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FENOLAÇÃO, SÍNTESE DE ADESIVO LIGNOFENÓLICO, CARACTERIZAÇÃO E
AVALIAÇÃO DE VIABILIDADE
Resumo: Objetivou-se neste trabalho sintetizar adesivos lignofenólicos a partir de
lignina fenolada e caracterizá-los, a fim de analisar sua viabilidade para aplicação em
painéis de madeira. A lignina Kraft foi fenolada a 50% (em massa), caracterizada e, a
partir dela, realizou-se a síntese adesiva, substituindo o fenol pela lignina fenolada em
diferentes proporções (0, 50 e 100%, em massa), compondo os tratamentos 1
(testemunha), 2 e 3, respectivamente. Como caracterização, foram determinados os
parâmetros viscosidade, pH, tempo de gelatinização e teor de sólidos, dos
tratamentos. A viscosidade do tratamento 3 atingiu um valor extremamente alto
(72.500 cP), inviabilizando sua utilização. O pH dos adesivos variou de 10,8 a 11,1,
sendo satisfatório às propriedades adesivas. Observou-se também redução no tempo
de gelatinização à medida que acrescentou-se maiores percentuais de lignina à
composição adesiva. O teor de sólidos dos adesivos ficou entre 43 e 51 %. Concluiuse que os adesivos sintetizados apresentam propriedades que permitem sua utilização
na confecção de painéis compensados.
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PHENOLATION, SYNTHESIS OF LIGNOPHENOLIC ADHESIVE,
CHARACTERIZATION AND VIABILITY ASSESSMENT
Abstract: The objective of this work was to synthesize lignofenolic adhesives from
phenolated lignin and to characterize them, in order to analyze their viability for
application in wood panels. The kraft lignin was phenolated at 50% (by mass),
characterized, and from it the adhesive synthesis was carried out, replacing the phenol
with phenol lignin in different proportions (0, 50 and 100% by mass), composing the
Treatments 1 (control), 2 and 3, respectively. As a characterization, the parameters
viscosity, pH, gelatinization time and solids content of the treatments were determined.
The viscosity of treatment 3 reached an extremely high value (72,500 cP), making its
use unfeasible. The pH of the adhesives ranged from 10.8 to 11.1, and adhesive
properties were satisfactory. There was also a reduction in gelatinization time as higher
percentages of lignin were added to the adhesive composition. The solids content of
the adhesives was between 43 and 51%. It was concluded that the synthesized
adhesives have properties that allow their use in the manufacture of compensated
panels.
Keywords: wood adhesives, phenol-formaldehyde, lignin.
1. INTRODUÇÃO
O Brasil ocupa, atualmente, o 4º lugar no ranking de maiores produtores de
celulose do mundo (IBÁ, 2016), e na produção de celulose é gerado um subproduto,
que é a lignina, removida da madeira pelo processo Kraft e que pode ser utilizada para
geração de energia na própria indústria de celulose ou precipitada a partir do licor
negro. Essa lignina precipitada pode ser utilizada para diversos fins, extensivamente
estudados, e dentre esses, um dos mais promissores é a síntese de adesivos para
madeira, já que a lignina é um composto fenólico que pode atuar como substituta do
fenol em adesivos de fenol-formaldeído (ALONSO et al., 2004).

Perez (2009) afirmam que a lignina pode ser utilizada como substituto do fenol
em resinas fenólicas, porque em sua estrutura estão presentes anéis aromáticos do
tipo fenólico, que podem reagir com o formaldeído. Pizzi e Mittal (2003) afirmam que
considerando a estrutura polifenólica da lignina na madeira, o adesivo à base desta
mostra-se bastante promissor.
Os adesivos fenólicos são adesivos sintéticos de origem petrolífera (não
renovável) e sua disponibilidade está atrelada à disponibilidade de petróleo, bem
como, seu custo. De modo geral, os adesivos correspondem à maior parte dos custos
de produção dos painéis, o que justifica o interesse em pesquisas que busquem
substituir os tradicionais adesivos comerciais por outros mais eficientes,
principalmente do ponto de vista ambiental, provindo de fontes renováveis, mas que
também apresentem propriedades semelhantes ou até mesmo superiores e, de
preferência, de menor custo (SANTOS, 2016).
Para Pizzi e Mittal (2003), nem todas as formulações de adesivos de lignina
podem ser utilizadas, devido a dois problemas: a formulação tende a ser corrosiva e o
adesivo de lignina tende a retardar o tempo de prensagem, diminuindo a produtividade
industrial. Além disso, a lignina possui uma baixa reatividade com o formaldeído, por
possuir poucos sítios ativos. Mas de acordo com Çetin e Ozmen (2002), essa baixa
reatividade pode ser superada com a fenolação, que naturalmente aumenta o número
de sítios ativos da lignina, tornando-a reativa.
Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi obter lignina Kraft
fenolada, sintetizar adesivos lignofenólicos em diferentes níveis de substituição do
fenol e, por fim, caracterizar estes adesivos, avaliando sua viabilidade na aplicação
industrial.
2. MATERIAL E MÉTODOS
Utilizou-se lignina Kraft, em pó, precipitada do licor negro Kraft pelo processo
LignoBoost, em uma planta piloto de extração. A caracterização da lignina Kraft é
apresentada na Tabela 1.
Tabela 1. Propriedades da lignina Kraft
Propriedades
Peso molecular
UEH (%)
pH
Lignina solúvel (%)
Lignina Klason insolúvel (%)
Lignina total (%)
Arabinanas (%)
Galactanas (%)
Glicanas (%)
Xilanas (%)
Mananas (%)
Ca / Fe / Mn / Mg / Cu / K / Na (mg/Kg)

