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Resumo: A lignina é um polímero natural proveniente de materiais lignocelulósicos de grande disponibilidade e com 

enorme potencial para aplicação na produção de novos materiais. Devido a sua estrutura macromolecular complexa e a sua 

reduzida compatibilidade com o estireno, a lignina extraída da madeira de eucalipto foi esterificada com anidrido 

metacrílico (exibindo um rendimento de 64 %) para assegurar a homogeneidade da fase orgânica no meio reacional de 

polimerização. A caracterização da lignina natural e a lignina esterificada por infravermelho (IV) mostrou a diminuição da 

banda característica das hidroxilas da lignina natural (3200 cm
-1

 – 3400 cm
-1

) e um aumento da banda característica de 

ésteres (1720 cm
-1

 – 1740 cm
-1

). Em ensaios de ressonância magnética nuclear (
1
H-RMN) da lignina esterificada foram 

observados picos intensos na faixa entre 1,7 ppm – 2,05 ppm (-CH3) e 5,4 ppm – 6,2 ppm (=CH2) característicos do 

anidrido metacrílico. De acordo com análises termogravimétricas (TGA), a lignina esterificada apresentou uma diminuição 

em sua estabilidade térmica quando comparada a lignina natural, exibindo duas perdas de massa significativas, entre 200 

°C e 300 °C e entre 550 °C e 800 °C. Comparativamente, a lignina esterificada teve sua temperatura de transição vítrea (Tg) 

aumentada para 98 °C, em relação a lignina natural, cuja Tg foi determinada igual a 91 °C. 
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ESTERIFICATION AND CHARACTERIZATION OF LIGNIN AIMMING THE 

SYNTHESIS OF POLYMERIC COMPOSITE  
 

Abstract: Lignin is a natural polymer derived from lignocellulosic materials with high availability, presenting a huge 

potential for production of new materials. Due to its complex macromolecular structure, and its low compatibility with 

styrene, eucalyptus wood-extracted lignin method was esterified with methacrylic anhydride – exhibiting a yield of 64% – 

in order to ensure homogeneity in the organic phase into the reaction medium. The evaluation of both the natural and 

esterified lignin through infrared (IR) spectroscopy showed a decrease of the hydroxyl band, characteristic of natural lignin 

(3200-3400 cm
-1

) and an increase of the characteristic ester band (1720 to 1740 cm
-1

). According to nuclear magnetic 

resonance (
1
H NMR) analysis on esterified lignin, intense peaks were observed in the range from 1.7 to 2.05 ppm (-CH3) 

and 5.4 ppm to 6.2 ppm (=CH2), related to methacrylic anhydride. According to the thermogravimetric analysis (TGA), the 

esterified lignin showed a decrease in its thermal stability when compared to natural lignin, exhibiting two main weight 

losses between 200 °C and 300 °C and in the interval from 550 °C to 800 °C. Comparatively, the esterified lignin also 

displayed an increase in its glass transition temperature (Tg = 98 °C) for, when compared to natural lignin, whose Tg value 

was determined to be equal to 91 °C. 
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Introdução 

A lignina confere firmeza, impermeabilidade e rigidez ao conjunto de fibras de celulose. É um 

polímero natural e complexo formado por moléculas tridimensionais de origem fenilpropano e 

representa cerca de 30% da biomassa. Basicamente, ela é um polímero aromático com sistemas 

heterogêneos e ramificados sem unidades de repetição definidas [1]. Devido às suas propriedades, a 

lignina tem potencial de ser empregada para obtenção de materiais com alto valor agregado, como por 

exemplo, polímeros [2]. 

A lignina, tendo em vista sua natureza, não é solúvel na maioria dos solventes orgânicos, 

contudo é solúvel em bases aquosas aquecidas e estável em soluções de ácidos minerais. A 
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modificação química da lignina tem como objetivo principal aumentar sua hibrofobicidade e, 

consequentemente, favorecer sua dispersão em solventes orgânicos [1]. 

