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RESUMO 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar o aproveitamento das sementes de 

mangaba para a produção de bio-óleo, a fim de minimizar problemas de poluição devido 

à disposição inadequada dos resíduos e agregar valor a este passivo ambiental. O 

trabalho foi dividido em duas partes: caracterização da biomassa (análise elementar 

(CHN), espectroscopia de infravermelho (FTIR-ATR), termogravimetria (TG), teor de 

umidade, cinzas, proteínas, teor de óleo, fibras, celulose, hemicelulose e lignina) e 

caracterização do bio-óleo (termogravimetria, infravermelho e cromatografia 

gasosa/espectrometria de massas-GC/MS). As sementes de mangaba apresentaram teor 

de umidade de 7,78±0,03%, alta quantidade de carbono (58,07%) e oxigênio (27,18%), 

poder calorífico (23,45 MJ kg
-1

), teor de cinzas de 1,87±0,06%, teor de óleo 

27,33±0,37%, proteínas 12,10±1,60%, fibras 11,98±0,46%, celulose (17,07%), 

hemicelulose (22,57%) e lignina (10,16%). A curva termogravimétrica da amostra 

apresentou cerca de 90% de perda de massa até a temperatura de 450 °C. Os 

experimentos de pirólise incluíram como variável temperatura (450 e 600 °C), massa de 

amostra (5 e 11 g), com ou sem aquecimento prévio. A melhor condição para a 

produção de bio-óleo foi a 600 °C, 11g de semente e com aquecimento prévio do forno. 

Através da caracterização da amostra em FTIR foi possível identificar a presença de 

grupos funcionais como fenóis, alcoóis, cetonas, ácidos, alcanos, alcenos, amidas, 

nitrilas e ésteres. Por outro lado, as análises de GC/MS confirmaram os resultados 

obtidos com o infravermelho, sendo identificados qualitativamente os ácidos 

carboxílicos e hidrocarbonetos (~ 90%) como componentes majoritários, além de serem 

encontrados outros compostos como furanos, fenóis, nitrilas, aldeídos, cetonas, alcoóis, 

ésteres e amidas. 

 

  

 

 

 

Palavras chaves: bio-óleo, resíduo agroindustrial, semente de mangaba (Hancornia 

speciosa GOMES), pirólise.  



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this study was to evaluate the potential of Hancornia speciosa (known as 

mangaba in Brazil) seeds for the production of bio-oil, in order to minimize the 

pollution problems caused by the inappropriate disposal of this residue and add value to 

this material which poses an environmental risk. The study was divided into two parts: 

the characterization of the biomass (through elemental analysis (CHN), infrared 

spectroscopy (FTIR-ATR), thermogravimetry (TG), and the moisture, ash, protein, oil, 

fiber, cellulose, hemicellulose and lignin contents); and the characterization of the bio-

oil (thermogravimetry, infrared spectroscopy and gas chromatography/mass 

spectrometry-CG/MS).  The mangaba seeds had a moisture content of 7.78±0.03%, 

high quantities of carbon (58.07%) and oxygen (27.18%), a calorific value of 23.45 MJ 

kg
-1

 and contained  ash (1.87±0.06%), oil (27.33±0.37%), protein (12.10±1.60%) fiber 

(11.98±0.46%), cellulose (17.07%), hemicellulose (22.57%) and lignin (10.16%). The 

thermogravimetric curve for the sample showed a mass loss of around 90% up to a 

temperature of 450 °C. In the pyrolysis experiments the variables included temperature 

(450 and 600 °C), sample mass (5 and 11 g) and prior heating (with or without). The 

best conditions for the bioproduction of the bio-oil were 600 °C, 11 g of seeds and prior 

heating of the furnace. The characterization of the samples by FTIR allowed the 

presence of functional groups such as phenols, alcohols, ketones, acids, alkanes, 

alkenes, amides, nitriles and esters to be identified.  The CG/MS analysis confirmed the 

results obtained with the infrared spectroscopy, with carboxylic acids and 

hydrocarbonates (~ 90%) being qualitatively identified as the major components, 

besides the presence of other compounds such as furanes, phenols, nitriles, aldehydes, 

ketones, alcohols, esters and amides.   