Média
3815
5,0
3,4
12,70
85,37
98,06
0,03
0,13
0,00
0,02
0,00
768 / 121 / 31 / 197 / 18 / 492 / 1989

Sílica (%)
C / H / N / S / O (%)
Teor de cinzas (%)

0,1
66,2 / 5,6 / 0,2 / 2,4 / 23,4
1,1

Para a fenolação, a lignina em pó, e o fenol foram adicionados a um béquer,
em quantidades (em massa) equivalentes a 50% de lignina e 50% de fenol. Essa
mistura foi mantida em banho-maria a 60 °C por 1 hora, em constante agitação, até a
obtenção de uma massa homogênea, conforme metodologia recomendada por Santos
(2016). Depois a mesma foi resfriada até a temperatura de + 25 °C.
Para a caracterização da lignina fenolada determinaram-se a viscosidade,
potencial hidrogeniônico (pH) e teor de sólidos. A viscosidade foi obtida segundo a
norma ASTM D 1084-97 (método B); pH foi obtido baseando-se na metodologia de
Bianche (2014); e o teor de sólidos foi calculado de acordo com a norma ASTM D
1518-60 (1994).
A síntese do adesivo fenol-formaldeído (adesivo 1 - testemunha) foi realizada
adicionando-se a um balão de fundo chato de duas entradas (acoplando um
condensador a uma entrada e um termômetro a outra), 81,08 g de formaldeído, 48,45
g de fenol e 4,80 g de hidróxido de sódio (NaOH) a 50 %, nesta ordem. Estes
reagentes foram aquecidos a 85 °C e mantidos a essa temperatura por cerca de 2
horas, sob constante agitação, com adição paulatina de mais três cargas de 4,8 g de
NaOH à 50%. Após a quarta carga de NaOH, a reação prosseguiu por mais 5 minutos,
o balão volumétrico foi retirado da chapa aquecedora e o adesivo resfriado em banho
de gelo, até atingir temperatura de ± 25 oC. A razão molar de fenol:formaldeído foi de
0,51:1 e a relação NaOH:fenol foi de 0,24:0,51.
A síntese dos adesivos lignofenólicos foi realizada adaptando-se a metodologia
de Santos (2016), substituindo o fenol por diferentes porcentagens de lignina fenolada
de cada tratamento. Também se adicionaram 20g de metanol (p.a) à formulação
adesiva, com o objetivo de retardar as reações de hidroximetilação durante a síntese.
Foram sintetizados dois adesivos lignofenólicos, utilizando-se a lignina fenolada, em
diferentes porcentagens de substituição ao fenol na síntese, conforme apresentado na
Tabela 2.
Tabela 2. Adesivos sintetizados
Tratamento
1 (testemunha)
2
3

Substituição do fenol (%)
0
50
100

Para a caracterização dos adesivos determinaram-se a viscosidade, potencial
hidrogeniônico (pH) e teor de sólidos, conforme citado para a lignina fenolada.
Ademais, mensurou-se o tempo de gelatinização, conforme metodologia utilizada por
Almeida (2009).
O experimento foi instalado seguindo um delineamento inteiramente
casualizado (DIC), avaliando-se o efeito das substituições do fenol pela lignina
fenolada na síntese dos adesivos lignofenólicos e em suas propriedades. As análises
de viscosidade, pH, tempo de gelatinização e teor de sólidos foram realizadas em

triplicata. Os dados foram submetidos a análise de variância (ANOVA) e, quando
observado efeito significativo, os tratamentos foram comparados entre si, por meio do
teste de Tukey, a 95% de probabilidade, com o auxílio do programa STATISTICA 8.0.
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
O pH do fenol é de 4,5. Já, a lignina fenolada apresentou pH de 2,08 e valores
médios de 1.566,67 cP para a viscosidade e 51,36% para o teor de sólidos. De acordo
com o trabalho realizado por Santos (2016), a lignina fenolada a 45% apresentou
valores médios iguais a 1.200 cP, 2,19 para o pH e 47% para o teor de sólidos.
Na Tabela 3 são apresentados os valores médios das propriedades dos
adesivos.
Tabela 3. Caracterização dos adesivos sintetizados
Tempo de
Teor de sólidos (%)
gelatinização (s)
1
135,42 b
10,8 b
133,8 d
51,0 a
2
50,0 c
10,9 ab
211,2 b
46,0 b
3
72.500,0 a
11,0 a
73,8 e
44,0 c
Médias seguidas pela mesma letra, na coluna, não diferem significativamente entre si
(p>0,05), pelo teste de Tukey.
Tratamento

