/L e recuperação dos 

açúcares estão apresentados na Tabela 5.3.

TABELA 5.3 - RENDIMENTO EM AÇÚCARES G/L E % DE HEMICELULOSE REMOVIDA PARA O 
ENSAIO REALIZADO A 140°C; 20 min; 1,5% H2SO4 m/m EM REATOR (HER140)

Glucose Xilose Arabinose Açúcares Totais
g/L____________ g/L______________ g/L______________ (g/L)

HER 140 2,88 ± 0,8 13,32 ± 0,37_______ 0,86 ± 0,15_______ 17,06 ± 1,32

Essa condição a uma maior temperatura e as avaliadas com maior índice de 

recuperação de açúcares a partir do planejamento experimental apresentam



comportamentos semelhantes na recuperação dos açúcares desejados. Foram 

selecionadas a condição do ensaio 7 do planejamento experimental (130°C; 20 min; 

4,5% H2SO4 codificada como (HEA7) e a condição avaliada com maior temperatura 

140°C; 1,5% H2SO4; 20 min (HER140) para serem avaliadas quanto a recuperação 

de lignina presente na biomassa após pré tratamento alcalino pois, o sucesso do pré 

tratamento está atrelado a uma outra resposta, a recuperação de lignina após o pré 

tratamento alcalino. Tais condições foram escolhidas por apresentarem tempos mais 

curtos de processo, pensando na viabilidade industrial.

A etapa de pré tratamento ácido é importante para obter uma fração líquida 

rica em açúcares solúveis, que podem posteriormente compor um processo para 

obtenção de outras moléculas de valor industrial ou serem isolados e purificados.

5.3 PRÉ TRATAMENTO ALCALINO E RECUPERAÇÃO DA LIGNINA

Para isolamento da lignina seguiu-se uma sequência de pré tratamentos 

ácido alcalino. Após o pré tratamento ácido foram escolhidas condições para serem 

analisadas quanto ao rendimento de lignina. Na Figura 5.3 estão apresentados os 

rendimentos globais e específicos deste processo, no qual variou-se a concentração 

de NaOH 10, 20 e 30% (m/m) mantidos a 121°C durante 90min em autoclave.

O mecanismo de deslignificação por NaOH envolve a quebra de ligações 

arila-éter e a solubilização de fragmentos de lignina após a ionização e solvatação 

de grupos hidroxila aromáticos (SILVEIRA, et al., 2015). O pré tratamento alcalino 

com uma temperatura mais baixa (120°C) com utilização apenas de NaOH pode 

remover até 50% da lignina original e alta recuperação de açúcar celulósico durante 

a hidrólise enzimática com baixas cargas enzimáticas, por este motivo Nitsos et al., 

(2016) analisaram um incremento de 0 a 30% de NaOH a 120°C para isolamento de 

lignina de softwoods e hardwoods.



FIGURA 5.3 -  RENDIMENTOS DE LIGNINA GLOBAL (GY) E ESPECÍFICO (SY), EM FUNÇÃO DA
PORCENTAGEM DE NaOH.
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GyHEA7 e SyHEA7 -  Rendimento global e rendimendo específico de lignina quando a biomassa é 
proveniente das seguintes condições de tratamento ácido 1300C; 4,5% H2SO4 ; 20 min 
respectivamentet. GyHER140 e SyHEA7 Rendimento global e rendimento específico de lignina 
quando a biomassa é proveniente das seguintes condições de pré tratamento ácido 1400C; 1,5% 
H2SO4; 20 min.

Conforme apresentado na Figura 5.3, ao utilizar 10% e 20% de NaOH (m/m) 

ao processo, não há diferença significativa nos rendimentos de lignina, estes dados 

foram confirmados estatisticamente pela ANOVA calculada a um nível de p valor 

<0,05 em que foi obtido p = 0,99 (Apêndice II). Um aumento significativo só ocorre 

quando é utilizado 30% de NaOH no tratamento alcalino, para esta condição. 

Carvalho et al., (2016) constataram que o aumento da carga alcalina implicava em 

uma maior deslignificação da biomassa, ao testar 5%, 10% e 15% de NaOH a 175oC 

na biomassa de Eucalipto, alcançando um percentual de até 51% de deslignificação. 

Nas condições analisadas no presente trabalho, mesmo com rendimento específico 

superior a 50% de lignina que, pode ser considerado satisfatório, a biomassa ainda 

apresentava teores altos de lignina e seria necessária uma alta concentração de 

NaOH. Por este motivo, avaliou-se um aumento da temperatura visando, obter 

maiores rendimentos e reduzir a concentração de NaOH.

Entre tratamentos HER140 apresenta melhor desempenho na recuperação 

de lignina, confirmados estatisticamente pela ANOVA a um nível de p valor <0,05 em 

que foi obtido p = 3,32x10-10 (Apêndice III). Dado que HER140 apresentou maiores 

rendimentos de lignina, descartou-se HEA7 e adotou-se HER140 para ser submetido

□ G y H E A 7 B G y H E R 1 4 0 D  SyHEA7 ■  SyHER140

10 20 30

Percentual de NaOH no processo (%)



a uma nova condição de pré tratamento alcalino com incremento da temperatura 

130°C. Os resultados de rendimento desta nova condição estão apresentados na 

Figura 5.4.