 

  

 

 

 

Keywords: bio-oil, residue agroindustrial, seeds mangaba (Hancornia speciosa 

GOMES), pyrolysis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O uso de resíduos agroindustriais (biomassa) como fonte de energia alternativa e 

renovável tem sido explorado e discutido por diversos setores da sociedade. O 

aproveitamento desses rejeitos como fonte de matérias-primas pode levar a geração de 

renda, energia e produtos químicos, diminuindo, assim os problemas ambientais e os 

riscos à saúde da população. 

Nos últimos anos, houve um aumento na geração de resíduos provenientes da 

agroindústria devido ao estímulo mundial para a produção de alimentos industrializados 

e prontos para o consumo. No estado de Sergipe, as indústrias de processamento de 

polpas e sucos de frutas vêm se destacando e contribuindo para a economia da 

sociedade local, porém, ainda não existe uma conscientização para agregar valor e 

reaproveitar o resíduo gerado. Nesse contexto, as sementes de mangaba, um dos 

subprodutos gerados nesse tipo de atividade, destacam-se como uma potencial fonte de 

biomassa, de fácil aquisição e baixo custo para a indústria química e de energia. 

Como é uma fonte renovável, adquirida a partir de compostos orgânicos, o seu 

emprego na produção de biocombustíveis de 2ª geração, a partir dos processos de 

conversão termoquímica pode contribuir para minimizar os impactos causados pela má 

disposição dos resíduos agroindustriais. 

Dentre os processos termoquímicos para a conversão da biomassa, a pirólise tem 

ocupado lugar de destaque, a qual pode ser classificada como carbonização, pirólise 

rápida, pirólise lenta e pirólise ultra-rápida. O processo de pirólise consiste na 

decomposição dos compostos orgânicos em meio inerte, sob alta temperatura. Nesse 

processo, a matéria-prima é convertida em combustíveis sólidos, líquidos ou gasosos, 

cuja composição varia de acordo com as condições do processo e da biomassa 

empregada. 

Para avaliar a utilização da semente de mangaba como matéria-prima foi 

necessário, inicialmente a caracterização da biomassa, para em seguida, submetê-las ao 

processo de pirólise. Para realização da pirólise, foi projetado e construído um reator de 

quartzo e os produtos formados (sólido, líquido e gás) foram determinados por análise 

gravimétrica durante as diferentes condições de pirólise, levando-se em consideração as 

perdas de voláteis ocorridas durante o processo. 
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A caracterização das sementes limpas e secas antes do processo de pirólise foi 

realizada por meio da análise elementar (CHN), avaliação quanto ao teor de umidade, 

cinzas, proteínas, fibra, celulose, hemicelulose e lignina, espectroscopia de 

infravermelho com transformada de Fourier (FTIR-ATR) e termogravimetria (TG). 

Enquanto que, para a caracterização do bio-óleo foram utilizadas as técnicas de 

termogravimetria (TG), infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 

cromatografia gasosa/espectrometria de massas (GC/MS). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. GERAL 

 

O presente trabalho teve como objetivo a produção e caracterização do bio-óleo 

proveniente do resíduo agroindustrial semente de mangaba (Hancornia speciosa 

Gomes). 

 

2.2. ESPECÍFICOS 

 

 Caracterizar as sementes de mangaba quanto ao teor de umidade, cinzas, óleo, 

fibra, proteínas, celulose, hemicelulose e lignina, composição elementar (CHN), 

termogravimetria (TG) e espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR-ATR); 

 Montar uma unidade de pirólise; 

 Otimizar os parâmetros de obtenção do bio-óleo através do processo de pirólise 

 Caracterizar qualitativamente o bio-óleo oriundo da pirólise por meio da 

termogravimetria (TG), espectroscopia de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR) e cromatografia gasosa/espectrometria de massas (GC/MS). 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

3.1. BIOMASSA COMO FONTE DE ENERGIA RENOVÁVEL 

 

Em meados do século XX, os combustíveis derivados do petróleo representavam 

cerca de 80% da energia produzida no mundo. Porém, com a crise global na década de 

70, países com a economia baseada no carvão, petróleo e gás começaram a se preocupar 

com as questões políticas, ambientais e escassez destas fontes de energia 

(GOLDEMBERG, 2009). 

