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RESUMO 

 

Materiais lignocelulósicos representam uma promissora matéria-prima renovável para a 

produção de açúcares fermentáveis, biocombustíveis, produtos de base biológica, em 

bioplásticos, bioquímicos, reduzindo assim a dependência do petróleo. O bagaço de caju 

(BC), um resíduo da agroindústria de caju, é um exemplo de material lignocelulósico, o qual é 

composto principalmente por celulose, hemicelulose e lignina arranjados em uma estrutura 

complexa e intrincada. Em razão disso, resíduos lignocelulósicos são resistentes à 

biotransformação microbiana e enzimática, limitando assim o uso e a conversão desses em 

produtos economicamente viáveis. Na literatura, são encontrados diferentes métodos de 

modificação da estrutura do BC, dentre eles, a utilização de ácido sulfúrico diluído, hidróxido 

de sódio, peróxido de hidrogênio alcalino, entre outras tecnologias alternativas para o pré-

tratamento. No entanto, a aplicação de líquidos iônicos próticos na dissolução de biomassa 

lignocelulósica vem ganhando foco nas pesquisas, pois podem ser projetados de acordo com 

as características físico-químicas almejadas, através da combinação de diferentes cátions e 

ânions. Neste contexto, o presente estudo teve como objetivo avaliar diferentes procedimentos 

de pré-tratamento do bagaço de caju utilizando-se o líquido iônico prótico acetato de 2- 

hidroxietanolamina (2-HEAA). Inicialmente, o líquido iônico (LI) foi sintetizado por reação 

ácido-base de neutralização do ácido acético e monoetanolamina em proporção equimolar a 

35 °C durante 24 h. Foram estudadas cinco metodologias distintas de pré-tratamento do BC: 

Método A: conduzido em estufa com circulação de ar a 120 °C durante 3 h usando 5% (m/m) 

de BC em LI; Método B: conduzido em estufa com circulação de ar a 130 °C por 24 h usando 

8,68% (m/m) de BC em LI, com posterior remoção de LI com etanol 96% (v/v); Método C: 

conduzido em autoclave a 120 °C durante 3 h usando 15,23% (m/m) de BC em LI, os 

Métodos D e E foram realizados em reator a 80 °C durante 6 h e 24 h, respectivamente, sob 

agitação contínua com posterior extração com NaOH 3% (m/m) e utilizando 10% (m/m) de 

BC em LI. As análises de RMN de 
13

C CPMAS indicaram que os sólidos pré-tratado 

apresentaram uma estrutura de celulose cristalina, em que cada método apresentou um 

mecanismo de ação diferente sobre a estrutura do bagaço, porem não houve nenhuma relação 

da cristalinidade sob a digestibilidade da celulose. Todos os métodos estudados apresentaram 

aumento na digestibilidade da celulose e elevado rendimento de glicose. A digestibilidade da 

celulose do BC após pré-tratamento para os métodos A, B, C, D e E, foi de 60,65%, 98%, 

73,10%, 88,59% e 94,88%, respectivamente. Com rendimento de glicose de 270 mgglicose/gBC-

LI (BC-LI-A), 747,72 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-B), 541,84 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-C), 626,43 

mgglicose/gBC-LI (BC-LI-D), 720,92 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-E), enquanto o BC reportou 48 

mgglicose/gBC em 96 h de hidrólise enzimática. Os resultados demonstraram que o aumento da 

cristalinidade não influenciou negativamente a hidrólise enzimática e que a diminuição do 

percentual lignina no bagaço pré-tratado afeta positivamente a hidrólise, obtendo um 

percentual de deslignificação de 91,54 % utilizando o método E, resultado corroborado pelos 

espectros obtidos por FTIR. O pré-tratamento que mostrou-se mais satisfatório foi o método 

B, que apresentou maior teor de sólidos remanescentes, elevada digestibilidade (97,80%), alto 

rendimento de glicose 747,72 mgglicose/gBC-LI e com 8.68% (m/m) de BC em LI. Estudou-se 

tambem o reuso do LI conduzindo o pré-tratamento conforme o método B, que obtiveram 

rendimentos de glicose de 463,09 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-R-1) e 505,04 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-

R-2) em 72 h de hidrólise enzimática. Assim, esse trabalho surge como modelo inovador e 

importante para o avanço do uso de LIs próticos no pré-tratamento de materiais 

lignocelulósicos, apresentando-se como alternativa promissora que resulta em elevada 

extração da lignina do BC e em altos rendimentos de carboidratos na hidrólise enzimática.  

 

Palavras-chave: líquido iônico prótico, pré-tratamento, carboidratos, hidrólise enzimática.



 

ABSTRACT 

 

Lignocellulosic materials represent a promising renewable feedstock for the production of 

fermentable sugars and biofuels. Cashew apple bagasse (CAB) waste of the cashew apple 

agribusiness is an example of lignocellulosic material, mainly composed of cellulose, 

hemicellulose and lignin, which form a complex and intricate structure, and these features one 

of the greatest difficulties for the use of lignocellulosic residues by biotransformation, both 

microbial and enzyme, thereby limiting the use and prevents the conversion economically 

feasible value-added products. Different pretreatments of CAB were evaluated using diluted 

sulfuric acid, sodium hydroxide, alkaline hydrogen peroxide, to modify its structure, and 

among alternative technologies to pretreatment, which is gaining focus is on ionic liquids 

application. In this context, the present study aims to evaluate different procedures of 

pretreatment of CAB using the protic ionic liquid 2-(hydroxy) ethylammonium acetate (2-

HEAA). Initially, the ionic liquid was synthesized for neutralization acid-base reaction using 

acetic acid and monoethanolamine in the 1:1 ratio at 35 °C for 24 h. Five methodologies of 

pretreatment from CAB were evaluated: A method - the pretreatment was conducted in a oven 

at 120 °C for 3 h using 5% (w/w) solid; B method - the pretreatment was conducted in a oven 

at 130 °C for 24 h, using 8.68% (w/w) solid, after complete dissolution ethanol 96% was 

added; C method - the pretreatment was conducted in a autoclave at 120 °C for 3 h, using 

15.23% (w/w) solid; D and E methods - the pretreatment was conducted for heated at 80 °C 

for 6 h or 24 (D and E methods, respectively) using 10% (w/w) solid under continuous 

stirring in a reactor, after complete dissolution, was treated with a 3% (w/w) NaOH. The 

analysis of 
13

C NMR CP/MAS indicate the solids formation with crystalline cellulose 

structure after pre-treatment, each method has a different mechanism of action on the 

structure of bagasse, but there was no relationship of crystallinity in the digestibility of 

cellulose. All studied methods showed an increase in the digestibility of cellulose and high 

yield of glucose. The digestibility of the cellulose CAB after pretreatment for the methods A, 

B, C, D and E was 60.65%, 98%, 73.10%, 88.59% and 94.88%, respectively. Glucose yield 

270 mgglucose/gCAB-IL (CAB-IL-A), 747.72 mgglucose/gCAB-IL (CAB-IL-B), 541.84 mgglucose/gCAB-

IL (CAB-IL-C), 626.43 mgglucose/gCAB-IL (CAB-IL-D), 720.92 mgglucose/gCAB-IL(CAB-IL-E), 

while the CAB reported 48 mgglucose/gCAB at 96 h of enzymatic hydrolysis. The results 

demonstrated that increasing crystallinity is a factor of the second order in enzymatic 

hydrolysis and decreasing the lignin percentage in that the samples positively affects the 

hydrolysis, taking the 2-HEAA the percent delignification of up to 91.54% (CAB-IL-E), also 

shown in the FTIR spectra. The pretreatment that was more satisfactory was the method B, 

that showed a higher level of remaining solids, high digestibility (97.80%), high yield glucose 

747.72 mgglucose/gCAB-IL and 8.68% (w/w) of CAB/IL. The potential of reuse of the IL was 

examined using the method B, the IL was used in three pre-treatment processes (once pure 

and two times reused), which resulted glucose yield of 463.09 mgglucose/gCAB-IL (CA-IL-R-1) 

and 505.04 mgglucose/gCAB-IL (CAB-IL-R-2) at 72 h of enzymatic hydrolysis. This work appears 

as innovative and important model for advancing the use of ILs protic in the pretreatment of 

CAB, presenting a promising alternative that results in high extraction of lignin from CAB 

and in high yields in the enzymatic hydrolysis, which may then serve as substrates for the 

production of value added products. 

 

Keywords: pretreatment, protic ionic liquid, carbohydrates, enzymatic hydrolysis,  
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por 96 h e utilizando a enzima do complexo Celulase de Trichoderma reessei 

(30 FPU/g celulose). (►) Bagaço de caju in natura; (●) BC-LI-A (▼) BC-LI-B 

(◄) BC-LI-C (■) BC-LI-D e (▲) BC-LI-E. ...................................................... 60 

Figura 17 – Perfil do rendimento de glicose, em (a) mgglicose/gBC-LI e (b) mgglicose/gBC, na 

hidrólise enzimática do BC, BC-LI-A, BC-LI-B, BC-LI-C, BC-LI-D e BC-LI-E 

conduzida a 45 ºC, 150 rpm, pH 4,8 por 96 h e utilizando a enzima do complexo 

Celulase de Trichoderma reessei (30 FPU/g celulose). (●) Método A; (▼) 

Método B; (◄) Método C; (■) Método D; (▲) Método E e (►) Bagaço de caju 

in natura. ............................................................................................................. 62 

Figura 18 – Rendimento de glicose em a) mgglicose/gBC-LI e b) mgglicose/gBC, na hidrólise 

enzimática do BC in natura, BC-LI-B, BC-LI-R-B1 e BC-LI-R-B2 conduzida a 

45 ºC, 150 rpm, pH 4,8 no tempo de 72 h utilizando a enzima do complexo 

Celulase de Trichoderma reessei (30 FPU/g celulose). Os valores com letras 

diferentes representam diferenças estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as 

hidrólises enzimáticas realizadas em diferentes tempos. .................................... 64 

  



 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 – Vantagens e desvantagens de processos de pré-tratamentos reportados na literatura.

 ............................................................................................................................. 23 

Tabela 2 – Estudos que utilizam líquido iônico no pré-tratamento de material lignocelulósico.

 ............................................................................................................................. 26 

Tabela 3 – Principais enzimas necessárias para a hidrólise dos polissacarídeos presentes em 

materiais lignocelulósicos. .................................................................................. 28 

Tabela 4 – Condições empregadas no pré-tratamento do bagaço de caju (BC) utilizando 

líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina. ..................................... 36 

Tabela 5 – Deslocamentos químicos da mistura física dos componentes do líquido iônico 

prótico 2-HEAA (MFLI) e do líquido iônico prótico acetato de 2-

hidroxietanolamina (2-HEAA). ........................................................................... 47 

Tabela 6 – Composição química do bagaço de caju in natura (BC) e pré-tratado com líquido 

iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA) utilizando cinco diferentes 

metodologias. ...................................................................................................... 48 

Tabela 7 – Posição das principais vibrações de ligações químicas do BC, BC-LI-A, BC-LI-B, 

BC-LIC, BC-LI-D e BC-LI-E detectadas na região de 1800-800 cm-
1
 .............. 54 

Tabela 8 – Percentual relativo de lignina-celulose obtidos do bagaço de caju in natura e após 

pré-tratamento com líquido iônico. ..................................................................... 57 

Tabela 9 – Índice de Cristalinidade (%) obtido por RMN 
13

C CP/MAS do BC in natura e dos 

sólidos pré-tratados (BC-LI-A; BC-LI-B; BC-LI-C; BC-LI-D e BC-LI-E). ...... 58 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ........................................................................................................... 13 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .................................................................................. 16 

2.1 Materiais lignocelulósicos e hidrólise enzimática .................................................... 16 

2.2 Características da celulose, hemicelulose e lignina .................................................. 17 

2.3 Caju como fonte de material lignocelulósico ............................................................ 20 

2.4 O pré-tratamento ........................................................................................................ 21 

2.5 Líquido iônico e utilização no pré-tratamento de material lignocelulósico ........... 24 

2.6 Hidrólise enzimática ................................................................................................... 27 

3 MATERIAIS E MÉTODOS ...................................................................................... 29 

3.1 Material lignocelulósico .............................................................................................. 29 

3.2 Síntese do líquido iônico 2-HEAA ............................................................................. 29 

3.3 Metodologias de pré-tratamento do bagaço de caju ................................................ 30 

3.3.1 Metodologia A de pré-tratamento do BC .................................................................... 30 

3.3.2 Metodologia B de pré-tratamento do BC .................................................................... 31 

3.3.3 Metodologia C de pré-tratamento do BC .................................................................... 33 

3.3.4 Metodologias D e E de pré-tratamento do BC ............................................................ 34 

3.4 Caracterização do Líquido Iônico ............................................................................. 36 

3.4.1 Ressonância magnética nuclear (RMN) na caracterização do líquido iônico 2-

HEAA  ...................................................................................................................................... 36 

3.4.2 Densidade, viscosidade e pH ....................................................................................... 37 

3.5 Análise por Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) do bagaço de caju in natura e pré-tratado com líquido 

iônico  ...................................................................................................................................... 37 

3.6 Ressonância magnética nuclear (RMN) 
13

C CP-MAS do bagaço de caju in natura 

e pré-tratado com líquido iônico. .......................................................................................... 37 

3.7 Caracterização química do bagaço de caju pré-tratado com líquido iônico e in 

natura, segundo protocolo da NREL .................................................................................... 38 



 

3.7.1 Determinação de Sólidos Totais .................................................................................. 38 

3.7.2 Determinação de Extraíveis ......................................................................................... 39 

3.7.3 Determinação do teor de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas ............................ 39 

3.7.4 Determinação de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural e hidroximetilfurfural na 

fração líquida ........................................................................................................................... 41 

3.8 Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com líquido iônico .............. 42 

3.9 Extração da lignina do filtrado, recuperação e reuso do líquido iônico ................ 42 

3.10 Hidrólise enzimática do BC-LI-R-B .......................................................................... 43 

3.11 Análise Estatística ....................................................................................................... 43 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES .............................................................................. 44 

4.1 Caracterização do líquido iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA) ....... 

  ...................................................................................................................................... 44 

4.2 Caracterização e análise constitucional do bagaço de caju (BC) antes e após pré-

tratamentos ............................................................................................................................. 48 

4.3 Hidrólise enzimática do Bagaço de Caju in natura e pré-tratado com líquido 

iônico  ...................................................................................................................................... 59 

4.4 Recuperação e reuso do LI ......................................................................................... 63 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................................. 66 

6 REFERÊNCIAS .......................................................................................................... 67 

APÊNDICE ............................................................................................................................. 82



 

13 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os materiais lignocelulósicos têm atraído grande atenção como uma fonte de energia 

econômica e sustentável devido à diminuição das reservas de petróleo (Goldemberg et al., 

2004; Gomez et al., 2004; Haykir et al., 2013b; Requejo et al., 2011; Xu et al., 2014 ) e a 

aplicação na produção de produtos de base biológica, em bioplásticos, bioquímicos, 

combustíveis, como o etanol de segunda geração.  

Os materiais lignocelulósicos não podem ser definidos como uma substância química 

única, mas sim uma classe de materiais correlatos, constituídos principalmente de celulose, 

hemicelulose e lignina, que formam uma estrutura muito complexa (Lopes et al., 2013; 

Spiridon et al., 2011). São representados por madeiras, resinas, gramíneas, resíduos agrícolas 

e florestais, resíduos sólidos urbanos e resíduos da indústria de alimentos (Xu et al., 2014; 

Jiang et al., 2013). 

No Nordeste brasileiro são produzidos os mais diversificados resíduos agroindustriais, 

destacando-se o bagaço de caju oriundo das indústrias de suco e de extração da castanha. Esse 

bagaço representa uma excelente fonte de material lignocelulósico. Segundo Rocha et al. 

(2011), o caju apresenta uma composição rica em açúcares redutores, fibras, vitaminas e sais 

minerais, além de ser um substrato de baixo custo (R$ 1,00/Kg). Os processos industriais para 

obtenção de suco de caju resultam na produção de 40% m/m de bagaço, o que essencialmente 

não tem valor comercial e é geralmente descartado pela indústria local (Rocha et al., 2011; 

Rodrigues et al., 2011).  

O aproveitamento do bagaço de caju na utilização de produtos de valor agregado 

sugere como vantagens, propor uma finalidade aos rejeitos agroindustriais, biomassa 

altamente viável e a resposta às variações de procura são elevadas. No processo de 

valorização de biomassa lignocelulósica, a celulose e hemicelulose são hidrolisadas a 

monômeros de açúcar, sendo necessário desenvolver métodos eficientes para disponibilizar os 

monômeros (Pereira Jr. et al., 2008). Neste processo, a hidrólise é geralmente catalisada por 

enzimas celulolíticas, porem há fatores que afetam a hidrólise da celulose como, por exemplo, 

a sua cristalinidade, a porcentagem de lignina e a porosidade dos resíduos (Jørgensen et al., 

2007), sendo necessário o processo de pré-tratamento para aumentar a eficiência na hidrólise 

enzimática. 

Os pré-tratamentos reduzem a cristalinidade da biomassa, separam a matriz da lignina 

e hidrolisam a hemicelulose. Os processos de pré-tratamentos de materiais lignocelulósicos 
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podem ser térmicos, químicos, físicos, biológicos ou uma combinação de todos esses, o que 

dependerá do grau de separação requerido e do fim proposto (Alvira et al., 2010; Correia et 

al., 2013; Rocha et al., 2014; Rodrigues et al., 2011; Silva et al., 2010). O pré-tratamento 

deve facilitar o processo de hidrólise, evitar a degradação ou perda de carboidratos, evitar a 

formação de subprodutos inibitórios para a hidrólise e ter melhor custo-benefício (Sun e 

Cheng, 2005). 

Dentre os pré-tratamentos de materiais lignocelulósicos existentes, pode-se citar: com 

ácidos (H2SO4, H3PO4 e SO2) e com bases (NaOH, AFEX e H2O2) (Saha et al., 2005; Öhgren 

et al., 2006; Rocha et al., 2011; Correia et al., 2013); em microondas (Hu et al., 2008; 

Rodrigues et al., 2011); com líquidos iônicos (Kilpelainen et al., 2007; Lee et al., 2008; 

Karatzos et al., 2012; Haykira et al., 2013b; Jiang, et al., 2013; Lopes et al., 2013; Perez- 

Pimenta et al., 2013), apresentando diferentes rendimentos e efeitos distintos sobre a 

biomassa e consequente impacto nas etapas subsequentes.  

Objetivando diminuir os impactos ambientais ocasionados pela utilização de solventes 

e bases não reutilizáveis, surgiu o interesse no estudo de líquidos iônicos no pré-tratamento de 

materiais lignocelulósicos. 

Os líquidos iônicos são caracterizados como sais fundidos com baixo ponto de fusão 

(abaixo de 100°C), com variadas propriedades físico-químicas, entre as quais se pode 

destacar: sua alta polaridade, estabilidade térmica (acima de 300 ºC), condutividade e grande 

variedade eletroquímica, alta capacidade solvente, baixa volatilidade e não são inflamáveis 

(Zhang et al., 2010; Alvarez, 2010; Santiago-Aguiar, 2009). Os líquidos iônicos tornam-se 

vantajosos podendo ser projetados de acordo com as características físico-químicas almejadas 

através da combinação de diferentes cátions e ânions. Além disso, normalmente, apresentam 

pressão de vapor não mensurável e, geralmente, uma estabilidade térmica em uma ampla faixa 

de temperaturas (Feng et al., 2010).  

