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RESUMO 

 

A necessidade energética vem aumentando rapidamente, impulsionada pelo 

aumento da industrialização e aumento populacional, além das questões ambientais. 

Por isso, tem-se focado pela obtenção de energia a partir de fontes renováveis, 

como a biomassa. A produção de biocombustíveis de 2ª geração a partir desta fonte, 

através do processo de conversão térmica, tem sido uma alternativa viável devido 

sua disponibilidade natural, a qual pode ser produzida em grandes quantidades e ser 

convertida em combustíveis líquidos, sólidos e gasosos. Uma potencial fonte de 

biomassa é o aguapé, devido sua elevada e descontrolada taxa de crescimento, o 

que tem afetado diversas massas de água. Dessa forma este trabalho propõe 

estudos em microescala para avaliar a conversão da Eichhornia crassipes (EC), 

Eichhornia azurea (EA) e Nymphaea spp. (Ny), espécies presentes no Rio Poxim e 

Açude Macela no entorno de Aracaju-SE e Itabaiana, em bio-óleo pelo processo de 

pirólise. As biomassas foram caracterizadas quanto ao teor de umidade, teor de 

óleo, teor de cinzas, análise termogravimétrica (TGA), infravermelho (IV), analise 

elementar e Espectrometria de fluorescência de raios X por energia Dispersiva 

(EDX). O bio-óleo, produto da micropirólise realizada a 525 ± 10 °C foi aprisionado 

em carvão ativo sendo testados como solventes de eluição o diclorometano, a 

acetonitrila, o tetrahidrofurano e o metanol. O solvente que apresentou a melhor 

capacidade de extração foi o tetrahidrofurano. Em função da característica química 

polar dos constituintes, as soluções de bio-óleos foram submetidas a derivatização 

com MSTFA, buscando auxiliar na identificação dos componentes através dos 

respectivos derivados silanizados. As plantas apresentaram um alto teor de 

umidade, entre 90-93%, teor de óleo de 6% e 2,6% para a EA e EC 

respectivamente. Os teores de cinzas para EA, EC e Ny foram 14,5, 19,2 e 13,0% , 

respectivamente. De acordo com a curva de TGA de 41% a 47% da perda de massa 

pode ser atribuída a decomposição da hemicelulose e celulose (184-390 ºC), de 

71% a 72,6% é atribuída a degradação da lignina (390-590 ºC), restando 18,5% 

(EA), 21,4% (EC) e 24,5% (Ny)  de cinzas e carvão. Os espectros de IV das 

biomassas apresentaram banda de absorção na região de 3000-3600 cm-1 que está 

atribuída ao estiramento da ligação de álcoois e/ou fenóis, absorções na região de 

3000-2800 cm-1 típica de C-H alifáticos e bandas em 1560-1575 cm-1 associadas a 

vibrações C=C de aromáticos. A composição dos bio-óleos apresentaram 



majoritariamente a presença de compostos oxigenados, aromáticos (fenóis), e 

alifáticos (ácidos graxos), sendo os principais compostos encontrados o 2-

furanometanol, 1,2-benzenodiol e ácido hexadecanóico. Os estudos preliminares 

apontam para a possibilidade da conversão deste tipo de biomassa em bio-óleo. A 

pirólise da EC a baixa temperatura (300 oC) forneceu um rendimento de 14,39% de 

bio-óleo, 77,98% de biocarvão e 7,63% de biogás.  

 

Palavra-chaves: Plantas aquáticas, biomassa, pirólise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

The need for energy is increasing rapidly directed by increased industrialization and 

population growth beyond environmental issues. So has focused for obtaining energy 

from renewable sources such as biomass. The production of 2nd generation biofuels 

from this feedstock, through the thermal conversion process, has been a viable 

alternative due to its natural availability, which can be converted into liquid, solid and 

gaseous biofuels. One potential source of biomass is the water hyacinth, due to its 

high rate of uncontrolled growth, which has affected various water bodies. Thus this 

paper proposes a microscale studies to evaluate the thermal conversion into liquid 

biofuel of Eichhornia crassipes (EC), Eichhornia azurea (EA) and Nymphaea spp. 

(Ny), aquatic plants present in River Poxim and Weir Macela around Aracaju-SE and 

Itabaiana-SE. The biomasses were characterized for moisture content, oil content, 

ash content, thermal gravimetric analysis (TGA), infrared (IR), elemental analysis and 

Fluorescence Spectrometry X-ray Energy Dispersive (EDX). The bio-oil product from 

micropyrolysis at 525 ± 10 °C was trapped in actived charcoal being tested as eluting 

solvents dichloromethane, acetonitrile, tetrahydrofuran and methanol. The solvent 

that showed the best extraction capacity was tetrahydrofuran. As the polar 

characteristic of chemical constituents, solutions of bio-oils have been subjected to 

derivatization with MSTFA, seeking help identify components through their silanes 

derivatives. The plants had high moisture content between 90-93%, oil content of 

6.0% and 2.6% for EA and EC respectively. The ash content for EA, EC and Ny were 

14.5, 19.2 and 13.0%, respectively. According to the TGA curve from 41% to 47% of 

weight loss can be attributed to the decomposition of hemicellulose and cellulose 

(184-390 °C) and 71% to 72.6%  is attributed to lignin degradation (390-590 °C), 

leaving 18.5% (EA), 21.4% (EC) and 24.5% (Ny) of ash and charcoal. The IR spectra 

of biomasses showed absorption band in the region of 3000-3600 cm-1 which is 

attributed to stretching of the binding of alcohols and / or phenols, absorptions in the 

region 3000-2800 cm-1 typical of aliphatic and bands in C-H 1560-1575 cm-1 related 

to C=C vibration of aromatics. The composition of bio-oils showed predominantly the 

presence of oxygenates, aromatics (phenols), and aliphatic (fatty acids), being the 

main compounds found the 2-furanemethanol, 1,2-benzenediol, hexadecanoic acid. 

Preliminary studies indicate the possibility of conversion of biomass to bio-oil. 



Pyrolysis of EC at low temperature (300 °C) gave a yield of 14.39% bio-oil, 77.98% 

biochar and 7.63% of biogas.  

 

Keywords: aquatic plants, biomass, pyrolysis  
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I – INTRODUÇÃO 

 

I.1 – PLANTAS AQUÁTICAS 
 

 Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea (Aguapé) 

 

Eichhornia crassipes (Mart.) Solms-Laubache Eichhornia azurea (Swartz) 

Kunth são plantas aquáticas monocotiledôneas de água doce, pertence a família 

Pontederiaceae, são popularmente conhecida como aguapé (BERGIER et al., 2012) 

São plantas abundantes em beiras de rios e lagos, canais ou campos 

permanentemente alagados, suas flores são vistosas e atraem muitos insetos.  Seu 

crescimento acontece principalmente por propagação vegetativa, porém pode se 

processar por reprodução via sexuada. Algumas espécies da Pontederiaceae são 

conhecidas como plantas ornamentais ou invasoras, a Eichhornia crassipes tornou-

se uma praga nociva em várias partes do mundo tropical (POMPÊO, 1999). 

A principal diferença entre essas plantas é a forma das pétalas frimbriado-

ciliadas e flutuante fixa para a Eichhornia azurea, e a Eichhornia crassipes que 

apresenta forma de pétalas inteiras e flutuante livre (SANCHES et al., 2000). Os 

talos e folhas contêm sacos cheios de ar, que ajudam sua flutuação na água 

(BHATTACHARYA & KUMAR, 2010). 

A aguapé pode ser uma fonte útil de biomassa devido ao seu rápido 

crescimento. A aguapé é uma planta aquática, originaria da América do Sul. É bem 

conhecida pelo seu rápido crescimento e pelos problemas ambientais que causa 

(LUO et al., 2011; VILLAMAGNA & MURPHY, 2010). Seu crescimento se dá 

principalmente em águas ricas em nutrientes, e apresentam grande resistência a 

diferentes variações nos níveis de nutrientes, temperatura e pH. Sua aglomeração 

se propaga como tapetes densos dificultando a passagem de luz para plantas 

submersas e reduzindo os níveis de oxigênio na água. Esses tapetes também 

dificultam na navegação, pesca, reduz a biodiversidade (MALIK, 2007) e pode 

causar problemas higiênicos, afetando a saúde humana (GUNNARSSON & 
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PETERSEN, 2007). Sua taxa de crescimento anual é de aproximadamente 40-140 

ton de material seco por hectare (GUNNARSSON & PETERSEN, 2007; HARUN et 

al., 2011). 

Um montante substancial vem sendo gasto anualmente no desenvolvimento 

de varias técnicas para controlar a disseminação da aguapé com o objetivo de 

combater os problemas que ela tem causado que incluem remoção física, métodos 

químicos (aplicação de herbicidas) e liberação biológica de agentes de controle 

(espécies de insetos). Porém nenhum desses métodos tem se mostrado eficazes 

tendo algumas limitações, considerando que uma interação do local e de varias 

técnicas é desejável (MALIK, 2007).  

A aguapé pode ser utilizada na fitoremediação, como um agente 

descontaminante em lagos que contêm alta concentração de metais pesados, porém 

estudos revelam que seu papel como poluente também foi notado (SOLTAN & 

RASHED, 2001). Elas absorvem os nutrientes rapidamente, tornando ecossistemas 

menos férteis, o que pode ocasionar um grande impacto sobre a atividade de 

pequenos agricultores, aumentando a pobreza em países menos desenvolvidos. 

Nesse contexto a aguapé pode ser uma promissora fonte de biomassa para 

produção de biocombustíveis devido aos vários aspectos positivos, tais como i) não 

competem com recursos utilizados na cultura alimentar; ii) não causa mudanças no 

uso da terra ou no agroecossistema para produção de biocombustível; iii) seu baixo 

custo econômico e iv) benefícios potenciais para a saúde do ecossistema durante o 

período de extração (BERGIER et al., 2012). 

Um dos fatores importantes para a utilização de uma matéria-prima na 

produção de biocombustíveis é a sua composição química. A aguapé por se tratar 

de uma fonte de biomassa lignocelulósica é composta principalmente de celulose, 

hemicelulose e lignina. Ela contem altos teores de hemicelulose e celulose e baixo 

teor de lignina.  A tabela 1 apresenta alguns valores de hemicelulose, celulose e 

lignina descritos na literatura.  
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Tabela 1 - Composição da aguapé a partir de diferentes fontes 

 

Planta 

Componente (% Material seco)  

Referências Hemicelulose Celulose Lignina 

 

Eichhornia 

crassipes 

32,69 19,02 4,37 SORNVORAWEAT & 

KONGKIATTIKAJORN, 2010 

48,70 18,20 3,50 NIGAM, 2002 

26,80 26,1 6,3 LUO et al., 2011 

40.2a 6,5 HARUN et al., 2011 
   a O valor representa a quantidade total de hemicelulose e celulose. 

  

Aguapé tem resistido a todos os métodos de controle desenvolvidos, tanto os 

físicos, como químicos e os biológicos, os quais resolvem o problema somente em 

curto prazo e com elevado custo. Dessa forma devido ao seu rápido crescimento e 

baixo teor de lignina a aguapé pode ser vista como fonte promissora de biomassa 

para a conversão a partir de processos termoquímicos em biocombustíveis. 

 

 Nymphaea 

 

Nymphaea spp. é uma planta aquática pertencente a família Nymphaeaceae, 

esse gênero inclui varias espécies e geralmente são flutuantes com plantas 

enraizadas no sedimento, as cores da flores variam para cada espécie. Não foi 

encontrado na literatura estudos desse gênero envolvendo sua composição química 

e processos de conversão desta biomassa.  

 

I.2 – BIOMASSA 

 

A biomassa é a forma mais antiga da humanidade como fonte de energia, foi 

utilizada por muitos anos e é definida como toda matéria orgânica (vegetal ou 

animal) que pode ser utilizada na produção de energia. Foi substituída somente a 

partir da revolução industrial pelos combustíveis fosseis, tais como carvão mineral e 
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petróleo. Apesar desses combustíveis fosseis serem derivados de matéria orgânica 

(vegetal ou animal), sua transformação levam milhões de anos para acontecer, ou 

seja, um processo a longo prazo (MA et al., 2006)  

O aumento da demanda de energia tem aumentado continuamente devido ao 

desenvolvimento descontrolado populacional e industrial, isso acarreta no maior 

consumo de energia a partir do petróleo, carvão e gás natural, além disso, sua 

combustão tem uma importante contribuição para a produção dos gases do efeito 

estufa (CO2, NOx e SOx), levando a vários efeitos ambientais negativos como, 

alterações climáticas, elevação do nível do mar, perda de biodiversidade entre 

outros (NIGAM & SINGH,  2011).  