Neste período, estudos mostraram que no Brasil, 85% das fontes energéticas 

eram provenientes do petróleo e somente 15% de outras matérias-primas. Em 

contrapartida, na Europa, fontes não convencionais supria entre 5 e 10% das 

necessidades energéticas (HALL, 1982; 1984). Esses dados ressaltam a importância de 

serem aprofundadas as pesquisas com relação aos recursos que venham a contribuir para 

a minimização da poluição ambiental, aquecimento global e dependência aos produtos 

de origem petroquímica. Com isso, expandiram-se as buscas por alternativas baseadas 

no uso da biomassa (GOLDEMBERG, 2009). 

Nesse contexto, a cana-de-açúcar foi a principal indutora do crescimento 

econômico neste período, se destacando no mercado nacional como uma grande fonte 

de recurso renovável (ANDRADE et al. 2009). Somente mais tarde, no início do século 

XXI o biodiesel despertou interesse no Brasil e no mundo com a produção de 

biocombustíveis a partir de oleaginosas (GONZALEZ et al. 2003). Outras biomassas 

como madeira, produtos e resíduos agrícolas, florestais, pecuários e sólidos urbanos 

foram consideradas fontes em potencial para geração de energia (KIM et al. 2013; 

CERQUEIRA e FRANCISCO, 2012). 

 

3.2. OBTENÇÃO DE BIOCOMBUSTÍVEIS A PARTIR DA PIRÓLISE 

RÁPIDA DE MATERIAIS LIGNOCELULÓSICOS E TRIGLICÉRICOS 

 

Os biocombustíveis podem ser sólidos, líquidos ou gasosos. Etanol, metanol, 

biodiesel, produtos de Fischer-Tropsch, diesel, hidrogênio e metano são os exemplos 

mais conhecidos de biocombustível. De acordo com a literatura, os biocombustíveis 
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podem ser classificados como primários e secundários. Os primários, a matéria-prima 

(lenha e lascas de madeiras) é empregada sem transformação química e utilizada para 

gerar eletricidade, cozinhar ou aquecer, enquanto que os secundários, estão subdivididos 

em 1ª, 2ª e 3ª geração, os quais passam por processos de conversão térmica ou 

bioquímica  gerando produtos sólidos (biocarvão), líquidos (etanol, biodiesel, bio-óleo) 

ou gasosos (biogás) (NIGAM e SINGH, 2011). 

Como as biomassas podem ser transformadas em combustíveis sólidos, líquidos 

e gasosos, Ucar e Ozkan (2008) discutiram em seu trabalho as várias tecnologias 

usadas, destacando-se os métodos bioquímicos que incluem a digestão anaeróbia, 

fermentação e extração mecânica e os termoquímicos que podem ser realizados a partir 

de alguns processos como gaseificação, combustão e pirólise.  

Por causa da grande diversidade de biomassas existentes é possível classificá-las 

em dois tipos: lignocelulósica e triglicérica, conforme mostra a Tabela 1.  

 

Tabela 5: Classificação geral das biomassas utilizadas para a produção de bio-óleo. 

LIGNOCELULÓSICA TRIGLICÉRICA 

culturas energéticas (cana-de-açúcar, 

milho, amido, cevada, trigo) produtos 

florestais (madeiras, resíduos de 

madeireira, árvores) resíduos sólidos 

urbanos, resíduos agrícolas (casca de 

arroz, amendoim, mandioca), plantas 

daninhas entre outros. 

óleos vegetais (soja, canola, palma, 

macaúba, girassol, cártamo, babaçu), algas 

marinhas, resíduo animal (banha de 

porco), resíduos agroindustriais 

(sementes) entre outros. 