Apesar de poucos estudos na literatura da utilização de líquidos iônicos próticos no 

pré-tratamento de materiais lignocelulósicos, eles apresentam certas vantagens sobre os 

solventes orgânicos convencionais, como baixa toxicidade e custos de produção bem mais 

baixos quando comparados com líquidos iônicos apróticos. Segundo Sordo (2013), o líquido 

iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (utilizado nesta pesquisa) apresenta-se com custo 50 

vezes inferior a líquidos iônicos apróticos. 

São encontrados na literatura diferentes métodos de pré-tratamento do bagaço de caju 

(Correia et al., 2013; Rocha et al., 2011; Rodrigues, et al., 2011). No entanto, não foi 

reportada a utilização de líquido iônico prótico ou aprótico. Com isso, essa pesquisa surge 
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como um modelo inovador na utilização de líquido iônico prótico no pré-tratamento de 

bagaço de caju. 

Neste contexto, o objetivo do presente projeto foi estudar o pré-tratamento do bagaço 

de caju utilizando o líquido iônico prótico sintetizado, acetato de 2-hidroxietanolamina (2-

HEAA), avaliando os efeitos sobre a composição química e a suscetibilidade à hidrólise 

enzimática.  

Em adição, para cumprir o objetivo geral, foram elencados os seguintes objetivos 

específicos: 

a) Estudar 05 (cinco) diferentes procedimentos de pré-tratamentos do bagaço de caju 

utilizando líquido iônico prótico 2- HEAA; 

b) Avaliar os efeitos causados pelo pré-tratamento sobre a composição química do 

bagaço de caju; 

c) Avaliar a cristalinidade dos materiais após pré-tratamento; 

d) Avaliar a influência do pré-tratamento na hidrólise enzimática do bagaço de caju; 

e) Estudo do reuso do líquido iônico. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1.Materiais lignocelulósicos e hidrólise enzimática 

 

Materiais lignocelulósicos representam uma matéria prima renovável promissora para 

a produção de açúcares fermentecíveis e biocombustíveis. Existem diversos materiais 

lignocelulósicos disponíveis no Brasil, esse fato se deve a grande diversidade de plantios no 

país. Segundo Badhan et al. (2007), materiais lignocelulósicos como o bagaço de cana, palha 

de trigo, bagaço de caju, são complexos orgânicos com fonte abundante de carbono na forma 

de biomassa e consistem principalmente de três compontentes: celulose, hemicelulose e 

lignina.  

Os rejeitos e os resíduos agroindustriais, nos quais em grande maioria contém 

materiais lignocelulósicos, obtêm destaque entre as biomassas disponíveis, devido a sua 

abundância e seu caráter renovável. Esses materiais são compostos essencialmente, por 40% a 

60% de celulose, 20% a 40% de hemicelulose e 15% a 25% de lignina (Badhan et al., 2007). 

Partes destes materiais lignocelulósicos são geradas através de práticas florestais e agrícolas, 

indústrias de madeira, indústria alimentícia, indústria de celulose e muitas outras 

agroindústrias, contribuindo com o problema da poluição ambiental gerando resíduos, que 

muitas vezes são eliminados com a queima da biomassa ou alimentação animal. No entanto, a 

biomassa vegetal residual pode potencialmente ser convertida em diferentes produtos de alto 

valor agregado como biocombustíveis, produtos químicos, fonte de energia barata para a 

fermentação, melhoramento animal e nutriente humano (Bortolazzo, 2011).  

Pode-se dizer que a obtenção de etanol a partir desses materiais, envolve basicamente 

duas etapas. A primeira está relacionada à hidrólise dos polissacarídeos, gerando mono e 

dissacarídeos (Ogeda et al., 2010). A segunda etapa consiste na fermentação dos mono e 

dissacarídeos em etanol. A hidrólise enzimática da celulose gera glicose e celobiose (um 

dímero de glicose), no entanto, a hidrólise de lignina e hemicelulose gera açucares e 

subprodutos (difenóis, derivados de fenilpropano, cetona, furfural e ácido acético), que muitas 

vezes inibem a fermentação (Ogeda et al., 2010).  

A hidrólise enzimática é conduzida em meio aquoso, heterogêneo, através de enzimas 

celulases, que são altamente específicas. Celulases são enzimas que constituem um complexo 

capaz de atuar sobre materiais celulósicos, promovendo sua hidrólise. Atuam em sinergia para 

a liberação de açúcares, como a glicose. A glicose é um produto de interesse industrial devido 
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à possibilidade de sua conversão em etanol, tem-se um maior interesse industrial. Os três 

maiores grupos de celulases que estão envolvidas no processo de hidrólise são: 

endoglicanases, exoglicanases e beta-glicosidase (Sun e Cheng, 2005; Pereira Jr. e Castro, 

2010). 

Porém a hidrólise enzimática da celulose não é eficiente sem que haja um pré-

tratamento no material lignocelulósico. A associação das frações constituintes do 

lignocelulósicos confere à celulose uma grande resistência ao ataque de agentes químicos, 

enzimáticos e microbianos, impedindo sua conversão a açúcares fermentescíveis, sendo 

necessária a separação seletiva de cada uma das frações por técnicas de pré-tratamento, 

deslignificação e hidrólise para que essas sejam aproveitadas. Existem na literatura várias 

técnicas de pré-tratamento para melhorar a quebra da biomassa lignocelulósica (Correia et al., 

2013; Zhao et al., 2008; Lee et al., 2007). No entanto, estas tecnologias comumente usam 

ácidos ou bases solúveis, que resultam em resíduos não reaproveitáveis. Portanto, estes 

produtos químicos devem ser reciclados (Liu et al., 2014). 

 

2.2.Características da celulose, hemicelulose e lignina 

 

A celulose é um polímero de cadeia longa, de peso molecular variável e com fórmula 

molecular (C6H10O5)n, com valor mínimo de n=200, possui somente um monômero que é a 

glicose, podendo ser classificada como polissacarídeo (Morais et al., 2005). 

A estrutura da celulose é formada pela união de moléculas de β-glicose, através de 

ligações β-1-4 glicosídicas, o que a torna insolúvel em água. Sua estrutura pode ser linear ou 

fibrosa, nas quais se estabelecem inúmeras pontes de hidrogênio entre seus grupos hidroxilas, 

correspondentes às ligações intermoleculares, entre moléculas de glicose e intermoleculares 

entre as distintas cadeias justapostas de glicose (Morais et al., 2005). Na Figura 1 está 

apresentado um modelo representativo para a estrutura da celulose e suas interações 

intermoleculares.  

 



 

18 

 

Figura 1 – Estrutura da Celulose. 

 

Fonte: Morais et al. (2005). 

 

As interações intermoleculares são responsáveis pela rigidez e as ligações 

intramoleculares são responsáveis pela formação de fibrilas, estruturas altamente ordenadas 

que se associam formando as fibras de celulose (Vásquez et al., 2007). Essa rigidez e a 

formação de fibrilas conferem à celulose alta resistência à hidrólise, um desafio na utilização 

dos materiais lignocelulósicos em aplicações biotecnológicas como, a produção de etanol de 

segunda geração, biobutanol, bioplásticos entre outros (Arantes e Saddler, 2010). No entanto, 

a fração de hemicelulose corresponde de 15% a 45% do material lignocelulósico seco e é 

constituída de cadeias ramificadas de açúcares, cujas unidades incluem aldopentoses (xilose e 

arabinose) e aldohexoses (glicose, manose e galactose), contendo, também, ácidos 

hexurônicos como: ácidos β-D-glicurônico, D-4-O-metilglicurônico e β-D-galacturônico e 

deoxiexoses. A diversidade de ligações e de ramificações coopera para a complexidade da 

estrutura da hemicelulose e suas variadas conformações (Kootstra et al., 2009).  

Segundo Sun e Cheng (2005) a hemicelulose, diferentemente da celulose, apresenta 

baixa massa molecular e também não apresenta regiões cristalinas, tornando-a mais suscetível 

à hidrólise química em condições amenas. No entanto, a fermentação dos açúcares 

pentosídicos ainda não é muito desenvolvida quanto os processos envolvendo glicose. Mas, 

de acordo com Brandt et al. (2013) esse processo deve mudar futuramente com a introdução 

de engenharia genética nas cepas, possibilitando efetiva conversão da hemicelulose. 
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Na Figura 2 pode-se observar os componentes das frações hemicelulósicas. 

  

Figura 2 – Componentes da fração hemicelulose. 

 

Fonte: Morais et al. (2005). 

 

Por sua vez, a lignina é um polímero fenólico, uma macromolécula tridimensional 

amorfa encontrada em vegetais e está fortemente associada à celulose na parede celular, cuja 

função é conceder rigidez, resistência a ataques microbiológicos e mecânicos aos tecidos 

vegetais e também impermeabilidade. É geralmente mais resistente à decomposição biológica 

do que os outros biopolímeros principais encontrados nos materiais lignocelulósicos, devido a 

sua estrutura química. Sua taxa de decomposição é lenta quando comparada com a celulose e 

hemicelulose. Mesmo em quantidades inferiores a eles, a lignina confere limitação suficiente 

para retardar, ou até mesmo impedir a atuação microbiana sobre o material (Ferreira et al., 

2009). A possível estrutura da lignina pode ser observada na Figura 3. 
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Figura 3 – Estrutura da Lignina. 

 

Fonte: Ferreira et al. (2009). 

 

De acordo com Pereira et al. (2008), a porção de lignina representa uma das mais ricas 

fontes de carbono/energia da natureza e de estruturas química aromáticas, estabelecendo-se 

como uma fonte potencial de valiosos insumos para a indústria química. 

 

2.3.Caju como fonte de material lignocelulósico 

 

O cajueiro (Anacardium occidentale L.) é uma planta tropical. A região Nordeste 

responde por 95% da produção nacional, o equivalente a 650 mil hectares. Os principais 

produtores são: Ceará, Rio Grande do Norte e Bahia (Embrapa, 2014). O fruto do cajueiro é a 

castanha de caju, representa grande valor comercial no Brasil e no exterior, o pseudofruto ou 

pedúnculo é subutilizado.  

Estima-se que são desperdiçados anualmente no Nordeste mais de 1,5 milhão de 

toneladas do pedúnculo, representando 75% das 2,5 milhões de toneladas produzidas nos 

nove estados (Holanda et al., 2010). Analisando o montante perdido no processamento 
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industrial e os pedúnculos não utilizados devido o mercado consumidor exigente não aceitar 

os que tenham aspecto físico inferior, a utilização do bagaço de caju como material 

lignocelulósico para produção de produtos de valor agregado surge como uma forma viável, 

pois além de adquirir um produto final, também é dada uma finalidade aos rejeitos industriais. 

 

2.4.O pré-tratamento 

 

Os materiais lignocelulósicos in natura são altamente resistentes à hidrólise 

enzimática, portanto, para aumentar a conversão da biomassa em açucares fermentáveis, 

torna-se necessária a modificação das propriedades da parede celular, que consiste na etapa de 

pré-tratamento.  

A fim de obter maior acessibilidade dos agentes hidrolíticos, devido à natureza 

cristalina da celulose, como a barreira física formada por lignina em volta das fibras de 

celulose e também as complexas interações entre hemicelulose e celulose nas paredes 

celulares dos vegetais e entre esses polissacarídeos e lignina, surgiram inúmeros métodos de 

pré-tratamento de biomassa (Rocha, 2010). Estes métodos de pré-tratamento podem ser 

classificados como físicos, químicos, biológicos ou até mesmo a combinação deles (Rocha, 

2010).   

O pré-tratamento têm a função de despolimerizar os substratos lignocelulósicos, bem 

como separar a matriz lignina, reduzir a cristalinidade da celulose e solubilizar a 

hemicelulose, e estas modificações viabilizam a hidrólise biológica ou química. Dependendo 

do tipo de pré-tratamento, diferentes efeitos podem ser observados na biomassa pré-tratada, 

como: remoção parcial ou quase total da lignina, rompimento da estrutura da lignina e de suas 

ligações com o restante da biomassa, redistribuição da lignina, aumento da porosidade e da 

área superficial, redução da cristalinidade da celulose, redução do grau de polimerização da 

celulose, remoção parcial ou quase total da hemicelulose (Zhang e Lynd, 2004). Essas 

modificações viabilizam a hidrólise biológica ou química. A conformação do material 

lignocelulósico após pré-tratamento pode ser observada na Figura 4. 
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Figura 4 – Conformação do material lignocelulósico antes e após tratamento. 

 
Fonte: Adaptado de Santos et al. (2011). 

 

Segundo Chiaramonti et al. (2012), o pré-tratamento é considerado a etapa mais cara 

da produção, responsável por aproximadamente 20% do custo do processo, principalmente 

pelo alto preço dos coadjuvantes de tecnologia empregados e demanda de energia. Além 

disto, o processo em questão deve ser planejado de forma a minimizar a perda de açúcares, a 

qual não deve ultrapassar os 10%. A hidrólise de substratos in natura leva, geralmente, menos 

de 20% de conversão da celulose em glicose (Zhang e Lynd, 2004). Devido à complexidade 

dos pré-tratamentos, como a busca de algum que seja específico para determinado material 

lignocelulósico, essa etapa se torna a mais desafiadora na produção de combustíveis de 

segunda geração, bioplásticos, biobutanol, biohidrocarbonetos, dentre outros. Os pré-

tratamentos devem ser realizados de forma a obter as frações sem gerar inibidores para as 

etapas seguintes e sem degradar as cadeias carbônicas (Zhang e Lynd, 2004; Chiaramonti et 

al., 2012).  

Existem inúmeros investimentos tecnológicos nessa área, pois o pré-tratamento é uma 

das maiores prioridades no processo de valorização da biomassa lignocelulósica. Os pré-

tratamentos estão sucintamente descritos na Tabela 1.  
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Tabela 1 – Vantagens e desvantagens de processos de pré-tratamentos reportados na literatura. 

PRÉ-

TRATAMENTO 
CATEGORIA VANTAGENS DESVANTAGENS REFERÊNCIA 

Mecânico, moagem, 

extrusão) 
Físico 

Efetivo para resíduos 

herbáceos e também 

para agroindustriais. 

A energia necessária 

para tratamento de 

madeiras é alta. 

Sousa et al., 

2009; Silva et al., 

2011. 

Explosão a vapor 

 
Físico-químico 

Efetivo para o 

tratamento de 

hardwoods. 

A hemicelulose fica 

parcialmente 

degradada; liberação 

de ácido acético. 

Ramos, 2003; 

Kaar et al., 1998; 

Schultz et al., 

1983 

AFEX 

 
Físico-químico 

Redução da 

cristalinidade 

dependendo das 

condições, curto 

tempo de residência; 

grande aumento na 

digestibilidade dos 

resíduos 

agroindustriais; baixa 

produção de 

inibidores. 

Requer um sistema de 

reciclo de amônia; 

Pouco efetivo para 

hardwoods. 

 

 

Chundawat et al., 

2010;  

Holtzapple et al., 

1991;  

Jin et al., 2010; 

Krishnan et al., 

2010. 

Ácido Químico 

Curto tempo de 

residência; remoção 

parcial da 

hemicelulose e da 

lignina. 

Corrosão e formação 

de inibidores. 

 

Shuai et al., 

2010;  

Llyod e Wyman, 

2005; 

Um et al, 2003 

Alcalino Químico 

Redução da 

cristalinidade da 

celulose e do grau de 

polimerização dos 

carboidratos; remoção 

da lignina. 

Pequeno aumento na 

digestibilidade de 

softwoods. 

 

Kim e Hotzapple, 

2005;  

Rabelo et al., 

2009;  

Zhao et al., 2008. 

Solventes orgânicos Químico 

Remoção da lignina; 

os solventes podem ser 

recuperados por 

destilação. 

Traços remanescentes 

dos solventes podem 

inibir processos 

biológicos; Risco de 

incêndio e explosão. 

Zhao et al., 2009; 

Van Heiningen, 

1996. 

Líquido iônico 

aprótico 
Químico 

Bons rendimentos na 

hidrólise da celulose. 

Pouco biodegradável; 

alta higroscopicidade. 

Lopes et al., 

2013 

Líquido iônico 

prótico 
Químico 

Baixa toxicidade; 

baixa 

higroscopicidade; 

baixos custos de 

produção. 

Poucos estudos na 

literatura; rendimento 

de hidrólise 

insuficiente para 

alguns líquidos 

iônicos. 

Sordo, 2013. 

Degradação fungíca 

 

Biológico 

 

Degradação da lignina; 

baixo requerimento de 

energia; condições 

brandas de reação. 

Longos tempos de 

reação; degradação da 

lignina impede seu 

reaproveitamento em 

outros processos. 

Singh et al., 

2008;  

Müller e Trösch, 

1986;  

Lee et al., 2007. 

Fonte: Adaptado de Mora-Pale et al. (2011).  
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Dentre os métodos de pré-tratamentos existentes de materiais lignocelulósicos muitos 

estudos estão sendo realizados em relação à utilização de líquidos iônicos (LIs), devido à sua 

capacidade de quebrar a rede de ligações de hidrogênio dos polissacarídeos, promovendo a 

solubilização da celulose (Sáez et al., 2013) e seu caráter reutilizável. 

 

2.5.Líquido iônico e utilização no pré-tratamento de material lignocelulósico 

 

Por definição, um líquido iônico é um sal fundido à temperatura ambiente, formado 

por um cátion orgânico e um ânion orgânico ou inorgânico. Foram amplamente empregados 

na área de baterias, em eletroquímica (Consorti et al., 2001; Alvarez et al., 2011) e 

recentemente vem sendo utilizado na dissolução de materiais lignocelulósicos. Os líquidos 

iônicos mais comuns são os que contêm cátions derivados de alquilimidazóis, alquilpiridínios 

e tetra-alquilamônios bem com ânions como acetato, hexafluorofosfato, tetrafluoroborato, 

metanossulfonatos, haletos, entre outros (Tadesse e Luque, 2011; Peric et al., 2014). Os 

cátions mais eficazes na dissolução de materiais lignocelulósicos são baseados em 

metilimidazólio e núcleos metilpiridínicos com grupos alil-, etil-, ou butil- nas cadeias 

laterais. Os cátions mais promissores são o cloreto, acetato e fórmico. Existem dois tipos de 

líquidos iônicos: líquidos iônicos próticos (PIL, sigla em Inglês) ou sais de Bronsted e 

líquidos iônicos apróticos (AIL) ou convencionais. Os próticos possuem um próton disponível 

no cátion para estabelecer uma ligação de hidrogênio com as fibras de celulose (Olivier-

Bourbigou et al., 2010; Alvarez, 2010; Tadesse e Luque, 2011). Nos apróticos por sua vez, o 

mecanismo ocorre devido a carga de seus íons (Olivier-Bourbigou et al., 2010). A Figura 5 

apresenta dois exemplos de estruturas de líquidos iônicos, onde o próton que diferencia os 

dois tipos de líquidos iônicos está destacado. 