O aumento da cadeia alifática do carbono por meio da substituição de grupos hidroxila por 

grupos ésteres na lignina pode reduzir sua polaridade e aumentar sua solubilidade em solventes 

apolares. A modificação com a introdução de duplas ligações, com anidridos maleico e metacrílico 

provoca um aumento significativo de sua solubilidade em solventes orgânicos, o que permite uma 

melhora nas propriedades mecânicas quando usada em matrizes poliméricas [3]. Os componentes mais 

comumente usados nessa modificação podem ser anidridos acético, propanoico, butílico, maleico e 

metacrílico. Dentre estas, a lignina modificada com anidrido metacrílico é a mais atrativa para uso em 

reações de polimerização via radicais livres [4]. 

Este trabalho tem como objetivo modificar a estrutura da lignina pelo processo de esterificação 

com anidrido metacrílico e sua caracterização, para uso na produção de compósitos poliméricos 

obtidos pela combinação de estireno / lignina modificada. 
 

Experimental 

Extração e Esterificação da Lignina 

No método kraft modificado, para o cozimento, foi utilizado NaOH 15 % na proporção de 5 mL/1 g de 

madeira de eucalipto moída. Após o cozimento, a solução é filtrada e lavada com água quente. O 

filtrado, rico em lignina denominado Licor Negro, foi tratado com uma solução de HCl 10% para a 

precipitação da lignina. A lignina é separada por centrifugação e seca em estufa a 50 ºC [5]. 

O método utilizado foi descrito por Thielemans e Wool [6]. A reação de esterificação foi 

realizada a 50 ºC, sob atmosfera de nitrogênio (com o objetivo de evitar a oxidação da lignina) e 

agitação vigorosa. A reação realizada por 24 horas para assegurar uma melhor conversão. A mistura 

reacional consiste de 6,1 mL de uma mistura de anidrido metacrílico e 1-metilimidazol (60/1) e 4 mL 

de 1,4-dioxano para cada grama de lignina natural [6]. Após 24 horas de reação foi adicionado éter 

etílico para interromper a reação. A mistura foi lavada três vezes com água deionizada. A fase aquosa 

foi filtrada para remoção de todo catalisador. O ciclohexano foi subsequentemente adicionado para 

sedimentar a lignina esterificada. O precipitado foi recuperado por filtração e seco a vácuo à 60 ºC por 

24 horas. As quantidades utilizadas no processo final foram, para cada 100 mL de mistura reacional, 

200 mL de éter etílico, 600 mL (3 x 200 mL) de água deionizada e 200 mL de ciclohexano. A redução 

de ciclohexano reduz também o rendimento de recuperação da lignina esterificada [6]. 

 

Caracterização por Espectroscopia de Infravermelho 

As análises foram feitas em um espectrômetro FT-IR da PerkinElmer (EUA), modelo Spectrum Two 

com 32 varreduras, utilizando acessório de reflectância total atenuada (ATR). 

 

Ressonância Magnética Nuclear (RMN) 

Cerca de 25 mg do material foram dissolvidos em 1 mL de dimetilsulfóxido deuterado (DMSO) e os 

espectros foram adquiridos em equipamento de RMN Bruker (EUA) modelo Ascend 600, equipado 

com sonda de 5 mm e operando a 600 MHz, os espectros foram adquiridos a 25 °C, utilizando TMS 

como padrão interno. 

 

Termogravimetria (TGA) 

Para essa análise foi utilizado um analisador termogravimétrico Shimadzu modelo DTG-60H 

(Shimadzu, Japão). As condições de análise foram atmosfera inerte de N2; fluxo de 30 mL/min; taxa de 

aquecimento de 10 °C/min e intervalo de temperatura na faixa de 30 °C a 800 ºC onde, em cadinho de 

platina, foram pesado 10 mg do material e introduzido no analisador [7]. 

