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Resumo: Durante o desenvolvimento do presente 

trabalho, que consiste na avaliação das influências do 

tratamento do capim “napier” com LI acetato de n-

butilamônio verificou-se, em análises iniciais, que a 

temperatura foi o parâmetro que mais influenciou no 

aumento da concentração de holocelulose e na 

deslignificação. Verificou-se também que, elevando-se 

o tempo de reação, aumenta a degradação da fibra, o 

que influenciará negativamente no aumento da 

concentração de açúcares redutores na etapa seguinte. 

 

1. Introdução 
Durante a produção de bioetanol, existe a 

necessidade de purificação da celulose, a qual é 

revestida por uma camada de lignina, que protege as 

plantas e as deixam impermeáveis. Para isso, a 

deslignificação se torna necessária sendo, para isso, uma 

opção o tratamento com líquidos iônicos que, além da 

deslignificação, promovem a mudança da cristalinidade 

favorecendo a hidrólise posterior e aumento no 

rendimento da reação.
[1-3] 

 

2. Materiais e Métodos 
Inicialmente, foi realizada a caracterização do capim 

bruto em relação a holocelulose e lignina, utilizando-se 

a norma TAPPI T222 os-76 bem como a metodologia 

descrita por Wise (1946). Após essa caracterização, o 

capim foi submetido ao tratamento com o líquido iônico 

(LI) acetato de n-butilamônio, variando-se o tempo e 

temperatura, sendo realizados, até o momento, cinco 

tratamentos destacados (Tabela 1). Todas os tratamentos 

foram realizados em duplicata, sendo caracterizados os 

materiais resultantes através da determinação da 

holocelulose e da lignina. 

 
Tabela 1: Condições utilizadas durante o tratamento com o LI 

Tempo (h) T (ºC) Tempo (h) T (ºC) 

8 150 46.62 110 

24 110 40 70 

40 150 24 53.4 

8 70 1.37 110. 

24 110 24 166.6 

 

3. Resultados e Discussões 
Inicialmente, foi realizada a caracterização do capim 

“napier” e determinada a concentração de holocelulose 

60,81 ± 0,036 % e de lignina 19,74 ± 0,083%. 

Após a caracterização do material lignocelulósico, 

foi realizado o tratamento do capim com o LI acetato de 

n-butilamônio em diferentes condições sendo que, o 

processo mostrou-se eficaz tanto na deslignificação 

quanto no aumento da concentração de holocelulose.  

Através da análise dos resultados preliminares 

(Figura 1A e 1B), verifica-se que a concentração de 

holocelulose aumenta significativamente com o 

aumento da temperatura e varia pouco com o aumento 

do tempo de reação. Também é possível verificar que o 

mesmo ocorreu com relação a concentração da lignina 

(Figura 1C e 1D). 
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Figura 1: Variação da concentração de holocelulose em função 
da temperatura (A) e do tempo (B) e concentração de lignina 

em função da temperatura (C) e do tempo (D) 

 

Dessa forma, analisando-se os resultados dos 

tratamentos já realizados, verificam-se valores médios 

de holocelulose em torno de 80% e de 11% para lignina 

sendo que, a melhor condição observada, foi t = 24 h e 

T = 166ºC. 

 

4. Conclusões 
Através das análises preliminares, verifica-se a 

eficiência do processo de deslignificação após o 

tratamento com o LI sendo que, a temperatura de reação 

influenciou mais do que o tempo. Análises adicionais 

necessitam ser realizadas para confirmação dos 

resultados, bem como hidrólises para a verificação da 

eficiência do tratamento no aumento da concentração de 

açúcares. 
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