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Resumo 

Nanopartículas de lignina podem servir como 
carregadores biodegradáveis de biocidas ativos com 
pegada ambiental mínima. Dessa forma, é significativo 
estudar seu potencial para a conversão deste recurso 
renovável e sustentável em produtos químicos e 
materiais de alto valor. Neste estudo, a lignina de 
elevada pureza proveniente do processo de organosolv 
com ácido acético, foi usada para a obtenção de micro e 
nanoesferas de lignina por meio de uma técnica simples 
com solvente/contra-solvente. As imagens de 
microscopia eletrônica de varredura mostraram esferas 
com diâmetros variando entre 100 nm até 1 mícron.   

Introdução  

A lignina é uma das biomacromoléculas mais 
abundantes existente no reino vegetal. A maior parte da 
lignina é produzida como subproduto da indústria de 
celulose e papel. As nanopartículas de lignina podem 
servir como carregadores biodegradáveis com baixo 
impacto ambiental.
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 As propriedades e vantagens da 

lignina são semelhantes às de outros polímeros 
biorenováveis e incluem: antioxidante, antifúngicos e 
antimicrobianos, disponibilidade em grandes quantidades 
como subprodutos de resíduos industriais, 
biodegradabilidade. Outras propriedades incluem uma 
característica hidrofílica ou hidrofóbica que depende da 
fonte de lignina, boas características reológicas, boas 
propriedades viscoelásticas, capacidade de formação de 
filmes.
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Material e Métodos 

A lignina de alta pureza foi extraída segundo 
procedimento descrito por Ditzel et al.
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Devido à complexidade do processo de 
esterificação optou-se apenas pela síntese das esferas 
de lignina. As esferas foram obtidas adicionando-se 0,25 
g de lignina e solubilizadas em 50 mL de acetona, 
deixando em agitação durante 2 horas. Este material foi 
filtrado em filtro seringa de 0,45 µm.
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 Após isto, 1 mL 

dessa solução supersaturada de lignina foi adicionado 
em 9,2, 10 e 11 mL de água. As amostras foram secas 
em estufa a 60 °C durante 12 horas, e então foram 
analisadas por microscopia eletrônica de varredura 
(MEV). 

Resultados e Discussão 

Na Figura 1 é observada a imagem das esferas 

de lignina para o razão 1:11 mL (1 mL de solução e 11 

mL de água). Observa-se que a maior parte das esferas 

possui um diâmetro submicrométrico (entre 100 e 1000 

nm). As outras razões apresentaram algumas poucas 

esferas e optou-se em não mostrar as imagens de MEV. 

 
 

Figura 1.  MEV das esferas de lignina na razão 1:11 mL 

Conclusão 

O método aplicado para obtenção das esferas 

mostrou-se eficiente, simples e com baixo custo. 

Observou-se que com este método pode-se obter 

esferas com diâmetro nanométrico. Entretanto, o método 

não possui um controle eficaz em relação ao tamanho 

das esferas, visto que houve uma significativa variação 

no diâmetro das mesmas. Desta forma, este método 

mostrou-se simples e acessível para obter um material 

de elevado valor agregado e com múltiplas aplicações, a 

partir de um resíduo das indústrias de papel e celulose.  
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