Dessa forma, novas fontes de energia renováveis, de baixo custo e menor 

emissão de gases poluentes tem sido pesquisadas (ZHANG et al., 2012). O 

desenvolvimento tem focado no uso de novas fontes de energia como, por exemplo, 

a biomassa, geotérmica e energia solar. Os recursos de biomassa são abundantes 

em todo mundo e pode ser economicamente, socialmente e ambientalmente viável 

como uma alternativa para a redução e substituição gradual dos combustíveis 

fósseis (WIGGERS et al., 2009).  

Biomassa tem um grande potencial devido a sua geração de energia e por 

produzir produtos químicos de alto valor, existe um grande número de materiais que 

podem ser usados para produção de energia, tais como, resíduos florestais, culturas 

energéticas, resíduos orgânicos, resíduos agrícolas (MORAES et al. 2012) e é 

responsável por 14% do consumo de energia mundial (ERTAŞ & ALMA, 2010; 

ZHANG et al., 2012). Destaca-se principalmente por que pode ser convertida em 

combustíveis líquidos, sólidos e gasosos. Os principais processos de conversão são 

bioquímicos e termoquímicos.  

A biomassa pode ser diretamente queimada como combustível para produzir 

calor e energia. É constituída principalmente de celulose, hemicelulose e lignina e 

contem também uma quantidade de compostos minoritários (por exemplo, materiais 

inorgânicos). Celulose é constituída por monômeros de glicose ligados por ligação 

glicosídica  (1-4), a hemicelulose é um carboidrato ramificado e composto por 

açúcares de cinco e seis unidades e a lignina é uma macromolécula com caráter 
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fenólico (NAIK et al., 2010; LV & WU, 2012). As diferenças químicas desses 

componentes influenciam diretamente na sua reatividade química (CARRIER et al., 

2011). 

A fração de celulose varia de 40-50% da biomassa em peso e a hemicelulose 

representa 20-40% em peso (MCKENDRY, 2002).  A fração de lignina é a porção 

mais variável tanto em termos de proporção química, composição e estrutura do 

material da biomassa (HODGSON et al., 2010). Nessas frações os compostos 

químicos voláteis removidos seguem a ordem de estabilidade termoquímica de seus 

constituintes, que varia do polímero menos estável, hemicelulose (decomposição 

rápida a partir 200 a 300 ºC), celulose (decomposição rápida a partir de 300 a 400 

ºC), ao mais estável, a lignina, esta apresenta um comportamento de degradação 

térmica intermediário (decomposição gradual a partir 250 a 500 ºC)  (BAJUS, 2010). 

A composição percentual destes constituintes varia de acordo com a biomassa 

considerada. 

Há vários processos térmicos para conversão da biomassa, algumas técnicas 

são necessárias para obter informações estruturais, conversão térmica entre outros 

da biomassa. Análise Termogravimétrica (TGA) e Infravermelho (IV), são utilizadas a 

fim de se obter características da decomposição térmica, mecanismos de reação e 

produtos formados no processo térmico. As vantagens dessas técnicas são 

inúmeras: fácil e rápida aquisição dos dados, entre outras (GAO et al., 2013).  Tendo 

em vista a importância da caracterização das biomassas neste trabalho, essas 

técnicas foram utilizadas para os devidos fins. Greenhalf et al. (2013), estudou o 

comportamento térmico de várias biomassas (Miscanthus, palha de trigo, grama) 

utilizando a análise termogravimétrica.  

  

I.3 – PIRÓLISE 
 

A pirólise ou craqueamento térmico é o processo de quebra molecular a altas 

temperaturas na ausência de oxigênio. É um processo utilizado para conversão de 

biomassa em combustíveis e produtos químicos, que resulta na produção de três 

fases: gases, líquidos pirolíticos e sólidos. A conversão termoquímica de biomassa 
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lignocelulósica tem sido fonte de intensa pesquisa (MADDI et al., 2011; SINAĞ et al., 

2011). 

Os produtos da pirólise a partir de biomassa podem ser considerados 

potenciais fontes de combustíveis ou matéria-prima para produtos químicos de alto 

valor, tais como: o bio-óleo que pode ser convertido em hidrogênio ou diretamente 

queimado em caldeiras de calor ou eletricidade; o biogás pode ser convertido em 

combustíveis líquidos pelo processo de Fischer-Tropsch, ou queimado diretamente 

para geração de energia; o biocarvão é útil para correção de solos, e pode ser 

utilizado como matéria-prima para a produção de carbono ativado, fibras de carbono 

e nano tubos de carbono (MADDI et al., 2011).  A produção líquida na pirólise é 

favorecida no intervalo de 400-500 °C, e em temperaturas mais elevadas prevalece 

a gaseificação (GERÇEL, 2011). Yang et al. (2006), mostrou que a pirólise de 

resíduos de óleo de palma no intervalo de 300-1000 °C obteve rendimento máximo 

de líquido em 500 °C.   

Segundo Dermibas (2007), os principais processos térmicos são classificados 

principalmente em: 

 Carbonização: possui taxa de aquecimento baixa, a temperatura 

utilizada não ultrapassa 400 °C e o tempo de residência pode 

durar dias e ou semanas, por isso é considerado um processo 

muito lento; 

 Convencional: utiliza temperaturas mais elevadas chegando ao 

máximo de 600 °C, com taxas de aquecimento baixas e tempo 

de residência de 5-30 min; 

 Rápida: é caracterizada por utilizar taxas de aquecimento mais 

elevadas e tempo de residência curtos de 0,5-5 s, com 

temperaturas de 500-550 °C; 

 Gaseificação: utiliza temperaturas elevadas de 750-900 °C e 

tempos de residência menor que 1 s.   

Esses diferentes processos produzem diferentes produtos majoritários de 

interesse. A carbonização produz uma grande quantidade de sólido(carvão); a 

pirólise rápida aumenta a quantidade de líquido (bio-óleo); a gaseificação aumenta a 

formação de gases (BRIDGWATER, 2012). A tabela 2 apresenta o rendimento dos 

produtos obtidos dos diferentes tipos de processos térmicos. 
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Tabela 2 - Rendimentos dos produtos obtidos nos diferentes processos térmicos 

(BRIDGWATER, 2012) 

Processo térmico Rendimento (%) 

Líquido Sólido  Gás 

Carbonização 30 35 35 

Convencional  50 25 25 

Rápida 75 12 13 

Gaseificação 5 10 85 

 

Vários tipos de reatores podem ser utilizados no craqueamento térmico, como 

leito fluidizado, leito fluidizado circulante, cone rotativo, pirólises ablativa, entre 

outros. O uso de catalisadores tem sido bastante usado para aumentar o rendimento 

e o aumento dos biocombustíveis produzidos. As influências na qualidade de bio-

óleos pela aplicação de alguns catalisadores como zeolitas ZSM-5, ou pelo 

hidrotratamento catalítico, utilizando sulfeto Níquel/Molibidênio suportados em 

alumina, são discutidos por Bridgwater (2012). 

 

I.3.1 – PIRÓLISE DE BIOMASSA LIGNOCELULÓSICA 
 

A biomassa lignocelulósica tem sido fonte de pesquisa nos últimos anos, 

devido a sua não competição com a alimentação, além disso, resíduos 

lignocelulósico podem produzir, por conversão térmica ou processos bioquímicos, 

combustíveis líquidos tais como etanol ou bio-óleo, combustíveis gasosos como o 

biogás (metano) e eletricidade (MENON & RAO, 2012) (Figura 1). Porem, devido sua 

composição química (celulose, hemicelulose e lignina), a sua conversão 

termoquímica produz grande número de compostos oxigenados.   O produto líquido  

obtido a partir da pirólise de biomassa lignocelulósica, produz principalmente 

compostos oxigenados contendo vários grupos químicos funcionais, tais como 

carbonila, carboxílico e  fenólicos. Os compostos fenólicos são produtos derivados 

principalmente do fracionamento térmico da lignina da biomassa (BU et al., 2012). 
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Figura 1 - Processos termoquímicos e bioquímicos de biomassa lignocelulósica 

(adaptado de MENON & RAO, 2012) 
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Várias fontes de biomassa são estudas para a produção de bio-óleos como: 

serragem de pinho, casca de milho (BERTERO et al., 2012), casca de amendoim 

(ZHANG et al., 2011); entre outras diversas. Esses bio-óleos apresentam uma 

mistura complexa de diversos compostos, como ácidos, ésteres, aldeídos e 

açúcares, fenóis, outros compostos cíclicos oxigenados, hidrocarbonetos, éteres e 

compostos nitrogenados. Estudos também têm avançado na produção de bioetanol 

a partir de matéria-prima lignocelulósica (LIMAYEM & RICK, 2012). 

A cromatografia gasosa (CG) é umas das técnicas mais utilizadas na 

caracterização de bio-óleo. A caracterização química de bio-óleos utiliza 

principalmente a Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas 

(CG/EM). Já para a quantificação química relativa desses líquidos a Cromatografia 

Gasosa com Detector de Ionização por Chama (DIC) é a mais utilizada. Djokic et al. 

(2012), combinou CG/EM e CG-DIC para caracterizar e quantificar mais de 150 

compostos no bio-óleo obtido da madeira de pinho. 
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I.4 – BIOCOMBUSTÍVEIS 
 

Os biocombustíveis são classificados em primário e secundário. O primeiro é 

utilizado em forma não processada para cozinhar, fonte de aquecimento ou 

produção de eletricidade a partir de lenha e lascas de madeira por exemplo. Os 

combustíveis secundários são produzidos por tratamento de biomassa como, etanol 

e biodiesel, os quais podem ser utilizados em veículo e processos industriais. Esses 

são divididos ainda em biocombustíveis de primeira, segunda e terceira geração 

com base na matéria-prima e processo utilizado (NIGAM & SINGH, 2011) (Figura 2). 

 

Figura 2 - Classificação dos biocombustíveis (adaptado de NIGAM & SINGH, 2011) 

 

 

O Brasil possui 20% da totalidade da biodiversidade do mundo, tendo seis 

principais bioma, a maior dela sendo a Floresta Amazônia (49%), seguida do 

Cerrado (24%), Floresta Atlântica (13%), Caatinga (10%), Pampa e Pantanal. Cerca 

de 45,0% da energia primária são derivadas de fontes renováveis, principalmente a 

biomassa (31,0%) e hidroelétrica (13,8%). Porém a maior parte ainda corresponde 

ao petróleo (40,3%) e seus derivados, gás natural (7,6%) e carvão (5,8%) (Figura 3). 
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A energia nuclear contribui com uma pequena parcela, mas o governo tem investido 

na construção de novas usinas nucleares (IEA, 2010). 

 

Figura 3 - Fornecimento total de energia primária (IEA, 2010) 

Biomassa e Resíduos 31,0%

Carvão 

e turfa 

5,8%

Petróleo 40,3%

Gás 7,6%

 

 

Em 2004, o Programa Nacional de Produção de Biodiesel lançado pelo 

governo federal permitiu a mistura de 2% de biodiesel ao óleo diesel que a partir de 

2008 tornou-se obrigatória, e em 2013 essa mistura será de 5% obrigatoriamente 

(IEA, 2010).  

Os biocombustíveis obtidos da conversão térmica da biomassa são 

classificados em três principais produtos, bio-óleo, biocarvão e biogás. 

