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Resumo: Inicialmente, foi realizada a síntese e 

caracterização do LI acetato de n-butilamônio, a polpação 

básica da fibra e o tratamento da fibra polpada com o LI. 

Finalizado o pré-tratamento, foi realizada a hidrólise 

enzimática da fibra tratada (tampão acetato pH 6,0, t = 44,2 

ºC, T = 25,37 h) sendo obtida uma concentração final de 

glicose de 8,99 mg/mL que levou a uma conversão de 

45,13 % da mesma em etanol após o processo de 

fermentação utilizando-se a melhor condição estabelecida 
em termos de temperatura (34,50ºC) e tempo (23,30 h). 

 

1. Introdução 
Pesquisas têm sido realizadas no intuito de se 

reaproveitar resíduos lignocelulósicos, principalmente 

relacionadas à obtenção de bioetanol. Porém, para a 

utilização desses resíduos, existe a necessidade da 
realização de uma pré-purificação através de processos 

químicos, mecânicos ou enzimáticos que proporcionam 

mudanças químicas e físicas na fibra [1,2]. 

Assim, o desenvolvimento do presente projeto, que 

visou a obtenção de bioetanol a partir de fibra de coco 

submetida a polpação, tratamento com LI e realização da 

hidrólise enzimática, vêm de encontro com esses trabalhos, 

uma vez que possibilitou a avaliação das mudanças na fibra 

após o tratamento com LI e, assim, o aumento da eficiência 

na produção de bioetanol. 

 

2. Metodologia 
Nesse trabalho foi estudado como o tempo e a 

temperatura durante a fermentação impactam no 

rendimento da produção de etanol. Para isso, foram 

produzidos cerca de 2 L de hidrolisado enzimático 

provenientes da fibra de coco polpada e tratada com o LI 

acetato de n-butilamônio. 

Após a obtenção do hidrolisado foram realizadas as 

fermentações utilizando-se diferentes tempos (0,69; 4,00; 

12,00; 20,00 e 23,31 h) e temperaturas de processos (27,93; 

30,00; 35,00; 40,00 e 42,00ºC) para determinação da 

melhor condição de reação. As amostras obtidas foram 

analisadas através via CG e determinadas as concentrações 

mássicas de etanol presente em cada amostra sendo 
avaliados os resultados no programa Statistica 12.0 para 

determinação da melhor condição de fermentação. 

 

3. Resultados 
Durante a etapa inicial, o LI foi obtido e caracterizado 

sendo verificada a formação do mesmo com 99,4 % de 
pureza. Durante a etapa de polpação, foi verificada antes 

da polpação a presença de 30,04 ± 0,05 % de lignina e 

63,26 ± 0,97 % de holocelulose e, após a mesma, uma 

concentração de 11,42 ± 0,44 % de lignina e uma 

concentração de 74,51 ± 0,35 % de holocelulose. 

Finalizada a etapa de polpação, após o tratamento com o LI 

verificou-se uma redução da concentração de lignina para 

6,32 ± 1,37 % e o aumento da concentração de holocelulose 

para 83,33 ± 2,14 % e, após a hidrólise enzimática, uma 

concentração de 8,99 mg/mL de glicose. 

 Finalizados os pré-tratamentos e a hidrólise, durante as 

fermentações realizadas, verificou-se as concentrações de 

etanol e, após a análise dos resultados utilizando-se a 

função de desejabilidade (Figura 1), foi possível a 
determinação da melhor condição de fermentação (T = 

34,50 ºC e t = 23,30 h) 

 

Figura 1 - Determinação da condição ideal de 

fermentação 

 
 

4. Conclusões 
Na otimização das condições de fermentação, foi 

possível determinar os valores das variáveis desejadas 

através da modelagem utilizando-se o programa Statistica 

12 mostrando que tal análise é bastante útil durante 

otimizações, uma vez que possibilita a redução do número 
de experimentos. Também foi possível verificar a 

eficiência da realização de tratamentos químicos 

combinados na melhora de processos de fermentação, 

possibilitando a obtenção de melhores resultados quando 

comparado a realização de fermentações sem tratamento 

algum. 
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