FIGURA 5.4 -  RENDIMENTO GLOBAL (GY) E ESPECÍFICO (SY) DA RECUPERAÇÃO DE LIGNINA 
A 130°C UTILIZANDO 10% DE NAOH (m/m) DURANTE 90 min

Quando se aumentou a temperatura, os rendimentos obtidos superaram 

todos os rendimentos anteriormente alcançados, com um rendimento global e 

específico de 22,99% ± 0,27 e 69,38% ± 0,43 respectivamente, comprovando que a 

temperatura e agitação empregadas no reator foram essenciais para aumentar a 

eficiência do pré tratamento alcalino desta forma não houve a necessidade de se 

avaliar novos aumentos de temperatura. O rendimento obtido neste trabalho foi 

superior ao encontrado por Yanez -  S et al., (2014) que obtiveram rendimento 

máximo de 63,4%, utilizando processo organosolv: temperatura de 200°C 50% v/v 

de etanol durante 75 min, para lignina de Eucalyptus globulus. Os resultados deste 

trabalho foram semelhantes aos de (Coral Medina et al., 2015) que encontraram sua 

maior recuperação de lignina, 68,86% a 121°C, 80 min empregando 2,5%NaOH 

(m/m).

A deslignificação foi comprovada avaliando o conteúdo de lignina após o pré 

tratamento alcalino, o percentual de 33,13% após tratamento ácido decresceu para 

10,6% após pré tratamento alcalino.



O pré-tratamento alcalino é uma das principais alternativas utilizadas em 

muitas biorrefinarias integradas, em que a partir de material lignocelulósico são 

obtidos biocombustíveis, produtos químicos de plataforma e compostos de valor 

agregado (KIM; LEE; KIM, 2016).

Após cada pré tratamento realizado a composição química da biomassa era 

novamente analisada seguindo o protocolo da NREL para observar alteração nos 

conteúdos de hemiceluloses, celulose e lignina. Também foi feita a análise da 

composição lignocelulósica da lignina isolada por meio do processo sequencial ácido 

alcalino (LIGSE -  Lignina isolada da serragem de Eucalyptus spp.). Os dados estão 

apresentados na Tabela 5.4.

TABELA 5.4 -  COMPOSIÇÃO LIGNOCELULÓSICA DA BIOMASSA APÓS AS ETAPAS DE PRÉ 
TRATAMENTO QUÍMICO

Pré-tratamento ácido 

HEA7 HER140
NER130 LIGSE

Lignina Solúvel (%) 0,69 t  0,05 0,71 t  0,06 0,98 t  0,04 3,83 t  0,24

Lignina Insolúvel (%) 34,76 t  0,27 33,13 t  0,57 10,60 t  0,79 89,64 t  1,31

Hemicelulose (%) 6,34 t  0,09 6,54 t  0,07 7,23 t  0,01 1,61 t  0,02

Celulose (%) 47,16 t  2,34 47,58 t  0,80 60,45 t  2,32 1,96 t  0,02

Pré tratamento ácido (HEA7 -  130°C; 20 min; 4,5% H2SO4 . HER140 -  140°C; 20min; 1,5% H2SO4). 

NER130 -  Amostra submetida a pré tratamento alcalino a 130°C; 90min; 10%NaOH. LIGSE -  Lignina 
isolada da serragem de Eucalyptus spp.

Da composição da biomassa não pré tratada para a composição após os pré 

tratamentos é possível observar que o conteúdo de hemiceluloses diminui, devido a 

ação do ácido, aumentando as proporções de celulose e lignina. Esse 

comportamento é observado em HEA7 e HER140. Após pré tratamento a lignina é 

solubilizada no licor e é separada da fração sólida, por isto o conteúdo de 33,13% 

diminui para 10,60% e a biomassa é considerada a fração celulósica, pois, o 

conteúdo passa a apresentar mais de 50% de celulose. A caracterização do extrato 

de lignina pela NREL, mostra que cerca de 90% de sua composição é lignina 

insolúvel em ácido, cerca de 4% é lignina solúvel e estão presentes também alguns 

traços de carboidratos abaixo de 4%. Um percentual muito pequeno de cinzas foi 

encontrado e descontado do percentual de lignina insolúvel de acordo com o 

protocolo da NREL. Este resultado está de acordo com Dos Santos et al., (2014) na



caracterização da lignina extraída de Eucalyptus pelo processo Organosolv, que 

obteve um percentual de (89,2%) de lignina insolúvel e (0,9%) de lignina solúvel.

O resumo da sequência do processo adotado está apresentado na Figura 

5.5. Na qual estão apresentados os valores de rendimento em massa das frações 

obtidas seguindo uma sequência ácida alcalina de pré tratamentos para remoção e 

recuperação da lignina. É notável que há perdas de massa, pois, durante os 

processos de pré tratamento é comum que isto ocorra (CARVALHO et al., 2015).

Em termos de rendimento o pré tratamento ácido permitiu a recuperação de 

68,15% ± 1,09 da hemicelulose e o pré tratamento alcalino 69,38% ± 0,43 de lignina, 

cuja pureza foi considerada maior que 90% e recuperando também uma fração 

sólida rica em celulose 60,45 ± 2,32. A partir desses resultados, o processo foi 

considerado eficiente. Propõe-se o aproveitamento das demais frações recuperadas 

para aplicação em biorrefinarias (CHEN; FU, 2016)).

FIGURA 5.5 -  RENDIMENTOS EM MASSA APOS O FRACIONAMENTO DA BIOMASSA, DO 
PROCESSO SEQUENCIAL ÁCIDO ALCALINO PARA RECUPERAÇÃO DE BIOMASSA

FONTE: O autor (2019)

5.4 DIFRAÇÃO DE RAIOS X (DRX)

As amostras de diferentes condições de pré tratamentos foram submetidas a 

análise de cristalinidade por Difração de raios X e calculado o índice de 

cristalinidade (Figura 5.6).



FIGURA 5.6 -  DIFRATOGRAMAS DE RAIO-X DE DAS AMOSTRAS DE SERRAGEM DE 
EUCALYPTUS SPP. SUBMETIDAS A DIFERENTES TIPOS DE PRÉ TRATAMENTOS.
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EUCNT -  Biomassa in natura. HEA7 -  Biomassa submetida a pré tratamento ácido a 130°C; 20 min; 
4,5% H2SO4. Biomassa submetida a pré tratamento ácido a HER140 -  140°C; 20min; 1,5% H2SO4). 