 

Figura 5 – (a) Estrutura do líquido iônico aprótico acetato de 1-etil-3-metilimidazólio e (b) 

Estrutura do líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina. 

(a) 

 

(b) 

 

Fonte: Adaptado de Mora-Pale et al. (2011) e Alvarez (2010). 
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Os líquidos iônicos (LI) pertencem a uma classe de solventes com pontos de fusão 

abaixo de 100 ºC. São eletrólitos formados pela combinação de um cátion assimétrico 

volumoso com um ânion fracamente coordenado e reúnem um grupo de características que 

despertam interesse, tais como, líquidos sob uma ampla faixa de temperatura, inflamabilidade 

desprezível, pressão de vapor negligenciável, baixa toxicidade (solvente "verde"), densidades 

elevadas, boa estabilidade térmica e química, habilidade catalítica, alta condutividade iônica e 

ampla janela eletroquímica (o intervalo dentro do qual cátions e ânions são inertes em relação 

a oxidação e redução) (Franzoi et al., 2011). Além disso, a toxicidade e corrosividade têm um 

grande potencial de importância quando relacionados ao pré-tratamento de biomassa 

lignocelulósica (Maki- Arvela et al., 2010).  

A associação do líquido iônico a química verde deve-se a algumas de suas 

propriedades como a volatilidade desprezível, que facilita sua reciclagem e reuso. Essa 

característica é uma vantagem importante em comparação aos compostos orgânicos voláteis 

(Earle et al., 2000). Os LIs apresentam uma grande variação nas suas propriedades físico-

químicas em função do ânion e dos substituintes presentes no anel imidazólio e também das 

interações fracas existentes, devido a isso, os líquidos iônicos não podem ser vistos como 

espécies iônicas isoladas. Sua estrutura é dominada basicamente por ligações de hidrogênio 

fracas entre cátion e ânion, interações do tipo empilhamento π entre os anéis aromáticos e 

interações do tipo Van der Walls entre as cadeias alifáticas (Consorti et al., 2001). No entanto, 

o conhecimento sobre suas propriedades físicas e químicas é ainda muito limitado e as 

diversas combinações de cátions e ânions aumentam ainda mais o desafio.  

Propriedades como ponto de fusão, densidade, viscosidade, condutividade iônica e 

miscibilidade em água podem ser ajustadas pela variação dos cátions e ânions para se 

encontrar um ótimo solvente, ou seja, um solvente com as propriedades físico-químicas 

requeridas para determinada aplicação (Wei et al., 2008). Esse conceito de líquido iônico 

projetado para determinada utilização, ficou conhecido na literatura como task-specific ionic 

liquids ou designer solvents (Smiglak et al., 2007). Segundo Dadi et al. (2006) somente os 

líquidos iônicos que podem dissolver completamente a microcristalinidade da celulose são os 

que contem ânions de cloreto, acetato ou fosfonato de alquila e cátions orgânicos. Materiais 

lignocelulósicos, como palha de trigo, palha de arroz, palha de cana-de-açúcar e agave, são 

dissolvidos com grande eficiência por líquidos iônicos.  

Ao longo das última décadas, pesquisas e aplicações de líquidos iônicos têm 

aumentado significativamente. O grande interesse na utilização desses materiais está baseado 

nos princípios da química verde, objetivando processos químicos ambientalmente mais 
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limpos e tendo como uma das preocupações a substituição de solventes orgânicos que são 

geralmente bastante voláteis e nocivos. Vários trabalhos combinam estratégias de pré-

tratamento do material lignoceulósico com líquido iônico a fim de diminuir o tempo de reação 

e obter maior eficiência no processo, porém como demonstrado na Tabela 2, à utilização de 

líquidos iônicos no pré-tratamento do bagaço de caju é algo inovador. 

  

Tabela 2 – Estudos que utilizam líquido iônico no pré-tratamento de material lignocelulósico. 

Material lignocelulósico Líquido iônico Referência 

Bagaço de cana-de-açúcar Cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio, acetato 

de 1-etil-3-metilimidazólio, cloreto de 1-alil-

3-metilimidazólio, fosfato de dimetila de 1,3-

dimetilimidazólio, bis (trifluormetanosulfonil) 

imida de 1-n-butil-3-metilimidazólio e sulfato 

de etila de 1-etil-3-hidroximetil piridina. 

Silva, 2013. 

Agave / Panicum vergatum Acetato de 1-etil-3-metilimidazólio Perez- Pimenta et al., 

2013. 

Bagaço de cana-de-açúcar Cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio Karatzos et al., 2012. 

Raspas de madeira Acetato de 1-etil-3-metilimidazólio Lee et al., 2008. 

Árvores coníferas e folhosas  Cloreto de 1-alil-3-metilimidazólio Kilpelainen et al., 2007. 

Raspas de madeira 1-butil-3-metilimidazólio tetrafluoroborato Lee et al., 2008. 

Algodão Acetato de 1-etil-3-metilimidazólio Haykir et al., 2013b. 

Biomassa de palma Cloreto de 1-butil-3-metilimidazólio Tan et al., 2011. 

Bagaço de cana-de-açúcar Cloreto de 1-alil-3-metilimidazólio Jiang et al., 2013. 

Palha de Trigo Acetato de 1-etil-3-metilimidazólio Lopes et al., 2013. 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Os estudos supracitados (na Tabela 2) apresentam-se eficientes na obtenção de 

materiais com elevados teores de carboidratos e alta susceptibilidade à bioconversão, porém 

são necessárias altas proporções de líquido iônico em relação à biomassa para obter 

solubilização eficiente, o que torna o processo oneroso devido ao custo elevado dos líquidos 

iônicos apróticos. Alguns trabalhos relataram o reciclo de líquidos iônicos por até 10 ciclos 

sem que houvesse perda significativa da eficiência de pré-tratamento (Lee et al., 2008; Wu et 

al., 2011; Zhang et al., 2012). No entanto, Klein-Marcuschamer et al. (2011) mostraram que 

na verdade é muito mais importante reduzir a quantidade de LI do que aumentar a taxa de 

reciclo 
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Para viabilizar o uso desses reagentes em biorrefinarias, faz-se necessário aumentar a 

relação mássica entre biomassa e líquido iônico (Brandt et al., 2013) e estudar seu reuso 

(Stark, 2011). Além de que, traços de LI residual no material pré-tratado podem influenciar 

negativamente a hidrólise enzimática. Segundo Brandt et al (2013), o líquido iônico induz a 

mudanças químicas na lignina, havendo fragmentação do polímero ou transformação, 

enquanto a celulose mantem-se quimicamente inalterada (havendo apenas mudanças 

estruturais).   

Existem poucos estudos de aplicação de líquidos iônicos próticos na degradação da 

matriz lignocelulósica. Desta forma, este trabalho surge como modelo inovador na utilização 

do líquido iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA) no pré-tratamento do bagaço de 

caju, devido o líquido iônico 2-HEAA ser 50 vezes mais barato que líquido iônico aprótico 

(Sordo, 2013).  

 

2.6.Hidrólise enzimática 

 

Ao término da etapa de pré-tratamento é necessária uma etapa de hidrólise dos 

polissacarídeos contidos no material lignocelulósico. A etapa de hidrólise enzimática da 

celulose e das hemiceluloses visa à obtenção de açúcares passíveis de fermentação. A 

eficiência deste processo é influenciada por fatores inerentes aos substratos como grau de 

lignificação, associação entre lignina e hemiceluloses, cristalinidade e grau de polimerização 

da celulose e área superficial (Himmel et al., 2007). Essa etapa requer uma grande variedade 

de enzimas com diferentes especificidades. Na Tabela 3 são mostrados alguns tipos de 

enzimas necessárias para hidrolisar um substrato lignocelulósico. 
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Tabela 3 – Principais enzimas necessárias para a hidrólise dos polissacarídeos presentes em 

materiais lignocelulósicos. 

Polissacarídeo Enzima 

Celulose Celobiohidrolase, endoglicanase, β-glicosidase  

 

Hemicelulose Endoxilanase, acetil-xilana esterase, β-xilosidase, endomananase,  

β-manosidase, α-L-arabinofuranosidase, α-glicuronidase, feruloil esterase, 

α-galactosidase, ácido p-coumárico esterase  

 

Pectina Pectina metilesterase, pectato liase, poligalacturonase, ramnogalacturonana 

liase  

 

Fonte: Silva (2013). 

 

Essa alta especificidade requerida é devido à heterogeneidade da estrutura da cadeia 

celulósica, a qual é dotada de regiões altamente ordenadas, estabilizadas por numerosas 

ligações de hidrogênio intra e intermoleculares, e áreas menos ordenadas ou amorfas. A 

sacarificação enzimática da biomassa depende de uma multiplicidade de atividades 

específicas complementares e essenciais para que todo carboidrato seja hidrolisado (Pitarelo, 

2007). Na hidrólise enzimática da hemicelulose, o processo é mais complexo que o da 

celulose, no entanto apresenta a vantagem da maior acessibilidade ao substrato, pois a 

estrutura das hemiceluloses não é cristalina como a estrutura da celulose (Saha, 2003). 

As celulases são um complexo de enzimas constituídos de três enzimas com funções 

distintas, as endoglucanases (EnG), celobiohidrolases (CBH) ou exoglucanases(ExG), e a β-

glicosidase (βG). As endoglicanases inicialmente reagem aleatoriamente com a cadeia de 

celulose para formar glicose, celobiose e celotriose. As celobiohidrolases fracionam a cadeia 

em dímeros de glicose (celobiose). Outra enzima, a β-glicosidase, possui função de conversão 

da molécula de celobiose em duas moléculas de glicose e sua ausência pode provocar a 

inibição pelo produto devido ao excesso de celobiose formado (Hahn-Hägerdal et al., 2006; 

Keshwani, 2009).  

Os monossacarídeos e dissacarídeos obtidos na hidrólise enzimática poderão ser 

fermentados e convertidos em produtos de alto valor agregado, como o etanol e butanol. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Este tópico apresenta a síntese e caracterização do LI acetato de 2-hidroxietanolamina 

(2- HEAA). Demonstra também o estudo de cinco metodologias de pré-tratamentos do bagaço 

de caju (BC) com líquido iônico 2-HEAA, modificando diferentes parâmetros como, massa 

inicial de bagaço, tempo reacional, temperatura, diferentes formas de transferência de calor, 

sistemas com e sem agitação, caracterizando o material antes e após o pré-tratamento. 

Realizaram-se ensaios de hidrólise enzimática utilizando o bagaço de caju pré-tratado pelos 

diferentes procedimentos avaliados (BC-LI) e in natura para determinar a digestibilidade da 

celulose e rendimento de glicose. Todos os experimentos e análises apresentados foram 

conduzidos em triplicata. 

 

3.1.Material lignocelulósico 

 

Utilizou-se neste estudo, como material lignocelulósico, o bagaço de caju (BC), que 

foi gentilmente cedido pela Indústria de Processamento de Sucos Jandaia no Ceará, Brasil. 

Inicialmente o bagaço de caju foi lavado três vezes com água e seco em uma estufa (Tecnal, 

Modelo TE-394/1) com renovação de ar a 60 °C por 24 h. Em seguida, o BC foi triturado, 

peneirado e as partículas com diâmetro de 0,25–0,84 mm foram selecionadas para a realização 

dos experimentos. O BC foi estocado até seu uso a temperatura ambiente (aproximadamente 

28 °C).  

 

3.2.Síntese do líquido iônico 2-HEAA 

 

A síntese do líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina 2-HEAA (LI) foi 

realizada por uma reação de neutralização ácido-base. Os reagentes utilizados foram ácido 

acético e monoetanolamina, de acordo com metodologia descrita por Álvarez (2010). A 

monoetanolamina (61,09 g) foi adicionada em um balão de três bocas, equipado com um 

condensador de refluxo, um funil de bromo contendo ácido acético e um termômetro. O ácido 

acético (60,05 g) foi adicionado gota a gota à monoetanolamina e o sistema foi mantido em 

agitação a 35 °C por 24 h. O líquido iônico foi armazenado a temperatura ambiente 

(aproximadamente 28 °C) em frasco âmbar. 
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3.3.Metodologias de pré-tratamento do bagaço de caju 

 

Foram estudadas cinco metodologias distintas de pré-tratamento do bagaço de caju 

(BC) utilizando líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina 2-HEAA (LI). Todos 

os procedimentos estudados foram realizados em triplicata. 

 

3.3.1. Metodologia A de pré-tratamento do BC 

 

A metodologia A foi adaptada do estudo realizado por Silva et al., 2013. Em seu 

trabalho, Silva e colaboradores estudaram o pré-tratamento da cana de açúcar analisando seis 

líquidos iônicos distintos. O pré-tratamento A foi conduzido a 120 ºC em estufa com 

circulação de ar por 3 h, utilizando uma porcentagem de bagaço de caju de 5 % m/m em 

líquido iônico prótico (2-HEAA), adicionados em Erlenmeyer de 250 mL. Em seguida, 

resfriou-se a mistura em banho de água e 10 mL de água destilada foram adicionados. 

Posteriormente, a fração sólida foi separada por centrifugação a 6500g por 20 min (Fanem- 

280R), e a biomassa pré-tratada foi lavada até pH 7, em seguida, seca em estufa com 

circulação de ar a 50 °C por 24 h (Tecnal, TE-394/1). Após a secagem, triturou-se o bagaço 

de caju pré-tratado em moinho de bolas (Tecnal, R-TE-250) e partículas com diâmetro de 

0,25–0,84 mm foram selecionadas. Um resumo das etapas seguidas nesta metodologia está 

apresentado no fluxograma ilustrado na Figura 6. 
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Figura 6 – Fluxograma do pré-tratamento do bagaço de caju utilizando 2-HEAA segundo o 

Método A. 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

3.3.2. Metodologia B de pré-tratamento do BC 

 

No Método B, o pré-tratamento do bagaço de caju (BC) foi realizado em estufa com 

circulação de ar a 130 °C por 24 horas, em frascos Erlenmeyer de 250 mL, e utilizando uma 

porcentagem de BC de 8,68 % m/m em líquido iônico prótico (2-HEAA). Após esse período, 

o material foi retirado da estufa, mantido a 25 °C e sob agitação constante adicionou-se 10 

mL de etanol 96 % v/v. Logo em seguida, separou-se por filtração obtendo como fração 

líquida, o LI residual do pré-tratamento B (LI-R-B) e como fração sólida, o precipitado, que 

foi lavado por várias vezes até atingir pH 7, em seguida, seco em estufa com circulação de ar 

a 50 °C por 24 h (Tecnal, TE-394/1), triturado em moinho de bolas (Tecnal, R-TE-250) e 

Liquido iônico rico 

em lignina 
Material rico em Carboidratos 

Secagem do bagaço pré-tratado 

50 ºC/ 24 h 

2-HEAA  

(20 g) 

BC  

(1 g) 

Pré-tratamento 

120 ºC/ 3 h (estufa com circulação)  

 Posterior adição de 10 mL de água 

  

Ajuste do pH para 7 

(lavando com água destilada) 

Material triturado- (BC-LI-A) 

(diâmetro 0,25–0,84 mm) 
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padronizadas partículas com diâmetro de 0,25–0,84 mm. Figura 7 apresenta o fluxograma 

completo da metodologia B. 

 

Figura 7 – Fluxograma do pré-tratamento conduzido conforme Método B do bagaço de caju 

utilizando 2-HEAA. 

 
 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Líquido iônico rico 

em lignina (LI-R-B) 
Material rico em Carboidratos 

2-HEAA  

(11,52 g) 

BC  

(1 g) 

Pré-tratamento 

130 ºC/ 24 h (estufa) 

Ajuste do pH para 7 

(lavando com água destilada) 

10 mL de etanol 96% v/v 

(agitação) 

Secagem do bagaço  

50 ºC/ 24 h 

Material triturado- (BC-LI-B) 

(diâmetro 0,25–0,84 mm) 

 

Agitação constante com etanol 96 % (v/v) 
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3.3.3. Metodologia C de pré-tratamento do BC 

 

Essa metodologia foi adaptada do estudo realizado por Perez-Pimenta et al. (2013). 

Perez-Pimenta e colaboradores (2013) analisaram o pré-tratamento do bagaço de Agave e 

Panicum virgatum utilizando o LI acetato de 1-etil-3-metimidazólio, o pré-tratamento foi 

conduzido a 120 ºC e 160 ºC durante 3 h, com 15% de carga de biomassa.  

No procedimento experimental, foi utilizada uma razão de BC de 15,23 % (m/m) em 

líquido iônico (2-HEAA) e conduzido em autoclave a 120 °C por 3 h em frasco Erlenmeyer 

de 250 ml. Após, acrescentou-se 12 mL de água destilada a mistura e então separou-se a 

fração sólida da líquida por centrifugação a 6500g por 20 min (Fanem- 280R). Em seguida, os 

sólidos foram lavados até pH 7, secos em estufa com circulação de ar (Tecnal, TE-394/1), 

triturados em moinho de bolas (Tecnal, R-TE-250) e partículas com diâmetro de 0,25–0,84 

mm foram selecionadas. Os sólidos obtidos neste pré-tratamento foram denominados BC-LI-

C. A Figura 8 representa o fluxograma do processo C.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 – Fluxograma do pré-tratamento conduzido conforme Método C do bagaço de caju. 

.utilizando 2-HEAA. 

Líquido iônico 

rico em lignina 

 

Material rico em 

Carboidratos 

2-HEAA  

(65,64 g) 

BC  

(10 g) 

Pré-tratamento 

120 ºC/ 3 h (autoclave) 

Ajuste do pH para7 

(lavando com água destilada) 

12 mL de água destilada  

(agitação) 

Secagem do bagaço  

50 ºC/ 24 h 

Material triturado- (BC-LI-C) 

(diâmetro 0,25–0,84 mm) 

 
Fonte: Autoria própria (2016). 
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3.3.4. Metodologias D e E de pré-tratamento do BC 

 

A Metodologia D de pré-tratamento do bagaço de caju utilizando líquido iônico 2-

HEAA foi adaptada do estudo realizado por Lopes et al. (2013) no fracionamento de palha de 

trigo com acetato de 1-etil-3-metilimidazólio ([emim][CH3COO]). O pré-tratamento foi 

realizado em dois procedimentos descritos a seguir. 

Procedimento 1: em um reator acoplado a um banho ultra-termostático (Tecnal, TE-

2005) adicionou-se 1 g de bagaço de caju in natura e 10 g de líquido iônico (2-HEAA), 

correspondendo a porcentagem de 10 % m/m de bagaço de caju, e conduziu-se o pré-

tratamento a 80 °C e 150 RPM por 6 h. Após, adicionou-se lentamente 160 mL de NaOH 0,1 

M sob agitação de 150 RPM, logo após foi separado o líquido I do sólido I por filtração. Esse 

sólido rico em carboidratos foi lavado até ajustar o pH a 7,0. O sólido foi colocado em uma 

estufa com circulação a 60 °C por 24 h.  

Procedimento 2: a fração rica em celulose é obtida a partir do solido I, na qual foi 

acrescida NaOH (3 % m/v) na proporção de 1:25 m/v a 50 °C, 150 RPM por 45 min. 