 

Considera-se a biomassa  como lignocelulósica quando é composta de celulose, 

hemicelulose e lignina. Para cada um dos componentes, o processo de pirólise rápida 

apresenta novos produtos com a degradação gerada no processo térmico (HUBER et al. 

2006). 

Este tipo de biomassa é constituída principalmente de celulose (40-80% m), 

hemicelulose (15-30% m), lignina (10-25% m) e pequenas quantidades de extrativos e 

minerais. A depender da matéria-prima o teor dos constituintes pode variar. A celulose 

consiste em um polímero cristalino linear de alta massa molecular, com algumas regiões 
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amorfas, fórmula empírica (C6H10O5)n e é formada por unidades de D-glicopiranose 

unidas por ligações glicosídicas β 1-4 (Figura 1A) (HUBER et al. 2006). 

A hemicelulose apresenta menor massa molecular e menor grau de 

polimerização do que a celulose e são compostas de monossacarídeos com 5 átomos de 

carbono (pentoses), o principal componente é constituído por unidades de anidroxilose 

(Figura 1B). A lignina apresenta composição diferente da celulose e hemicelulose. 

Formada por unidades repetitivas de fenilpropano que podem ser substituídos em 

diferentes posições por anéis benzênicos (Figura 1C) (HUBER et al. 2006).  

 

Figura 14: Unidades estruturais dos componentes da biomassa. 
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Fonte: Adaptado de KANAUJIA et al. (2014). 

 

Os extrativos que estão presentes em menores quantidades podem ser obtidos 

pela extração com solventes polares ou pouco polares, enquanto os resíduos sólidos 

(carvão + cinzas) produzidos após processos termoquímicos encontram-se na forma de 

metais Si, Ca, K, Fe, P, Al, Na e Mg (MOHAN et al. 2006). 

A biomassa assegura uma importante maneira de gerar energia e produtos 

químicos em larga escala, devido à menor emissão de gases poluentes e 

reaproveitamento dos resíduos na sua forma bruta (KIM et al. 2013; CERQUEIRA e 

FRANCISCO, 2012). 

Assim como os materiais lignocelulósicos, os triglicerídeos como óleos e 

gorduras animais e vegetais, também assumem papel de grande importância na obtenção 

de biocombustíveis, polímeros, lubrificantes, entre outros. O uso na forma in natura ou 

por meio dos derivados como combustíveis vêm desde o século XIX ao serem 

adicionados em motores de combustão interna nas épocas de crise do petróleo durante a 

anidroglicose anidroxilose fenilpropano 
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Segunda Guerra Mundial. A partir daí, foram realizados estudos com o propósito de 

transformar os triglicerídeos em produtos líquidos, sendo assim os métodos comumente 

empregados são: transesterificação e craqueamento. Uma vez modificados, estes 

derivados apresentam propriedades físico-químicas mais próximas ao diesel, podendo 

então ser misturados aos combustíveis fósseis ou até mesmo substituindo-os, sem 

alteração dos motores (SUAREZ et al. 2007). 

Entre as biomassas ricas em óleo usadas para produção de bio-óleo destacam - se 

a macaúba, palma, piqui (SUAREZ et al. 2007), babaçu e palmeiras (ALENCAR et al. 

1983). 

 

3.3. PIRÓLISE 

 

O termo pirólise tem origem grega, no qual o prefixo pyr ou pyrós significa 

fogo, e lýsis, dissolução (NICOLINI, 2013). Esta definição correlaciona-se com o 

conceito de Zilnik e Jazbinnsek, (2012), os quais afirmaram que pirólise consiste na 

degradação térmica de biomassa na ausência de oxigênio e sob atmosfera de gás inerte 

(gás hélio ou nitrogênio). Esse processo de decomposição
 

gera produtos gasosos 

(monóxido de carbono, dióxido de carbono e hidrocarbonetos leves), sólidos (carvão 

vegetal) e líquidos (bio-óleo) (de ALMEIDA, 2008). 