NER130 -  Biomassa submetida a pré tratamento alcalino a 130°C; 90min; 10%NaOH.

Os picos observados para as amostras (EUCNT, HEA7 e HER140) são 

característicos da celulose tipo I, que se encontra normalmente nas fibras 

lignocelulósicas e é formada por regiões cristalinas e amorfas. A região cristalina é 

formada pelo empacotamento das cadeias poliméricas ligadas entre si por ligações 

de hidrogênio (GUTIÉRREZ, 2011).

A amostra que não sofreu pré tratamentos químicos EUCNT, apresenta a 

menor cristalinidade (cri=45,72%). As amostras submetidas a pré tratamento ácido 

apresentam um aumento da cristalinidade (cri=46,44% e cri=49,97%) em relação a 

amostra não pré tratada EUCNT. Como relatado por Brienzo et al., (2017) a ação do 

ácido promove a retirada de domínios amorfos, tais como hemiceluloses e porções 

amorfas da celulose, resultando assim no aumento da cristalinidade. Esse aumento 

é maior para HER140, o que permite supor que este pré tratamento foi mais eficiente 

para retirada de parte amorfa o que favoreceu o aumento da cristalinidade e em 

termos de rendimento na recuperação de lignina se mostrou mais eficiente.

Entre o pré tratamento ácido (HER140 - cri=49,97%) para o pré tratamento 

alcalino (NER130 -  cri=47,82%) houve uma diminuição da cristalinidade da celulose.



Segundo Sarkar et al., (2012) após o pré tratamento alcalino (NER130), há uma 

solubilização de lignina e hemiceluloses e hidrólise de outros compostos, causando 

um inchamento da celulose e solubilização de porção cristalina da celulose 

acarretando na diminuição de sua cristalinidade. A mudança dos picos indica que a 

estrutura da celulose foi modificada pela ação do pré tratamento químico. Indicando 

a ocorrência uma mercerização da celulose devido a ação do NaOH, durante esse 

processo, o material expande-se e as cadeias do polissacarídeo são rearranjadas, a 

quantidade de material desordenado aumenta enquanto a porção cristalina diminui 

(GURGEL, 2007).

5.5 MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA (MEV)

Para observar as alterações causadas pelos diferentes pré tratamentos na 

morfologia da superfície das fibras de Eucalyptus spp. foram obtidas imagens de 

MEV com aumento de 150 x. Figura 5.7 Em (a) está a serragem de Eucalyptus spp., 

as marcas de cortes na partícula indicam que a serragem já passou por um 

tratamento físico, durante a cominuição da madeira a serragem.

Em (b) e (c) estão apresentadas as imagens após pré tratamento ácido (b) e 

alcalino (c) a ação dos reagentes altera a área superficial e porosidade do material, 

é possível observar que as fibras ficam com aspecto rugoso ou enrugado após estes 

pré tratamentos (LU et al., 2017). Após pré tratamento ácido (b) as hemiceluloses 

são removidas provocando lixiviação, observada pela escamação nas fibras. O pré 

tratamento alcalino em (c) tem por características obter uma estrutura mais 

desorganizada devido a redução do teor de lignina (AGUIAR et al., 2011). Ainda 

assim, após este pré tratamento a biomassa permanece com um conteúdo de 10% 

de lignina. Os pré tratamentos químicos promovem também nas fibras, sítios de 

adsorção de enzimas importantes quando se deseja efetuar a digestão da celulose 

sendo assim, importantes para os processos em biorrefinarias (SUN et al., 2018).

Em d) tem-se a lignina isolada após os pré tratamentos o aumento 

empregado é de 100x é possível observar que o material é particulado sem estrutura 

definida, diferente do observado pela estrutura mais organizada das fibras 

celulósicas, comprovando as características amorfas da lignina.



FIGURA 5.7 -  MICROGRAFIAS OBTIDAS POR MICROSCOPIA ELETRÔNICA DE VARREDURA 
PARA AS BIOMASSAS DE EUCALYPTUS SPP. SUBMETIDAS A DIFERENTES PRÉ 

TRATAMENTOS. (A) EUCNT -  NÃO TRATADA (B) HER140 -  APÓS PRÉ TRATAMENTO ÁCIDO 
(C) NER130 -  APÓS PRÉ TRATAMENTO ALCALINO (D) LIGSE -  LIGNINA DA SERRAGEM DE

EUCALYPTUS SPP.

5.6 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA)

As análises térmicas de um material fornecem importantes predições sobre o 

seu comportamento perante futuras aplicações. As curvas de TGA e dTG estão 

apresentadas na Figura 5.8. A curva TGA fornece o perfil de perda de massa (%) em 

função da temperatura enquanto que a dTG é a derivada primeira das curvas TGA e 

apresentam a variação da massa em relação ao tempo, registradas em função da 

temperatura.



FIGURA 5.8 -  PERDA DE MASSA EM FUNÇÃO DA TEMPERATURA PARA A LIGNINA EXTRAÍDA
DE EUCALYPTUS SPP  (LIGSE)
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A atmosfera de ar sintético empregada na análise é considerada uma 

atmosfera oxidativa. Este tipo de atmosfera tenta reproduzir condições normais em 

que o material poderia ser submetido, quando comparado a uma atmosfera de 

nitrogênio, em ar sintético a amostra geralmente se decompõe mais rápido (MATOS; 

MACHADO, 2003). No primeiro evento térmico, entre 100 e 200°C há perda de 

massa, que se deve a eliminação de água adsorvida e compostos de baixa massa 

molecular, tais como gases liberados (GARCÍA et al., 2010; ZHAO et al., 2014). A 

perda de massa é de 3,01%, indicando que a amostra estava bem seca para a 

análise realizada, ou produziu poucos voláteis nesta temperatura.