Posteriormente foi filtrado a vácuo, separando a fração rica em celulose do filtrado. 

Para avaliar a influência do tempo inicial de dissolução do BC no líquido iônico, 

realizou-se outro ensaio com o tempo reacional de 24 h (procedimento 1) e os demais 

procedimentos foram conduzidos sem alteração (este procedimento foi nomeado de 

metodologia E). A Figura 9 apresenta o fluxograma representando as etapas realizadas nos 

métodos D e E. 
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Figura 9 – Fluxograma do pré-tratamento do bagaço de caju realizado segundo os Métodos D 

(6 h) e E (24 h) utilizando 2-HEAA. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Os resultados das triplicatas de todas as metodologias foram apresentados como 

média, foi realizado também um balanço de massa para avaliar as perdas decorrentes de cada 

pré-tratamento. 

A Tabela 4 demonstra de forma sucinta as principais diferenças entre os métodos 

estudados e apresentados nos tópicos 3.3.1 - 3.3.4. 

 

Líquido iônico 

rico em lignina I 

iltrado I 

Material rico em Carboidratos  

Ajuste do pH para7 

(lavando com água destilada) 

  

Secagem do bagaço 

50 ºC/ 24 h 

Sólido pré-tratado 

(BC-LI-D/ BC-LI-E) 

Líquido iônico 

rico em lignina II 

 

2-HEAA 

(10 g) 

CAB 

(1 g) 

Extração com 

NaOH 3% m/v / 45 min. 

Pré-tratamento 

(80 ºC/6 ou 24 h)150 RPM 
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Tabela 4 – Condições empregadas no pré-tratamento do bagaço de caju (BC) utilizando 

líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina. 

Método Sistema % Sólido por LI 

m/m  

Temperatura 

(ºC) 

Tempo 

(h) 

%NaOH 

(m/v) 

A Estufa 5 120 3 - 

B Estufa 8,68  130 24 - 

C Autoclave 15,23 120 3 - 

D Reator 10 80 6 3 

E Reator 10  80 24 3 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

3.4.Caracterização do Líquido Iônico 

 

3.4.1. Ressonância magnética nuclear (RMN) na caracterização do líquido iônico 2-

HEAA  

 

A partir das análises de RMN 
1
H e 

13
C pode-se analisar a formação do LI 2-HEAA, 

em que os espectros foram obtidos em um equipamento Agilent DD2 de 600 MHz, equipado 

com uma sonda One Probe de 5 mm de diâmetro interno (H-F/15N-31P) de detecção inversa 

e gradiente de campo no eixo “z”. Para avaliar a formação do líquido iônico, foram analisadas 

duas amostras: uma amostra com a mistura física de ambos os compostos que dão origem ao 

LI (ácido acético e monoetanolamina, na proporção de 1:1) e outra do líquido iônico prótico 

(2-HEAA). As amostras foram dissolvidas em 600 L de dimetil-sulfóxido deuterado 

(DMSO-d6, Cambridge Isototope Laboratories) e analisadas em tubos de 5 mm (Wilmad) 

Os espectros unidimensionais de 
1
H foram adquiridos com um tempo de espera entre 

cada aquisição de 1 s, ganho de 26, aquisição de 16 transientes em uma janela espectral de 16 

ppm e 32k de número de pontos. Os espectros unidimensionais de 
13

C foram adquiridos com 

um tempo de espera entre cada aquisição de 0.9 s, ganho de 30, aquisição de 1000 transientes 

em uma janela espectral de 251.1 ppm e 32k de número de pontos. Os dados foram 

processados utilizando o programa VNMRJ ™ 4.0. Os deslocamentos químicos foram 

expressos em ppm () e referenciados através do sinal do resíduo não deuterado do solvente 

2,50 (
1
H) e 39,51 (

13
C). 
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3.4.2. Densidade, viscosidade e pH 

 

A densidade e viscosidade do líquido iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2-

HEAA) foram mensuradas utilizando um densímetro (Anton Paar /DAS-5000) e um 

viscosímetro digital (SVM 3000 – Anton Paar) a 297 K, em que foi injetada uma amostra de 5 

mL do 2-HEAA para cada análise. O pH do LI foi analisado utilizando um pHmetro de 

bancada (Tecnal/TE-5). 

 

3.5.Análise por Espectroscopia de absorção na região do Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) do bagaço de caju in natura e pré-tratado com 

líquido iônico  

 

Com o objetivo de analisar mudanças na estrutura química dos materiais 

lignocelulósico em estudo, antes e após pré-tratamentos, foram realizadas análises de 

Infravermelho com Transformada de Fourier. Para as análises, pastilhas de KBr foram 

preparadas contendo 80 mg de KBr e 2,7 mg de amostra. Esta metodologia de preparação de 

amostras foi padronizada para as frações visando minimizar os erros experimentais associados 

à preparação de amostras para FTIR.  

Todos os espectros foram obtidos com um espectrômetro FTIR (Varian/ 620-IR), na 

região de comprimento de onda de 4000-400 cm
-1

 com uma resolução de 4 cm
-1

 e registrados 

como absorbância. Essa análise foi realizada no Laboratório Multiusuário de Química De 

Produtos Naturais (LMQPN) da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária- Agroindústria 

Tropical.  

 

3.6.Ressonância magnética nuclear (RMN) 
13

C CP-MAS do bagaço de caju in natura e 

pré-tratado com líquido iônico. 

 

Neste trabalho, a ressonância magnética nuclear (RMN) 
13

C de
 
polarização cruzada 

com giro no ângulo mágico (CP-MAS) foi empregada para obter informações estruturais do 

bagaço de caju pré-tratado segundo os métodos A (BC-LI-A), B (BC-LI-B), C (BC-LI-C), D 

(BC-LI-D) e E (BC-LI-E). As análises dos materiais foram conduzidas em um espectrômetro 

Agilent DD2 de 600 MHz (para núcleo de 
1
H), equipado com uma sonda de sólidos de 4 mm 
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de diâmetro interno e com giro no ângulo mágico localizado no Laboratório Multiusuário de 

Química de Produtos Naturais (LMQPN) da Embrapa Agroindústria Tropical. Para tanto, 

duplicatas dos experimentos foram realizadas e massas específicas foram adicionadas em 

rotores de zircônia de 4 mm de diâmetro interno. O experimento de 
13

C CP-MAS foi realizado 

para as frações ricas em carboidratos obtidas nos pré-tratamentos. Para este experimento foi 

utilizado um tempo de contato de 1 ms, pulso composto de alta potência (Spinal 64) com 

6500 varreduras em uma janela espectral de 487,37 ppm, 4 s de tempo de relaxação entre cada 

aquisição e 1216 pontos. Todos os experimentos foram realizados com 14 kHz de rotação no 

ângulo mágico e o software VNMRJ ™ 4.0 foi utilizado para a aquisição e processamento dos 

dados. Além disso, o adamantano foi utilizado como referência externa. 

 

3.7.Caracterização química do bagaço de caju pré-tratado com líquido iônico e in 

natura, segundo protocolo da NREL 

 

A análise composicional do bagaço de caju (BC) in natura e pré-tratados com líquido 

iônico (BC-IL) foi realizada segundo as metodologias padrões desenvolvidas pela 

organização Norte-americana de Energias Renováveis - NREL (National Renewable Energy 

Laboratory) com algumas modificações (Sluiter et al., 2008a; Sluiter et al., 2008b; Sluiter et 

al., 2008c). 

 

3.7.1. Determinação de Sólidos Totais 

 

O teor de sólidos totais foi determinado segundo a metodologia do National 

Renewable Energy Laboratory NREL/TP-510-42621 (Sluiter et al., 2008b). Em um cadinho 

de 25 mL, previamente pesado, adicionou-se 3 g ± 0,1 mg da amostra e em seguida foi levado 

para estufa a 105 °C por 4 h. Após esse período o material foi retirado da estufa e esfriado a 

temperatura ambiente em um dessecador para efetuar a pesagem. Colocou-se a amostra 

novamente na estufa a 105 °C e secou-se até peso constante. O peso constante foi definido 

como ± 0,1% de alteração no peso dos sólidos sobre uma hora de aquecimento da amostra. A 

percentagem de sólidos totais (ST) foi determinada segundo a Equação 1. 
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3.7.2. Determinação de Extraíveis  

 

A percentagem dos extraíveis do material lignocelulósico foi determinada extraindo-se 

3 g da amostra com 80 mL de etanol 95 % em um aparelho do tipo Soxhlet (Tecnal, TE – 

044-5/50) a 80 °C por 8 h. Após a extração, os emboilers previamente pesados, que 

continham o solvente e o extrato, foram adicionados em estufa com circulação de ar (Tecnal, 

TE – 394/1) a 60 °C por 24 h. Após esse período foi adicionado em dessecador por 1 h, e 

posteriormente foram pesados. A Equação 2 apresenta a expressão utilizada para determinar a 

percentagem de extraíveis no material lignocelulósico, sendo mi a massa inicial do emboiler, 

mf a massa final do emboiler e ST a percentagem de sólidos totais. 

 

 
100(%) 




ST

mm
Extraíveis

fi
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3.7.3. Determinação do teor de celulose, hemicelulose, lignina e cinzas 

 

3.7.3.1. Hidrólise do bagaço de caju com ácido sulfúrico 

 

A análise estrutural, dos carboidratos (celulose e hemicelulose) e lignina foi realizado 

segundo o protocolo NREL/TP-510-42618 (Sluiter et al., 2008c), por hidrólise ácida, com 

algumas modificações. Os materiais obtidos após a extração de ceras e gorduras, conforme 

descrito no item 3.7.2, foi utilizado neste procedimento. 

Inicialmente, 1 g da amostra foi adicionada a tubos de ensaios de 100 mL e acrescido 

de 3 mL de H2SO4 72% (v/v), sendo homogeneizado por 1 min em vortex e hidrolisado sob 

vigorosa agitação por 1 h em um banho termostatizado a 30 °C. 

Após a hidrólise, diluiu-se o ácido sulfúrico para uma concentração de 4% (v/v) com 

adição de 84 ± 0,04 mL de água deionizada. Em seguida, misturou-se a amostra invertendo 

várias vezes o tubo de ensaio para eliminar zonas de maior e menor concentração de ácido. A 

completa hidrólise deu-se após a reação ser conduzida em autoclave por 1 h a 121 °C e 1,05 



 

40 

 

atm. Ao término do ciclo da autoclave, os tubos foram retirados, resfriados a temperatura 

ambiente e a solução filtrada em filtro de separação com placa porosa n° 2, previamente 

pesado. A fração líquida foi armazenada para análises posteriores de carboidratos, ácidos 

orgânicos, furfural, hidroximetilfurfural (HMF) e lignina solúvel. Após o armazenamento da 

fração líquida, usou-se água deionizada para transferir todo material sólido do tubo de ensaio 

para o filtro de poro de nº 02. A fração sólida foi utilizada para a determinação de lignina 

insolúvel em ácido e cinzas. Todas as análises foram realizadas em triplicata. 

 

3.7.3.2. Determinação de lignina insolúvel em ácido e cinzas  

 

O funil com a lignina insolúvel foi seco em estufa a 105 °C até peso constante, 

aproximadamente 4 h. Removida a amostra da estufa, esfriou-se em dessecador por 

aproximadamente 30 min e pesou-se. Para a determinação de cinzas, adicionou-se o funil com 

a lignina residual na mufla a 575 °C por 24 ± 6 horas, com o seguinte programa de rampa de 

temperatura: da temperatura ambiente a 105 °C com aquecimento a 105 °C por 12 minutos, 

rampa de 250 °C a 10 °C/minuto, rampa de 575 °C a 20 °C/minuto com aquecimento a 575 

°C por 180 minutos e após resfriamento para 105 °C até as amostras serem removidas para 

um dessecador. Após, resfriou-se por 1 hora para pesagem. As percentagens de resíduo 

insolúvel em ácido (RIA – lignina insolúvel mais cinzas) e lignina insolúvel (LIA) foram 

calculadas segundo as Equações (3) e (4), respectivamente. 
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3.7.3.3. Determinação de lignina solúvel em ácido sulfúrico 

 

A quantidade de lignina solúvel foi determinada pela medida da absorbância a 240 nm 

em espectrofotômetro Biochrom (Biochrom, Libra S-22). A lignina solúvel em ácido 

sulfúrico (LSAS) foi determinada a partir da Equação 5, em que UVabs é a média da 

absorbância da amostra a 240 nm, Vfiltrado é o volume de filtrado final utilizado hidrólise (87 
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mL), fd é fator de diluição utilizado para diluir a solução caso a absorbância seja maior que 

1,0, ɛ é a absortividade da biomassa no comprimento de onda avaliado (25 L.g
-1

.cm
-1

) e ST 

sólidos totais. 

 

100(%) 
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(5) 

3.7.4. Determinação de carboidratos, ácidos orgânicos, furfural e hidroximetilfurfural na 

fração líquida 

 

A determinação dos carboidratos (celulose e hemicelulose), furfural, 

hidroximetilfurfural e ácidos orgânicos (a fração líquida do hidrolisado) foi realizada por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, 

MA, E.U.A.), equipado com um detector de índice de refração Waters 2414 e com uma 

coluna Aminex HPX-87H (Bio Rad, Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mM em 

água deionizada (MiliQ, Millipore) com vazão de 0,5 mL.min
-1

 a 65 °C. As concentrações de 

cada componente foram obtidas através de curvas de calibração (Vide Apêndice A) que 

correlacionam concentrações dos padrões com as respectivas áreas dos cromatogramas. 

Para determinação de celulose e hemicelulose utilizaram-se as concentrações de 

carboidratos e ácidos orgânicos obtidos, usando-se os fatores de conversão para converter a 

massa desses compostos em massa de celulose e hemicelulose. Esses fatores são baseados na 

estequiometria de conversão em seus compostos precursores (celulose e hemicelulose). Os 

fatores utilizados para obter a percentagem de celulose foram 0,95, 0,90, 3,09 e 1,29 para 

celobiose, glicose, ácido fórmico e hidroximetilfurfural, respectivamente. Na determinação da 

percentagem de hemicelulose, os fatores foram 0,88, 0,88, 1,37 e 0,72 para xilose plus (xilose, 

galactose e manose – nomenclatura utilizada devido os picos saírem no mesmo tempo de 

retenção e apresentarem-se com o mesmo fator de conversão), arabinose, furfural e ácido 

acético, respectivamente (Sluiter et al., 2008c). As Equações (6) e (7) apresentam as 

expressões utilizadas para determinar a percentagem de celulose e hemicelulose. 
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3.8.Hidrólise enzimática do bagaço de caju pré-tratado com líquido iônico 

 

A hidrólise enzimática foi conduzida segundo o protocolo da NREL/TP-510-42629 

(Selig et al., 2008) com algumas modificações. A quantidade de bagaço não tratado (BC) e 

tratado com líquido iônico (2-HEAA), referente a 0,1 g de celulose para 10 ml de solução, foi 

utilizado na hidrólise e adicionado em frascos Erlenmeyers de 50 mL. Em cada frasco 

adicionou-se tampão citrato de sódio 100 mM a pH 4,8 e 40 μL tetraciclina (10 mg/mL em 

70% etanol), para prevenir que durante a hidrólise cresça microrganismos indesejados. Foi 

adicionada uma carga de 30 FPU/g celulose do complexo Cellulase de Trichoderma reessei 

(Novozymes NS 22074) com atividade de 154,77 FPU/mL extrato, determinada pelo método 

de Ghose (1987). Posteriormente, os frascos foram submetidos à agitação de 150 RPM, a 45 

°C por 72 h. Em intervalos pré-determinados, retirou-se uma alíquota da mistura reacional 

para determinação de açúcares que foi centrifugada a 6000g por 20 min, filtradas e congeladas 

para posterior análise das concentrações de glicose. 

As concentrações de glicose foram analisadas por cromatografia de alta performance 

(CLAE), utilizando um sistema CLAE Waters (Waters, Milford, MA, EUA) equipado com 

um índice de refração Waters 2414 detector. As concentrações dos açúcares e inibidores 

foram analisadas utilizando coluna Aminex HPX-87H, usando como eluente 5 mmol/L H2SO4 

em água ultrapura a uma taxa de fluxo de 0,5 mL/min a 65 ºC. 

Após a quantificação dos açúcares na amostra, determinou-se o rendimento de glicose 

(em mgglicose/gBC e mgglicose/gBC-LI) e a digestibilidade de celulose segundo as Equações (8) e 

(9), respectivamente, onde 0,9 é o fator para corrigir a molécula de água que é adicionada 

após a hidrólise da celulose (Selig et al., 2008). 

 

9,0)20(cos_  mlvolumeãoconcentraçg egliconsumidacelulose  (8) 

 

100(%)
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3.9.Extração da lignina do filtrado, recuperação e reuso do líquido iônico 

 

As etapas de extração da lignina do líquido iônico após pré-tratamento, recuperação e 

reuso foram realizadas com o líquido iônico residual do pré-tratamento B (LI-R-B). 
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Precipitou-se a lignina do LI-R-B a partir do método descrito por Rabelo et al. (2014), em que 

adicionou-se ácido sulfúrico (H2SO4) 1 mol/L ao LI-R-B até a solução obter pH 2, em seguida 

foi armazenada a 17 °C por 24 h para garantir maior precipitação da lignina. Após esse 

período, a lignina foi separada do LI-R-B por centrifugação a 6500g por 20 min (Fanem- 

280R), e posteriormente lavada três vezes com água destilada, seca em estufa (Tecnal, 

Modelo TE-394/1) com renovação de ar a 60 °C por 24 h e armazenada para pesquisas 

futuras. 

A recuperação do líquido iônico 2-HEAA foi de acordo com a metodologia descrita no 

trabalho de Lopes et al. (2013), com algumas modificações, em que o licor obtido após a 

extração da lignina foi neutralizado com a adição de pastilhas de NaOH, em seguida 

concentrado em rotaevaporador (Quimis, Modelo Q344B) e armazenado a 17 ºC para 

posterior utilização. 

O líquido iônico recuperado foi utilizado no pré-tratamento do BC conforme 

metodologia B (descrita no Tópico 3.3.2), em que foram avaliados três ciclos do LI (uma vez 

puro e duas vezes reutilizados). 

 

3.10.  Hidrólise enzimática do BC-LI-R-B 

 

O bagaço de caju pré-tratado com o líquido iônico recuperado foi denominado BC-LI-

R-B, e a fim de analisar a eficiência do reuso do líquido iônico, fez-se a hidrólise enzimática 

seguindo os mesmos procedimentos realizados para o bagaço pré-tratado com líquido iônico 

puro (descrita no Tópico 3.8). 

 

3.11. Análise Estatística 

 

Os dados experimentais foram analisados estatisticamente utilizando uma análise de 

variância (ANOVA) com nível de confiança de 95% e uma probabilidade de 5% (p <0,05). 