 

I.4.1 - BIO-ÓLEO 

 

Sua composição varia em função da matéria-prima utilizada. Ele pode ser 

produzido a partir da biomassa baseada em triglicerídeos como soja, palma e 

canola. Os produtos majoritários são alcanos, alcenos, cetonas, aldeídos, 

compostos aromáticos e ácidos carboxílicos. Utilizando biomassa lignocelulósica 

como bagaço de cana de açúcar, madeira e aguapé, os principais produtos são 

fenóis, furanos e seus derivados. O produto mais abundante em qualquer bio-óleo é 

a água e por isso é importante determinar suas propriedades físico-químicas, tais 

como viscosidade, estabilidade, pH e homogeneidade entre outras (WISNIEWSKI et 

al., 2010). O alto teor de compostos oxigenados nos bio-óleos (40-50%) pode 

acarretar vários problemas e por isso alguns métodos estão sendo estudados com o 

objetivo de diminuir esses compostos. A pirólise catalítica e o hidrotratamento são 
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alternativas viáveis para melhorar a qualidade desses bio-óleos. A pirólise catalítica 

é um caminho promissor por diminuir o teor de compostos oxigenados e aumentar o 

poder calorifico desses bio-óleos. Pütün  (2010),  utilizou MgO como catalisador e 

observou que o aumento da quantidade de catalisador diminui o rendimento do bio-

óleo, porém foi observado que este diminui cerca de 4,5% o teor de oxigênio no 

mesmo. 

 

I.4.2 – BIOCARVÃO 

 

O termo “biochar” é aplicado a todo material sólido formado da pirólise de 

biomassa e recebe tradução de biocarvão, sua composição estrutural interna é 

inerte, semelhante ao grafite, contendo grupos funcionais definido por estrutura 

externa, principalmente grupos carboxílicos, responsáveis por complexar íons 

metálicos presentes nos solos, retenção de água via ligações de hidrogênio, sendo 

resistentes a oxidação e, portanto, a ação de microrganismos (Figura 4) (REZENDE 

et al., 2011). A sua forma estrutural o torna adequado para diversas aplicações, 

como remediação de água e de solo, sequestro de carbono e geração de energia 

(MADDI et al., 2011; UZUN et al., 2007). 

 

Figura 4 - Esquematização do biocarvão com estrutura interna inerte e estrutura 

periférica funcionalizada (REZENDE et al., 2011) 

 

 

Greenhalf et al. (2013), estudou a produção de biocarvão de diferentes 

biomassas. Para Miscanthus, um tipo de gramínea, obteve cerca de 17%. Pereira et 
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al. (2011), estudou o comportamento de conversão em baixa temperatura da  

Eichhornia crassipes, e o rendimento do biocarvão foi de 43%. O rendimento do 

biocarvão depende tanto da composição da biomassa como da temperatura 

empregada no processo.  

 

I.4.3 – BIOGÁS 

 

 A fração gasosa do produto da pirólise é composta de vários gases, como 

CO, CO2, H2, CH4, C2H4 e C2H6, e pode ser utilizado como fonte de energia. 

Segundo Uzun et al. (2007), os componentes majoritários no biogás obtido da 

pirólise de resíduo de óleo de oliva são: CO2, CO e H2. Ele relatou também que a 

composição depende da temperatura da pirólise. A 400 °C a mistura de gases era 

composta principalmente de CO2.   
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II – OBJETIVOS 

 

II.1 – GERAL 

 

Estudar a produção de bio-óleo a partir de biomassa de plantas aquáticas 

(Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes e Nymphaea  spp.) através de processo de 

2ª geração. 

 

II.2 – ESPECÍFICOS 
 

 Obter biomassa das plantas aquáticas Eichhornia crassipes, Eichhornia 

azurea e Nymphaea spp.; 

 Caracterizar as biomassas quanto a umidade, cinzas, análise elementar, 

análise termogravimétrica e infravermelho; 

 Caracterizar as biomassas e respectivas cinzas por EDX; 

 Estudar a pirólise das biomassas em sistema de micropirólise off-line; 

 Caracterizar o pirolisato (bio-óleo) através da técnica CG/EM, CG-DIC e CG x 

CG-DIC. 
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II.3 – JUSTIFICATIVA 
 

Está evidente através dos índices de publicações, quando se utiliza o termo 

“bio-oil” como palavra de busca em título, sumário ou palavras-chave, que este é um 

assunto em grande ascendência. Em 2009 foram 128 artigos; em 2010, 166; em 

2011, 237; em 2012, 303; e em 2013 até o presente momento são 113 artigos 

relacionados a este tópico (SCIENCEDIRECT, 2013). Este não é por um fator 

apenas, mas por um conjunto de características que permeiam desde as questões 

de sustentabilidade, aproveitamento de biomassa, produção de biocombustíveis, 

remediação ambiental, dentre outros, todos culminando na questão de 

aproveitamento energético. 

De todas as fontes renováveis de energia, a biomassa é a única em que 

ocorre efetivamente o acumulo de energia solar. Além disso, é a única fonte 

renovável de carbono apta a ser convenientemente convertida em combustíveis 

sólidos, líquidos e gasosos (DEMIRBAS, 2001). 

Os processos tecnológicos, bioquímicos ou termoquímicos, para obtenção de 

energia a partir de biomassa, podem utilizar resíduos agrícolas ou urbanos, 

produção agrícola ou florestal. Esta energia é produzida com baixos índices de 

emissão de gases responsáveis pelo efeito estufa, quando comparados com fontes 

de combustíveis fósseis (DEMIRBAS, 2001, 2008). 

A biomassa pode ser convertida em biocombustíveis através de dois 

processos termoquímicos: o craqueamento térmico ou pirólise; e a gaseificação. Em 

ambos é a obtenção de moléculas de pequeno tamanho a partir da quebra de 

moléculas maiores através de energia térmica na ausência de oxigênio (WAMPLER, 

2007; DEMIRBAS, 2001; BRIDGWATER, 2004). 

Os principais produtos deste processo estão distribuídos em duas frações 

distintas: a fração gasosa composta majoritariamente por hidrogênio (H2), monóxido 

de carbono (CO), dióxido de carbono (CO2), metano (CH4), além de outros 

hidrocarbonetos gasosos; e uma fração líquida de hidrocarbonetos. A fração líquida 

é denominada bio-óleo (DEMIRBAS, 2007). 
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A Aguapé (Eicchornia crassipes) é uma espécie tropical, nativa do Brasil, que 

ocorre em lagos e rios de baixa correnteza. É uma planta aquática flutuante 

conhecida pelas suas habilidades de retenção de poluentes da água. Aparece em 

águas ricas em nutrientes e apresenta uma alta densidade (60 kg m-2) e taxa de 

crescimento (60 cm mês-1). A aguapé é considerada uma das mais produtivas 

plantas da terra, dobrando seu tamanho em 5 dias e produzindo entre 270 a 400 

toneladas por hectare. Por isso, também é considerada uma das piores plantas 

aquáticas do mundo, por interferir na navegação, recreação e irrigação. Uma das 

suas principais aplicações é na fitoremediação de águas contaminadas com metais 

pesados, porém seu alto teor de hemicelulose e celulose, torna a aguapé um 

material atraente para a produção de bioetanol. Outras aplicações como ração 

animal, produção de biogás e compostagem também são exploradas (MALIK, 2007). 

Por tratar-se de uma planta invasiva, alguns países já a colocaram em estado 

de quarentena com sua venda ornamental suspensa. Com baixo teor de lignina 

(10%) e alto teor de celulose (20%) e hemicelulose (33%) por unidade de volume de 

matéria seca, crescimento natural, fácil degradação, não compete com outras 

plantas por espaço, luz e nutrientes, resistente a pestes, insetos e doenças, não está 

propensa, são atributos que a tornam uma cultura ideal para biocombustíveis 

(BHATTACHARYA & KUMAR, 2010;).  

Neste contexto, a conversão de biomassa proveniente de plantas aquáticas, 

como a Aguapé, através do processo de pirólise mostra-se como uma alternativa a 

obtenção de biocombustíveis de 2ª geração. A principal vantagem é que a biomassa 

pode ser convertida em combustíveis líquidos, sólidos e gasosos. A termoconversão 

de Aguapé, contendo 15% de umidade a 400 ºC, produziu em torno de 45% de 

biocarvão, 25% de biogás, 12% de bio-óleo com alto poder calorífico e 23% de água. 

O bio-óleo apresentou majoritáriamente 5 classes de compostos assim divididos: 

alcanos (26%), derivados aromáticos (13%), nitro-compostos (24%), derivados do 

fenolícos (27%) e outros compostos (10%) (LU et al., 2009).  

Biocombustíveis obtidos pelo processo de conversão térmica de biomassa, 

provenientes de efluentes, como algas da espécie Spirulina, apresentam alto poder 

calorífico (33,2 MJ kg-1) demonstrando que o processo pode ser visto como uma 

tecnologia promissora (VARDON et al., 2011). 
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São as mais diversas as fontes de biomassa para a utilização como matérias-

primas para a produção de bio-óleos através de processos de 2ª geração, como: 

madeira de pinus, serragem e casca de trigo (BERTERO et al., 2012);  Miscanthus, 

uma espécie de gramínea (MELLIGAN et al., 2012); Douglas fir, árvore da família 

das coníferas (BU et al., 2012); casca de amendoim (ZHANG et al., 2011); entre 

diversas outras. Isto faz com que a composição química do bio-óleo seja uma 

mistura complexa de compostos das mais diferentes classes, como alcanos, 

alcenos, aromáticos, alcoóis, aldeídos, cetonas, fenóis e ácidos carboxílicos, por 

exemplo. Sendo assim, para uma caracterização química concisa, a utilização de 

técnicas avançadas de separação, como o caso da Cromatografia a gás 

Bidimensional Abrangente (CGxCG), aparece como uma excelente ferramenta, 

como apresentado por Moraes et al. (2012), na caracterização de bio-óleo 

proveniente da pirólise de semente de pêssego e casca de arroz. 
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III – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

III.1 – FONTE DE BIOMASSA 
 

As plantas aquáticas do gênero Eichhornia crassipes (EC), Eichhornia azurea 

(EA) e Nymphaea spp. (Ny) (Figura 5), foram escolhidas em função da sua 

disponibilidade em corpos de água onde a Companhia de Saneamento de Sergipe - 

DESO faz a captação para tratamento e disponibilização para a sociedade. As 

plantas Eichhornia azurea e Nymphaea foram coletadas no Rio Poxim, com 

coordenadas Latitude: 10°55'14.35"S Longitude: 37°5'51.76"O, localizado na divisa 

Aracaju – São Cristovão, Sergipe. A planta Eichhornia crassipes foi coletada no 

Açude Macela, Latitude: 10°40'19.83"S Longitute: 37°25'14.60"O,  localizado na 

cidade de Itabaiana, Sergipe. 

A planta Eichhornia crassipes foi identificada pela Técnica de Laboratório 

Marta C. V. Farias do DBI/UFS. Depositadas no Herbário ASE, com número de 

identificação 25.631. Não foi possível coletar as Eichhornia azurea e Nymphaea spp. 

com suas respectivas raízes e flor para a identificação no herbário devido a época e 

ao curto período de floração. 

As plantas foram coletadas, suspendendo a touceira toda da planta até a 

superfície. No laboratório as raízes foram removidas e o caule e folhas foram 

cortadas em pedaços de aproximadamente 2 cm2, submetendo imediatamente o 

material a determinação de umidade.  
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Figura 5 - Plantas EA e Ny coletadas no Rio Poxim – Aracaju/SE e EC no Açude 

Macela – Itabaiana/SE, respectivamente 

 

Fotos: DOS SANTOS, L. O. (2012) 

 

III.2 – CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 
 

III.2.1 - TEOR DE UMIDADE 
  

As biomassas tiveram suas massas iniciais determinadas logo após a 

fragmentação. Em seguida o material foi acondicionado em uma forma de alumínio, 

deixando o material secar ao ar. Após a evaporação do excesso de água contida 

nas biomassas, os materiais foram submetidos a secagem em estufa a 50 ± 1 °C 

durante 48 horas até apresentar massa constante. As massas finais das biomassas 

foram determinadas e o material seco foi submetido a trituração em liquidificador 

com posterior peneiramento em malha 48 mesh. 