O segundo estágio ocorre entre 200 e 400°C, no qual a perda de massa é 

26,76%. Nessa faixa podem ser degradadas hemiceluloses, geralmente entre 200 e 

300°C e algumas ligações de éteres arílicos das ligninas podem ser clivadas em até 

310°C (GARCÍA et al., 2010; LOPES, 2018). O terceiro evento térmico a partir de 

400°C, leva a degradação completa da lignina, é possível observar que em 560 °C a 

lignina foi completamente carbonizada, nesse estágio é observada a maior perda de 

massa 70,24%.



5.7 ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO POR 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR)

Antes de ser isolada a biomassa precisa passar por etapas de pré 

tratamento, o tratamento alcalino é conhecido pela clivagem de ligações arila-éter, e 

há modificação e destruição das macromoléculas de lignina. A análise de 

Espectroscopia no infravermelho por transformada de Fourier (FTIR) fornece 

informações sobre as principais ligações e grupos funcionais presentes na lignina, a 

sua interpretação foi baseada em estudos relatados anteriormente por Romani et al., 

(2016) Zhao et al., (2014) e Sunthornvarabhas et al., (2017) mesmo havendo ligeiros 

deslocamentos nas bandas, que pode ser devido a resolução diferente (cm-1).

A faixa entre 3000 a 3350 cm-1 é atribuída a grupos hidroxis. Em 2842 cm-1 e 

2950 cm-1 há um estiramento C-H a partir de grupos metoxilo, metilo ou metileno de 

cadeias laterais aromáticas.

A banda encontrada em 1712 cm-1 é atribuída aos grupos carbonila e 

carboxila. Em 1600 cm-1 foi registrada vibração de C=O conjugado ao anel aromático 

e em 1500 cm-1 é registrada vibração do esqueleto aromático. A lignina de folhosas 

apresenta grupamentos siringila que estão representados na banda 1328 cm-1 e 

também grupamentos gaiacila registrados em 1215 cm-1.

Uma banda a 1116 cm-1 foi atribuída a C-H aromático em deformação 

simples da unidade de siringila. A banda em 1030 cm-1 é decorrente da deformação 

da ligação C-O em álcool primário. Em 834 cm-1 foi registrado, vibração de C-H na 2a 

e 6a posições da estrutura de siringila. O espectro FTIR está apresentado na Figura 

5.9.



Figura 5.9 -  ESPECTRO FTIR PARA A LIGNINA EXTRAÍDA DA SERRAGEM DE EUCALYPTUS
SPP.
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TABELA 5.5 -  RESUMO DAS BANDAS ENCONTRADAS DE ACORDO COM A LITERATURA.

Banda cm-1 TIPO DA BANDA REFERENCIA
3000 a 3350 Grupos hidroxis Romani et al., (2016) e 

Sunthornvarabhas et al., (2017)

2950 e 2842 Estiramento de C-H grupos metoxilo, metilo Sunthornvarabhas et al., (2017)

ou metileno e Zhao et al., (2014)

1712 Carbonila e carboxila Romani et al., (2016)

1600 C=O conjugado ao anel aromático Zhao et al., (2014)

1500 Esqueleto aromático Romani et al., (2016)

1328 Grupamentos siringil (S) Zhao et al., (2014)

1215 Grupamentos guaiacil (G) Zhao et al., (2014)

1116 C-H aromático em S Sunthornvarabhas et al., (2017)

1030 Deformação de C-O em álcool primário Zhao et al., (2014)

834 C-H na 2a e 6a posições de siringil Sunthornvarabhas et al., (2017)



5.8 RESSONÂNCIA MAGNÉTICA NUCLEAR (RMN)

O espectro de RMN em 2D HSQC, da lignina extraída da serragem de 

Eucalyptus spp. sob diferentes condições são apresentados na Figura 5.10, e as 

principais atribuições encontradas de sinais cruzados estão listadas na Tabela 5.6 

por comparação com a literatura (WEN, et al., 2015; KLAMRASSAMEE, et al., 2016; 

FERNÁNDEZ-COSTAS, et al., 2014).

FIGURA 5.1Q -  RMN 2D HSQC DA LIGNINA ÁCIDA ALCALINA ISOLADA DA SERRAGEM DE
EUCALYPTUS SPP.

TABELA 5.6 - SINAIS CRUZADOS ENCONTRADOS DE ACORDO COM A LITERATURA

SÍMBOLO 5c/5h ppm REPRESENTA REFERÊNCIA

CP 53,5/3,07 Cp - Hp em P-P resinol 
subestruturas Wen et al., 2015

OCH3 54,5/3,7 e 56,8/3,75 C-H em metóxis Klamrassamee et 
al., 2016

Ba 59,3/3,23 Ca-Ha em p -  O -  4 ligadas Fernández-Costas
a unidades siringil et al., 2014