Testes de Tukey foram utilizados para avaliar a eficiência na hidrólise enzimática do BC pré-

tratado com o líquido iônico nos três ciclos e na hidrólise do BC in natura, com nível de 

confiança de 95%. As análises estatísticas foram realizadas utilizando o software Microcal 

Origin 8.1 (Microcal Software Inc., Northampton, MA, EUA). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

4.1.Caracterização do líquido iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA) 

 

O líquido iônico sintetizado, acetato de 2-hidroxietanolamina (2-HEAA), apresentou 

densidade de 1151 Kg/m
3
, viscosidade de 2.696,9 mPa.s e pH de 9,71. Estes parâmetros 

foram avaliados para manter padrões em todas as bateladas produzidas, obtendo-se valores de 

acordo com encontrados no trabalho de Yuan et al. (2007), cuja densidade obtida do 2-HEAA 

a 298,2 K foi de 1120 kg/m
3
 e de acordo com o resultado obtido no trabalho de Alvarez et al., 

(2011), que foi de 1149 kg/m
3 

(298,15 K). Para confirmar a estrutura química do líquido 

iônico prótico, espectros de RMN de 
1
H e 

13
C foram realizados comparando-se a mistura 

física (MFLI) de ambos os compostos que lhe dão origem (ácido acético e monoetanolamina) 

e o líquido iônico propriamente dito (2-HEAA). Na Figura 10 estão apresentadas as estruturas 

químicas do ácido acético e da monoetanolamina e circulados os hidrogênios e carbonos cujos 

deslocamentos químicos são alterados no espectro de RMN após a síntese do líquido iônico 

(vide tabela 5). 

 

Figura 10 – Estruturas químicas do (a) ácido acético e (b) monoetanolamina. 

 (a) 

 

(b) 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Essas análises foram propostas para manter padrões do líquido iônico sintetizado ao 

longo do estudo do pré-tratamento e conhecer a natureza do 2-HEAA, tendo em vista que 

existem poucos estudos com líquidos iônicos próticos.  
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Na Figura 11 estão representados os espectros de RMN de 
1
H para o líquido prótico 

acetato de 2-hidroxietanolamina (2-HEAA) (Fig. 11a) e para a mistura física dos componentes 

do LI acetato de 2-hidroxietanolamina (MFLI) (Fig. 11b). 

 

Figura 11 – Espectro RMN de 
1
H para: a) mistura física dos componentes do líquido iônico 2-

HEAA (ácido acético e monoetanolamina) (MF-LI) e b) líquido iônico prótico acetato de 2-

hidroxietanolamina (2-HEAA). 

  

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Na Figura 12 estão representados os espectros de RMN de 
13

C para o líquido prótico 

acetato de 2-hidroxietanolamina (2-HEAA) (Fig. 12a) e para a mistura física dos componentes 

do LI acetato de 2-hidroxietanolamina (MFLI) (Fig. 12b). 

7 6 5 4 3 2 1 0ppm

b) 

a) 
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Figura 12 – Espectro RMN de 
13

C para: a) mistura física dos componentes do líquido iônico 

2-HEAA (ácido acético e monoetanolamina) (MF-LI) e b) líquido iônico prótico acetato de 2-

hidroxietanolamina (2-HEAA). 

  

Fonte: Autoria própria (2016).  

 

 

Na Tabela 5 estão apresentados os deslocamentos químicos da mistura física do ácido 

acético e monoetanolamina (MFLI) e do 2-HEAA, obtidos através dos espectros de RMN de 

1
H e 

13
C (Figura 11 e Figura 12). 
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Tabela 5 – Deslocamentos químicos da mistura física dos componentes do líquido iônico 

prótico 2-HEAA (MFLI) e do líquido iônico prótico acetato de 2-hidroxietanolamina (2-

HEAA). 

Número de 
1
H ou 

13
C δ 

1
H/

13
C (ppm) do MFLI * δ 

1
H/

13
C (ppm) do 2-HEAA * 

1 nc/ 175,6 176,0 

2 1,70/ 24,4 1,70/24,5 

1’ 3,53/ 58,6 3,53/58,5 

2’ 2,77/ 41,7 2,77/41,7 

NH2 5,12 6,28 

Fonte: Autoria própria (2016). 

* Valores referenciados com o DMSO-d6 em 
1
H/

13
C 2,50/39,51 ppm. 

 

A partir dos dados de RMN apresentados na Tabela 5 obtidos a partir da Figura 11 e 

Figura 12, observa-se que não houve variações significativas de deslocamentos químicos dos 

hidrogênios metílicos (H-2) do ácido acético e dos carbonos 1’ e 2’ da monoetanolamina 

(Figura 10), quando se compara a mistura física com o líquido iônico. Contudo, houve uma 

modificação considerável do deslocamento químico do hidrogênio do grupo amina da 

monoetanolamina (de 5,12 ppm para 6,28 ppm) e uma pequena variação do carbono 

carboxílico do ácido acético (175,6 ppm para 176,0 ppm). Isto indica que o líquido iônico é 

realmente um produto de reação de neutralização ácido-base do ácido acético com a 

monoetanolamina, da qual é gerado um sal, e não meramente uma mistura física equimolar 

dos dois reagentes. Os deslocamentos químicos dos demais hidrogênios não variaram, pois a 

natureza da interação (intermolecular) não é forte o suficiente para causar grandes variações 

do deslocamento químico (Pentillã et al. 2014). 
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4.2.Caracterização e análise constitucional do bagaço de caju (BC) antes e após pré-

tratamentos 

 

A composição química do bagaço de caju in natura e do bagaço de caju pré-tratado 

com líquido iônico (BC-LI), utilizando as diferentes metodologias, estão apresentados na 

Tabela 6. Como referência, foi determinada a composição do bagaço de caju não tratado 

(BC): 18,16 ± 0,8% de celulose, 12,83 ± 2,0% de hemicelulose e 43,28 ± 4,2% de lignina. 

Estes percentuais estão em consonância com a faixa de valores encontrados na literatura 

(Correia et al., 2013; Rodrigues et al., 2011). Normalmente não são encontrados valores fixos 

para cada análise, mas uma faixa de valores. Isso ocorre porque a constituição final de cada 

planta sofre diversos tipos de influência como, por exemplo, variedade do cajueiro, clima 

(umidade e temperatura), tipo de solo, método de plantio, época da colheita, interferência de 

alguma praga dentre outros, fazendo com que pseudofrutos de mesma espécie apresentem 

composições distintas (Embrapa, 2014). 

 

Tabela 6 – Composição química do bagaço de caju in natura (BC) e pré-tratado com líquido 

iônico acetato de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA) utilizando cinco diferentes metodologias. 

 

Sólidos 

remanescentes

* 

(%) 

Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%) 

Lignina 

(%) 

Extraíveis 

(%) 

Cinzas 

(%) 

Umidade 

(%) 

In natura 100,0 ± 0,0 18,16 ± 0,8 12,83 ± 2,0 43,28 ± 4,2 5,89 ± 0,3 3,32 ± 0,7 7,64 ± 0,4 

BC-LI-A 53,40 ± 0,2 40,29 ± 0,2 19,59 ± 0,4 23,02 ± 3,6 6,85 ± 0,4 1,38 ± 0,4 5,47 ± 1,4 

BC-LI-B 41,11 ± 1,5 41,43 ± 0,8 17,87 ± 0,2 7,57 ± 1,1 15,72 ± 0,0 0,37 ± 0,1 4,37 ± 0,0 

BC-LI-C 61,28 ± 0,2 47,47 ± 0,2 18,69 ± 0,4 25,95 ± 0,7 5,67 ± 0,1 2,19 ± 0,4 18,36± 2,1 

BC-LI-D 15,80 ± 2,2 61,82 ± 2,7 8,61 ± 1,0 8,06 ± 0,1 4,33 ± 0,2 0,15 ± 0,0 2,79 ± 0,0 

BC-LI-E 4,36 ± 2,4 55,78 ± 0,6 2,43 ± 0,21 3,66 ± 0,0 15,02 ± 0,2 0,15 ± 0,0 3,9 ± 0,0 

Fonte: Autoria própria (2016). 

*Sólidos remanescentes: percentual de BC-LI obtido após pré-tratamento. 

 

O pré-tratamento do bagaço de caju do método C apresentou maior índice de sólidos 

remanescente (61,28 ± 0,2%), enquanto que o sólido pré-tratado no Método E apresentou o 

menor índice de sólidos remanescentes (4,36 ± 2,4%), possivelmente foi devido à efetiva 

extração de lignina no bagaço pré-tratado com o Método E, que apresentou índices de lignina 
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(3,66 ± 0,0%). O percentual de sólidos remanescentes fornece o rendimento em massa de 

sólido após pré-tratamento, o que indica que no Método E 95,64 % do bagaço de caju foi 

solubilizado no LI. 

A partir da Tabela 6 é possível observar que o BC-LI-A obtido no pré-tratamento 

realizado em estufa/120 ºC/3 h, com percentual de bagaço de 5% (m/m) em líquido iônico 2-

HEAA, e o BC-LI-C conduzido em autoclave/120 ºC/ 3h, com percentual de bagaço de 

15,23% (m/m) em líquido iônico 2-HEAA, forneceram os maiores percentuais de lignina 

23,02 ± 3,6 % e 25,95 ± 0,7 % (BC-LI-A e BC-LI-C respectivamente), quando comparados 

com os sólidos obtidos a partir dos outros métodos avaliados. Possivelmente isso ocorre 

devido ao baixo tempo reacional em sistema sem agitação, que não proporcionou efetiva 

atuação e interação do líquido iônico prótico (2-HEAA) com o BC, apresentando 

deslignificação de 46,81% (BC-LI-A) e 40,04% (BC-LI-C). O valor de deslignificação foi 

obtido a partir da relação do percentual de lignina do BC in natura e o teor de lignina obtido 

após pré-tratamento. Perez Perez-Pimenta et al. (2013) obtiveram 16,6% e 8,2% de 

deslignificação para os bagaços de agave e “switchgrass” (Panicum virgatum), 

respectivamente, após pré-tratamento em condições semelhantes, porém utilizando o líquido 

iônico comercial acetato de 1-etil-3-metilimidazólio. Estes mesmos autores reportaram 

resultados de deslignificação semelhantes aos alcançados pelos métodos A e C, quando 

conduziram o pré-tratamento em temperaturas mais elevadas (160 ºC). 

Analisando os métodos A e B, ambos conduzidos em estufa com tempo reacional de 3 

h e 24 h, respectivamente. Observa-se que o método B, com maior razão biomassa / líquido 

apresentou sólidos com menos percentual de lignina (7,57 ± 1,1 % BC-LI-B e 23,02 ± 3,6 % 

BC-LI-A), mostrando que pode-se aumentar o percentual de BC no pré-tratamento sem 

comprometer o efeito do LI sob a matriz lignocelulósica, tornando-se necessário apenas 

aumentar o tempo reacional, como proposto no método B.  

Os resultados da Tabela 6 mostram que o BC-LI-D e BC-LI-E apresentaram baixo 

percentual de lignina, 8,06 ± 0,1% e 3,66 ± 0,0%, respectivamente. Possivelmente devido a 

combinação do líquido iônico prótico 2-HEAA com a posterior utilização de NaOH no pré-

tratamento. Diversos trabalhos reportam que a utilização de NaOH é favorável na extração de 

lignina (Rocha et al., 2011; Rodrigues, et al., 2011). No entanto, estes métodos apresentaram 

menores percentuais de sólidos remanescentes 15,80 ± 2,2% (BC-LI-D) e 4,36 ± 2,4% (BC-

LI-E), comprometendo ou afetando o rendimento de glicose em mgglicose/gBC, visto que este 

fator é dado de acordo com o percentual de sólidos obtidos após pré-tratamento (sólidos 

remanescentes).  
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No trabalho de Rodrigues (2010), observou-se uma redução no teor de lignina do BC 

ao utilizar uma concentração de 1,0 mol.L
-1 

de NaOH, apresentando 32,38 ± 1% de lignina. 

No estudo realizado por Correia (2013), obteve-se teor de celulose e lignina de 37,6% e 

19,8%, respectivamente, no BC pré-tratado com peróxido de hidrogênio alcalino PHA (4,3% 

v/v a pH 11,5). Estes resultados ressaltam que o líquido iônico prótico 2-HEAA é eficiente na 

remoção de lignina do bagaço de caju. 

Os métodos D e E foram eficazes na remoção de lignina, porém tornaram-se 

ineficientes em relação aos índices mínimos de sólidos obtidos ao final do pré-tratamento. Os 

pré-tratamentos A, B e C geraram as maiores frações de sólidos por grama de bagaço in 

natura (sólidos remanescentes) e significativa fração celulósica. No entanto, os sólidos 

obtidos nos Métodos A e C apresentaram menores índices de remoção de lignina, quando 

comparados com os sólidos obtidos no Método B. 

A escolha do método mais adequado para pré-tratamento do bagaço de caju envolve 

outras variáveis, tais como a estrutura do bagaço que permitirá a maior acessibilidade da 

enzima à celulose. Diante disso, foram obtidos espectros de absorção na região do 

infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) do bagaço de caju após cada pré-

tratamento, visando investigar as mudanças estruturais provocadas pelo líquido iônico acetato 

de 2-hidroxietanolamina (2- HEAA). 

Os espectros de FT-IR do bagaço de caju in natura (BC) e sólidos pré-tratados pelos 

Métodos A, B, C, D e E são apresentados nas Figuras 13a a 13f. As principais vibrações de 

ligações químicas de materiais lignocelulósicos são detectadas na região de 1800-800 cm-
1
 

(Lopes et al., 2013). Portanto, essa região foi selecionada para a análise de todas as amostras e 

destacada pela cor cinza nos espectros das Figuras 13 a-f. 
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Figura 13 – Espectros de FTIR do bagaço de caju in natura e dos sólidos obtidos após 

diferentes métodos de pré-tratamento utilizando líquido iônico prótico 2-HEAA: (a) bagaço 

de caju in natura; (b) BC-LI-A; (c) BC-LI-B; (d) BC-LI-C; (e) BC-LI-D e (f) BC-LI-E.  
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Figura 13 – Espectros de FTIR do bagaço de caju in natura e dos sólidos obtidos após 

diferentes métodos de pré-tratamento utilizando líquido iônico prótico 2-HEAA: (a) bagaço 

de caju in natura; (b) BC-LI-A; (c) BC-LI-B; (d) BC-LI-C; (e) BC-LI-D e (f) BC-LI-E- 

CONTINUAÇÃO.  

 

 
 

 
 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Inicialmente, avaliou-se o espectro do BC in natura (13-a) e observaram-se bandas de 

absorção em 1376 cm
-1

, 1161 cm
-1

, 1107 cm
-1

, 1049 cm
-1

 e 896 cm
-1

, atribuídas a carboidratos 

presentes na biomassa. Uma banda em 1376 cm
-1 

correspondente a um estiramento da ligação 

C-H em celulose, uma banda referente à ligação C-O foi observada em 1161 cm
-1

 e uma banda 

a 898 cm
-1 

correspondente estiramento C-H de ligações β-glicosídica, formadas por moléculas 

de hexoses e pentoses. As bandas características de lignina no espectro do BC (13-a) foram em 

1458 cm
-1 

(deformação CH e CH2 em anéis de fenolicos); 1540 cm
-1

 e 1616 cm
-1

 referentes a 

estiramento conjugado de C=O em anéis aromáticos (Shen et al.,2010); 1654 cm
-1

 sugerem 

grupos funcionais C=C e C=O, no entanto as bandas nesta região também podem ser  

atribuídas a vibração de O-H de moléculas de água adsorvida (Adebajo e Frost, 2004); em 

1743 cm
-1

, caracteristico de éster ligados a grupos acetila, ferúlico e p-cumárico entre 

hemicelulose e lignina (Yang et al., 2013), em 1235 cm
-1

 vibrações C-O de estiramento 

siringila (Lopes et al., 2013). 

Após o pré-tratamento com líquido iônico, espectros (13 b-f) foi observado o surgimento 

de banda em 896 cm
-1

 associada à celulose amorfa, resultante da vibração de estiramento no 

plano do anel sacarídeo e deformação em C-H; 1035 cm
-1 

e 1058 cm
-1

 vibração no estiramento 

C-O característico para a celulose; 1204 cm
-1

 associada à deformação de OH no plano de 

celulose do tipo I e II (Huang, 2011); 1320 cm
-1 

devida à condensação de unidades de 

guaiacila e siringila (estiramento e deformação angular de unidade de siringila e CH2 (Lopes et 

al., 2013) e 1437 cm
-1

 associada ao movimento tesoura de CH2 (Lopes et al., 2013).  

Os espectros 13-c, 13-e e 13-f, não apresentam o pico em 1540 cm
-1

 (caracterisitico da 

lignina), presentes nas demais metodologias e no bagaço de caju in natura, possívelmente é 

devido a posterior ação do NaOH na extração de lignina nos métodos D e E (Rodrigues, 2010; 

Rocha et al., 2009) e a reação do LI com o BC em longo tempo reacional conduzido em calor 

seco no método E tenha removido a lignina no BC.  

Após os pré-tratamentos, todas as amostras exibiram redução das bandas 

caracteristicas de lignina (1734 cm
-1

, 1616 cm
-1

, 1540 cm
-1

, 1458 cm
-1

 e 1235 cm
-1

), sendo 

mais significativa naquelas preparadas através dos métodos B, D e E, (Figs 13-c, 13-e e 13-f). 

Estes resultados estão de acordo com os apresentados na análise química (vide Tabela 6), em 

que estes métodos obtiveram os menores percentuais de lignina, indicando que o líquido 

iônico prótico 2-HEAA é eficiente na remoção deste composto do bagaço de caju. 

A posição das principais bandas de celulose, hemicelulose e lignina observadas na 

Figura 13, estão resumidas na Tabela 7.  
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Tabela 7 – Posição das principais vibrações de ligações químicas do BC, BC-LI-A, BC-LI-B, BC-

LIC, BC-LI-D e BC-LI-E detectadas na região de 1800-800 cm-
1
  

λ (cm-1) Descrição 
Grupos de base e 

modos vibracionais  

in 

natura* A* B* C* D* E* 

896 
 

Celulose/ 

Hemicelulose 

Deformação C-H de vibração β-glicosídica 

com uma contribuição de vibração do anel 

(hexoses / pentoses) característico de 

ligações glicosídicas. 

ND X X X X X 

1035 Celulose Vibração do C-O característico para a 

celulose  

X X X X X X 

1107 Celulose/ 

Hemicelulose 
Vibração esqueletal C-OH em anel 

piranosil  X ND ND ND ND ND 

1161 Celulose Banda assimétrica C-O X X X X X X 

1204 Celulose Associada a flexão de OH no plano de 

celulose do tipo I e II  

ND X X X X X 

1235 Lignina Estiramentos C-O de siringila X X ND X ND ND 

1320 Celulose C-C e C-O vibração esqueletal  ND X X X X X 

1376 Celulose Deformação  de C-H  X X X X X X 

1437 Celulose Movimento tesoura de CH2 ND X X X X X 

1458 

 

Lignina 

Deformação C-H (CH e CH2) no anel 

fenólico  X ND ND ND ND ND 

1540 

Lignina Vibração no estiramento C=C no anel 

fenólico  X X ND X ND ND 

1616 

Lignina Contribuições das vibrações aromáticas 

esqueletais e C=O X ND ND ND ND ND 

1654 Lignina Alongamento C=O no para conjugados 

substituídos em aril-cetonas  X X X X X X 

1734 

 

Lignina/ 

Hemicelulose 
Ester ligado grupo acetil , furolil e p-

cumaril  

X ND ND ND ND ND 

Fonte: Autoria própria (2016). 