O cálculo de teor de umidade foi realizado utilizando a seguinte equação:  

Umidade (%) = [(m1– m2)/m1] x 100                                                                          (1) 

m1 = massa da biomassa úmida (g) 

m2= massa da biomassa seca (g) 
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III.2.2 – DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ÓLEO 
  

Para a determinação do teor de óleo, pesou-se aproximadamente 5 g de 

amostra (AOAC). A biomassa foi submetida ao processo de extração com éter de 

petróleo durante 8 h em sistema soxhlet com a massa do balão previamente 

determinada. Em seguida, o solvente foi removido em um rotaevaporador e a massa 

final do balão foi obtida após atingir a temperatura ambiente. O teor de óleo foi 

determinado pela equação: 

 

Gordura (%) = [(m3-m2)/m1]x100                                                                                (2) 
 
m1= massa da biomassa 

m2= massa do balão 

m3= massa do balão + óleo 

 

III.2.3 – TEOR DE CINZA 
 

A determinação do teor de cinzas foi feita de acordo com a norma TAPPI T 

211 om-93. Uma amostra de aproximadamente 2 g da biomassa foi medida com o 

auxílio de uma balança analítica e acondicionado em um cadinho previamente 

condicionado. O condicionamento deu-se em mufla sob temperatura de 525 ± 25 °C 

durante 50 min. Após o repouso do cadinho em dessecador com sílica até atingir a 

temperatura ambiente, o mesmo teve sua massa determinada em balança analítica. 

O cadinho mais a amostra foram levados a mufla sob a temperatura de 525 ± 25 °C 

durante 4 h. Após este tempo o cadinho foi retirado e colocado em dessecador até 

temperatura ambiente, quando teve sua massa final determinada. O procedimento 

foi realizado em triplicata e o teor de cinza foi determinado pela equação: 

 

Cinzas (%) = [(m3-m1) x 100]/(m2)                                                                              (3) 
 
 
m1 = massa cadinho (g) 

m2 = massa da biomassa (g) 

m3 = massa do cadinho + massa de cinzas (g)  
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III.2.4 – ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TGA) 
  

O comportamento térmico das biomassas trituradas foi realizado em um 

equipamento da marca Shimadzu, modelo TGA-50, utilizando nitrogênio como gás 

de purga com fluxo de 40 mL min-1. Cerca de 8 mg das amostras foram aquecidas 

de 25 °C a 600 °C a uma taxa de 5 °C min-1. 

 

III.2.5 – ANÁLISE DE INFRAVERMELHO 
 

Para a análise de Infravermelho (IV) as biomassas foram passadas em 

peneira de 250 mesh. Foram obtidos os espectros de IV das biomassas na faixa de 

400-4000 cm-1, em equipamento da marca Perkin Elmer, modelo Spectrum BX FTIR 

System. As amostras de EC, EA e Ny, foram maceradas em meio a KBr com o 

auxílio de um pistilo de ágata e em seguida submetido a prensa hidráulica, 

originando assim uma pastilha para análise. O branco das análises foi realizado 

empregando uma pastilha sem a inclusão da amostra. 

 

III.2.6. ANÁLISE ELEMENTAR 
 

A composição elementar (C, H, N, O e S) foi determinada em um analisador 

Thermo Finnigan (modelo Flash 1112 Series EA). O teor de oxigênio foi obtido por 

diferença a partir da equação 4: 

%O = [100 - (%C + %H + %N + %S +%A)]                                                               (4) 

%C = teor de carbono 

%H = teor de hidrogênio 

%N = teor de nitrogênio  

%S = teor de enxofre 

%A = teor de cinza 
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O poder calorifico das biomassas foi previsto usando a equação proposta por 

Sheng & Azevedo, 2005, que estima o poder calorifico a partir dos dados elementar, 

o qual possui 90% de acerto e ± 5% de erro. A equação utilizada foi: 

HHV (MJ kg-1) = -1,3675 + 0,3137C + 0,7009H - 0,0318O (5) 

 

III.2.7 - ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X POR ENERGIA 
DISPERSIVA (EDX) 

 

As amostras de biomassas e de suas cinzas foram caracterizadas por 

Espectrometria de Fluorêscencia de Raios-X por Energia Dispersiva em 

equipamento da marca Shimadzu, modelo EDX-720/800HS, equipado com um tubo 

gerador de raios-X de ródio, um detector de silicone, um colimador de 10 mm e 

sistema de resfriamento com nitrogênio líquido. A faixa de trabalho variou entre os 

átomos Na-Sc (15 kV) e Ti-U (50 kV) compreendendo um intervalo de átomos com 

número atômico de 11-92, com tempo de análise total de 100 s, operando na forma 

quali-quantitativa. O equipamento foi calibrado utilizando padrão de referência 

composto de liga metálica com Cr= 18,395%, Mn= 1,709%, Fe= 70,718%, Ni= 

8,655%, Cu= 0,278% e Mo= 0,245%. Nas análises um filme da amostra é formado 

entre folhas de filme de Mylar (espessura 0,05 mm). A amostra é incidida por um 

feixe de Raios-X que excitam os elétrons de valência dos átomos os quais ao 

retornarem ao estado fundamental emitem radiação de Fluorescência de Raios-X 

que são receptadas em um detector seletivo para um comprimento de onda 

específico. 

 

III.3 – MICROPIRÓLISE  OFF-LINE 

 

O sistema para pirólise foi confeccionado em laboratório, através da utilização 

de um tubo de vidro borosilicato (100 mm x 4mm), o qual foi enrolado uma 

resistência de Níquel-Cromo. Em uma das extremidades do tubo é acoplado a uma 

linha de nitrogênio, com fluxo de constante de 2 mL min-1, e na outra extremidade foi 

acoplado um cartucho contendo um material adsorvente (carvão ativado; ~ 1 cm da 
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secção do tubo), funcionando como trap para o bio-óleo. Cerca de 50 mg da 

biomassa triturada foi acondicionada no interior do tubo de borisilicato, suportada 

com lã de vidro, no início  da  secção da resistência. Acionou-se a purga de 

nitrogênio (2 mL min-1) durante 1 minuto antes do aquecimento. Iniciou-se o 

processo de aquecimento com um tempo estimado de 3 minutos para atingir a 

temperatura de 500 ± 10 °C.  O sistema manteve-se na temperatura final por um 

período de 0,5 min (Figura 6). O aquecimento foi então desligado e o sistema 

submetido a refrigeração forçada por ventilador. Ao atingir a temperatura ambiente o 

bio-óleo foi eluído com o auxílio de solvente. Foi feito um teste utilizando Na2SO4 

Anidro junto com o material adsorvente (Carvão Ativado) mantendo as outras 

condições da pirólise. 

 

Figura 6 - Sistema de micropirólise 

 

 

III.3.1 – SISTEMA DE ELUIÇÃO 
 

Inicialmente foi empregado diclorometano como solvente de eluição baseado 

em sua polaridade. Os compostos retidos no adsorvente foram eluídos com 

diclorometano, sendo o solvente transferido para a extremidade de entrada de N2 do 

tubo de pirólise com o auxílio de uma pipeta, e recolhidos na outra extremidade em 

um balão volumétrico de 1 mL até que o volume do balão tenha sido aferido. A 

solução resultante foi então transferida para um frasco amostrador com capacidade 

de 1,8 mL e submetidos a análise por CG/EM. A micropirólise foi realizada em 

triplicata. 

Foram testados também como solvente de eluição a Acetonitrila (ACN) e o 

tetrahidrofurano (THF). 
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III.3.1.1 – DERIVATIZAÇÃO COM MSTFA 
 

Para a derivatização empregando-se MSTFA (N-metil-N-(trimetilsilil) 

trifluoroacetamida), 100 µL do agente derivatizante foi introduzido com o auxílio de 

uma microseringa no frasco contendo 1 mL da solução do bio-óleo em solvente. O 

frasco foi mantido a uma temperatura de 60 ± 1 °C por 30 min. Em seguida 

submeteu-se a análise por CG/EM. Na reação de derivatização o hidrogênio ativo é 

substituído por um grupo trimetilsilil (TMS), os derivados silil são mais voláteis, 

menos polares e termicamente mais estáveis. Esses derivados são formados pela 

substituição do hidrogênio nos grupos OH, COOH, =NH, -NH2 e –SH. A reação de 

formação dos derivados do trimetilsilil é mostrada abaixo (Figura 7). 

 

Figura 7 - Reação geral para formação dos derivados do trimetilsilil 

 

Uma outra condição de derivatização foi testada reagindo-se 100 µL da 

solução do bio-óleo em solvente com 100 µL do reagente derivatizante. 

 

III.3.1.2 – ESTERIFICAÇÃO 
 

Após a pirólise da biomassa os compostos retidos no adsorvente foram 

eluídos com MeOH e recolhidos em um balão volumétrico de 1 mL, o volume foi 

aferido, e transferido para um frasco amostrador de 1,8 mL de capacidade e 

submetidos a análise por CG/EM. Após a análise por CG/EM a solução foi 

transferida para um frasco com capacidade para 5 mL, adicionou ao frasco 1 gota de 

Ácido Sulfúrico concentrado (H2SO4). A solução foi mantida a uma temperatura de 

60 ± 1 °C por 30 min. Após os 30 min deixou-se a solução esfriar até temperatura 

δ
+
 δ

-
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ambiente e acrescentou-se 2 mL de Cloreto de Sódio 10% (NaCl) e 1 mL de n-

heptano, a solução foi homogeinizada e deixada em repouso até a separação de 

fases. Em seguida a fase orgânica foi separada, acondicionada em frasco 

amostrador e submetida a análise por CG/EM. 

O esquema abaixo (figura 8) mostra os testes feitos no processo de pirólise 

realizado neste trabalho. De forma geral foram realizados testes com DCM, ACN e 

THF o qual os dois últimos solventes foram realizados derivatização com MSTFA, foi 

utilizado também o MeOH e posterior esterificação. O teste feito com carvão ativado 

e Na2SO4 foi eluído com THF e derivatizado. 

 

Figura 8 - Esquema das pirólise 

 

 

 

 

 

 

III.4 – CROMATOGRAFIA A GÁS ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE 
MASSAS (CG/EM) 
 

Para a análise de todas as soluções resultantes utilizou-se um cromatógrafo a 

gás acoplado a um espectrômetro de massa (CG/EM), de marca Shimadzu, modelo 

QP5050A. Foi utilizada uma coluna capilar DB–5MS (5% difenil, 95% 

dimetilpolisiloxano) com 30 m, 0,25 mm DI, 0,25 µm. As condições operacionais 

foram: 

Programação de rampa: 60 °C (3,0 min), 7 °C min-1  até 310 °C (14,0 min) 

Volume de Injeção: 1 µL 
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Gás de Arraste: He, fluxo constante de 1,20 mL min-1 (71,8 kPa), modo Splitless – 

1min 

Temperatura do Injetor: 300 °C 

Temperatura da Interface: 300 °C 

Ionização por elétrons a 70 eV  

Tempo de Análise: 52,71 min 

 

III.5 – CROMATOGRAFIA GASOSA COM DETECTOR DE IONIZAÇÃO POR 
CHAMA (CG-DIC) 
 

As soluções dos bio-óleos derivatizados na proporção 1:1 (solução de bio-

óleo:MSTFA), foram analisadas em um equipamento da LECO/Agilent 7890A 

operando. A coluna utilizada no CG consiste de HP-5ms (30 m x 0,25 mm DI, 0,25 

µm). As condições foram, modo split (1:20) com injeção de 1,0 µL a 280 °C, com 

Hidrogênio como gás de arraste a uma taxa constante de 1 mL min-1.  

A programação da temperatura do forno primário foi de 40 °C (5 min), rampa 

de 5 °C min-1 até 280 °C (7 min). No forno secundário a programação da 

temperatura foi de 60 ºC (5 min), rampa de 5 ºC min-1 até 300 ºC (7 min).  

 

III.6 – CROMATOGRAFIA GASOSA BIDIMENSIONAL ABRAGENTE COM 
DETECTOR DE IONIZAÇÃO POR CHAMA (CGxCG-DIC) 
 

As soluções dos bio-óleos derivatizados na proporção 1:1 (solução de bio-

óleo:MSTFA), foram analisadas por cromatografia gasosa num sistema CGxCG -DIC 

da LECO/Agilent 7890A equipado com um forno secundário e modulador de duplo 

estágio operando com N2 líquido. 

