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Resumo: Diante dos problemas ambientais causados 

pelos combustíveis fósseis, novas alternativas estão sendo 

estudadas para diminuir as quantidades de CO2 na 

atmosfera, sendo uma dessas alternativas a utilização de 

bioetanol. Dessa forma, partindo de líquidos iônicos (LIs), 

o objetivo desse trabalho é realizar o tratamento de fibra 

de coco com o LI acetato de n-butilamônio a fim de 

melhorar a hidrólise da celulose utilizando celulase. 

 

1. Introdução 
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 tais 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 inúmeras vantagens [1].  

Assim, durante o desenvolvimento do presente 

projeto, utilizou-se o acetato de n-butilamônio com o 

intuito de se mudar a cristalinidade da celulose e, assim, 

aumentar o rendimento da reação de hidrólise da celulose 

e, com isso, favorecer a obtenção de bioetanol. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente foram determinadas as porcentagens de 

lignina e de holocelulose presentes na fibra de coco 

utilizando-se a norma TAPPI T222 os-76 bem como a 

metodologia descrita por Wise (1946), respectivamente. 

Após a caracterização da fibra, a mesma foi submetida ao 

processo de polpação com NaOH 9% (m/m). O tempo de 

reação foi de 6 h, a pressão 2,5 atm e a temperatura de 

137ºC. Posteriormente, cerca de 4 g de fibra polpada foi 

submetida ao tratamento com 100 ml de LI acetato de n-

butilamônio sendo variadas a temperatura e o tempo de 

reação (Tabela 1). Após o tratamento com o LI, as 

amostras foram lavadas e submetidas a hidrólise 

enzimática utilizando a enzima celulase. 

 

Tabela 1 - Condições utilizadas no tratamento com o LI  
Tempo (h) Temperatura (°C) Tempo (h) Temperatura (°C) 

8 50 1,37 70 

40 90 40 50 

24 98,28 24 70 

46,63 70 24 41,72 

8 90   

 

O LI acetato de n-butilamônio foi sintetizado em 

laboratório através da reação de neutralização entre o 

ácido acético em n-butilamina e caracterizado via 

RMNH1 e RMNC13 (Figura 1) 

Figura 1 – Reação de obtenção do LI 

 

3. Resultados 
Durante a caracterização da fibra bruta e polpada, 

verificou-se uma deslignificação de 62 % e um aumento 

do teor de holocelulose de 18 % após a polpação. 

Verificou-se, após a realização da hidrólise, que o 

aumento da temperatura de tratamento da fibra com o LI, 

favoreceu a conversão da celulose em açúcares redutores, 

devido à maior deslignificação e, também, a mudança de 

cristalinidade. Já com relação ao tempo de tratamento 

com o LI, verificou-se que tempos muito elevados 

desfavoreceram o processo, devido aumento da 

degradação da fibra. Assim, foi possível a determinação 

da condição ótima de tratamento da fibra com o LI (28,32 

h e 73,08ºC) através de um método estatístico (função de 

desejabilidade) visando à obtenção de uma maior 

concentração de açúcares após a hidrólise (Figura 2)  Profiles for Predicted Values and Desirability
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Figura 2 – Função de desejabilidade para a determinação 

da melhor condição de tratamento com o LI. 

 

4. Conclusões 
A porcentagem de conversão de açúcares redutores na 

fibra bruta foi de 3,95 ± 0,15 % enquanto que para a fibra 

polpada foi de 10,69 ± 0,14 %. Na melhor condição de 

tratamento com o LI (t = 29,32 h, T = 73,1ºC), a fibra 

apresentou uma conversão de 26,93 ± 1,08 %, o que 

mostra a viabilidade da utilização de LI durante o 

tratamento de resíduos visando a produção de bioetanol. 
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