*  ND= λ  não detectado; X= λ  detectado. 
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A técnica de RMN 
13

C CP/MAS foi empregada para investigar as mudanças 

estruturais dos principais componentes (celulose, hemicelulose e lignina) após o pré-

tratamento com 2-HEAA. Na Figura 14 está apresentado o espectro de RMN de 
13

C CP/MAS 

para o bagaço de caju in natura obtido para facilitar a interpretação das mudanças estruturais 

do BC após pré-tratamento. 

 

Figura 14 – Espectro de RMN de 
13

C CP/MAS do bagaço de caju in natura e atribuições dos 

sinais de celulose e lignina. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Inicialmente, os sinais referentes aos picos obtidos no bagaço de caju in natura foram 

caracterizados no espectro de RMN de 
13

C CP/MAS (Figura 14), baseando-se em dados da 

literatura. A região entre 62,6 ppm e 68,9 ppm foi associada ao carbono C6 da celulose. Tal 

região indica o ordenamento das estruturas celulósicas (cristalinidade). Além disto, pode-se 

observar os demais sinais referentes à celulose com os carbonos C2, C3 e C5 aparecendo na 

região entre 70,9 ppm a 83,90 ppm; o carbono C4, também utilizado como indicativo de 

ordenamento das cadeias celulósicas entre 83,9 ppm a 91,6 ppm bem como o sinal em 97,2 a 

117,8 ppm correspondente a carbono anomérico (C1) da celulose (Atalla et al., 1999; 

Komatsu, et al., 2013; Johnson et al., 2014; Bernardinelli et al., 2015). Ademais, pode-se 

observar os sinais inerentes aos resíduos de ligninas entre 128,4 ppm a 166,8 ppm 

(Bernardinelli et al., 2015; Fu, et al., 2015).  

A Figura 15 apresenta uma comparação dos espectros de 
13

C CP/MAS do bagaço de 

caju in natura e dos sólidos pré-tratados.  
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Figura 15 – Espectros de 
13

C CP/MAS RMN: Bagaço de caju in natura (a); BC-LI-A (b); BC-

LI-B (C); BC-LI-C (d); BC-LI-D (e) e BC-LI-E (f). As regiões destacadas A1 e A2 são regiões 

exclusivas da lignina e celulose, respectivamente. 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

No espectro do BC (Figura 15 a) observa-se claramente os deslocamentos químicos 

correspondentes às unidades de anéis aromáticos da lignina na região entre 128,4 ppm a 166,8 

ppm (Fu et al., 2015). Contudo, após os tratamentos com o líquido iônico, verifica-se, de 

maneira geral, a redução destes sinais (Figuras 15 b-f).  

13
C Deslocamento químico (ppm) 

A1 A2 
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Para se obter um parâmetro de redução dos teores de lignina do BC tratados com o 

liquido iônico, regiões especificas do espectro de 
13

C NMR foram escolhidas. Um cálculo 

para obter a relação lignina/celulose foi proposto (Equação 10) e que deve indicar a taxa de 

remoção de lignina após os diferentes tratamentos. Para tanto, a integral da região entre 145,4 

a 164,9 ppm (A1) que faz destes sinais um identificador exclusivo para a lignina e da região 

entre 97,0 a 124,0 ppm (A2), que faz destes sinais um identificador exclusivo para a celulose 

foram utilizadas para a obtenção da taxa de remoção de lignina (Fu et al., 2015). 

 

 

 

 

A Tabela 8 apresenta o percentual de lignina por fração celulósica nos materiais 

lignocelulósicos pré-tratados e no bagaço de caju in natura obtidos a partir da Equação 10. 

 

Tabela 8 – Percentual relativo de lignina-celulose obtidos do bagaço de caju in natura e após 

pré-tratamento com líquido iônico. 

Material % Relativo Lignina-Celulose 

BC in natura 9,03 ± 0,3 

BC-LI-A 7,22 ± 1,3 

BC-LI-B 3,87 ± 0,1 

BC-LI-C 3,48 ± 1,3 

BC-LI-D 2,76 ± 0,1 

BC-LI-E 2,35± 0,2 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Observa-se que após pré-tratamento com líquido iônico os sólidos que apresentaram 

menor percentual relativo de lignina-celulose foram os pré-tratados de acordo com os 

métodos D e E, como demonstrado também na Tabela 6, que deveu-se possivelmente a 

expansão da estrutura do material lignocelulósico causando o rompimento da estrutura de 

lignina proporcionada pelo LI e NaOH (Alvira et al., 2010). O BC-LI-A apresentou maior 

percentual relativo de lignina-celulose dentre os sólidos pré-tratados (7,22 ± 1,3 0,0), 

possivelmente devido ao baixo tempo reacional, em um sistema sem agitação utilizando calor 

seco.  

Além da relação lignina-celulose, a RMN de 
13

C CPMAS foi empregada para se 

verificar os efeitos dos pré-tratamentos na cristalinidade do BC. A partir dos espectros de 

RMN na Figura 16, pode-se calcular índice de cristalinidade de acordo com Liitiä et al. 

            A1 x 100 

            (A1+A2) 

(10) 
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(2001), dividindo-se a área da região atribuída ao átomo de carbono C4 em estruturas 

ordenadas de celulose (integral da região de 91,9- 96,3 ppm) pela área atribuída ao carbono 

C4 da celulose desordenada (integral da região 83,95-91,19 ppm), conforme demonstrado na 

Equação 11. Esta abordagem foi utilizada por outros autores para avaliar a influência da 

cristalinidade da celulose sob a digestibilidade (Atalla et al., 1999, Mansfield et al., 2003, 

Park et al., 2010, Bernardinelli et al., 2015).  
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Os valores dos índices de cristalinidade (%) obtidos a partir da Equação 11 estão 

demonstrados na Tabela 9. Os sólidos obtidos após o pré-tratamento do bagaço de caju com o 

líquido iônico 2-HEAA apresentaram maior cristalinidade do que o BC in natura (Tabela 9). 

  

Tabela 9 – Índice de Cristalinidade (%) obtido por RMN 
13

C CP/MAS do BC in natura e dos 

sólidos pré-tratados (BC-LI-A; BC-LI-B; BC-LI-C; BC-LI-D e BC-LI-E). 

Método  Cristalinidade % 

In natura  9,49 ± 1,6 

BC-LI-A  17,46 ± 1,8 

BC-LI-B  22,39 ± 0,6 

BC-LI-C  22,79 ± 0,1 

BC-LI-D  24,82 ± 0,6 

BC-LI-E  24,98 ± 0,4 
Fonte: Autoria própria (2016). 

 

Maiores índices de cristalinidade foram observados no BC pré-tratado com os 

Métodos D e E, que foram de 24,82% e 24,98%, respectivamente. Possivelmente o aumento 

da cristalinidade deveu-se por estes dois métodos apresentarem maior remoção de 

hemicelulose (vide Tabela 6), tendo em vista que a hemicelulose tem uma estrutura amorfa e 

ramificada, o BC após sua remoção tornou-se mais cristalino.  

Husson et al. (2011) mostraram o efeito na cristalinidade da celulose depende do tipo 

de líquido iônico. Análises de RMN de 
13

C CP/MAS revelaram aumento da cristalinidade na 

celulose pré-tratada com acetato de 1-etil-3-metimidazólio, porém diminuição nesse índice na 

(11) 
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celulose pré-tratada com 1-etil 3-metil imidazolium metil-fosfonato. No entanto, essa perda 

parcial de cristalinidade não foi suficiente para afetar a digestibilidade do material, pois os 

sólidos pré-tratados por ambos líquidos iônicos apresentaram altos rendimentos de glicose 

após a hidrólise enzimática (Husson et al., 2011). Resultado semelhante foi observado neste 

trabalho, como demonstrado no tópico 4.3, em que todos os métodos analisados produziram  

sólidos com alta digestibilidade de celulose na hidrólise enzimática, apesar das diferenças nos 

índices de  cristalinidade  (Tabela 9). 

Os resultados das análises de RMN de 
13

C CP/MAS (Figura 15) corroboraram com os 

resultados obtidos por FTIR (Figura 13) e análise química (Tabela 6), demonstrando que o 

BC após pré-tratamento com líquido iônico prótico 2-HEAA apresentou significativa remoção 

de lignina em todos os métodos analisados. 

 

4.3.Hidrólise enzimática do Bagaço de Caju in natura e pré-tratado com líquido iônico 

 

A hidrólise enzimática foi o parâmetro de avaliação do desempenho de cada um dos 

pré-tratamentos que foram empregados nesta pesquisa. O perfil da digestibilidade da celulose 

na hidrólise enzimática dos sólidos previamente tratados com líquido iônico prótico 2-HEAA 

é demonstrado na Figura 16, que revela que os sólidos BC-LI-A, BC- LI-B, BC- LI-C, BC- 

LI-D e BC- LI-E foram eficazes na conversão de celulose em glicose. 
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Figura 16 – Perfil da digestibilidade da celulose na hidrólise enzimática do BC, BC-LI-A, 

BC-LI-B, BC-LI-C, BC-LI-D e BC-LI-E conduzida a 45 ºC, 150 rpm, pH 4,8 por 96 h e 

utilizando a enzima do complexo Celulase de Trichoderma reessei (30 FPU/g celulose). (►) 

Bagaço de caju in natura; (●) BC-LI-A (▼) BC-LI-B (◄) BC-LI-C (■) BC-LI-D e (▲) BC-

LI-E. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

 

                            

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

O BC não tratado apresentou somente 23,13 ± 0,6% de digestibilidade da celulose 

inicial, que foi bem inferior às obtidas nos sólidos após pré-tratamento com líquido iônico 

prótico 2-HEAA. Os pré-tratamentos BC-LI-A e BC-LI-C com menor remoção de lignina 

(vide Tabela 6) apresentaram menor digestibilidade (60,65 ± 2,9% e 73,10 ± 0,2%, 

respectivamente) (Figura 16) dentre os pré-tratamentos, contudo ainda assim houve um 

incremento de digestibilidade de celulose em aproximadamente duas vezes em relação BC in 

natura.  

Após 96 h de hidrólise, os sólidos pré-tratados com maior digestibilidade de celulose 

foram o BC-LI-B (98 %), BC-LI-D (88,59 %) e BC-LI-E (94,88 %), os quais apresentaram 

menores percentuais de lignina (vide Tabela 6), comprovando a hipótese de que a remoção da 

lignina favorece o acesso da enzima celulase à celulose, aumentando assim, a eficiência da 

hidrólise enzimática (Jørgensen et al., 2007; Selig et al., 2009; Karagöz et al., 2012). Ao 

correlacionar com a cristalinidade, o BC após pré-tratamento com LI apresentou aumento na 

cristalinidade, que induziria a apresentar menor digestibilidade de celulose, porém, há muitas 
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controvérsias sobre influência da cristalinidade na recalcitrância (Foston et al., 2011; Pu et 

al., 2013).  

Trabalhos mais recentes defendem a ideia de que a eficiência do pré-tratamento para 

reduzir a recalcitrância não está claramente correlacionada com o decréscimo da 

cristalinidade. Outros parâmetros como a relação lignina/celulose, morfologia, porosidade, 

grau de polimerização, distribuição da lignina e hemicelulose são mais importantes (Hubbell 

et al., 2010; Foston et al., 2011; Bali et al., 2015). No entanto, foi demonstrado neste trabalho 

que o LI 2-HEAA proporcionou efetiva extração da lignina em todos os métodos analisados 

(Vide Tabela 8) e aumento de até 4,3 vezes na digestibilidade da celulose (BC-LI-E), mesmo 

com o aumento da cristalinidade. 

Zhang et al. (2011), chegaram a conclusões semelhantes ao tratar palha de milho em 

uma extrusora de dupla rosca, em que não encontraram uma redução significante no índice de 

cristalinidade que justificasse o aumento nos rendimentos de hidrólise obtidos. Revelando que 

o aumento da área superficial e a desconstrução da parede celular observada por MEV foram 

considerados os responsáveis pelo aumento da sacarificação enzimática. 

Qiu et al. (2012) reportaram digestibilidade da celulose do bagaço da cana-de-açúcar 

(mesmas condições de hidrólise enzimática deste trabalho) de 87% utilizando no pré-

tratamento o líquido iônico aprótico acetato de 1-etil-3-metilimidazólio [Emim][Ac]. Silva 

(2013) utilizando o mesmo líquido iônico aprótico no pré-tratamento do bagaço de cana 

obteve digestibilidade de 98%. Estes valores apresentados estiveram na mesma faixa de 

digestibilidade da celulose do BC obtidos nesta pesquisa utilizando um líquido iônico prótico, 

cujas principais vantagens são o baixo custo e a facilidade de síntese.  

Observa-se que com o aumento do tempo de hidrólise, os rendimentos de glicose 

foram aumentando em todos os sólidos (BC e BC-LI) (Figura 17), indicando que no início da 

sacarificação, existem dificuldades no acesso das enzimas ao substrato, e que no decorrer da 

quebra das ligações β-1,4-glicosídica das moléculas de celulose, ocorre uma diminuição do 

tamanho do polímero (Gan et al., 2003), facilitando o acesso das enzimas ao substrato BC-LI, 

obtendo maiores rendimentos entre 72 h e 96 h. 

O rendimento de glicose de mgglicose/gBC-LI e mgglicose/gBC pode ser observados nas 

Figura 17a e 17b. O rendimento de glicose em mgglicose/gBC-LI leva em consideração os sólidos 

remanescentes obtidos após pré-tratamento, que é o percentual de sólido pré-tratado obtido 

para cada um grama de BC in natura. 

Analisando o rendimento em mgglicose/gBC-LI (Figura 17-a), observa-se o elevado 

rendimento de glicose após pré-tratamento do BC, em que o BC in natura apresentou 



 

62 

 

0 20 40 60 80 100

0

100

200

300

400

500

600

700

800

(b)

Tempo (h)

R
e
n

d
im

e
n

to
 (

m
g

g
li

c
o
se

/g
B

C
)

 

 

rendimento de 48 mgglicose/gBC, enquanto após pré-tratamento com 2-HEAA, apresentou 270 

mgglicose/gBC-LI (BC-LI-A), 747,72 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-B), 541,84 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-

C), 626,43 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-D) e 720,92 mgglicose/gBC-LI (BC-LI-E).  

 

Figura 17 – Perfil do rendimento de glicose, em (a) mgglicose/gBC-LI e (b) mgglicose/gBC, na 

hidrólise enzimática do BC, BC-LI-A, BC-LI-B, BC-LI-C, BC-LI-D e BC-LI-E conduzida a 

45 ºC, 150 rpm, pH 4,8 por 96 h e utilizando a enzima do complexo Celulase de Trichoderma 

reessei (30 FPU/g celulose). (●) Método A; (▼) Método B; (◄) Método C; (■) Método D; 

(▲) Método E e (►) Bagaço de caju in natura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 
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Após 96 de hidrólise enzimática o rendimento de glicose por grama de bagaço in 

natura foi de 143 mgglicose/gBC (BC-LI-A), 314 mgglicose/gBC (BC-LI-B), 335 mgglicose/gBC (BC-

LI-C), 100 mgglicose/gBC (BC-LI-D) e 28,83 mgglicose/gBC (BC-LI-E), enquanto que o BC in 

natura apresentou 48 mgglicose/gBC. Devido às perdas de massa, no decorrer do processo e alta 

solubilização em LI, o BC-LI-E apresentou rendimento de glicose em mgglicose/gBC inferior ao 

BC. Procedimento que poderia garantir maior obtenção de sólidos remanescente seria a 

substituição da filtração a vácuo por centrifugação nas lavagens do bagaço para retirar LI, 

tendo em vista que foi observada significativa perda de material retido no papel de filtro.   

Os pré-tratamentos que apresentaram elevados teores de sólidos remanescentes e alta 

digestibilidade da celulose foram os BC-LI-B e BC-LI-C. Porém, o método B removeu mais 

lignina (82,51 % de remoção) e apresentou elevado rendimento de glicose em comparação aos 

métodos analisados.  

 

4.4.Recuperação e reuso do LI  

 

A hidrólise enzimática do BC-LI-R-B (bagaço de caju pré-tratado com metodologia B 

com o reuso do líquido iônico) foi analisada considerando o mesmo percentual de celulose do 

BC-LI-B a fim de analisar a capacidade de reuso do LI para posteriores pesquisas. Foram 

estudados três processos sucessivos, o que significa dois processos de reuso do LI. A 

digestibilidade da celulose em 72 h do BC-LI-R-B1 (bagaço de caju pré-tratado com o 

primeiro reuso do LI) encontrada foi de 60,51 ± 7% e para o BC-LI-R-B2 (bagaço de caju 

pré-tratado com o segundo reuso do LI) de 66,11 ± 4,5%, o BC-LI-B apresentou 

digestibilidade de celulose em 72 h de 91,74 ± 3,7 %. Diante desses resultados, observa-se 

que o LI 2-HEAA pode ser reutilizado sem perdas significativas na eficiência do pré-

tratamento do BC, tendo que o BC in natura apresentou digestibilidade de celulose de apenas 

de 22,7 ± 6,6 % em 72 h de hidrólise.  

O rendimento de glicose em mgglicose/gBC e mgglicose/gBC-LI do BC in natura, BC-LI-B, 

BC-LI-R-B1 e BC-LI-R-B2 pode ser observado na Figura 18. 
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Figura 18 – Rendimento de glicose em a) mgglicose/gBC-LI e b) mgglicose/gBC, na hidrólise 

enzimática do BC in natura, BC-LI-B, BC-LI-R-B1 e BC-LI-R-B2 conduzida a 45 ºC, 150 

rpm, pH 4,8 no tempo de 72 h utilizando a enzima do complexo Celulase de Trichoderma 

reessei (30 FPU/g celulose). Os valores com letras diferentes representam diferenças 

estatisticamente diferentes (p<0,05) entre as hidrólises enzimáticas realizadas em diferentes 

tempos. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

Segundo o estudo estatístico por ANOVA, para um nível de significância de 95%, os 

rendimentos de glicose no tempo de 72 h não apresentaram significativa diferença entre o BC-LI-

R-B1 e BC-LI-R-B2, em que o BC-LI-R-B1 apresentou rendimento de glicose de 463,09 

mgglicose/gBC-LI e o BC-LI-R-B2 505,09 mgglicose/gBC-LI (Vide Figura 18a). Em relação ao 

percentual de sólidos remanescentes o BC-LI-R-B1 obteve rendimento de glicose de 180,6 

mgglicose/gBC  e o BC-LI-R-B2 de 166,68 mgglicose/gBC, apresentando ainda maior rendimento 

de glicose do que no BC in natura (24,09 mgglicose/gBC) (Vide Figura 18b). 