O processo é de grande importância pelo fato de ser uma alternativa viável sob o 

ponto de vista energético e ambiental que usa recursos renováveis para geração de 

energia (GOMES, 2010).
 
De acordo com a literatura, vários estudos com relação às 

condições de pirólise vêm sendo desenvolvidos no sentido de modificar o rendimento 

dos produtos obtidos no processo. A Tabela 2 apresenta a classificação de alguns tipos 

de pirólise. 
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Tabela 6: Classificação da pirólise. 

Classificação 

da pirólise 

Tempo de 

residência 

Temperatura 

(°C) 

Produto 

principal 

 

Carbonização 

 

Vários dias 

 

400 

 

Sólido 

 

Pirólise lenta 

 

5 a 30 min 

 

600 

Sólido, 

líquido e 

gás 

Pirólise 

rápida 

 

0,5 a 5 s 

 

650 

Líquido 

Pirólise 

Ultra-rápida 

 

< 0,5s 

 

1000 

Gás e 

produtos 

químicos 

Fonte: Adaptado de NICOLINI (2013). 

 

O aumento da temperatura proporciona uma maior quantidade de produtos 

gasosos e líquidos e menor quantidade de sólidos, além de influenciar no rendimento e 

nas características destes produtos (IMAM e CAPAREDA, 2012). 

A pirólise rápida em temperaturas moderadas (450- 900 °C) propicia a formação 

de líquido com substâncias de baixa massa molecular em reatores pirolíticos de leito 

fixo ou fluidizado (GOMES, 2010). 

De acordo com Bridgwater (2012) existem vários tipos de reatores, porém os 

mais empregados nos processos de pirólise são os reatores de leito fluidizado e leito 

fixo. No leito fluidizado, a biomassa seca é submetida a altas temperaturas em ausência 

de ar, as partículas são fluidizadas e os produtos coletados sob resfriamento. No Brasil, 

o primeiro reator desse tipo foi desenvolvido por pesquisadores da UNICAMP, 

instalado no Centro de Tecnologia Copersucar (CTC) em Piracicaba (PAGLIARDI et 

al. 2002). 

Enquanto que, no reator do tipo leito fixo, o aquecimento do sistema é 

controlado e o fluxo de gás de arraste é colocado em contato com a biomassa, também 

seca, resfriada e de granulometria definida, no qual os produtos são levados para fora do 

leito em direção ao frasco coletor (ALMEIDA, 2010). 
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O controle das variáveis: composição da matéria-prima, temperatura do reator, 

taxa de aquecimento, fluxo de nitrogênio, tempo de residência e pressão são 

fundamentais para a otimização das condições do processo. O controle desses 

parâmetros promove uma melhor obtenção dos produtos de interesse (LU et al. 2009; 

JUNG et al. 2008). 

Duman et al. (2011) aplicaram pirólises lenta e rápida na biomassa de semente e 

na casca de cereja empregando reatores de leito fixo e fluidizado, variando as 

temperaturas de 400 a 600 °C. Nesse estudo foi observado que o tipo e a temperatura do 

reator influenciavam fortemente na quantidade do produto líquido. Quando aplicado 

pirólise rápida o rendimento a 500 °C permaneceu em torno de 44%, porém quando a 

pirólise foi lenta, os rendimentos ficaram em torno de 21% e 15% para semente e casca 

de cereja, respectivamente. 

A pirólise da casca de arroz foi realizada em reator de leito fluidizado nas 

temperaturas que variaram entre 420 a 540 °C. A menor quantidade de produto líquido e 

o maior rendimento de produtos gasosos (33% m/m) obtidos foram a 540 °C, e o melhor 

rendimento do produto líquido foi com a temperatura de pirólise de 465 °C (56% m/m) 

(JI-LU, 2007).  

Sirijanusorn et al. (2013) realizaram a pirólise do rizoma da mandioca em uma 

unidade de reator de parafuso duplo contra-rotação. Para isso, foram feitos estudos com 

relação ao efeito da temperatura de pirólise, tamanho da partícula de biomassa, fluido de 

transferência de calor e o fluxo de gás e pressão no rendimento dos produtos de pirólise. 

