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Resumo 
Durante o desenvolvimento do presente trabalho, 

inicialmente, foi realizada uma polpação da fibra com 

intuito de reduzir as quantidades de lignina presentes. 

Após a polpação, o material foi caracterizado e 

submetido à hidrólise utilizando-se ácido acético em 

diferentes concentrações e temperaturas, em presença 

do líquido iônico (LI) acetato de n-butilamônio. A partir 

da dosagem de açúcares, pode-se determinar a melhor 

condição de hidrólise, com relação à temperatura e 

concentração de ácido: T= 122,4 °C e w = 32,2%.  

 

1. Introdução 
 Atualmente, muitos estudos estão sendo realizados 

com o intuito de se reaproveitar resíduos 

lignocelulósicos para a produção de biocombustíveis. 

Neste contexto, a fibra de coco se torna uma fonte 

promissora uma vez que, no Brasil, quase todo o 

componente fibroso do coco é descartado. Porém, o 

processo de obtenção do bioetanol a partir de resíduos 

lignocelulósicos encontra dificuldades atribuídas às 

características morfológicas do material. Dessa forma, 

existe a necessidade da utilização de métodos de pré-

tratamento visando romper o complexo lignina-celulose 

e aumentar o rendimento do processo [1,2]. 

Assim, os líquidos iônicos surgem como uma 

alternativa para o aumento da eficácia da hidrólise, uma 

vez que possibilita a solubilização da celulose, 

deixando-a mais exposta ao agente hidrolisante, o que 

justifica o desenvolvimento do presente trabalho. 

 

2. Metodologia 
 Inicialmente, realizou-se uma polpação da fibra de 

coco utilizando NaOH 8%, T = 137ºC e P = 2,5 atm. 

Após esse processo, a fibra polpada foi caracterizada e 

submetida à hidrólise ácida, onde o LI, previamente 

sintetizado e caracterizado via RMN, foi utilizado como 

solubilizante da celulose, a 90ºC. Posteriormente, 

realizou-se a hidrólise da celulose utilizando-se 

diferentes concentrações de ácido acético (w = 5,70; 15; 

37; 60 e 69,3 %) e diferentes temperaturas (T = 37,6; 

50; 80; 110 e 122,4ºC). Os hidrolisados foram 

neutralizados e submetidos à quantificação de açúcares 

pelo método DNS e, a partir dos resultados obtidos, 

determinou-se a melhor condição de hidrólise, em 

presença do LI, utilizando-se o programa Statistica 12.0. 

 

3. Resultado 
 Inicialmente, foi sintetizado o LI acetato de n-

butilamônio (Fig. 1), necessário para a realização das 

hidrólises e o mesmo foi caracterizado via RMN (Tab. 

1) sendo possível a confirmação de sua formação. Além 

da síntese, também foi realizado o processo de 

polpação, onde foi verificada uma deslignificação de 

59,30%. 
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Figura 1 - Estrutura do líquido iônico sintetizado 

 

Tabela 1 - referentes ao RMN de H1 e de C13 
Posição  H1 (ppm)  C13 (ppm) Posição  H1 (ppm)  C13 (ppm) 

1 - 178,114 5 1,272 (m) 19,692 

2 1,808 (s) 29,782 6 0,813 (t) 13,417 

3 2,704 (t) 39,004 -NH3
+ 8,556 (s) - 

4 1,508 (m) 23,774    

 

 Após essas etapas, a fibra polpada foi submetida à 

hidrólise, sendo possível a determinação da melhor 

condição de hidrólise ácida em presença do LI (T = 

122,4 °C e w= 32,2%) (Fig. 2). 

 
Figura 2 - Otimização das condições de hidrólise da fibra de 

coco em presença do LI utilizando a função de desejabilidade 

 

4. Conclusão 
A realização da polpação da fibra foi de grande 

importância para proporcionar uma maior exposição da 

celulose. Com relação à hidrólise, através dos 

experimentos realizados, foi possível a determinação da 

melhor condição de hidrólise, levando-se em conta a 

concentração de ácido e a temperatura. 
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