O conjunto de colunas CG consiste de HP-5ms (30 m x 0,25 mm DI, 0,25 µm) 

na primeira dimensão e uma DB-17 (1,5 m x 0,1 mm DI, 0,1 µm) na segunda 

dimensão. As condições para a primeira dimensão foram, modo split (1:20) com 
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injeção de 1,0 µL a 280 °C, com Hidrogênio como gás de arraste a uma taxa 

constante de 1 mL min-1.  

A programação da temperatura do forno primário foi de 40 °C (5 min), rampa 

de 5 °C min-1 até 280 °C (7 min). A programação da temperatura do forno 

secundário foi de 60 °C (5 min), rampa de 5 °C min-1 até 300 °C (7 min). O período 

de modulação foi de 5 s, com 1,25 s de duração do pulso quente e 1,25 s do pulso 

frio, entre os estágios. 
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IV - RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

IV.1 – TEOR DE UMIDADE 
 

As plantas Eichhornia crassipes, Eichhornia azurea e Nymphaea spp., como 

já esperado para plantas aquáticas, apresentaram um alto teor de umidade no 

material fresco, ou seja, logo após a coleta, considerando a quantidade de água 

associada a biomassa. O teor de umidade para Nymphaea spp. (89%), foi menor 

quando comparado com a Eichhornia crassipes (93%) e Eichhornia azurea (90%), 

porém ambos expressivos.  Esses valores estão de acordo com a literatura, que 

para Eichhornia crassipes foi de 93 a 95 % (NIGAM, 2002). Este parâmetro foi 

determinado para que se possa fazer uma estimativa de matéria seca obtida por 

coleta de material fresco, já que no processo de pirólise aplica-se a biomassa seca. 

 

IV.2 – TEOR DE ÓLEO 
 

O teor de óleo para as plantas Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes e 

Nymphaea foram de 6% (m/m), 2,6% (m/m) e 2,4% (m/m), respectivamente.  Esses 

valores são considerados baixos quando comparado aos teores encontrados para 

outros tipos de plantas, mostrando que sua principal composição está relacionada a 

compostos lignocelulósico, e assim prevendo os principais produtos formados no 

processo de pirólise, são estes grupos oxigenados. Henry-Silva et al. 2002  

encontrou um valor superior (4,7%) para Eichhornia crassipes,  lipídios e proteínas 

tem como  característica ser responsável pela estrutura da membrana celular e suas 

concentrações variam do meio em que estas vivem. Esta investigação busca 

antecipar a identificação de ácidos carboxílicos livres e alcenos no bio-óleo, já que 

tratam-se de produtos característicos da pirólise de triglicerídeos. 
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IV.3 – TEOR DE CINZAS 
 

O teor de cinzas para Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes e Nymphaea 

spp. foram de 14,5, 19,2 e 13,0% em relação ao material seco, respectivamente. 

Estes resultados estão de acordo com a literatura, Tan et al. (2008) e Luo  et al. 

(2009), os quais encontraram um teor de cinzas para EC de aproximadamente 21% 

para as mesmas condições da biomassa utilizadas nesse trabalho. Porem esses 

resultados pode variar das características em que estas foram coletadas e as 

condições de processamento. O conhecimento dos teores de cinzas e de seus 

constituintes, majoritariamente elementos inorgânicos, é de suma importância, pois 

estes são conhecidos por catalisar a formação de carvão durante a pirólise (MADDI 

et al., 2011).   

 

IV.4 – ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA 
 

A figura 9 ilustra a decomposição térmica da Eichhornia crassipes, Eichhornia 

azurea e Nymphaea spp.. A análise de TGA foi utilizada com o intuito de analisar as 

características de degradação dos constituintes das biomassas e assim prever os 

produtos formados no processo de pirólise. A temperatura máxima analisada foi de 

600ºC, pois sabe-se que temperaturas elevadas forma preferencialmente produtos 

gasosos o qual não é o produto de interesse neste trabalho. 

Embora as plantas tenham sido secas em estufa, foi observado a perda de 

massa (7,3% EC, 8,8% EA e 5,3% Ny) até 100 °C, atribuídas a água associada as 

biomassas. De acordo com a curva termogravimétrica houve uma perda de massa 

no intervalo de temperatura de 170-415 °C. A perda de massa nessa faixa de 

temperatura corresponde a decomposição térmica da massa total de hemicelulose e 

celulose, que são compostos saturados e se decompõe em temperaturas mais 

baixas. A hemicelulose possui menor peso molecular do que a celulose e é o 

componente da biomassa que se decompõe mais facilmente (ATEŞ & ERGINEL, 

2012). A lignina que é mais estável pela sua estrutura aromática, consequentemente 

decompõe a temperaturas mais elevadas (LUO et al., 2011; GHETTI et al., 1995). A 

decomposição que ocorre entre 400-600 °C é atribuída a degradação da lignina 
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(HARUN et al., 2011). Porém, Haykiri-Acma et al. (2010) e Lv & Wu (2012), relatam 

que a decomposição da lignina ocorre gradualmente em uma taxa de temperatura 

muito pequena e em todo intervalo de temperatura. 

 

Figura 9 - Curva termogravimétrica (TGA) e termogravimétrica diferencial (DTG) das 

amostras de Eichhornia crassipes, Eichhornia azurea e Nymphaea spp. 
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Na Tabela 3 estão apresentadas a composição percentual da EC, EA e Ny 

com base na análise do perfil térmico das biomassas. Na análise de TGA as 

biomassas EA, EC e Ny formaram em porcentagem 18,5%, 21,4% e 24,5% de 

resíduo sólido, respectivamente, que corresponde a quantidade de carvão e cinzas 

no processo de pirólise. Com o teor de cinzas calculado por diferença, pode-se 

prever o teor de carvão formado para as biomassas, que serão de 4,0% (EA), 2,2% 

(EC) e 11,5% (Ny). A formação de carvão está relacionada com o teor de lignina na 

biomassa e isso pode ser atribuída ao alto teor de carbono neste componente, por 

isso quanto menor o teor de lignina maior a utilidade na produção de 

biocombustíveis.   

Tabela 3 - Intervalo da temperatura e porcentagem de massa correspondente dos 

principais constituintes da biomassa 

Amostra Faixa de Temperatura (°C) e Perda de Massa (%) Perda Total 

de Massa 

(%) 

Água Hemicelulose e 

Celulose 

Lignina 

Eichhornia 

crassipes 

30-100 °C 

7,3% 

190-415 °C 

47,8% 

415-554 °C 

23,5% 
78,6 

Eichhornia 

azurea 

25-100 °C 

8,8% 

180-390 °C 

41,2 % 

390-590 °C 

31,4% 
81,4 

Nymphaea spp. 
30-100 °C 

5,3% 

180-390 ºC 

41,2% 

390-592 ºC 

31,5% 
78,0 

 

IV.5 – ANÁLISE DE INFRAVERMELHO (IV) 

 

 Os espectros de absorção na região do IV (Figura 10) apresentaram banda 

de absorção na região de 3000-3600 cm-1 que está atribuída ao estiramento O-H da 

ligação de álcoois e/ou fenóis, absorções na região de 3000-2800 cm-1 típica de C-H 

de alifáticos, bandas em ~1650 cm-1 associadas a vibrações C=C de aromáticos e 

C=O absorções mais intensa e larga em 1200-1300 cm-1 de C-O (álcoois e/ou 

fenóis, éteres ou ésteres) (BARBOSA, 2007) (Tabela 4). 
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Figura 10 - Espectros de Infravermelho da Eichhornia crassipes, Eichhornia azurea 
e Nymphaea spp. 
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Os principais componentes da biomassa são provavelmente alcenos, ésteres, 

aromáticos, cetonas e álcoois, com diferentes grupos funcionais contendo oxigênio 

(YANG et al., 2007). Yang et al. (2007), fizeram um estudo dos três constituintes da 

biomassa separadamente, atribuindo o estiramento O-H com a estrutura da celulose, 

enquanto que a hemicelulose continha mais compostos com a banda C=O, para a 

lignina os espectros de IV indicam que esta contém compostos com estiramentos 

C=C (anel aromático) e estiramentos C-O-C. 

 
Tabela 4 - Principais grupos funcionais encontrados na biomassa 

Número de onda (cm-1) Grupos Funcionais Compostos 

3000-3600 Estiramento OH Celulose 

3000-2800 Estiramento C-H - 

1650 Vibrações C-H e C=O Hemicelulose 

1200-1300 C-O Lignina 

 

IV.6 -ANÁLISE ELEMENTAR 
 

A composição elementar da EC, EA e Ny são  mostradas na tabela 5. Foi 

obtido altos teores de carbono e oxigênio, e isso está relacionado a natureza 

lignocelulósica das biomassas. 
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Tabela 5 - Composição elementar para as plantas Eichhornia azurea, Eichhornia 

crassipes e Nymphaea spp. 

Plantas 

 

Massa (%) 

 

HHV (MJ kg-1) 

N C H S Oa  

Eichhornia 

azurea 
2,031 40,574 4,505 0,000 47,189 13,02 

Eichhornia 

crassipes 
2,840 34,496 4,998 0,000 45,767 11,50 

Nymphaea 

spp. 
2,144 38,339 3,977 0,000 42,540 12,10 

a O teor de O foi calculado por diferença 

 

A partir da analise elementar foi possível fazer uma estimativa do poder 

calorifico. O poder calorifico é a quantidade de calorias liberadas por um material em 

sua combustão completa.  Segundo Everard et al. (2012), o poder calorifico é 

diretamente proporcional ao teor de carbono e inversamente proporcional ao teor de 

cinza. Os valores encontrados de HHV estão próximos dos relatados na literatura 

para outros tipos de biomassa, Bertero et al. (2012), encontrou 15,4 MJ kg-1 para 

serragem de pinho.  

 

IV.7 - ANALISE  DE ESPECTROMETRIA DE FLUORESCÊNCIA DE RAIOS X POR 
ENERGIA DISPERSIVA (EDX) 
 

A tabela 6 está apresentando os resultados de EDX das biomassas e as suas 

respectivas cinza. Os macronutrientes (P, S, K, Ca) aparecem em grandes 

concentrações, fato esperado, já que são constituintes naturais de proteínas ou 

atuam como agentes osmóticos. Por exemplo, o fósforo é importante na formação 

de flores e frutos. Os resultados de enxofre por EDX para as biomassas divergem 

dos encontrados pela técnica de CHNS. Uma vez que as técnicas aplicam formas 

distintas de análise, empregando diferentes características, é possível apresentarem 
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limites de detecções distintos, os quais não foram determinados para todos os casos 

analisados. Também deve-se levar em consideração a forma em que o enxofre está 

presente. Pela análise de CHNS é determinado o enxofre na forma orgânica, ou 

seja, que pode ser convertido a SO2 pela oxidação, já por EDX é possível identificar 

as duas formas, inorgânica, como por exemplo SO4
2-, e a orgânica. Já os 

micronutrientes (Fe, Mn e Zn) que aparecem em quantidades menores do que os 

macronutrientes, são fundamentais para o desenvolvimento da planta, atuando na 

formação de reações fundamentais ao crescimento da planta, bem como auxiliam a 

fotossíntese.  

 

Tabela 6 - Análise de EDX das biomassas e as suas respectivas cinza 

Elementos 
CEA CEC CNy EA EC Ny 

Média (µg g-1) 

P 5806±18 20759±161 7244,7±145 2061±55 6264±45 2379±83 

S 4419±19 3684±5 1058±16 2143±49 2078±0 1487±32 

Mn 251±4 214±1 122±1 155±1 151±0 64±1 

Fe 1815±1 108±0 1054±29 1592±1 152±1 822±3 

K 39743±8 55514±72 38790±83 24170±34 27351±100 18821±21 

Ca 24892±11 16705±61 19692±27 15352±16 16889±24 11933±39 

Zn 37±0 14±1 30±1 10±0 7±1 11±0 

Sr 232±1 219±0 40±2 52±0 57±0 0±0 

Ba 531±5 7±4 434±11 441±4 50±8 363±1 

n= 2; CEA= Cinza da EA; CEC= Cinza da EC; CNy= Cinza da Ny. 
 

