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Resumo: Diante dos problemas ambientais causados 
pela queima de combustíveis fósseis, novas alternativas 
precisam ser estudadas para diminuir as quantidades de 
CO2 na atmosfera, sendo uma dessas alternativas a 
utilização da biomassa. Através dela é possível 
converter resíduos orgânicos em etanol. Dessa forma, 
partindo de líquidos iônicos (LIs), o objetivo desse 
trabalho é realizar o tratamento de fibra de coco com o 
LI acetato de butilamônio a fim de melhorar a hidrólise 
da celulose proveniente da fibra utilizando celulase. 
 

1. Introdução 
Todo processo químico, físico, biológico e 

biotecnológico faz uso de solventes que, muitas vezes, 
não são só tóxicos, mas produzem também uma grande 
quantidade de desperdício indesejado prejudicando o 
meio ambiente. Entretanto, de acordo com um dos 
princípios da “Química verde”, o uso de solventes deve 
ser evitado ou limitado e, embora às vezes isso não seja 
possível, deve-se tentar usar alternativas para esses 
solventes tóxicos. 

Neste contexto, o interesse nos LI como “solventes 
verdes” reside em sua baixíssima pressão de vapor e alta 
estabilidade térmica, o que oferece vantagens como: 
facilidade de armazenagem, recuperação de produto e 
habilidade de reciclagem sendo que, propriedades como 
densidade, ponto de fusão, viscosidade, polaridade, 
caráter ácido/básico e a habilidade de coordenação 
podem ser adaptados por uma seleção apropriada do 
cátion e/ou ânion constituinte de tal LI.1 

Assim, durante o desenvolvimento do presente 
projeto, pretende-se utilizar o acetato de n-butilamônio 
com o intuito de se mudar a cristalinidade da celulose e, 
assim, aumentar o grau de complementação da reação 
de hidrólise da celulose e favorecer a obtenção de 
bioetanol a partir de resíduos lignocelulósicos. 
 

2. Metodologia 
Durante o desenvolvimento do presente projeto, foi 

determinada, inicialmente, porcentagens de lignina e de 
holocelulose presentes na fibra de coco. Para isso foram 
realizados métodos quantitativos para a determinação de 
tais componentes. 

Na determinação de lignina, cerca de 1 g de fibra 
bruta foi submetida a refluxo por 4 h com 20 ml de 
ácido sulfúrico 72% e para a determinação de 
holocelulose foi realizada uma análise envolvendo ácido 
acético e hipoclorito de sódio. Através dos resíduos já 
secos, pôde-se determinar a porcentagem de cada 
componente através da diferença de massa. 

Além das referentes análises, a fibra de coco sofreu 
um processo de polpação com NaOH 9% (m/m) visando 
a deslignificação. 

O LI, acetato de butilamônio, foi sintetizado em 
laboratório através da adição de ácido acético em n-
butilamina. A síntese deste LI pode ser descrita pela 
equação abaixo: 
 
                                                                                     (1) 
 

Para o devido tratamento com o LI, cerca de 1 g de 
fibra polpada será misturada com 30 ml de LI sendo 
variados o tempo e a temperatura de tratamento da fibra 
(Tab. 1). Após esse tratamento, as amostras serão 
filtradas, lavadas exaustivamente com água e 
submetidas ao processo de hidrólise enzimática, 
utilizando-se celulase. 

 
Tabela 1: Reações realizadas no projeto. 

Tempo (h) Temperatura (°C) 
8 50 

40 90 
24 98,28 

46,63 70 
8 90 

1,37 70 
40 50 
24 70 
24 41,72 

 
Após a realização das respectivas reações será 

analisada a quantidade de glicose aproveitável para a 
fermentação. 
 

4. Resultados 
Em relação às análises da fibra bruta, a porcentagem 

de lignina ficou em torno de 30 % enquanto que a de 
holocelulose, 63 %. 

Com o objetivo desse projeto espera-se ter 
resultados favoráveis à melhora da hidrólise enzimática 
da celulose através do tratamento com o LI favorecendo 
a etapa posterior de fermentação visando à produção de 
bioetanol. 
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