X5 62,7/3,20 C5 -  H5 em xilana Fernández-Costas 
et al., 2014

Cy 70,7/3,78 e 71,2/4,17 Cy - Hy em p-p resinol 
subestruturas Wen et al., 2015

by 71,2/4,866 Cy -  Hy em p -  O -  4 Fernández-Costas 
et al., 2014

X2 72,45/3,06 C2 -  H2 em xilana Fernández-Costas 
et al., 2014

X3 73,77/3,27 C3 -  H3 em xilana Fernández-Costas 
et al., 2014

X4 74,7/3,53 C4 -  H4 em xilana Fernández-Costas



Ca 84,9/4,62

X1 101,4/4,29

S2,6 103,8/6,68

S’2,6 106,9/7,21

G5/G6 115,1/6,71

Ca - Ha em p-p resinol 
subestruturas

C1-H1 em xilana

C2,6 - H2 ,6 em unidades 
siringil 

C2 ,6 -  H2,6 em unidades 
siringil oxidadas 

C2 ,6 - H2 ,6 em unidades 
_______guaiacil_______

et al., 2014

Wen et al., 2015

Fernández-Costas 
et al., 2014 

Klamrassamee et 
al., 2016 

Klamrassamee et 
al., 2016 

Klamrassamee et 
al., 2016

São encontradas três regiões principais nas amostras de lignina, alifática 

não oxigenada, região alifática oxigenada ou cadeia literal e região aromática 

(FERNÁNDEZ-COSTAS et al., 2014). A região alifática não oxigenada, não fornece 

dados estruturais sobre a lignina, há apenas um sinal encontrado em ôc/ôh 28,4/1,23 

ppm. Este sinal também foi encontrado por Fernández -  Costas et al., (2014) porém 

não foi identificada correspondência a nenhuma estrutura.

Na região da cadeia lateral é possível encontrar informações úteis sobre, as 

diferentes ligações entre as unidades e estruturas terminais em lignina, juntamente 

com traços de carboidratos. Nem todas as estruturas que aparecem aqui são 

oxigenadas. O sinal mais proeminente encontrado é o do C-H em metóxi (OCH3). 

São encontrados também sinais que remetem a presença de xilanas x1, x2, x3, x4 e 

x5. Em p-p resinol foram encontradas as seguintes subestruturas Cy (Cy-Hy), Ca, 

Cp. Ainda na região de cadeia lateral foram encontrados sinais q ue remetem a C y- 

Hy em p -O -4  substruturas e Ba que representam ligações p -O -4  ligadas a 

unidades siringil (S).

Na região aromática da lignina de Eucalyptus spp. são encontradas as 

unidades S e G da amostra, é possível também obter informações sobre a oxidação 

de cadeias laterais de unidades S e G. Foram encontrados os sinais cruzados de 

unidades de siringil, o sinal é mais intenso para as unidades siringil (S), são também 

encontrados sinais para siringil oxidado (S’) e unidades de guaiacila (G).

Os espectros de HSQC foram utilizados com sucesso para identificar os 

principais elementos estruturais da lignina de Eucalyptus spp. isoladas por processo 

sequencial ácido alcalino, sendo possível identificar suas ligações inter unidades e 

estruturas terminais, subunidades S e G e a presença de xilanas.



As características do espectro 2D HSQC da Lignina isolada neste trabalho 

apresentaram maior semelhança com os espectros de lignina Kraft proveniente de 

Eucalyptus globulus do trabalho de Fernández -  Costas et al., (2014).

5.9 CONTEÚDO FENÓLICO TOTAL E VERIFICAÇÃO DA CAPACIDADE 

ANTIOXIDANTE

É importante quantificar o teor de fenois, pois há uma relação direta com a 

avaliação da atividade antioxidante (CORAL MEDINA et al., 2016). O teor total de 

fenóis totais apresentado pela lignina (LIGSE) está apresentado na Tabela 5.7, em 

comparação com dados da literatura.

TABELA 5.7 - CONTEÚDO FENÓLICO TOTAL (TPC) APRESENTADO PELA LIGNINA DO 
PRESENTE ESTUDO EM COMPARAÇÃO COM DADOS DA LITERATURA.

LIGNINA TEOR DE FENOIS TOTAIS REFERENCIA

Lignina isolada da serragem de 
Eucalyptus spp. (LIGSE)

Miscanthus sinensis 
(autohidrólise).

Kraft e licor nego
Eucalyptus botryoides, 
Eucalyptus paniculata e 
Eucalyptus tereticornis

290 mgGAE/g lignina

220,73 mgGAE/g lignina

181,6 mgGAE/g lignina

48,4; 50,2 e 46,7 %GAE/100g 
de lignina

Este trabalho

Garcia et al., 2010

Faustino et al., 2010

Dos Santos et al., 
2014

O valor observado foi significativamente maior que os resultados de Garcia 

et al., (2010) em lignina Miscanthus sinensis 220,73 mgGAE/g lignina, isolada por 

auto-hidrólise e a obtida por Faustino et al., (2010) para lignina da Kraft e Sulphite 

Black Licores 181,6 i  15,2 mgGAE/g amostra. Na literatura já foram apresentados 

alguns valores de TPC para ligninas de espécies de eucalipto, tais como Dos Santos 

et al., (2014) que obtiveram TPCs de 48,4.; 50,2 e 46,7 % GAE/100g de lignina para 

lignina organosolv isolada de Eucalyptus botryoides, Eucalyptus paniculata e 

Eucalyptus tereticornis respectivamente. Estes valores, não são apresentados a 

nível de comparação pois foram apresentados pelo autor como (%).

A capacidade antioxidante dos extratos de lignina, foi avaliada por ensaios 

de DPPH e ABTS e comparadas com uma substância de alta capacidade



antioxidante, o Trolox. Segundo Dizhbite et al., (2004) as hidroxilas livres dos 

radicais da lignina são tidas como as responsáveis por interagir de modo a 

estabilizar o radical livre. A atividade antioxidante da lignina está diretamente 

relacionada à estrutura, assim as mudanças estruturais da lignina inevitavelmente 

resultam em alterações quanto a capacidade antioxidante (JIANG et al., 2018).

A capacidade quanto a inibição do radical DPPH pela lignina extraída da 

serragem de Eucalyptus spp. está apresentada na Figura 5.11. É possível observar 

que o aumento da concentração avaliada resulta no aumento da capacidade de 

eliminação do radical DPPH, porém nas concentrações maiores é possível observar 

que há uma tendência que indica mesmo que aumente a concentração, não haverá 

aumento considerável na capacidade antioxidante, pois, já se atingiu a máxima 

capacidade.