Como esperado, as cinzas apresentaram maiores concentrações dos 

elementos analisados, uma vez que o processo de combustão deve concentrá-los 

nas cinzas. Nas biomassas estes nutrientes geralmente encontram-se na forma 

complexada aos componentes lignocelulósico. Nestas condições os biocarvões 

provenientes destas biomassas podem apresentar um grande potencial como fonte 
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de nutrientes para o enriquecimento de solos, como mostram os resultados 

preliminares de ensaios com o biocarvão da EC que apresentou excelente potencial 

como amenizante para estudos de remediação in situ de solos. A alta concentração 

de metais na biomassa pode interferir a qualidade do bio-óleo, porem existe relatos 

na literatura de pré-tratamentos com a finalidade de remover estas espécies de 

biomassas nestas condições. Outras finalidades para este tipo de biomassas, com 

menor valor agregado ou com finalidades de menor impacto, é a compostagem, 

correção de alterações do solo, para digestão anaeróbia com a produção de metano 

e de processamento de ração animal (SOOKNAH & WILKIE, 2004), as cinzas 

podem ser utilizadas como adubo em solos devido a alta concentração de diversos 

nutrientes (VASSILEV et al., 2013), o que torna a pirólise uma boa opção para a 

obtenção de produtos de maior gama de aplicação. 

 

IV.8 - PIRÓLISE OFF-LINE 

 

As soluções de bio-óleos resultantes do processo de pirólise, obtidas 

conforme descrito no item III.3, das plantas Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes 

e Nymphaea spp., eluídas com diclorometano, apresentaram perfis cromatográficos 

semelhantes, como mostra a Figura 11, do cromatograma de íons totais (TIC) para a 

triplicata do processo. 

Inicialmente como não havia parâmetro de comparação, o teste de eluição 

com diclorometano foi satisfatório para as duas amostras, pois foi possível observar 

um número expressivo de compostos na solução dos respectivos bio-óleo.  
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Figura 11 - TIC para as amostras de bio-óleos da Eichhornia azurea, Eichhornia 

crassipes e Nymphaea spp. eluídos com DCM 
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Após o teste de eluição com DCM, identificou-se uma grande quantidade de 

compostos hidroxilados, então foi proposto uma derivatização visando minimizar 

possíveis problemas de eluição em função da polaridade e para facilitar a 

identificação dos compostos. A derivatização foi proposta empregando-se MSTFA 

como reagente. Como o DCM mostra-se reativo frente ao MSTFA, foi necessário 

realizar uma troca de solvente, empregando-se acetonitrila (ACN) como eluente. Na 

análise das soluções de bio-óleos eluídas com ACN, foi observado que as soluções 

em DCM apresentavam coloração marrom-amarelado e em ACN eram incolores. Por 

isso o mesmo trap foi posteriormente eluído com DCM após a ACN, para verificar 

possíveis incompatibilidades de polaridade entre os solventes e os componentes dos 

bio-óleos em relação ao carvão ativo. A solução do bio-óleo em ACN (1 mL) foi 

derivatizada com 100 µL de MSTFA, com intuito de aumentar a suscetibilidade de 

EA 

EC 

Ny 
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detecção e seletividade da separação na caracterização da composição química do 

bio-óleo por CG/EM. Em seguida eluiu-se com DCM os compostos que ficaram 

retidos no adsorvente e que não se dissolveram na ACN, sendo recolhidos em balão 

volumétrico de 1 mL. As duas soluções foram submetidas a análise por CG/EM. Este 

procedimento foi realizado em triplicata. 

A acetonitrila não se mostrou um bom solvente de eluição para duas amostras 

de biomassas testadas, já que as soluções dos bio-óleos eluídos apresentaram 

coloração incolor indicando pouca afinidade com bio-óleos que em geral apresentam 

coloração marrom-amarelado. Isto foi confirmado pela análise de CG/EM, onde o 

TIC apresentou uma quantidade menor de compostos quando comparado com as 

análises feitas inicialmente com DCM. Notou-se que a ACN arrastou os compostos 

com tempo de retenção menor, que correspondem na maioria, a compostos 

oxigenados e alguns fenólicos. Os compostos que tem polaridade menor do que 

estes não foram eluídos (Figura 12) (Apêndice). Como a Ny é uma planta aquática e 

sua biomassa também tem característica lignocelulósica a solução dos bio-óleos 

obtiveram características semelhantes quando eluída com DCM em relação as 

soluções do bio-óleos da EC e EA. Dessa forma para evitar o uso desnecessário de 

solvente não foi realizado os testes com ACN. 
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Figura 12 - TIC dos bio-óleos da Eichhornia crassipes 

 

 
(1) – TIC para os bio-óleos eluídos com DCM 
(2) – TIC para os bio-óleos eluídos com ACN 
(3) – TIC para os bio-óleos eluídos com DCM posterior a eluição com ACN 

   
 

Como os testes com DCM e ACN apresentaram discrepâncias na eluição de 

compostos em função das suas polaridades, buscou-se um solvente com polaridade 

intermediária e que ainda não influenciasse no procedimento de derivatização com 

MSTFA. O solvente que atendeu estas características foi o Tetrahidrofurano (THF). 

Após a pirólise, os compostos que ficaram retidos no adsorvente foram eluídos com 

THF. A solução resultante foi submetida a derivatização com 100 µL de MSTFA e 

posteriormente a análise por CG/EM. O THF mostrou-se ser um bom solvente 

quando comparado aos anteriormente testados, pois o TIC para as soluções sem 

derivatização e derivatizadas analisadas apresentaram um número maior e uma 

intensidade maior de compostos. Isto pode ser explicado pela polaridade 

DCM (1) 
  
  

ACN (2) 
  

DCM (3) 
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intermediária do THF (4,0), que é um pouco maior que o DCM (3,1), e não tão alta 

quanto a ACN (5,8), o que faz com que ele arraste os compostos apolares e os com 

polaridade maior (Figura 13). Com o melhor solvente de eluição definido, o 

questionamento deu-se na relação da solução do bio-óleo:MSTFA, pois no processo 

de pirólise de biomassa é sabido que ocorre formação de água, e esta pode 

degradar o reagente derivatizante, antes que ele efetue a reação com as moléculas 

dos componentes do bio-óleo. Esta observação foi reforçada pela presença de 

compostos hidroxilados sem a silanização após o processo de derivatização. 

 

Figura 13 - TIC para as amostras de bio-óleos da Eichhornia azurea, Eichhornia 

crassipes e Nymphaea spp. eluídos com THF e DCM 
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Um teste inicial foi o acréscimo de aproximadamente ¼ da quantidade de 

carvão ativo contida no trap com Na2SO4 anidro com o intuito de reter a água 

THF 
DCM 
 

EA 

THF 
DCM 
 

EC 

Ny THF 
DCM 
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formada junto com o bio-óleo. O sistema foi eluído com THF e derivatizado com 

MSTFA. Observou-se que não houve melhora nos TIC, além de observar que o 

Na2SO4 anidro retia os compostos presentes no bio-óleo (Apêndice). 

 

IV.9 – ESTUDO DE DERIVATIZAÇÃO 
 

 Suspeitando-se que a quantidade de MSTFA não foi suficiente para 

derivatizar todos os compostos presentes na solução dos bio-óleos, foi realizados 

testes com a derivatização empregando-se 200 L de MSTFA. O TIC da solução 

resultante não apresentou diferenças significativas quando comparado a solução 

derivatizada com 100 L (Apêndice).  

Para finalizar a investigação da influência da relação de agente derivatizante 

a ser empregado, foi realizado um teste misturando-se 100 L da solução de bio-

óleo em THF com 100 L de MSTFA. Foi observado pelo TIC das soluções de bio-

óleos da EA, EC e Ny que a proporção 1:1 (solução de bio-óleo:MSTFA) apresentam 

picos intensos e uma maior seletividade do MSTFA para os compostos retidos no 

adsorvente, pois os compostos com hidroxila, como por exemplo ácidos graxos, 

apresentam picos mais definidos e mais intensos quando comparado com  a 

derivatização na proporção de  10:1. Isto foi comprovado pelo perfil dos TIC por EM, 

no qual todos os compostos hidroxilados estavam silanizados (Figura 14). 
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Figura 14 - TIC para as amostras de bio-óleos da Eichhornia azurea, Eichhornia 

crassipes e Nymphaea spp. na proporção 1:1 (solução de bio-óleo:MSTFA) 
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IV.10.1 – PIRÓLISE A 300 ºC 
 

Resultados preliminares de experimentos realizados na UFPR, pela aluna de 

doutorado Marta Eliane Doumer, sob a orientação do Prof. Dr. Antônio Sávio 

Mangrich, mostraram que a pirólise de EC na temperatura de 300 ºC apresentou 

altos teores de biocarvão, comportamento esperado para a temperatura utilizada, e 

como foi descrito anteriormente esse biocarvão apresentou potencial como 

amenizante para estudos de remediação in situ de solos, foram realizados testes 

com o biochar quanto a carga líquida negativa e pH no ponto de carga zero (PCZ), 

onde o PCZ se apresenta acima de 9,0, isto se deve ao seu alto 

conteúdo de cinzas e possivelmente carbonatos e sua adição ao solo 

EA 

EC 

Ny 
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 favorecerá a estabilização de espécies metálicas. Os teores dos produtos da 

pirólise a 300 ºC foram: 77,98% para biocarvão, 14,39% para bio-óleo e 7,63% para 

biogás. A figura 15 mostra o biocarvão formada na pirólise de EC. 

 

Figura 15 – Biocarvão, a direita, produzido na pirólise a 300 ºC  

 

FONTE: DOUMER, M. L. (2012) 

 

Os bio-óleos pirolisados na temperatura de 500 ºC apresentaram uma maior 

quantidades de compostos, este comportamento está intimamente relacionado a 

temperatura já que esta favorece maior produção de bio-óleo quando comparado 

com o bio-óleo pirolisado a 300 ºC (Figura 16). O bio-óleo obtido a 300 oC, após 

tratado com solução de Na2CO3 apresentou Poder Calorífico Superior igual a 

29,52±1,24 MJ kg-1, lembrando que o diesel de origem fóssil gira em torno de 43 MJ 

kg-1. 
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Figura 16 - Solução de bio-óleo da EC a a) 300 ºC e b) 500 ºC 

 

 

 

IV.10 – CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA DO BIO-ÓLEO 
 

Os resultados da análise do bio-óleo mostraram uma variedade de 

compostos. A caracterização química é bastante difícil, pois se trata de uma mistura 

complexa de diversos compostos, geralmente apresentados em pequenas 

quantidades, além de conter compostos com alto peso molecular, o que é resultado 

da decomposição da lignina, celulose e hemicelulose (MOHAN et al., 2006). 

A composição dos bio-óleos de base lignocelulósica apresentam 

majoritariamente compostos oxigenados, aromáticos e alifáticos (ácidos graxos). 

Esses compostos oxigenados pertencem aos principais grupos: ácidos, álcoois, 

b 

a 
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fenóis e seus derivados, furanos substituídos derivados da decomposição térmica da 

hemicelulose e celulose, e fenólicos e oxigenados cíclicos derivado da lignina, que é 

composto por uma estrutura complexa de aromáticos de unidades substituídas de 

fenil propano ligados por grupos metoxílicos e hidroxílicos. 

 A identificação química dos componentes nas soluções dos bio-óleos foram 

realizadas utilizando-se as espectrotecas Nist 107, 21 e Wiley 8, com todos os 

compostos identificados com índice de similaridade acima de 80%.  

A identificação dos compostos nas soluções dos bio-óleos foram realizadas 

comparando o espectrograma do composto com a referencia, conforme apresentado 

nas figuras 17, 18 e 19. A identificação foi feita comparando os fragmentos com 

maior intensidade, como por exemplo, para o pentanol os fragmentos analisados 

foram o m/z 75, 101, 103 e 145.  