Com relação às condições de pirólise, variaram-se a temperatura de 500-700 °C, 

tamanho das partículas de biomassa entre 0,250 a 0,425 mm, fluxo de nitrogênio 4-10 L 

min
-1

, pressão 1-3 bar e usando banho de areia para transferência de calor. Os resultados 

mostraram que a melhor temperatura foi 550 °C com rendimento de líquido em torno de 

50% (m/m) e em temperaturas acima de 550 °C, o rendimento do produto líquido 

diminuiu, enquanto que o de gases aumentou devido ao craqueamento térmico do vapor 

de pirólise. Ótimo rendimento de líquido (43,05% m/m) também foi obtido com 

partículas de biomassa 0,250-0,425 mm, temperatura de pirólise 650 °C, fluxo de 

nitrogênio 7 L min
-1 

e pressão 1 bar. Houve uma diminuição no rendimento do líquido 

(31,75% m/m) quando não foi empregado o banho de areia como meio de transferência 

de calor, porém a produção de gás pareceu não ser afetado. A pirólise de rizoma de 
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mandioca apresentou rendimento máximo de líquido com o fluxo de nitrogênio em 4 L 

min
-1 

e pressão 2 bar, com 45,04% (m/m) e 43,2% (m/m), respectivamente.
 
 

No trabalho de Uçar e Karagoz (2009) as temperaturas de pirólise variaram de 

400 a 800 °C em reator de leito fixo para semente de romã. A quantidade máxima de 

bio-óleo foi obtida com as temperaturas de 500 e 600 °C, aproximadamente 22,0% 

(m/m). O aumento da temperatura de 600 °C para 800 °C provocou uma diminuição no 

rendimento do bio-óleo e consequentemente um aumento no teor de gás 20,06% (m/m). 

O principal componente dos produtos gasosos da pirólise foi o CO2, mas também foram 

encontrados CH4, hidrocarbonetos (C2 a C7) e H2S. 

As cascas das sementes de palma foram pirolisadas em reator de leito fluidizado 

com sistema para separação das cinzas. O procedimento foi realizado na faixa de 

temperatura 430-540 °C. O maior rendimento de bio-óleo foi 48,7% (m/m) na 

temperatura 490 °C sob fluxo de nitrogênio 63 nL min
-1

. Nesse trabalho foram 

avaliados os parâmetros reacionais, como temperatura da reação e tamanho das 

partículas de biomassa no rendimento e propriedades químicas dos produtos de pirólise. 

A quantidade de compostos fenólicos presentes no bio-óleo foi aproximadamente 70% 

com a temperatura em 475 °C, enquanto que o teor de lignina pirolítica 46% (m/m) em 

435 °C. O bio-óleo apresentou na sua composição fenóis, compostos fenólicos e alcoóis 

coniferílico, sinapílico e p-cumarílico (KIM et al. 2010). 

A pirólise catalítica da cana-de-açúcar (Phragmites australis) foi realizada por 

Barbooti et al. (2012)  nas temperaturas de 400, 450 e 500 °C em reator tubular Pyrex, 

sob fluxo de nitrogênio 500 mL min
-1 

com o objetivo de avaliar o comportamento 

pirolítico e a composição dos gases, além de investigar a influência do carbonato de 

potássio (K2CO3) como catalisador da pirólise. As análises cromatográficas das pirólises 

mostraram que na temperatura de 400 °C ocorreram mudanças significativas na 

composição dos produtos gasosos, sendo que o rendimento do produto majoritário, CO2, 

foi maior que 50% (m/m) e o de CO, 30% (m/m). Na temperatura de 500 °C cerca de 

30% (m/m) dos gases formados foram os hidrocarbonetos. Com relação ao efeito do 

catalisador, foi verificado que juntamente com a temperatura influenciava na 

composição dos produtos gasosos, reduzindo a contribuição do oxigênio para a 

composição e aumentando o rendimento de carbono e hidrogênio. Considerando os 

trabalhos citados foi possível verificar que o processo de pirólise apresenta condições 
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diferenciadas quando estudado em diferentes biomassas de origem lignocelulósicas e 

triglicéricas. 

