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Resumo: Estudos estão sendo desenvolvidos para 

verificar a influência do tratamento de fibra de coco 

com o LI acetato de n-butilamônio, modificando-se 

tanto o tempo, quanto a temperatura, visando o aumento 

da concentração de açúcares fermentáveis e, com isso, 

aumentar o rendimento durante a produção de bioetanol. 

Análise preliminares mostram a viabilidade de aplicação 

do mesmo, uma vez que, observou-se um aumento no 

teor de holocelulose e uma redução do teor de lignina. 
 

1. Introdução 
Novas formas de se obter etanol de segunda geração 

estão sendo estudadas visando a utilização de qualquer 

resíduo lignocelulósico, como por exemplo a fibra de 

coco, que é muito consumido no Brasil.[1] 

Porém, para a utilização desses resíduos, é 

necessário um pré-tratamento visando, principalmente, a 

deslignificação e, com isso, o aumento do rendimento 

da reação de hidrólise, necessária para a obtenção de 

açúcares fermentativos. Neste sentido, existem diversos 

tipos de tratamento, como a utilização dos LI, 

substâncias que apresentam baixo ponto de fusão, baixa 

pressão de vapor, facilidade de controle das reações 

químicas, de separação e recuperação.[2] 

 

2. Materiais e Métodos 
Primeiramente, caracterizou-se a fibra de coco bruta, 

obtendo-se as porcentagens de holocelulose e de lignina. 

Após a caracterização do material bruto, foram iniciados 

os tratamentos com o liquido iônico (LI) utilizando-se 

diferentes condições de temperatura e tempo, sendo 

realizados, até o momento, 6 dos tratamentos propostos 

(Tabela 1). Todas as amostras já tratadas foram 

caracterizadas através da determinação do teor de 

lignina e de holocelulose. 

 
Tabela 1: Condições utilizadas no tratamento com 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. Resultados e Discussões 
A análise dos resultados mostra que, com o aumento 

do tempo, obteve-se maiores porcentagens de 

holocelulose e uma maior deslignificação (Figura 1 e 2, 

Tabela 2), o mesmo observado com relação a influência 

da temperatura. Porém, verifica-se que, o aumento 

expressivo da temperatura favorece uma maior 

degradação da fibra, não sendo tão favorável ao 

processo. 

Isso implica que, a temperatura sozinha não 

indica, necessariamente, o melhor método, mas sim 

combinada com o tempo de tratamento com o líquido 

iônico. 
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Figura 1: Variação do teor de lignina em função da 

temperatura a um tempo constante 
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Figura 2: Variação do teor de holocelulose em função da 

temperatura a um tempo constante 

 
Tabela 2: Comparativo da influência do tempo e da temperatura, 

mantendo-se um dos parâmetros fixo 

Por 24 h % Holocelulose % Lignina 

166.6 °C 65.84 22.68 

110 °C 69.06 24.04 

À 110°C % Holocelulose % Lignina 

1.37 h 57.49 28.87 

24 h 69.06 24.04 

À 150°C % Holocelulose % Lignina 

40 h 69.03 23.03 

8 h 63.74 26.07 

 

4. Conclusões 
Verificou-se que, tanto o tempo como a temperatura 

durante o tratamento da fibra com o LI influenciaram no 

aumento do teor de holocelulose e que, quanto maior a 

tempo de tratamento, maior a disponibilização da 

celulose. Para temperaturas não muito altas (110 - 

150ºC) verificou-se também uma maior porcentagem de 

holocelulose, o principal produto para a obtenção de 

açúcares fermentáveis. Caracterizações adicionais bem 

como hidrólise dos materiais tratados com o LI 

necessitam ser realizados para se confirmar os 

resultados. 
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