 

Figura 17 - Espectro de massas da Pentanol presente no bio-óleo da EC (superior) 

e da referência (inferior) 
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Figura 18 - Espectro de massas da 2-Furanometanol presente no bio-óleo da EA 

(superior) e da referência (inferior) 
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Figura 19 - Espectro de massas da Ácido Hexadecanóico presente no bio-óleo da 

EA (superior) e da referência (inferior) 
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IV.11 – SEMIQUANTIFICAÇÃO RELATIVA DA COMPOSIÇÃO DOS BIO-ÓLEOS 
 

Os bio-óleos apresentaram perfis cromatográficos muito semelhantes. A 

quantificação relativa dos bio-óleos foi realizada a partir das analises no CG-DIC em 

comparação com analises realizadas no CG/EM (Figura 20).  Os cromatogramas das 

amostras de bio-óleos apresentaram grande similaridade como pode ser observado 

na figura abaixo. A comparação foi feita a partir do perfil cromatográfico, os picos 

que apresentaram maior similaridade estão representados na figura 18. A 

quantificação de bio-óleos pelo CG-DIC é bastante utilizada devido a ampla faixa de 

linearidade do detector e grande flexibilidade em termos de resposta do detector, 

que pode ser calculada e predita. No espectrômetro de massas (EM) a resposta do 

detector é menos uniforme e menos conveniente para a quantificação relativa 

quando comparado ao DIC (DJOKIC et al., 2012). Djokic et al. (2012), utilizou o 

CGxCG-DIC para quantificação relativa da composição de bio-óleos produzidos da 

pirólise de madeira de pinho. 
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Figura 20 - Cromatograma das soluções de bio-óleos derivatizadas da Eichhornia 

azurea analisadas no CG-DIC e CG/EM, respectivamente 
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Os compostos que foram quantificados no CG-DIC são os listados na tabela 

7, os principais grupos de compostos químicos são: ácidos, fenóis, aromáticos e 

açúcares. Foi realizado analise do bio-óleo da Nymphaea spp. no CGxCG-DIC, os 

principais grupos químicos identificados nos bio-óleo foram : álcoois, fenóis e 

derivados, açúcares e ácidos. 
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Tabela 7 - Compostos quantificados das soluções de bio-óleos das biomassas no 

CG-DIC comparado com as analises de CG/EM 

 
Área relativa % 

 
Compostos 

(EA) 

CG-DIC 

(EA) 

CG/EM 

(EC) 

CG-DIC 

(EC) 

CG/EM 

(Ny) 

CG-DIC 

1 2-Metil-Propanol 3,44 - 5,03 3,69 5,53 

2 2-Metil-Butanol 2,50 4,80 1,94 8,58 0,28 

3 1-Pentanol 2,73 - 2,18 5,95 1,46 

4 2-Furanometanol 42,68 9,26 34,56 7,86 59,79 

5 Não Ident. 0,94 4,44 1,32 1,46 0,53 

6 3-Hidroxi-Piridina 0,79 1,33 1,26 1,35 0,27 

7 Não Ident. 1,47 - 1,19 1,50 1,92 

8 Glicerol 1,41 2,50 1,57 2,96 2,23 

9 1,2-Benzenodiol 1,90 3,16 2,29 1,90 0,58 

10 Ácido Arabinóico 2,71 3,70 3,68 3,17 1,56 

11 Não Ident. 0,63 - 1,55 - 0,68 

12 Levoglucosano 0,91 2,69 1,53 1,58 0,60 

13 
Ácido 

Hexadecanóico 
2,39 2,59 2,52 2,47 0,69 

14 
Ácido 

Octadecanóico 
1,06 1,35 1,16 - 0,58 

15 Não Ident. 0,80 - 1,25 - 0,64 

 

 
A figura abaixo representa o cromatograma do bio-óleo no CGxCG-DIC da 

Nymphaea, a figura a) apresenta  cromatograma total  e suas prováveis região de 

grupos químicos, a b) apresenta a ampliação para mostrar os compostos com menor 

intensidade e c) o cromatograma em monodimensional 
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Figura 21 - Cromatograma da solução de bio-óleo da Nymphaea spp. no CGxCG-
DIC a) Cromatograma total no bidimensional, b) ampliação do cromatograma total da 
figura a) e c) cromatograma em uma dimensão 

1500 2000 2500 3000 3500

200000

300000

400000

500000

600000

700000

Time (s)
TIC  



50 
 

 

Visando melhorar a caracterização da composição química dos bio-óleos, foi 

realizado um teste empregando-se metanol (MeOH) como solvente de eluição. O 

MeOH não se mostrou um bom solvente, assim como a ACN, pois os bio-óleos 

eluídos apresentaram coloração incolor, e percebeu-se que este não arrastava do 

adsorvente todos os compostos obtidos na pirólise devido a sua alta polaridade (5,1) 

(Figura 22). 

 

Figura 22 - TIC para a amostra de bio-óleo da Eichhornia crassipes 
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Este teste possibilitou a utilização de H2SO4 concentrado como catalisador a 

fim de esterificar os possíveis ácidos carboxílicos presentes na solução do bio-óleo. 

Como as biomassas (EA, EC e Ny) apresentam comportamentos semelhantes, esse 

teste foi realizado somente com a EC deduzindo que não seria gerado resultados 

muito diferentes para a EA e Ny. A esterificação foi realizada conforme procedimento 

descrito no item III.3.1.2 e a esterificação confirmou a deficiência de eluição do 

MeOH, pois poucos compostos foram obtidos (Figura 23). 

 

Figura 23 - TIC para esterificação do bio-óleo da Eichhornia crassipes 
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V – CONCLUSÃO 

 

As plantas aquáticas apresentam potencialidade como fonte de biomassa 

devida a sua aglomeração e rápido crescimento. A caracterização da matéria-prima 

lignocelulósica seca mostrou um alto teor de umidade e cinzas, e uma parcela de 

óleo. 

As análises de EDX das biomassas e suas respectivas cinzas apresentaram 

altos teores de macronutrientes e micronutrientes, tornando-o uma excelente fonte 

para diversas aplicações, como por exemplo, o uso na obtenção de biocarvão com 

bons indícios para a aplicação na correção de solos. 

A composição das biomassas determinada pela técnica termogravimétrica 

mostrou a partir da perda de massa a identificação dos constituintes (hemicelulose, 

celulose e lignina), resultados estes que corroboram com as análises de 

infravermelho. 

A micropirólise off-line foi aplicada com sucesso na obtenção do bio-óleo a 

partir das biomassas em estudo, que por Cromatografia Gasosa acoplada ao 

Espectrômetro de Massas foi possível identificar a presença de compostos, 

distribuídos em grupos ácidos, açúcares, álcoois, fenóis e derivados, grupos estes 

também identificados nas regiões apresentadas no perfil cromatográfico obtido pelas 

análises por CGxCG-DIC. Dentre os solventes utilizados na eluição dos compostos 

da micropirólise off-line, o uso do THF se mostrou mais eficiente na eluição dos 

produtos obtidos, já que possui polaridade semelhante aos compostos identificados 

por CG/EM. 

Os estudos apontam para a possibilidade da conversão de biomassas 

provenientes de plantas aquáticas em bio-óleo, já que estudos preliminares 

mostraram que com a pirólise a 300 ºC o rendimento do bio-óleo foi de 

aproximadamente 15% e que o mesmo apresentou poder calorífico superior de 

aproximadamente 30 MJ kg-1, valor este próximo ao de alguns combustíveis usuais 

como o diesel (cerca de 43 MJ kg-1). 



52 
 

 

VI – REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

AOAC - Official Methods of Analysis of  International. 18th ed. rev.3 Gaithersburg: 

AOAC, 2010. 

 

Ateş, F.; Erginel, N. The regression analysis of fast pyrolysis product yields and 

determination of product quality. Fuel, v. 102. p. 681-690, 2012. 

 

Bajus, M. Pyrolysis technologies for biomass and waste treatment to fuels and 

chemical production. Petroleum & Coal, v. 52, p. 1-10, 2010. 

 

Barbosa, L.C. de A. Espectroscopia no Infravermelho na Caracterização de 

compostos Orgânicos. Viçosa: Editora UFV, Cap. 4, 2007.  

 

Bergier, I.; Salis, M. M.; Miranda, C. H. B.; Ortega, E.; Luengo, C. A. Biofuel 

production from water hyacinth in the Pantanal wetland. Ecohydrology & 

Hydrobiology, v. 12, p. 77-84, 2012. 

 

Bertero, M.; Puente, G. de la; Sedran, U. Fuels from bio-oils: Bio-oil production from 

different residual sources, characterization and thermal conditioning. Fuel,  v. 95, p.  

263–271, 2012 

 

Bhattacharya, A.; Kumar, P. Water hyacinth as a potential biofuel crop. Electronic 

journal of environmental, agricultural and food chemistry, v. 9, p. 112-122, 2010. 

 

Bridgwater, A. V. Review of fast pyrolysis of biomass and product upgrading. 

Biomass and Bioenergy, v. 38, p. 68-94, 2012. 

 

Bridgwater, A. V. Biomass Fast Pyrolysis, Thermal Science, v. 8, p. 21-49, 2004. 

 

Bu, Q.; Lei, H.; Ren, S.; Wang, L.; Zhang, Q.; Tang, J.; Ruan, R. Production of 

phenols and biofuels by catalytic microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass. 

Bioresource Technology, v. 108, p. 274–279, 2012. 



53 
 

 

Carrier, M.; Loppinet-Serani, A.; Denux, D.; Lasnier, J.; Ham-Pichavant, F.; Cansell, 

F.; Aymonier, C. Thermogravimetric analysis as a new method to determine the 

lignocellulosic composition of biomass. Biomass and Bioenergy, v. 35, p. 298-307, 

2011.   

 

Demirbas, A. Biofuels sources, biofuel policy, biofuel economy and global biofuel 

projections. Energy Conversion and Management, v. 49, p. 2106-2116, 2008.  

 

Demirbas, A. Biomass resource facilities and biomass conversion processing for 

fuels and chemicals. Energy Conversion and Management, v.42, p. 1357-1378, 

2001. 

 

Demirbas, A. Progress and recent trends in biofuels. Progress in Energy and 

Combustion Science, v.  33, p. 1-18, 2007. 

 

Demirbas, A. The influence of temperature on the yields of compounds existing in 

bio-oils obtained from biomass samples via pyrolysis. Fuel Processing Technology, 

v.  88, p. 591–597, 2007. 

 

Djokic, M. R.; Dijkmans, T.; Yildiz, G.; Prins, W.; Van Geem, K. M. Quantitative 

analysis of crude and stabilized bio-oils by comprehensive two-dimensional gas-

chromatography. Journal of Chromatography A, v. 1257, p. 131-140, 2012. 

 

Ertaş, M.; Alma, M. H. Pyrolysis of laurel (Laurus nobilis L.) extraction residues in a 

fixed-bed reactor: Characterization of bio-oil and bio-char. Journal of Analytical and 

Applied Pyrolysis, v. 88, p. 22-29, 2010. 

 

Everard, C. D.; McDonnell, K.  P.; Fagan, C. C. Prediction of biomass gross calorific 

values using visible and near infrared spectroscopy. Biomass and Bioenergy, v. 45, 

p. 203-211, 2012. 

 

Gao, N.; Li, A.; Quan, C.; Du, L. Duan, Y. TG–FTIR and Py–GC/MS analysis on 

pyrolysis and combustion of pine sawdust. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis. v. 100, p. 26-32, 2013. 



54 
 

 

 

Gaojin, L.; Shubin, W. Analytical  pyrolysis  studies  of  corn  stalk  and  its  three  

main  components  by TG-MS  and  Py-GC/MS. Journal of Analytical  and  Applied  

Pyrolysis, v. 97, p. 11-18, 2012. 

 

Gerçel, H. F. Bio-oil production from Onopordum acanthium L. by slow pyrolysis. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 92, p. 233–238, 2011. 

 

Ghetti, P.; Ricca, L.; Angelini, L. Thermal analysis of biomass and corresponding 

pyrolysis products. Fuel. v. 75, p.  565-573, 1995. 

 

Greenhalf, C. E.; Nowakowski, D. J.; Harms, A. B.; Titiloye, J. O.; Bridwater, A.  V.  A 

comparative study of straw, perennial grasses and hardwoods in terms of fast 

pyrolysis products. Fuel. v. 108, p. 216-230, 2013. 