FIGURA 5.11 -  CAPACIDADE DE INIBIÇÃO DA LIGNINA QUANTO AO RADICAL DPPH
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Barapatre et al., (2015) também analisaram a capacidade antioxidante de 

diferentes frações da lignina alcalina isolada de uma hardwood, obtendo uma 

variação de 37,94% a 71,44% na eliminação do radical de DPPH.

A mínima concentração necessária para inibir 50% do radical DPPH IC 50 foi 

de 60gg/mL, este valor encontrado é 2,7 vezes o necessário pela substância padrão 

o Trolox 21,79 gg/mL. Quando comparado a outras ligninas tem-se uma 

concentração menor necessária a eliminação de 50% do radical Coral Medina et al.,



(2016) encontrou um IC 50 de 84,43 pg/mL. E também é menor que os encontrados 

por Aadil et al. (2014) para ligninas isoladas da Acacia nilotica 79,89 i  0,07 a 149,96 

± 4,4 pg/mL.

Conforme apresentado na Figura 5.12, a uma concentração de 30 pg/mL de 

lignina foi possível inibir 99,86% do radical de ABTS, este valor é 2,5 vezes o obtido 

pela substância padrão o trolox 12 pg/mL. Para inibir 100% do radical ABTS, Jiang 

et al., (2018) obteve concentrações semelhantes para a lignina isolada do licor 

negro, necessitando de 80 pg/mL para a lignina isolada da palha do arroz. Os IC50 

calculados estão apresentados na Tabela 5.8.

FIGURA 5.12 -  CAPACIDADE DE INIBIÇÃO DA LIGNINA QUANTO AO RADICAL ABTS 
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LIGSE -  Lignina isolada da serragem de Eucalyptus spp.

A superioridade do Trolox frente a lignina é esperada. Pois, o Trolox é uma 

substância antioxidante padrão que possui muitas hidroxilas livres em suas 

extramidades, capazes de se ligar aos radicais livres e inibi-los. Estes fatores 

favorecem sua capacidade antioxidante.

Ligninas vem sendo apresentadas como uma excelente fonte de 

antioxidantes para diferentes produtos e materiais, aditivos para tintas protetores 

solares e seu uso em compósitos (PONOMARENKO et al., 2014; QIAN et al., 2015).



TABELA 5.8 -  EQUAÇÕES E COEFICIENTE DE DETERMINAÇÃO REFERENTES AOS IC50 
CALCULADOS.

Equações e retas dos antioxidantes quanto a inibição do DPPH

Antioxidante IC 50 Equação R2

IC5Q = (5Q+1,372)/2,2587 0,9955
Trolox 21,79 t  0,69 IC5Q = (5Q+1,1112)/2,3761 0,9981

IC5Q = (50-0,1238)/2,3607 0,996
IC5Q = EXP((50+36,374)/21,059) 0,9571

Lignina 60,12 t  0,05 IC50 = EXP((50+35,956)/20,828) 0,95
IC5Q = EXP((50+35,934)/20,921) 0,9567

Equações e retas dos antioxidantes quanto a eliminação do ABTS

Antioxidante IC 50 Equação R2
IC5Q = (50-29,915)/6,1756 0,975

Trolox 3,33 t  0,06 IC50 = (50-28,27)/6,2226 0,9729
IC5Q = (50-29,544)/6,0781 0,993
IC5Q = EXP((50+22,545)/36,39) 0,9937

Lignina 7,39 t  0,05 IC5Q = EXP((50+25,017)/37,317) 0,9949
IC5Q = EXP((50+22,872)/36,453) 0,9934

5.10 SÍNTESE E CARACTERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS

5.10.1 Síntese das nanopartículas de prata (AgNPs)

A síntese das nanopartículas está apresentada na Figura 5.13. Como pode 

ser observado, a mistura dos reagentes, proporciona de imediato uma mudança do 

espectro em relação ao AgNO3 e a lignina, entretanto, nota-se que ainda não há 

formação de nanopartículas, que necessita do efeito da temperatura. Após reação 

durante uma hora a 80°C, as mudanças dos espectros indicam que já está 

ocorrendo a síntese de AgNPs, e nas horas seguintes nota-se o aumento da 

absorbância, indicando que a síntese continua a ocorrer e mais nanopartículas estão 

sendo sintetizadas, entre 3 e 5h, não há uma grande diferença entre as 

absorbâncias dos espectros. Porém, não se pode dizer que a síntese poderia ser 

interrompida antes, uma vez que o tempo de reação influencia na redução do 

tamanho das nanopartículas (AHMED et al., 2016). Neste caso isto poderia ser 

avaliado se cada amostra tivesse seu tamanho analisado.



FIGURA 5.13 -  ESPECTRO DE UV-VIS PARA SÍNTESE DE NANOPARTÍCULAS.
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AgNO3 -  Espectro do Nitrato de prata isoladamente. LIGSE -  Espectro da lignina isoladamente. 
AgNPOh -  Espectro da amostra contendo lignina e AgNO3 antes de iniciar a síntese em banho maria. 
AgNPIh -  Espectro da amostra após 1h de síntese. AgNP2h -  Espectro da amostra após 2h de 
síntese. AgNP3h -  Espectro da amostra após 3h de síntese. AgNP4h -  Espectro da amostra após 4h 
de síntese. AgNP5h -  Espectro da amostra após 5h de síntese.

