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Introdução: O grande crescimento de empresas de celulose no Brasil faz aumentar
proporcionalmente a geração de resíduos industriais. O Brasil é o 7º produtor mundial
de celulose e o 12º produtor mundial de papel. O processo Kraft, que é o mais utilizado
na produção mundial de celulose, gera grande quantidade do licor preto, um
intermediário de processo. Visando atender às expectativas da química verde, este
projeto propõe a utilização da parte não fermentável do licor preto – a lignina
solubilizada – como aditivo em cimento e argamassa. Objetivo: O objetivo deste
trabalho é isolar a lignina a partir do licor preto fraco do processo Kraft e incorporá-la
em cimento e argamassa sob condições estabelecidas, avaliando o desempenho destes
a partir de ensaios de fluidez, de resistência mecânica e de início e fim de pega. 
Metodologia: Inicialmente foi feita uma caracterização do licor preto quanto ao teor de
sólidos totais e pH. Posteriormente, realizou-se a separação da lignina e demais
componentes do licor. Para isso, aplicou-se variações de pH para provocar a
precipitação do produto de interesse. Após a obtenção da lignina sólida foram feitas
composições de pastas de cimento para investigar o efeito da adição desta como
aditivo químico. Para tal, foram produzidas composições com variação na adição
percentual de lignina.  Resultados: Os testes realizados mostraram que a lignina age
como retardadora de pega do cimento Portland. Os resultados de fluidez e resistência
mecânica da pasta com adição da lignina estão em andamento. Para validação da
mesma como aditivo será necessário a realização de mais ensaios de modo a verificar
se esta atende às condições exigidas pela NBR 11768. Conclusão: O efeito retardador
da lignina aponta esta como alternativa verde aos aditivos atualmente utilizados para
este fim. A posição do Brasil entre os maiores produtores mundiais de celulose
representa um potencial de disponibilidade da matéria prima para a aplicação estudada,
isso torna o avanço dos estudos nessa área promissor. 
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