 

Gunnarsson, C. C.; Petersen, C. M. Water hyacinths as a resource in agriculture and 

energy production: A literature review. Waste Management, v. 27, p. 117–129, 

2007. 

 

Harun, M. Y.; Dayang Radiah, A. B.; Zainal Abidin, Z.; Yunus, R. Effect of physical 

pretreatment on dilute acid hydrolysis of water hyacinth (Eichhornia crassipes). 

Bioresource Technology, v. 102, p. 5193–5199, 2011. 

 

Haykiri-Acma,  H.; Yaman, S.; Kucukbayrak, S. Comparison of the thermal 

reactivities of isolated lignin and holocellulose during pyrolysis. Fuel Processing 

Technology, v.  91, p. 759–764, 2010. 

 

Hodgson, E. M.; Lister, S. J.; Bridgwater, A. V.; Clifton-Brown, J.; Donnison, I. S. 

Genotypic and environmentally derived variation in the cell wall composition of 

Miscanthus in relation to its use as a biomass feedstock. Biomass and Bioenergy, 

v. 34, p.  652 – 660, 2010.  

 

IEA 2010 – International Energy Agency. Sustainable Production of Second-

Generation Biofuels. 2010. Disponivel em: 



55 
 

 

http://www.iea.org/papers/2010/second_generation_biofuels.pdf. Acesso em 02 

Julho, 17:13. 

 

Limayem, A.; Steven C. R. Lignocellulosic biomass for bioethanol production: Current 

perspectives, potential issues and future prospects. Energy and Combustion 

Science, p. 1-19, 2012. 

 

Lu, W.; Wang, C.; Yang, Z. The preparation of High caloric fuel (HCF) from water 

hyacinth by deoxy-liquefaction. Bioresource Technology, v. 100, p. 6451–6456, 

2009. 

 

Luo, G.; Strong, P.J.; Wang, H.; Ni, W.; Shi, W. Kinetics of the pyrolytic and 

hydrothermal decomposition of water hyacinth. Bioresource Technology, v. 102, p. 

6990–6994, 2011. 

 

Lv, G.; Wu, S. Analytical pyrolysis studies of corn stalk and its three main 

components by TG-MS and Py-GC/MS. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, v. 97, p. 11-18, 2012. 

 

MA, Q.; Chakraborty, D.; Faglioni, F.; Muller, R. P.; Goddard, W. A.; Harris, T.; 
Campbell, C.; Tang, Y. Alkylation of Phenol: A mechanistic view. Journal of  

Physical Chemistry A. v. 110, p. 2246-2252, 2006. 
 

Maddi, B.; Viamajala, S.; Varanasi, S. Comparative study of pyrolysis of algal 

biomass from natural lake blooms with lignocellulosic biomass. Bioresource 

Technology, v. 102, p. 11018–11026, 2011. 

 

Malik, A. Environmental challenge vis a vis opportunity: The case of water hyacinth. 

Environment International, v. 33, p. 122–138, 2007. 

 

McKendry P. Energy production from biomass (part 1): overview of biomass. 

Bioresource Technology, v. 83, p. 37–46, 2002. 

http://www.iea.org/papers/2010/second_generation_biofuels.pdf


56 
 

 

Melligan, F.; Dussan, K.; Auccaise, R.; Novotny, E. H.; Leahy, J. J.; Hayes, M. H. B.; 

Kwapinski, W. Characterisation of the products from pyrolysis of residues after acid 

hydrolysis of Miscanthus. Bioresource Technology, v. 108, p. 258–263, 2012. 

 

Menon, V.; Rao, M. Trends in bioconversion of lignocellulose: Biofuels, platform 

chemicals & biorefinery concept. Progress in Energy and Combustion Science, p. 

1-29, 2012. 

 

Mohan, D.;Pittman, C. U.;Steele, P. H. Pyrolysis of Wood/Biomass for Biooil: A 

Critical Review. Energy & Fuels, v. 20, p. 848-889, 2006. 

 

Moraes, M. S. A.; Migliorini, M. V.; Damasceno F. C.; Georges, F.; Almeida, S.;  

Zinia, C. A.;  Jacques, R.  A.; Caramão, E. B.  Qualitative  analysis  of  bio  oils  of  

agricultural  residues  obtained  through  pyrolysis using  comprehensive  two  

dimensional  gas  chromatography  with  time-of-flight mass  spectrometric  detector. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 98, p. 51–64, 2012. 

 

Moraes, M. S. A.; Migliorini, M. V.; 1, Damasceno, F. C.; Georges, F.; Almeida, S.; 

Zini, C. A.; Jacques, R. A.; Caramão, E. B. Qualitative Analysis of Bio oils of 

Agricultural Residues Obtained through Pyrolysis Using Comprehensive Two 

Dimensional Gas Chromatography with Time-of-Flight Mass Spectrometric Detector. 

Journal of Analytical and Applied Pyrolysis. v. 98, p. 51-64, 2012. 

 

Naik, S.; Goud, V.  V.; Rout, P. K.; Jacobson, K.; Dalai, A. K.  Characterization of 

Canadian biomass for alternative renewable biofuel. Renewable Energy, v. 35, p. 

1624-1631, 2010. 

 

Nigam, J. N. Bioconversion of water-hyacinth (Eichhornia crassipes) hemicellulose 

acid hydrolysate to motor fuel ethanol by xylose–fermenting yeast. Journal of 

Biotechnology, v. 97, p. 107–116, 2002. 

 

Nigam, P., S.; Singh, A. Production of liquid biofuels from renewable resources. 

Progress in Energy and Combustion Science, v. 37, p. 52-68, 2011. 

 



57 
 

 

Pompêo, M.L.M. Perspectivas da Limnologia no Brasil, São Luís: Gráfica e 

Editora União, Cap. 8, 1999.  

 

Pütün, E. Catalytic pyrolysis of biomass: Effects of pyrolysis temperature, sweeping 

gas flow rate and MgO catalyst. Energy, v. 35, p. 2761-2766, 2010. 

 

Quan, B.; Hanwu, L.; Shoujie R.; Wang, L.; Zhang, Q.; Tang, J.; Ruan, R. Production 

of phenols and biofuels by catalytic microwave pyrolysis of lignocellulosic biomass. 

Bioresource Technology, v. 108 p. 274–279, 2012. 

 

Rezende, E. I. P.;  Angelo, L. C.; dos  Santos, S. S.;  Mangrich, A. S. Revista Virtual 

Química. v. 3, p. 426-433, 2011. 

 

Salehi, E.; Abedi, J.; Harding, T. Bio-oil from Sawdust: Pyrolysis of Sawdust in a 

Fixed-Bed System. Energy & Fuels, v. 23, p. 3767–3772, 2009. 

 

Sanches, A. Da l.; Cervi, A. C.; Pott, V. J. Levantamento taxonômico de 

pontederiaceae kunth do Pantanal, nos estados de mato grosso e mato grosso do 

sul, Brasil. III simpósio sobre recursos naturais e sócio-econômicos do pantanal os 

desafios do novo milênio. Disponível em: 

http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congresso/Bioticos/SILVA-020.pdf. Acesso em: 

02/07/2012. 

 

Sınağ, A.; Uskan, B.; Gulbay, S. Detailed characterization of the pyrolytic liquids 

obtained by pyrolysis of sawdust. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 

90, p. 48–52, 2011. 

 

Soltan, M. E.; Rashed, M. N. Laboratory study on the survival of water hyacinth 

under several conditions of heavy metal concentrations. Advances in 

Environmental Research, v. 7, p.  321–334, 2003. 

 

Sooknah, R. D.; Wilkie, A. C. Nutrient removal by floating aquatic macrophytes 

cultured in anaerobically digested flushed dairy manure wastewater. Ecological 

Engineering, v. 22, p. 27–42, 2004. 

http://www.cpap.embrapa.br/agencia/congresso/Bioticos/SILVA-020.pdf


58 
 

 

Sornvoraweat, B.; Kongkiattikajorn, J. Separated hydrolysis and fermentation of 

water hyacinth leaves for ethanol production. KKU Res J., v. 15, p. 792-802, 2010. 

 

Tan, L.; Zhu, D.; Zhou, W.; Mi, W.; Ma, L.; He, W. Preferring cellulose of Eichhornia 

crassipes to prepare xanthogenate to other plant materials and its adsorption 

properties on copper. Bioresource Technology, v.  99, p. 4460–4466, 2008. 

 

Uzun, B. B.; Pütün, A. E.; Pütün, E. Composition of products obtained via fast 

pyrolysis of olive-oil residue: Effect of pyrolysis temperature. Journal of Analytical 

and Applied Pyrolysis, v. 79, p. 147–153, 2007. 

 

Vardon, D. R.; Sharma, B. K.; Scott, J.; Yu, G.; Wang, Z.; Schideman, L.; Zhang, Y.; 

Strathmann, T. J. Chemical properties of biocrude oil from the hydrothermal 

liquefaction of Spirulina algae, swine manure, and digested anaerobic sludge. 

Bioresource Technology, v. 102, p. 8295-8303, 2011. 

 

Vassilev, S. V.;  Baxter, D.; Andersen, L. K.; Vassileva, C. G. An overview of the 

composition and application of biomass ash. Part 2. Potential utilisation, 

technological and ecological advantages and challenges. Fuel, v. 105, p. 19-39, 

2013. 

 

Villamagna, A. M.; Murphy, B. R. Ecological and socio-economic impacts of invasive 

water hyacinth (Eichhornia crassipes): a review. Freshwater Biology, v. 55, p. 282–

298, 2010. 

 

Wampler, T. Apllied Pyrolysis handbook. Estados Unidos da América, Ed. CRC 

Press, Taylor & Francis Group, 2007. 

 

Wiggers, V. R.; Wisniewski Jr., A.; Madureira, L. A. S.; Barros, A. A. C.; Meier, H. F. 

Biofuels from waste fish oil pyrolysis: Continuous production in a pilot plant. Fuel, v. 

88, p. 2135–2141, 2009.  

 



59 
 

 

Wisniewski Jr., A.; Wiggers, V. R.; Simionatto, E. L.; Meier, H. F.; Barros, A. A. C.; 

Madureira, L. A. S. Biofuels from waste fish oil pyrolysis: Chemical composition. 

Fuel, v. 89, p. 563–568, 2010. 

 

Xu, R.; Ferrante, L.; Briens, C.; Berruti F. Bio-oil production by flash pyrolysis of 

sugarcane residues and post treatments of the aqueous phase. Journal of 

Analytical and Applied Pyrolysis, v. 91, p. 263-272, 2011. 

 

Yang, H.; Yan, R.; Chen, H.; Lee, D. H.; Liang, D. T.; Zheng, C. Mechanism of palm 

oil waste pyrolysis in a packed bed. Energy Fuels, v. 20, p. 1321–1328, 2006. 

 

Yang, H.; Yan, R.; Chen, H.; Lee, D.  H.; Zheng, C. Characteristics of hemicellulose, 

cellulose and lignin pyrolysis. Fuel, v. 86, p. 1781–1788, 2007. 

 

Zhang, C.; Zhang, R.; Li, X.; Li, Y.; Shi, W.; Ren, X.; Xua, X. Bench-Scale Fluidized-

Bed Fast Pyrolysis of Peanut Shell for Bio-Oil Production. Environmental Progress 

& Sustainable Energy, v. 30, p. 11-18, 2011. 

 

Zhang, X.; Yang, W.; Blasiak, W. Thermal decomposition mechanism of levoglucosan 

during cellulose pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 96, p. 

110–119, 2012. 

 

Zhang, X.; Yang, W.; Blasiak, W. Thermal decomposition mechanism of levoglucosan 

during cellulose pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, v. 96, p. 

110–119, 2012. 

 

 

 

 

 

 



60 
 

 

VII – APÊNDICE 

 

Figura 24 - TIC do bio-óleo da Eichhornia azurea 
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Figura 25 - TIC para as amostras de bio-óleo da Eichhornia azurea e Eichhornia 

crassipes 
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Figura 26 - TIC para as amostras de bio-óleo da Eichhornia azurea e Eichhornia 

crassipes 
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Figura 27 - Cromatograma das soluções de bio-óleos derivatizadas da Eichhornia 

crassipes  e Nymphaea spp. analisadas no CG-DIC 
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