 

3.4. BIO-ÓLEO  

 

O bio-óleo é um dos produtos obtidos a partir da pirólise rápida de materiais 

lignocelulósicos e/ou triglicéricos (KIM et al. 2012; PATEL et al. 2011; FOLETTO et 

al. 2005; DUMAN et al. 2011; FIGUEIREDO et al. 2009; JIA e LUA, 2008; UCAR e 

OZKAN, 2008). Ele é um líquido escuro, viscoso que apresenta uma parte solúvel em 

água (fração aquosa) e outra insolúvel (fração orgânica), o qual poderá ter várias 

aplicações como produção de biomateriais, energia, química fina e biocombustível. De 

acordo com a nomenclatura, é também conhecido como óleo de pirólise, bio-óleo bruto, 

alcatrão pirolítico, alcatrão pirolenhoso, líquido de madeira, óleo de madeira, 

condensado de fumaça, destilado da madeira (BRIDGWATER, 2004). 

O principal componente do bio-óleo é a água, representando cerca de 15-35% 

em massa de bio-óleo. A alta concentração é proveniente da desidratação da matéria-

prima quando submetida à pirólise, que depende da sua umidade inicial e não pode ser 

facilmente separada. O alto teor de água significa que será liberada menos energia 

durante o processo de combustão. Além da água, pode-se encontrar no líquido 

pirolenhoso sólidos (carvão) e metais alcalinos dissolvidos oriundos das cinzas, esses 

tipos de materiais causam uma desestabilização no armazenamento bio-óleo 

(POLLARD et al. 2012).  

Segundo Rezaei et al. (2013), o bio-óleo possui baixa taxa de aquecimento 

comparado ao combustível fóssil, pouca estabilidade térmica e química e alta 

viscosidade. Ele também é corrosivo e imiscível aos combustíveis fósseis. A sua 

corrosividade é alta devido aos ácidos orgânicos, mas pode ser usado na indústria 

petroquímica quando apresenta uma composição rica em hidrocarbonetos aromáticos ou 

olefinas. 

A sua composição depende do tipo de biomassa, das condições do processo de 

conversão, do equipamento e da eficiência na separação do carvão e na condensação, e 

inclui ácidos, alcoóis, aldeídos, cetonas, fenóis, éteres, hidrocarbonetos e outros 

compostos oxigenados derivados dos carboidratos que também lhe conferem uma alta 
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acidez (pH entre 2-3) afetando a estabilidade, armazenamento e deixando a sua 

composição elementar semelhante a composição da biomassa original (POLLARD et al. 

2012; LU et al. 2011). 

A natureza do bio-óleo leva a constituição de substâncias com baixa massa 

molecular e a depender do tipo de biomassa pirolisada, a sua composição final pode 

variar. A Figura 2 mostra o fluxograma com os possíveis compostos presentes no óleo 

pirolítico obtido a partir da decomposição da celulose, hemicelulose e lignina 

(MARTINS et al. 2007; MAHER e BRESSLER, 2007).  
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Fonte: Adaptado de KANAUJIA et al. (2014). 

 

 

BIOMASSA 

LIGNOCELULÓSICA 

Celulose 

+ 

Hemicelulose 

 

Lignina 

Levoglucosano Furano 

Glicoaldeído, 

Acetaldeído, 

Piruvaldeído, 

Gliceraldeído 

Dihidroxicetona 

Ácido levulínico, 

Ácido acético, 

Ácido fórmico 

Furfural,5-hidroxifurfural 

Álcool coniferílico, 

Álcool sinapílico 

Fenol e cresol 

Guaiacol Ácido acético 

Isoeugenol,siringol, 

catecol, vanilina 

Figura 15: Compostos provenientes da pirólise de material lignocelulósico. 
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Quando o bio-óleo é produzido pelo craqueamento de matéria-prima triglicérica 

pode-se obter bio-produtos adequados para utilização como combustíveis e insumos 

químicos. A pirólise ocorre geralmente em temperaturas acima de 350 °C na presença 

ou ausência de catalisador. A quebra das moléculas dos triglicerídeos leva à formação 

de uma mistura de hidrocarbonetos e compostos oxigenados lineares ou cíclicos (Figura 

3) (SUAREZ et al. 2007).  