Viscosidade (cP)

pH

Observou-se um aumento na viscosidade dos adesivos com maiores
substituições de lignina fenolada na síntese, havendo diferença significativa entre os
tratamentos. O tratamento 3 apresentou viscosidade de 72.500 cP, considerada
extremamente elevada para aplicação. O tratamento 2, mesmo com adição de lignina,
apresentou viscosidade significativamente menor que a testemunha, devido ao alto
peso molecular da lignina, que possui menos sítios ativos. A viscosidade é um
parâmetro importante a ser analisado na produção de adesivos para madeira, pois a
alta viscosidade pode prejudicar a aplicação, principalmente nos métodos por
aspersão. Em contrapartida, Iwakiri (2005) afirma que adesivos com viscosidades
muito baixas podem gerar uma linha de cola faminta, devido à grande penetração nos
poros da madeira, o que compromete a qualidade de adesão. Para Pizzi e Mittal
(1994), o aumento nas viscosidades nos adesivos está diretamente relacionado ao
aumento do peso molecular, que ocorre durante sua polimerização, assim, é possível
aumentar a viscosidade de adesivos muito fluidos, através de modificações na síntese,
ou posteriormente, pela adição de cargas.
Dentro dos limites aceitáveis de
viscosidade, os adesivos aplicados em painéis compensados podem apresentar
viscosidade superior à viscosidade dos adesivos aplicados em painéis de partículas ou
de fibras, devido ao modo de aplicação utilizado. Para painéis compensados o adesivo
é aplicado por rolos ou sistema de cortina, que possibilita uma maior viscosidade do
que pelo sistema de aspersão utilizado para os outros painéis.
O pH dos adesivos variou entre 10,8 e 11,1, sendo satisfatório às propriedades
adesivas. Isso mostra que o pH mais ácido da lignina fenolada em relação ao fenol
não afetou o pH dos adesivos sintetizados. Apesar da diferença estatística entre
alguns dos tratamentos, os valores de pH obtidos não afetaram as propriedades
adesivas, pois, conforme Marra (1992) os valores de pH para adesivos fenólicos para

colagem de madeira de natureza alcalina variam de 9 a 12. O mesmo autor afirma
ainda que, na linha de cola, o alto pH tem duas funções importantes: primeiramente, a
limpeza da superfície da madeira por dissolução de certos contaminantes que acabam
fazendo parte do filme curado; em seguida, o inchamento da madeira e a abertura da
estrutura da parede celular para melhorar a penetração e ancoramento do adesivo.
Em relação ao tempo de gelatinização, houve diferença estatística entre a
testemunhas e os demais adesivos. Foi observada uma redução no tempo de
gelatinização à medida que se aumentou a porcentagem de lignina fenolada à
composição adesiva. O menor tempo de gelatinização foi observado para o tratamento
3, o que evidenciou que a presença da lignina reduz o tempo de polimerização dos
adesivos. Observou-se também uma relação entre o tempo de gelatinização e a
viscosidade dos adesivos, podendo-se observar, a partir da Tabela 3, menores tempos
de gelatinização para adesivos mais viscosos. Isso é explicado pelo fato de que
quanto maior for a viscosidade do adesivo, maior será a agregação molecular e,
consequentemente, menor o tempo necessário para que ocorra a polimerização
completa do adesivo (FERRA, 2010).
Contrariamente ao que se esperava, a adição de lignina fenolada não elevou o
percentual de sólidos dos adesivos. A lignina utilizada possui um elevado peso
molecular, conforme observado na Tabela 1, resultando em uma baixa reatividade.
Apesar da fenolação elevar a reatividade da lignina, ela não foi suficiente para realizar
todas as ligações com o formaldeído, provavelmente ocorrendo um excedente de
formaldeído livre. Em consequência, os adesivos com lignina fenolada apresentaram
um menor teor de sólidos em relação à testemunha. Abdelwahab e Nassar (2011)
encontraram valores para teor de sólido em torno de 51 e 60% quando estudaram a
otimização da síntese de adesivo lignina-fenol-formaldeído. Já Dias (2014), estudando
a substituição do fenol por lignina fenolada em diferentes proporções, encontrou
valores para teor de sólidos variando de 29 a 53%, e atribuiu esta diferença à
reatividade da lignina com o formaldeído.
4. CONCLUSÕES
A substituição de 100% do fenol pela lignina fenolada não apresentou boas
propriedades adesivas, em especial a viscosidade;
A substituição do fenol pela lignina fenolada a 50 % mostrou-se viável para
substituições do fenol em até 50% na síntese adesiva;
Adesivos lignofenólicos são viáveis e podem ser utilizados para produção
industrial de painéis, desde que sejam respeitados limites de propriedades
determinantes, como viscosidade e pH. Porém, estas propriedades também são
facilmente corrigidas, e não apresentam empecilho para o aprofundamento das
pesquisas.
Como recomendação, sugere-se realizar novas pesquisas sobre a utilização da
lignina como adesivo em escala industrial.
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