 

Calorimetria Diferencial de Varredura (DSC) 

Para a análise de DSC foi utilizado um analisador termogravimétrico modelo DSC-60 (Shimadzu, 

Japão), onde aproximadamente 8 mg do material foi colocado em um porta-amostra de alumínio. Estas 
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amostras foram submetidas a uma variação de temperatura, de -30 °C até 250 ºC, com uma taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min e fluxo de nitrogênio de 30 mL/min [7]. 

 

Resultados e Discussão 

Com o processo kraft modificado, pôde-se obter rendimento de aproximadamente 50%. O rendimento 

observado pode ser atribuído principalmente a perdas durante o processo de filtragem e lavagem. No 

processo de esterificação da lignina usando anidrido metacrílico foi possível recuperar 

aproximadamente 64% da massa de lignina. Esse processo teve como alvo os grupos hidroxilas (OH) 

presentes na lignina natural, visando a substituição das hidroxilas por duplas ligações para aumentar a 

reatividade na polimerização radicalar. Como um importante efeito secundário, neste trabalho, a 

esterificação da lignina com anidrido metacrílico permite aumentar a sua solubilidade em estireno [3]. 

Na caracterização por FT-IR (Fig. 1) é possível observar, em comparação com a lignina 

natural, a diminuição da banda característica de hidroxilas (3200 cm
-1
– 3400 cm

-1
) e um aumento na 

banda característica de ésteres (1720 cm
-1
– 1740 cm

-1
). Esta análise mostra, de modo qualitativo, a 

esterificação da lignina. 
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Figura 1: Espectros no IV da lignina natural e esterificada. 

 

Na decomposição térmica da lignina esterificada, descrita pela curva de TGA (Fig. 2), foram 

observadas diferenças significativas, em comparação a lignina natural, mostrando que a reação de 

esterificação levou a uma diminuição da estabilidade térmica com temperaturas de decomposição: 

entre 200 ºC e 300 ºC com degradação de aproximadamente 50 %, contra apenas 42 % da lignina 

natural; entre 300 ºC e 550 ºC com degradação de aproximadamente 80 %, contra 75 % da lignina 

natural; e temperatura acima de 550 ºC ocorre a degradação de 98 % da lignina esterificada e na curva 

da lignina natural mostrou a formação de aproximadamente 20 % de coque. 
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Figura 2: Estabilidade térmica da lignina natural e esterificada. 

 

A Fig. 3 mostra que a transição vítrea da lignina esterificada ocorre em 98 ºC, enquanto a Tg da 

lignina natural estudada ocorre em 91 °C. Esse aumento da temperatura de transição vítrea da lignina 

esterificada é devido a substituição dos grupos OH por grupos maiores, causando a redução da 

capacidade de mobilidade das cadeias da lignina. 
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Figura 3: Termograma da lignina natural e esterificada. 

 

A análise de RMN da lignina esterificada teve como objetivo a investigar das diferentes 

ligações de prótons de hidrogênio presentes na lignina esterificada em comparação a lignina natural. 

As principais faixas de interesse após esterificação da lignina são: (-CH3) 1,7 – 2,05 ppm e (=CH2) 5,4 

ppm – 6,2 ppm, que caracterizam o anidrido metacrílico, as quais podem ser observadas na Fig. 4.  
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Figura 4: Espectro de RMN 

1
H da lignina natural e esterificada. 

 

Conclusões 

A extração da lignina pelo método Kraft modificado utilizando apenas NaOH como espécie ativa foi 

simples e eficaz, fornecendo amostras representativas da macromolécula de lignina, com um 

rendimento de aproximadamente 50 %. A posterior esterificação da lignina com anidrido metacrílico 

teve um rendimento de aproximadamente 64 %. Tanto a extração como a esterificação da lignina 

foram comprovadas por FT-IR e 
1
H-RMN, mostrando picos típicos e também mostrou substituição das 

hidroxilas presentes na lignina. O comportamento térmico foi analisado por TGA e DSC que mostrou 

curvas características da lignina natural e uma melhor estabilidade térmica da lignina esterificada. 

Ao final desse processo temos uma amostra de lignina esterificada para a produção de 

compósitos poliméricos e posteriores estudos. 
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