5.10.2 Determinação do diâmetro médio das partículas por análise de Dynamic light 

scattering (DLS)

A avaliação do tamanho das partículas por DLS, constatou que ao final das 

5h de reação foram sintetizadas partículas cujo diâmetro médio foi de 26,3 nm, 

semelhante ao encontrado por Logeswari; Silambarasan; Abraham, (2015) que 

obtiveram tamanhos médios de 28 nm, 26,5 nm, 65 nm, 22,3 nm e 28,4 nm na 

síntese verde de nanopartículas de prata para os extratos das folhas de O. 

tenuiflorum, S. cumini, C. sinensis, S. tricobatum and C. asiática. Geralmente são 

consideradas nanopartículas quando seu diâmetro é inferior a 100 nm. 

(MANIKPRABHU; LINGAPPA, 2014).

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1319610312000506%23!


5.10.3 Análise de espectroscopia no infravermelho das AgNPs

A análise de espectroscopia no infravermelho das AgNPs apresentou 

mudanças quanto ao espectro da lignina apresentada na Figura 5.14.

FIGURA 5.14- ANÁLISE DE ESPECTROSCOPIA NO INFRAVERMELHO DAS AgNPs
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A banda em 825 cm-1, remete a vibração de C-H na 2a e 6a posições da 

estrutura de siringila. Em 1116 cm-1 a banda é atribuída a C-H aromático em 

deformação simples da unidade de siringila. Em 1387 cm-1 a banda é referente a 

grupamentos siringílicos. A banda observada em 1762 cm-1 é atribuída aos grupos 

carbonilas e carboxilas. E em 1626 cm-1 representa C=O, e que esta ligação está 

conjugada ao anel aromático (ROMANI et al., 2016; ZHAO et al., 2014; 

SUNTHORNVARABHAS et al., 2017). Entretanto, algumas bandas características 

da lignina não foram observadas no espectro das AgNPs como em 1500 cm-1, 

referente ao anel aromático da lignina e em 1215 cm-1 os grupamentos guaiacila.

Conforme Aadil et al., (2016) este fato está relacionado a interação entre os 

grupos fenólicos, metoxilas, carboxilas da lignina e a prata, que ocorre no processo 

de redução de Ag+ para Ag0. Na região entre 500 a 700 cm-1 relata-se o 

aparecimento de novas bandas indicando a complexidade natural da interação da 

lignina com a prata.



5.10.4 Microscopia Eletrônica de Transmissão (MET)

Nas micrografias de MET apresentadas na Figura 5.15. Em (a) imagem em 

campo claro e em (b) imagem em campo escuro. A partir destas imagens podemos 

observar que há uma distribuição de tamanhos de partículas não homogêneos 

(nanopartículas e micropartículas), sendo uma das evidências o aglomerado 

micrométrico formado pela interação físico-química entre as AgNPs. Isto pode 

acontecer pois, em um processo de síntese de AgNPs não há adição de 

estabilizantes químicos, uma vez que, o único agente redutor e estabilizador 

empregado na síntese da nanopartícula, foi a lignina de Eucalyptus spp. Este 

fenômeno pode ser um dos desafios neste tipo de síntese, neste caso poderia se 

estudar a utilização de outros agentes capazes de estabilizar as nanopartículas de 

prata, como por exemplo o ácido cítrico ou a quitosana (QIN et al., 2010; ZAIN; 

STAPLEY; SHAMA, 2014).

FIGURA 5.15 - MICROGRAFIAS DE MET DAS AgNPs EM (A) CAMPO CLARO (B) CAMPO
ESCURO

5.11 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA

A atividade antimicrobiana de LIGSE, AgNO3 e AgNP foi avaliada 

procurando a mínima concentração necessária para inibir o crescimento de B. 

subtilis, S. Aureus, E. coli e S. tiphynurium. A MIC foi identificada observando a 

concentração que causou uma mudança na cor da solução de resazurina. Em todas 

as concentrações avaliadas para os extratos de lignina, não foi possível encontrar a



mínima concentração inibitória, o microrganismo foi capaz de crescer mesmo na 

concentração máxima avaliada. A ausência de atividade antimicrobiana pode ser 

atribuída ao método de processamento da lignina, relata-se que ligninas oxidadas 

modificadas como por exemplo (organosolv, sulfito e kraft) apresentam menor efeito 

antimicrobiano (ESPINOZA-ACOSTA et al., 2016). A atividade antimicrobiana é 

também dependente da concentração no meio e da estirpe de microrganismo, esses 

fatores podem explicar a ausência de atividade antimicrobiana da lignina.

Para a AgNP e o AgNO3, os resultados do MIC estão apresentados na 

Tabela 5.9.

TABELA 5.9 - CONCENTRAÇÃO MINIMA INIBITÓRIA DOS ANTIMICROBIANOS AVALIADOS.

■ ÃgNÕã AgNPMicrorganismo ------------------ — 3--------------------------------- - --------------gg/mL
B. subtilis 31,25 31,25
S.aureus 3,9 7,81
E. coli 7,81 15,62
S. typhi___________________________ 15,62___________________ 15,62

Com base nos dados apresentados na Tabela 5.7. Pode-se comprovar que o 

efeito inibitório visível para as AgNP foi obtido mesmo em concentrações baixas e 

apresentou o mesmo resultado que o AgNO3 nas bactérias B. subtilis S. typhi. Neste 

caso a eficiência de ambos antimicrobianos avaliados é equivalente.

Em S. aureus e E. coli, foi observado que o AgNO3 demandou um MIC de

3,9 e 7,81 gg/mL para s. aureus e E.coli respectivamente enquanto a AgNP 

demandou um MIC de 7,81 e 15,62 gg/mL para S. aureus e E.coli respectivamente. 

Nesse caso observa-se que o AgNO3 requer uma concentração menor para inibição 

do crescimento microbiano, isso pode ser devido a uma melhor difusão do AgNO3 no 

meio de cultivo pois, as nanopartículas podem se agregar o que dificultaria sua 

difusão no meio.

