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RESULTADOS E DISCUSSÃO

INTRODUÇÃO / OBJETIVO

Figura 1 – Morfologia da amostra de LGNa (a) e de LGP (b)
(a)

Processo de produção do papel

(b)

Lignossulfonatos

Figura 2 – EDS da superfície do LGNa (a) recoberta de Na e do LGP (b) com P

O objetivo deste estudo é a modificação química
e a caracterização do lignosulfonato com fósforo, a
fim de usar o material modificado como agente
antichama em materiais poliméricos.

EXPERIMENTAL
Figura 3 – Espectros de FTIR do LGNa, do
LGP e do P2O5 para comparação

dissolvido em C4H8O
CONCLUSÕES
Adição de P2O5
Reação em condensador
de refluxo por 8h
O lignosulfonato de sódio (LGNa) e o
lignosulfonato modificado com fósforo (LGP) foram
caracterizados por meio da microscopia de varredura
por emissão de campo (MEV-FEG), espectroscopia
de dispersão em energia (EDS) e espectroscopia de
infravermelho com transformada de Fourier (FTIR).

As análises realizadas comprovaram a modificação
do lignosulfonato com a inserção de fósforo em sua
estrutura, o que demonstra a eficácia do método de
síntese utilizado neste estudo.
Os resultados deste trabalho, mostraram que a
modificação química do lignosufonato com fósforo é
promissora na busca de um aditivo retardante de chama
de fonte renovável e que não utilize compostos
halogenados, nocivos ao meio ambiente.
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