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Resumo: Trabalhos de aplicação de líquidos iônicos 

(LI) no tratamento de fibras estão sendo desenvolvidos, 

visando viabilizar a produção de bioetanol. Assim, 

durante o desenvolvimento do presente projeto, 

inicialmente foi sintetizado e caracterizado o LI acetato 

de sec-butilamônio. Após essa etapa, foram iniciados 

tratamentos de fibra de coco com o LI para verificação 

da viabilidade de utilização do mesmo bem como 

definir-se a melhor condição de tratamento no que diz 

respeito a influência da temperatura e do tempo. 

 

1. Introdução 
Estudos estão sendo desenvolvidos visando 

desenvolver processos biotecnológicos que permitam a 

utilização de biomassas residuais, como a fibra do coco, 

para a produção de bioetanol. Porém, os materiais 

lignocelulósicos são formados por estruturas duras e 

fibrosas compostas por celulose, mas que também 

apresentam helocelulose e lignina, que levam a 

formação de vários subprodutos durante a etapa de 

hidrólise. [1,2] 

Dessa forma, para essa hidrolise ocorrer de maneira 

eficiente, é necessária a realização de um pré-tratamento 

para redução do teor de lignina visando o aumento da 

eficiência da hidrólise, sendo a utilização de LIs, como 

o proposto neste trabalho, muito estudada, o que 

justifica a realização do presente estudo. 

 

2. Metodologia 
Inicialmente, foi sintetizado o LI acetato de sec-

butilamônio através da reação de neutralização ácido 

base. A formação do mesmo foi confirmada por 

RMNH1 e RMNC13. Após a síntese do LI, foram 

determinadas a porcentagem de lignina e de 

holocelulose presentes na fibra bruta, para a posterior 

verificação da influência do tratamento com o LI, na 

composição do material. Tratamentos iniciais das fibras 

foram realizados conforme amostras destacada no 

planejamento que será desenvolvido ao longo do 

trabalho (Tabela 1), sendo determinado, até o momento, 

a concentração de holocelulose após o tratamento. 

 
Tabela 1: Condições utilizada no tratamento co o LI 

t (h) T (ºC) t (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.Resultado 
Após a síntese e caracterização do LI acetato de sec-

butilamônio (Figura 1), verificou-se mudanças no 

deslocamento químico dos hidrogênios ligados ao 

nitrogênio devido a protonação do grupo amino bem 

como a presença de um sinal característico de carbonila 

de sais amínicos, o que confirma a formação do LI 

(Tabela 2). A multiplicidade do sinal do grupo NH3
+ 

corrobora com os dados apresentados. 
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Figura 1: Estrutura do LI sintetizado 

 

Tabela 2:  dos sinais observados para LI sentetizado 

Posição  H (ppm)  C (ppm) 

1 - 178,149 

2 1,827 (singleto) 28,019 

3 1,168 (dubleto) 18,099 

4 2,969 (multipleto) 48,466 

5 1,426 e 1,628 (multipleto) 24,275 

6 0,864 (tripleto) 9,870 

-NH3
+ 8,303 (singleto) - 

 

Após a obtenção do LI, foram iniciados os 

tratamentos da fibra, sendo realizados, até o momento, 4 

deles, devido ao fato do projeto ainda estar no início, 

sendo observado que, o teor de holocelulose que era de 

65,55 % para a fibra bruta, aumentou significativamente 

após o tratamento com o LI (Tabela 3). Verificou-se 

que, o aumento do tempo influenciou mais do que o 

aumento da temperatura e que, ao processar-se o 

tratamento por períodos muito prolongados, ocorreu a 

redução do teor de holocelulose devido, possivelmente a 

degradação da hemicelulose e também da celulose, o 

que justifica os valores abaixo de 65,55 % apresentados.  

 
Tabela 3: Teor de holocelulose após o tratamento com o LI 

Tempo (h) Temperatura (°C) % de holocelulose na fibra 

46,62 110 56,86 

40 150 60,02 

8 150 70,47 

1,37 110 74,86 

 

4. Conclusões 
Analisando-se os dados obtidos até o momento, 

verifica-se que a metodologia aplicada se mostra 

promissora. Realização de outras caracterizações e da 

hidrólise enzimática dos materiais tratados, fornecerão 

dados que possibilitarão a análise da viabilidade de 

aplicação do LI acetato de sec-butilamônio no 

tratamento de fibras, visando a produção de bioetanol. 
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