Há diferenças também entre a concentração necessária para inibir o 

crescimento de cada uma das bactérias. Bactérias gram-positivas e gram-negativas 

apresentam diferenças em sua estrutura de membrana. A parede celular de 

microrganismos gram-negativos é constituída por uma fina camada de 

peptideoglicano e uma camada de lipopolissacarídeo. Em contraste, a parede celular 

de microrganismos gram positivos é composta por uma camada de peptideoglicanos



espessos consistindo em cadeias polissacarídicas lineares reticuladas por peptídeos 

curtos para formar uma estrutura rígida tridimensional (TAMBOLI; LEE, 2013). No 

entanto, a resposta específica de cada bactéria depende também de suas 

características metabólicas (PAZOS-ORTIZ et al., 2017).

O mecanismo de ação antibacteriana pelas AgNPs não é completamente 

entendido, contudo, estudos anteriores demonstraram o papel crucial da atração 

eletrostática entre células bacterianas (negativas) e nanopartículas (positivas) (KIM 

et al., 2007; PAZOS-ORTIZ et al., 2017). Sugere-se também que o mecanismo 

antimicrobiano de nanopartículas de prata esteja relacionado a danos na membrana 

devido a radicais livres derivados da superfície das nanopartículas causando um 

aumento significativo na permeabilidade da membrana e levando à morte celular 

(SHANKAR; RHIM; WON 2018; KIM et al., 2007).

Em relação ao AgNO3, as AgNPs apresentam a vantagem de serem menos 

prejudiciais ao meio ambiente. Mesmo assim, há uma preocupação com os íons 

metálicos que podem ser liberados da superfície da nanopartícula (OLDENBURG, 

2018). Por isto a importância de estudar cada vez mais as características das 

nanopartículas de prata sintetizadas por alternativas mais ecológicas.

O método avaliado neste estudo para a produção de AgNPs tem vantagens 

sobre os métodos de síntese química, pois é baseado em reaproveitamento de 

resíduos, uma vez que utiliza um extrato de lignina isolada da serragem de 

Eucalyptus spp, dispensando o uso de reagentes químicos mais nocivos ao meio 

ambiente.



6 CONCLUSÕES

A sequência de pré tratamentos ácido alcalino foi bastante satisfatória para 

fracionar e preservar as frações principais da biomassa, promovendo remoção de 

68,15% das hemiceluloses e rendimento 69,38% de recuperação de lignina.

A análise termogravimétrica da lignina permitiu, conhecer o comportamento 

da lignina diante de altas temperaturas, constatando que a lignina foi completamente 

carbonizada a 560°C.

Os espectros de HSQC permitiram identificar com sucesso os principais 

elementos estruturais da lignina de Eucalyptus spp. identificando suas ligações inter 

unidades e estruturas terminais, subunidades S e G e a presença de xilanas.

A lignina extraída da serragem de Eucalyptus spp. demonstrou bom 

desempenho nos ensaios de verificação da capacidade antioxidante, obtendo um IC 

50 de 60 pg/mL para eliminação do radical DPPH e eliminação de até 99,86% do 

radical de ABTS.

A síntese de nanopartículas de prata AgNPs foi realizada com sucesso 

usando lignina extraída da serragem de Eucalyptus spp. como agente redutor. 

Sendo constatado que o tamanho médio das partículas foi de 26,3 nm.

As nanopartículas de prata e o AgNO3 apresentaram desempenho 

semelhante como antimicrobianos, sendo possível encontrar a concentração mínima 

inibitória para cada microrganismo avaliado. Enquanto as ligninas, não 

apresentaram atividade antimicrobiana.



7 RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS

Estudar novas estratégias para o aproveitamento das demais frações 

isoladas durante o processo (fração celulósica e fração hemicelulósica).

Investigar outras possíveis aplicações em formulações em compósitos e/ou 

uso em aditivos para tintas ou fármacos.

Investir na caracterização das AgNPs sintetizadas com lignina por meio de 

análises de Potencial Zeta, e DRX. Pois, estas análises fornecerão mais 

informações a respeito da empregabilidade da lignina de Eucalyptus spp à síntese 

verde de AgNPs.
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APÊNDICE I -  ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA A COMPOSIÇÃO 

LIGNOCELULÓSICA DA BIOMASSA -  DIFERENÇA ENTRE AS

GRANULOMETRIAS

ANOVA
Fonte da 
variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Amostra 0,783319 2 0,39166 0,966051 0,39023 3,259446
Colunas 11995,76 5 2399,153 5917,65 2,12E-51 2,477169
Interações 3,195028 10 0,319503 0,788072 0,640036 2,106054
Dentro 14,59523 36 0,405423



APÊNDICE II -  ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DE 

DIFERENÇA ESTATÍSTICA PARA CONCENTRAÇÕES DE NaOH DURANTE

O PRÉ TRATAMENTO ALCALINO

ANOVA_____________
Fonte da variação SQ gl MQ F valor-P F crítico

Amostra
Colunas
Interações
Dentro

85,74832481
4,2662E-05

0,027919484
6,650741824

1 85,74832 103,1444 7,56E-06 5,31766
1 4,27E-05 5,13E-05 0,99446 5,31766
1 0,027919 0,033584 0,859155 5,31766
8 0,831343



APÊNDICE III -  ANÁLISE DE VARIÂNCIA PARA VERIFICAÇÃO DA 

INFLUÊNCIA DAS DIFERENTES CONDIÇÕES DE PRÉ TRATAMENTO PARA

A RECUPERAÇÃO DE LIGNINA

ANOVA
Fonte da variação SQ Gl MQ F valor-P F crítico

Amostra 168,4980233 1 168,498 129,6783 8,65E-08 4,74723
Colunas 576,9500138 2 288,475 222,0142 3,32E-10 3,88529
Interações 5,403796723 2 2,701898 2,079417 0,167736 3,88529
Dentro 15,59224373 12 1,299354