Haykir et al. (2013a) e Li et al. (2010b) mostram que a acumulação de componentes 

na solução recuperada do contínuo reuso do líquido iônico acetato de 1-etil-3-metimidazólio, 

diminuem a eficiência de remoção da lignina e o rendimento de glicose obtido na hidrólise 

enzimática. Supostamente a lignina do LI-R-B não foi totalmente removida no processo de 

acidificação, acumulando-se nos ciclos de pré-tratamento, e que possivelmente deve ter 

influenciado no rendimento de glicose do BC após pré-tratamento com LI-R-B1 e LI-R-B2, 

quando comparados com o BC pré-tratado com o LI puro. 
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 No entanto, o rendimento de glicose obtido para o bagaço de caju pré-tratado com LI 

reaproveitado mostra-se superior ao bagaço de caju pré-tratado de acordo com a metodologia 

A e na mesma faixa de rendimento do BC pré-tratado com a metodologia C. Por apresentar 

maior teor de sólidos após pré-tratamento, o BC pré-tratado com LI reaproveitado apresentou 

rendimento de glicose superior ao obtido no Método D e E (Vide Figura 17 b). Diante desses 

resultados é possível reaproveitar o LI, obtendo sólidos com altos rendimentos de glicose. 
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5. CONCLUSÃO 

 

O LI 2-HEAA apresentou efetiva extração da lignina em todos os pré-tratamentos 

estudados, apresentando remoção de até 90%, observado pelo método químico, FTIR e RMN. 

A digestibilidade de celulose das amostras pré-tratadas com 2-HEAA atingiu 60,65% (BC-LI-

A) a 98% (BC-LI-B), elevando em 4 vezes mais quando comparado com o bagaço de caju in 

natura (22,95%). Este melhor desempenho enzimático pode está relacionado com a 

diminuição do percentual de lignina conferido ao BC após pré-tratamento com LI 2-HEAA. 

Os rendimentos de glicose na hidrólise das amostras pré-tratadas apresentaram-se 

muito superiores à maioria dos rendimentos dos tratamentos do BC encontrados na literatura, 

principalmente relacionados a tratamentos ácidos ou alcalinos. 

O pré-tratamento mais efetivo foi o método B, conduzido em estufa por 24h a 130 °C, 

utilizando uma porcentagem de BC de 8,68 % m/m em líquido iônico prótico obteve alta 

remoção de lignina, aumento do percentual de celulose, com elevada digestibilidade, 

metodologia mais simples, altos teores de sólidos remanescentes e rendimento de 747,72 

mgglicose/gBC-LI. 

Os estudos sobre a recuperação e reutilização do líquido iônico obtido do Método B, 

confirmam que o LI 2-HEAA pode ser reutilizado, obtendo elevados rendimento de glicose 

quando comparado com o BC, apresentando rendimento glicose de 505,09 mgglicose/gBC-LI no 

terceiro ciclo de reuso. 

Diante dos resultados apresentados, pode-se considerar o líquido iônico prótico acetato 

de 2- hidroxietilamonina (2-HEAA) um potencial solvente verde no pré-tratamento do bagaço 

de caju (BC). Em que o BC pré-tratado com os diferentes métodos apresenta-se com alto 

rendimento de glicose e como promissor na obtenção de produtos de valor agregado. 

 

 

 



 

67 

 

6. REFERÊNCIAS 

 

ADEBAJO, M. O.; FROST, R. L. Infrared and 
13

C MAS nuclear magnetic resonance 

spectroscopic study of acetylation of cotton. Spectrochimica Acta Part A, v.60, p.449-453, 

2004. 

 

ALVAREZ, V. Bronsted Ionic Liquids for Sustainable Processes: Synthesis and Physical 

Properties. Chemical Engineering Journal, v. 55, p, 625–632, 2010. 

 

ALVAREZ, V. H. Termodinâmica e aplicações de líquidos iônicos. D.Sc. Thesis (in 

Portuguese). School of Chemical Engineering. University of Campinas, Campinas, 2010. 

 

ALVAREZ V. H.; MATTEDI, S.; MARTIN-PASTOR, M.; AZNAR, M.; IGLESIAS, M. 

Thermophysical properties of binary mixtures of {ionic liquid 2-hydroxy ethylammonium 

acetate + (water, methanol, or ethanol)}. J. Chem. Thermodynamics, v. 43, p. 997–1010, 

2011. 

 

ALVIRA, P.; TOMÁS-PEJÓ, E.; BALLESTEROS, M.; NEGRO, M. J. Pretreatment 

technologies for an efficient bioethanol production process based on enzymatic hydrolysis: A 

review. Bioresour.Technol. v. 101, p. 4851–4861, 2010 

 

ARANTES, V.; SADDLER, J. N. Access to cellulose limits the efficiency of enzymatic 

hydrolysis: the role of amorphogenesis. Biotechnology for Biofuels, v. 3, p. 3-4, 2010.  

 

ATALLA, R. H.; VANDERHART, D. L. The role of solid state 
13

C NMR spectroscopy in 

studies of the nature of native celluloses. Solid State Nuclear Magnetic Resonance, v. 15, p. 

1–19, 1999. 

 

BADHAN, A. K.; CHADHA, B. S.; KAUR, J.; SAINI, H. S.; BHAT, M. K. Production of 

multiple xylanolytic and cellulolytic enzymes by thermophilic fungus Myceliophthora sp. IMI 

387099. Bioresource Technology, v. 98, p. 504-510, 2007. 

 



 

68 

 

BALI G.; MENG, X.; DENEFF J. I.; SUN, Q.; RAGAUSKAS, A. J. The effect of alkaline 

pretreatment methods on cellulose structure and accessibility. ChemSusChem, v. 8, p.275–

279, 2015. 

 

BERNARDINELLI, O. D.; LIMA, M. A.; REZENDE, C. A.; POLIKARPOV, I.; AZEVEDO 

E. R. Quantitative 13C MultiCP solid‑state NMR as a tool for evaluation of cellulose 

crystallinity index measured directly inside sugarcane biomass. Biotechnol Biofuels, v. 8, 

p.110, 2015. 

 

BORTOLAZZO, N. G. Isolamento e seleção de fungos celulóliticos para a hidrólise 

enzimática do bagaço de cana de açúcar. Dissertação para obtenção do título de mestre em 

ciências. Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Universidade de São Paulo, 

Piracicaba, 2011. 

 

BRANDT, A.; GRÄSVIK, J.; HALLETT, J. P.; WELTON, T. Deconstruction of 

lignocellulosic biomass with ionic liquids. Green Chemistry, v. 15, n. 3, p. 550-583, 2013. 

 

CARRASCO, F. Thermo-mechano-chemical pretreatment of wood in a process development 

unit. Wood Science and Technology, v. 26, p. 413-428, 1992.  

 

CARRILO, F.; COLOM, X.; SUNOL, J. J. SAURINA, J. Structural FTIR analysis and 

thermal characterisation of lyocell and viscose-type fibers. European Polymer Journal, v. 

40, p. 2229–2234, 2004. 

 

CHEMMÉS, C. S.; SILVA, F. C.; SOUZA, L. S.; AZEVEDO JUNIOR, R. A.; CAMPOS. L. 

M. A. Estudo de métodos físico-químicos no pré-tratamento de resíduos lignocelulósicos para 

produção de etanol de segunda geração. Seminário Estudantil de Produção Acadêmica, 

UNIFACS, 2013.  

 

CHENG, G.; VARANASI, P.; LI, C. L.; LIU, H. B.;MENICHENKO, Y. B.; SIMMONS, B. 

A.; KENT, M. S.; SINGH, S. Transition of Cellulose Crystalline Structure and Surface 

Morphology of Biomass as a Function of Ionic Liquid Pretreatment and Its Relation to 

Enzymatic Hydrolysis. . Biomacromolecules, v. 12, p. 933-941, 2011. 

 



 

69 

 

CHIARAMONTI, D.; PRUSSI, M.; FERRERO, S.; ORIANI, L.; OTTONELO, P.; TORRE, 

P.; CHERCHI, F. Review of pretreatment processes for lignocellulosic ethanol production, 

and development of an innovative method. Biomass and Bioenergy, v. 7, p 25-35, 2012. 

 

CONSORTI, C. S.; SOUZA, R. F.; DUPONT, J. Líquidos iônicos contendo o cátion 

dialquilimidazólio: estrutura, propriedades físico-químicas e comportamento em solução. 

Química Nova, v. 24, n. 6, p. 830-837, 2001. 

 

CORGIÉ, S. C.; SMITH, H. M.; WALKER, L. P. Enzymatic transformations of cellulose 

assessed by quantitative high-throughput fourier transform infrared spectroscopy (QHT-

FTIR). Biotechnol Bioeng., v.08, p. 1509-20, 2011. 

 

CORREIA, J. A. C.; JÚNIOR, J. E. M.; GONÇALVES, L. R. B.; ROCHA, M. V. P. Alkaline 

Hydrogen Peroxide Pretreatment of Cashew Apple Bagasse for Ethanol Production: Study of 

Parameters. Bioresource Technology, v. 139, p. 249-156, 2013. 

 

DADI, A. P.; VARANASI, S.; SCHALL, C. A. Enhancement of cellulose saccharification 

kinetics using na ionic liquid preetrearment step. Biotechnology and Bioengineerin, p. 904-

910, 2006. 

 

DELBEN, J. R. J.; SPONTONI, T. A.; OLIVEIRA, F. F.; CANDELÓRIO, P. D.; DELBEN, 

A. S. T.; COELHO, M. B. Pirólise à vácuo da aroeira. Congresso brasileiro de engenharia e 

ciência dos materiais, 17, Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu: CBECIMat, 2006. 

 

EARLE, M. J.; SEDDON, K. R. Ionics liquids. Green sovents for the future. Pure appl. 

Chem., v. 72, p. 1391-1398, 2000. 

 

EMBRAPA (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária). Cultivo do cajueiro. Disponível 

em: <http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/FontesHTML/Caju/CultivodoCajueiro> 

Acesso em: 23 set. 2014. 

 

FENG, R.; ZHAO, D.; GUO, YONGJUN. Revisiting characteristics of ionic liquids: A 

review for further application development. Journal of Environmental Protection, v. 1, p. 

95-104, 2010. 



 

70 

 

 

FERRAZ, A.; MENDONÇA, R.; COTRIM, A. R.; SILVA, F. T. The use of white-rot 

decaying as a pretreatment for organosolv delignification of Eucalyptus grandis wood. 

Wokshop on Applications of Biotechnology in Bioenergy SyStems, Otawa, Canadá. 

 

FERREIRA, V. F.; ROCHA, D. R; SILVA, F. C. Potencialidades e oportunidades na química 

da sacarose e outros açúcares. Química Nova, v. 32, n. 3, p.623-638, 2009. 

 

FOSTON, M. B.; HUBBELL, C. A.; RAGAUSKAS, A. J. Cellulose isolation methodology 

for NMR Analysis of cellulose ultra structure. Materials, v.4, p.1985–2002, 2011. 

 

FRANZOI, A. C.; BRONDANI, D.; ZAPP, E.; MOCCELINI, S. K.; FERNANDES, S. C.; 

VIEIRA, C. Incorporação de líquidos iônicos e nanopartículas metálicas na construção de 

Sensores eletroquímicos. Química Nova, v. 34, No. 6, 1042-1050, 2011. 

 

FU, L.; MCCALLUM, S. A.; MIAO, J.; HART, C., TUDRYN, G. J.; ZHANG, F.; 

LINHARDT, R. J. Rapid and accurate determination of the lignin content of lignocellulosic 

biomass by solid-state NMR, Fuel, v. 141, p. 39–45, 2015. 

 

GAN, Q.; ALLEN, S. J.; TAYLOR, G. Kinetic dynamics in heterogeneous enzymatic 

hydrolysis of cellulose: an overview, an experimental study and mathematical modeling. 

Process Biochemistry, v.38, p.1003-1018, 2003. 

 

GHOSE, T. K. Measurement of cellulase activities. Pure Appl. Chem., v. 59, p. 257– 268, 

1987. 

 

GOLDEMBERG, J.; COELHO, S. T.; GUARDABASSI, P. The sustainability of ethanol 

production for sugarcane. Energy policy, v. 36, p. 2086-2097, 2008. 

 

GOMEZ, L. D., BRISTOW, J.K, STATHAM, E. R., MCQUEEN-MASON, S. J. Analysis of 

saccharification in Brachypodium distachyon stems under mild conditions of hydrolysis. 

Biotechnology for Biofuels, p. 1-15, 2008. 

 



 

71 

 

GOUVEIA, E. R.; DO NASCIMENTO, R. T.; SOUTO-MAIOR, A. M.; ROCHA, G. J. M. 

Validação de metodologia para a caracterização química de bagaço de cana-de-açúcar. 

Química Nova, v.32, p.1500–1503, 2009. 

 

HAHN-HÄGERDAL, B.; GALBE, M.; GORWA-GRAUSLUND, M. F.; LIDÉN G., 

ZACCHI G. Bio-ethanol – the fuel of tomorrow from the residues of today. Trends in 

biotechnology, v. 24, p.549-556, 2006. 

 

HAYKIR, N. I.; BAHCEGUL, E.; BICAK, N.; BAKIR, U. Pretreatment of cotton stalk with 

ionic liquids including 2-hydroxy ethyl ammonium formate to enhance biomass digestibility. 

Ind. Crop Prod. v. 41, p. 430–436, 2013a. 

 

HAYKIR, N. I.; BAKIRA, U. Ionic liquid pretreatment allows utilization of high 

substrateloadings in enzymatic hydrolysis of biomass to produce ethanol from cotton stalks. 

Industrial Crops and Products, v. 51 p. 408– 414, 2013b. 

 

HIMMEL, M. E.; DING, S-Y.; JOHNSONS, D. K.; ADNEY, W. S.; NIMLOS, M. R.; 

BRADY, J. W.; FOUST, T. D. Biomass recalcitrance: Engineering plants and enzymes for 

biofuel production. Science, v. 315, p. 804–807, 2007. 

 

HOLANDA, J. S.; TORRES, J. F; OLIVEIRA, M. T; FERREIRA FILHO, L.; HOLANDA, 

A. C. Da carne de caju à carne de cordeiro. Natal: Emparn (Emparn. Boletim de pesquisa), 

p. 42, 2010. 

  

HU, Z.; WEN, Z. Enhancing enzymatic digestibility of switchgrass by microwave assisted 

alkali pretreatment. Biochemical Engineering Journal, v. 38, p. 369-378, 2008. 

 

HUBBELL, C. A.; RAGAUSKAS, A. J. Effect of acid-chlorite delignification on cellulose 

degree of polymerization. Bioresour Technol, v.101, p. 7410–7415, 2010. 

 

HUSSON, E.; BUCHOUX, S.; AVONDO, C.; CAILLEU, D.; DJELLAB, K.; GOSSELIN, I.;  

WATTRAINT, O.; SARAZIN, C. Enzymatic hydrolysis of ionic liquid-pretreated celluloses: 

Contribution of CP-MAS 
13

C NMR and SEM. Bioresource Technology, v. 102, p. 7335–

7342. 



 

72 

 

JIANG, L. Q.; FANG, Z.; LI, X. K.; LUO, J.; FANA, S. P. Combination of dilute acid and 

ionic liquid pretreatments of sugarcane bagasse for glucose by enzymatic hydrolysis. Process 

Biochemistry, v. 48, p. 1942–1946, 2013.  

 

JØRGENSEN, H.; KRISTENSEN, J. B.; FELBY, C. Enzymatic conversion of lignocellulose 

into fermentable sugars: challenges and opportunities. Biofuels, Bioproducts and 

Biorefining, v. 1, p. 119-134, 2007. 

 

JOHNSON, R. L.; SCHMIDT-ROHR, K. Quantitative solid-state 
13

C NMR with signal 

enhancement by multiple cross polarization. J Magn Reson, v. 239, p. 44–49, 2014. 

 

KARATZOS, S. K.; EDYE, L. A.; DOHERTY, W. O. S. Sugarcane bagasse pretreatment 

using three imidazolium-based ionic liquids; mass balances and enzyme kinetics. 

Biotechnology for Biofuels, v.5, p.62, 2012. 

 

KESHWANI, D. R. Microwave pretreatment of switchgrass for bioethanol production. 

Tese de Doutorado. Universidade Estadual da Carolina do Norte, Carolina do Norte, Estados 

Unidos da América, 2009. 

 

KILPELAINEN, I., XIE, H., KING, A., GRANSTROM, M., HEIKKINEN, S., 

ARGYROPOU-LOS D. S.  Dissolution of wood in ionic liquids. J. Agric Food 

Chem, v. 55, p.9142–9148, 2007 

 

KLEIN-MARCUSCHAMER, D.; SIMMONS, B. A.; BLANCH, H. W. Techno-economic 

analysis of a lignocellulosic ethanol biorefinery with ionic liquid pre-treatment. Biofuels, 

Bioproducts and Biorefinering, v. 5, p. 562–569, 2011. 

 

KOMATSU T.; KIKUCHI J. Selective signal detection in solid-state NMR using rotor-

synchronized dipolar dephasing for the analysis of hemicelluloses in lignocellulosic biomass. 

J Phys Chem Lett, v. 4, p. 2279–2283, 2013. 

 

KOOTSTRA, A. M. J.; BEEFTINK, H. H.; SCOTT. E. L.; SANDERS, J. P. M. Optimization 

of the dilute maleic acid pretreatment of wheat straw.  Biotechnology for Biofuels, v. 2, p. 

31, 2009.  



 

73 

 

LEE, S. H.; DOHERTY, T. V.; LINHARDT, R. J.; DORDICK, J. S. Ionic Liquid-Mediated 

Selective Extraction of Lignin From Wood Leading to Enhanced Enzymatic Cellulose 

Hydrolysis. Biotechnology and Bioengineering, v. 102, p. 1368 – 1376, 2008. 

 

LI, B.; FILPPONEN, I.; ARGYROPOULOS, D. S. Acidolysis of wood in ionic Liquids. Ind. 

Eng. Chem. Res, v.49, p. 3126-3136, 2010a. 

 

LI, B.; ASIKKALA, J.; FILPPONEN, I.; ARGYROPOULOS, D. S. Factors affecting 

wooddissolution and regeneration of ionic liquids. Ind. Eng. Chem. Res, v. 49, p. 2477–

2484, 2010b. 

 

LIITIÄ, T.; MAUNU, S. L.; HORTLING, B. Solid state NMR studies on in homogeneous 

structure of fibre wall in kraft pulp. Holzforschung: international journal of the biology, 

chemistry, physics and technology of wood, v. 55, p. 503–510, 2001. 

 

LIMA, J. R. Caracterização físico-química e sensorial de hambúrguer vegetal elaborado à 

base de caju. Ciência e Agrotecnologia, v.32, p.191-195, 2008. 

 

LIU, L.; JU, M.; LI, W.; JIAN, Y.Cellulose extraction from Zoysia japonica pretreated 

byalumina-doped MgO in AMIMClLe. Carbohydrate Polymers, v. 113, p. 1-8, 2014. 

 

LOPES, A. M. C.; JOÃO, K. G.; RUBIK, D.; BOGEL-LUKASIK, E.; ANDREAUS, J.; 

DUARTE, L.C.; BOGEL-LUKASIK, R. Pretreatment of lignocellulosic  biomass using ionic 

liquids: Wheat straw fractionation. Bioresource Technology, v.142, p. 198-208, 2013.  

 

LORENTZ, R. H. Seleção de isolados de Paenabacillus sp. com atividade enzimática e 

antimicrobiana. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Faculdade de Agronomia. 

Dissertação, Porto Alegre, 2005. 

 

MAIA, G. A.; ALBUQUERQUE, C. A. N. Curso de processamento de sucos e polpas de 

frutas tropicais. Associação das indústrias processadoras de frutos tropicais – ASTN. 

Fortaleza, 2000. 

 



 

74 

 

MAKI-ARVELA, P.; ANUGWOM, I.; VIRTANEN, P.; SJOHOLM, R.; MIKKOLA, J. P. 

Dissolution of lignocellulosic materials and its constituents using ionic liquids-A review. Ind 

Crops, v. 32, p. 175–201, 2010. 

 

MANSFIELD, S. D.; MEDER, R. Cellulose hydrolysis - the role of monocomponent 

cellulases in crystalline cellulose degradation. Cellulose, v. 10, p. 159-169, 2003. 

  

MORA-PALE, M.; MELI. L.; DOHERTY, T. V.; LINHARDT, R. J.; DORDICK, J. S. Room 

Temperature Ionic Liquids as Emerging Solvents for the Pretreatment of Lignocellulosic 

Biomass. Biotechnology and Bioengineering, v. 108, p.6, 2011. 

 

MORAIS, S.A.L.; NASCIMENTO, E.A.; MELO, D.C. Análise da madeira de Pinus oocarpa 

parte I – estudo dos constituintes macromoleculares e extrativos voláteis. Revista Árvore, v. 

29, n. 3, 2005. 

 

MORTON, J. F.; DOWLING, C. F. Fruits of warm climates. Creative Resources Systems, p. 

239-240, 1987. 

 

MUDAMBI, S. R.; RAJAGORPAL, M. V. Vitamin C content of fruits grown in Nigeria. 

Journal of Food Technology, v. 12, p. 189-191, 1977. 

 

NAKASHIMA, K.; YAMAGUCHI, K.; TANIGUCHI, N.; ARAI, S.; YAMADA, R.; 

KATAHIRA, S.; ISHIDA, N.; TAKAHASHI, H.; OGINO, C.; KONDO, A. Direct bioethanol 

production from cellulose by the combination of cellulase-displaying yeast and ionic liquid 

pretreatment. Green Chemistry, v. 13, p. 2948-2953, 2011. 

 

OGEDA, T. L.; PETRI, D. F. S. Hidrólise enzimática de biomassa. Química Nova, Vol. 33, 

No. 7, 1549-1558, 2010. 

 

OH, S. Y.; DONG, I. Y.; SHIN, Y.; HWAN, C. K.; HAK, Y. K.; YONG, S. C.; WON, H. P.; 

JI, H. Y. Crystalline structure analysis of cellulose treated with sodium hydroxide and carbon 

dioxide by means of X-ray diffraction and FTIR spectroscopy. Carbohydr. Res., v. 340, p. 

2376-2391, 2005. 

 



 

75 

 

ÖHGREN, K.; BENGTSSON, O.; GORWA-GRAUSLUND, M. F.; GALBE, M.; HAHN-

HÄGERDAL, B.; GUIDO, Z. Simultaneous saccharification and co-fermentation of glucose 

and xylose in steam-pretreated corn stover at high fiber content with Saccharomyces 

cerevisiae TMB3400. Journal of Biotechnology, v. 126, p.488–498, 2006. 

 

OLIVIER-BOURBIGOU, H.; MAGNA, L.; MORVAN, D. Ionic liquids and catalysis: recent 

progress from knowledge to applications. Appl. Catal. A., v. 373, p. 1–53, 2010. 

 

PENTTIL , A.; UUSI-KYYNY, P.; ALOPAEUS, V. Distillable Protic Ionic Liquid 

2‑(Hydroxy) ethylammonium Acetate (2- HEAA): Density, Vapor Pressure, Vapor−Liquid 

Equilibrium, and Solid−Liquid Equilibrium. Industrial e Engineering Chemistry Research, 

2014. 

 

PEREIRA Jr., N.; COUTO, M. A. P. G.; SANTA ANNA, L. M. M. Biomass of 

lignocellulosic composition for fuel ethanol production and the context of biorefinery. Series 

on Biotechnology, Ed. Amiga Digital UFRJ, Rio de Janeiro, v.2, p. 45, 2008. 

 

PEREIRA Jr., N.; CASTRO, A. M. Produção, propriedades e aplicação de celulases na 

hidrólise de resíduos agroindustriais. Química Nova, v. 33, n. 1, p. 181–188, 2010. 

 

PEREZ-PIMENTA, J. A.; LOPEZ-ORTEGA, M. G.; VARANASI, P.; STAVILA, V.; 

CHENG, G.; SINGH, S.; SIMMONS, B. A. Comparison of the imact of ionic liquid 

pretreatment on recalcitrance of agave bagasse and switchgrass. Bioresource Technollogy, v. 

127, p.18-24, 2013. 

 

PERIC, B.; SIERRA, J.; MARTÍ, E.; CRUAÑAS, R.; GARAU, M. A.  A comparative study 

of the terrestrial ecotoxicity of selected protic and aprotic ionic liquids. Chemosphere, v. 108, 

p. 418–425, 2014. 

 

PITARELO, A. P. Avaliação da susceptibilidade do bagaço e da palha de cana-de-açúcar 

à bioconversão via pré-tratamento a vapor e hidrólise enzimática. Dissertação de 

mestrado Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2007. 

 



 

76 

 

PITARELO, A. P.; SILVA, T. A.; PERALTA-ZAMORA, P. G.; RAMOS, L. P. Effect of 

moisture content in the steam treatment and enzymatic hydrolysis of sugarcane bagasse. 

Química Nova, v. 35, p.1-8, 2012. 

 

PU, Y.; HU, F.; HUANG, F.; DAVISON, B.; RAGAUSKAS, A. Assessing the molecular 

structure basis for biomass recalcitrance during dilute acid and hydrothermal pretreatments. 

Biotechnol Biofuels, v. 6, p. 15, 2013. 

 

QIU, Z.; AITA, J. M.; WALKER, M. S. Effect of ionic liquid pretreatment on the chemical 

composition, structure and enzymatic hydrolysis of energy cane bagasse. Bioresource 

Technology, v. 117, p. 251–256, 2012. 

 

RABELO, S. C.; MACIEL FILHO, R.; COSTA, A. C. Lime pretreatment and fermentation of 

enzymatically hydrolyzed sugarcane bagasse. Appl Biochem Biotech. v. 169, p. 1696–712, 

2013. 

 

REQUEJO, A.; PELETEIRO, S.; RODRIGUEZ, A.; GARROTE, G.; PARAJO, J. C. Second-

generation bioethanol from residual woody biomass. Energy Fuels, v. 25, p. 4803−4810, 

2011. 

 

ROCHA, M. V. P. Produção de Bioetanol a partir de Pedúnculo de Caju (Anacardium 

occidentale L.) por Fermentação Submersa. Tese de Doutorado. Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte, Rio Grande do Norte – Natal, 2010. 

 

ROCHA, M. V. P.; RODRIGUES, T. H. S.; MELO, V. M. M.; GONÇALVES, L. R. B.; 

MACEDO, G. R. Cashew apple bagasse as a source of sugars for ethanol production by 

Kluyveromyces marxianus CE025. Journal of industrial microbiology e biotechnology, v. 

38, p. 1099-1107, 2011. 

 

RODRIGUES, T. H. S. Estudo do pré-tratamento alcalino em microondas da fibra do 

caju (Anacardium occidentale L.) seguido de hidrólise enzimática para produção de 

etanol. Dissertação de mestrado. Universidade Federal do Ceará, Fortaleza-Ceará, Brasil, 

2010. 

 



 

77 

 

RODRIGUES, T. H. S., ROCHA, M. V. P., MACEDO, G.R., GONÇALVES, L.R.B. Ethanol 

Production from Cashew Apple Bagasse: Improvement of Enzymatic Hydrolysis by 

Microwave-Assisted Alkali Pretreatment. Appl. Biochem. Biotechnol. v. 164, p. 929-943, 

2011. 

 

SÁEZ, F., BALLESTEROS, M., BALLESTEROS, I., MANZANARES, P., OLIVA, J. M., 

NEGRO, M. J. Enzymatic Hydrolysis from Carbohydrates of Barley Straw Pre-treated by 

Ionic Liquids. Journal of Chemical Technology and Biotechnol, v. 88, p. 937 –941. 2013. 

 

SAHA, B. C. Hemicellulose bioconversion. J. Ind. Microbiol. Biotechnol.,v. 30, p.279-291, 

2003. 

 

SAHA, B. C.; ITEN, L. B.; COTTA, M. A.; WU, Y. V. Dilute Acid Pretreatment, Enzymatic 

Saccharification, and Fermentation of Rice Hulls to Ethanol. Process Biochem. v.40, p. 

3693–3700, 2005, 

 

SANTIAGO-AGUIAR, R. S. Modelagem termodinâmica de equilíbrio liquido-liquido em 

sistemas envolvendo líquidos iônicos com modelos de composição local/contribuição de 

grupo e estruturas moleculares determinadas via química quântica. Tese de Doutorado. 

Departamento de Engenharia Química. Universidade Estadual de Campinas, 2009 

 

SANTOS, A. L. F.; KAWASE, K. Y. F.; COELHO, G. V. Enzymatic Saccharification of 

lignocellulosic materials after treatment with supercritical carbon dioxide. The Journal of 

Supercritical Fluids, p.277-282, 2011. 

 

SANTOS, F. A.; QUEIRÓZ, J. H.; COLODETTE, J. L.; FERNANDES, S. A.; 

GUIMARÃES, V. M.; REZENDE, S.T. Potencial da palha de cana-de-açúcar para produção 

de etanol. Química Nova, v. 35, p. 1004–1010, 2012. 

 

SELIG, M.; WEISS, N.; JI Y. Enzymatic saccharification of lignocellulosic biomass. 

Laboratory Analytical Precedure (LAP), Technical report, NREL, 2008. 

 

SHEN, D. K. The pyrolytic degradation of wood-derived lignin from pulping process. 

Bioresource Technology, v. 101, p. 6136-6146, 2010. 



 

78 

 

SHILL, K.; PADMANABHAN, S.; XIN, Q.; PRAUSNITZ, J. M.; CLARK, D. S.; BLANCH, 

H. W. Ionic liquid pretreatment of cellulosic biomass: enzymatic hydrolysis and ionic liquid 

recycle. Biotechnology and Bioengineering, v. 108 (3), p. 511–520, 2011. 

 

SILVA, A. S.; LEE, S. H.; ENDO, T.; BON, E. P. S. Major improvement in the rate and yield 

of enzymatic saccharification of sugarcane bagasse via pretreatment with the ionic liquid 1-

ethyl-3-methylimidazolium acetate ([Emim] [Ac]). Bioresource Technology, v. 102, p. 

10505-10509, 2011. 

 

SILVA, A. S.; Pré-tratamento do bagaço de cana-de-açúcar com líquidos iônicos: efeito 

na desestruturação da parede celular e na eficiência da hidrólise enzimática. Tese de 

Doutorado. Programa de Pós-graduação em Bioquímica. Rio de Janeiro. Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. 2013. 

 

SILVA, V. S.; GARCIA, C. A.; SILVA, C. M. O destino do bagaço da cana-deaçúcar: um 

estudo a partir das agroindústrias sucroalcooleiras do Paraná. Revistas em Agronegócios e 

Meio Ambiente, v. 3, p. 59-76, 2010. 

 

SLUITER, A.; HAMES, B.; HYMAN, D.; PAYNE, C.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; 

SLUITER, A.; SLUITER, J.; TEMPLETON D.; WOLFE, J. Determination of Total Solids in 

Biomass and Total Dissolved Solids in Liquid Process Samples Laboratory Analytical 

Procedure (LAP) Issue Date: 3/31/2008. Technical Report NREL/TP-510-42621 Revised 

March 2008a. 

 

SLUITER, A.; HAMES, B.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, J;. TEMPLETON, D.; 

CROCKER, D. Determination of Structural Carbohydrates and Lignin in Biomass Laboratory 

Analytical Procedure (LAP) Issue Date: 4/25/2008 Technical Report NREL/TP-510-42618 

Revised April 2008b. 

 

SLUITER, A.; RUIZ, R.; SCARLATA, C.; SLUITER, J.; TEMPLETON, D. Determination 

of Extractives in Biomass Laboratory Analytical Procedure (LAP) Issue Date: 7/17/2005, 

Technical Report NREL/TP-510-42619, january 2008c. 

 



 

79 

 

SMIGLAK, M.; METLEN, A.; ROGERS, R. D. The second evolution of ionic liquids: from 

solvents and separations to advanced materials - energetic examples from the ionic liquid 

cookbook. Accounts of Chemical Research, v. 40, p. 1182–1192, 2007. 

 

SORDO, T. L. L. C. Evaluación de pretratamiento con líquidos iónicos próticos para la 

producción de bioetanol de segunda generación. Tese de doutorado. Santiago do Chile, 

2013.  

 

SPIRIDON, I., TEACA, C. A, BODÎRLĂU R. Structural changes evidenced by ftir 

spectroscopy in cellulosic materials after pre-treatment with ionic liquid and enzymatic 

hydrolysis. Bioresource Technology, v. 6, p. 200-413, 2010. 

 

STARK, A. Ionic liquids in the biorefinery: a critical assessment of their potential. Energy & 

Environmental Science, v. 4, n. 1, p. 19-32, 2011. 

 

SUN, Y.; CHENG, J. Hidrolysis of lignocellulosic materials for ethanol production: a review. 

Bioresource Technology, v.83, p.1-11, 2002. 

 

SUN, Y.; CHENG, J. Dilute acid pretreatment of rye straw and bermudagrass for ethanol 

production. Bioresource Technology, v. 96, p. 1599-1606, 2005. 

 

PARK, S.; BAKER, J. O.; HIMMEL, M. E.; PARILLA, P. A.; JOHNSON, D. K. Cellulose 

crystallinity index: measurement techniques and their impact on interpreting cellulase 

performance. Biotechnology for Biofuels, v. 3, p. 10, 2010. 

 

TADESSE, H.; LUQUE, R. Advances on biomass pretreatment using ionic liquids: An 

overview. Energy and Environmental Science, v. 4, p. 3913-3929, 2011. 

 

TAN, H. T., LEE, K. T., MOHAMED, A. R. Pretreatment of lignocellulosic palm biomass 

using a solvent-ionic liquid [BMIM]Cl for glucose recovery: An optimisation study using 

response surface methodology. Carbohydrate Polymers, v. 83,p. 1862–1868, 2011. 

 



 

80 

 

VÁSQUEZ, M. P.; DA SILVA, J. N. C.; DE SOUZA Jr., M. B.; PEREIRA Jr., N. Enzymatic 

hydrolysis optimization to ethanol production by simultaneous saccharification and 

fermentation. Applied Biochemistry and Biotechnology, v. 136, p. 141-154, 2007. 

 

XU, J. K.; SUN, Y. C.; SUN, R. C. Ionic Liquid Pretreatment of Woody Biomass To 

Facilitate Biorefinery: Structural Elucidation of Alkali-Soluble Hemicelluloses. ACS 

Sustainable Chem. Eng., v.2, p. 1035−1042, 2014. 

 

YANG, D.; ZHONG, L. X.; YUAN, T. Q.; PENG, X. W.; SUN, R. C.Studies on the 

structural characterization of lignin, hemicelluloses and cellulose fractionated by ionic liquid 

followed by alkaline extraction from bamboo. Industrial Crops and Products, v.43, p.141–

149, 2013. 

 

YUAN, X. L.; ZHANG, S. J.; LU, X. M. Hydroxyl ammonium ionic liquids: synthesis, 

properties, and solubility of SO2. Journal of Chemical and Engineering Data, v. 52, p. 596–

599, 2007.    

 

ZHANG, Y. H. P.; LYND, L. R. Toward an aggregated understanding of enzymatic 

hydrolysis of cellulose: noncomplexed cellulase systems. Biotechnology and 

Bioengineering, v. 88, p. 797–824, 2004. 

 

ZHANG, J.; ZHANG, H.; WU, J.; ZHANG, J.; HE, J.; XIANG, J. NMR spectroscopic studies 

of cellobiose solvation in EmimAc aimed to understand the dissolution mechanism of 

cellulose in ionic liquids. Physical Chemistry Chemical Physics, v. 12, p. 1941–1947, 2010. 

 

ZHANG, S.; XU, Y.; HANNA, M. A. Pretreatment of Corn Stover with Twin-screw 

Extrusion Followed by Enzimatic Saccharification. Applied Biochemistry and 

Biotechnology, v. 166, p. 458 – 469, 2011. 

 

ZHANG, Z.; O’HARA, I. M.; DOHERTY, W. O. S. Pretreatment of sugarcane bagasse by 

acid-catalysed process in aqueous ionic liquid solutions. Bioresource Technology, v. 120, p. 

149-156, 2012. 

 



 

81 

 

WEI, D.; IVASKA, A. Applications of ionic liquids in electrochemical sensors. Anal. 

Chimica Acta, v. 607, p. 126–135, 2008. 

 

WU, H.; MORA-PALE, M.; MIAO, J.; DOHERTY, T. V.; LINHARDT, R. J.; DORDICK, J. 

S. Facile pretreatment of lignocellulosic biomass at high loadings in room temperature ionic 

liquids. Biotechnology and Bioengineering, v. 108, p. 2865–2875, 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

82 

 

APÊNDICE 

 

 

APÊNDICE A: CURVA DE CALIBRAÇÃO DOS AÇÚCARES, FURFURAL, 

HIDROXIMETILFURFURAL E ÁCIDOS ORGÂNICOS. 

 

Equação da reta e R-quadrado obtido a partir da curva de calibração dos açúcares 

(celobiose, glicose, xilose e arabinose), furfural, hidroximetilfurfural e ácidos orgânicos por 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência, utilizando um sistema de CLAE (Waters, Milford, 

MA, E.U.A.), equipado com um detector de índice de refração Waters 2414 e com uma 

coluna Aminex HPX-87H (Bio Rad, Hercules, CA, USA). O eluente foi H2SO4 5 mM em 

água deionizada (MiliQ, Millipore) com vazão de 0,5 mL.min
-1

 a 65 °C. 

 

Tabela A.1 - Equação da reta e R-quadrado obtido a partir da curva de calibração dos 

açúcares, furfural, hidroximetilfurfural e ácidos orgânicos. 

Amostra Equação da Reta R-quadrado 

Celobiose Ccelobiose= (3,230*10
-6

) * [A] 0,9987 

Glicose Cglicose= (2,929*10
-6

) * [A] 0,9963 

Xilose Cxilose= (3,346*10
-6

) * [A] 0,999 

Arabinose Carabinose= (3,154*10
-6

) * [A] 0,9991 

Ácido acético Cácido_acético= (8,621*10
-6

) * [A] 0,9967 

Ácido fórmico Cácido_fórmico= (9,747*10
-6

) * [A] 0,9932 

Furfural Cfurfural= (2,635*10
-6

) * [A] 0,9987 

Hidroximetilfurfural Chidroximetilfurfural= (2,921*10
-6

) * [A] 0,9989 

  Fonte: Autoria própria (2016). 

 

 

 