 

Figura 16: Descrição da reação da pirólise de triglicerídeos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Adaptado SUAREZ et al., (2007). 

Note que as equações não estão balanceadas e que os grupos R podem ser diferentes em cada caso 
(SUAREZ et al. 2007). 

 

 

 

 

A principal desvantagem do processo em altas temperaturas é a presença de 

compostos oxigenados no produto final, tornando-o levemente ácido. Com isso, os 

derivados de triglicerídeos, os ácidos graxos podem ser encontrados na forma livre ou 

até mesmo associados a outras classes de compostos químicos. Consistem de moléculas 

de triacilgliceróis, as quais apresentam três moléculas de ácidos graxos de cadeia longa 

ligados na forma de ésteres a uma molécula de glicerol. É importante destacar que 

existem diversos ácidos graxos de ocorrência natural (DELATORRE et al. 2011).  Para 

minimizar a quantidade de ácido formado, se fazem necessários estudos com base na 

otimização de variáveis como tempo de estabilização, composição da matéria-prima e 

temperatura da reação. Também podem ser usados vapor de água ou catalisadores 

heterogêneos (MAHER e BRESSLER, 2007; SUAREZ et al. 2007). 

 

(1) Molécula de triglicerídeo (2) ácidos carboxílicos (3) cetenos (4) acroleína (5) hidrocarbonetos com 

insaturações (6) hidrocarbonetos sem insaturações. 
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3.5. BIOCARVÃO 

 

O biocarvão é o produto sólido obtido pelo processo de pirólise de biomassa, o 

qual na literatura também pode ser encontrado com o termo “biochar” (palavra de 

origem inglesa). Esse tipo de resíduo é rico em carbono, podendo ser aplicado na 

correção de pH do solo, devido à presença de nutrientes minerais, fertilizantes naturais, 

além de ser um sequestrador de carbono e  resistente a oxidação (KIM et al. 2012; 

SUKIRAN et al. 2011). 

Segundo Dermibas (2004) para obtenção de grande quantidade de resíduos 

sólidos é necessário baixas temperaturas e taxas de aquecimento, enquanto que, a alta 

reatividade está associada ao tamanho das partículas de biomassa, ou seja, quanto menor 

a partícula mais reativo é o biocarvão. 

As cinzas são pobres em metais tóxicos, lhe conferindo uma ampla utilização 

nas indústrias, as quais podem ser empregadas como adsorventes e para tratamento de 

águas residuais (ABRAHAM et al. 2013). 

 

3.6. BIOGÁS 

 

A pirólise de biomassa gera produtos gasosos que podem ser reaproveitados no 

mesmo processo de produção ou serem empregados como combustíveis. Mahinpey et 

al. (2009) ao realizarem a pirólise da palha de trigo na temperatura de 500 °C, fluxo de 

N2  50 °C min
-1 

em diferentes pressões (10, 20, 30 e 40 psi), observaram que com 

pressão 40 psi, além dos produto líquido e sólido, obtiveram 30,4% (m/m) dos seguintes 

gases CO, CO2, H2, CH4, C2H4, C4H10, C3H8 e C2H6. 

 

3.7. MANGABA 

 

O Brasil é um dos países que mais produzem frutas exóticas, despertando o 

interesse tanto para os produtores locais como para as agroindústrias (RUFINO et al. 

2010). Nesse aspecto, a bioconversão dos resíduos agrícolas e da indústria de alimentos 

está recebendo crescente atenção, uma vez que esses materiais residuais representam 
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possíveis fontes de bioenergia e de síntese de produtos que contribuam para a 

minimização do impacto ambiental (CORREIA e AQUINO, 2012). 

A produção de frutas tropicais é uma atividade extrativista de importância 

econômica para o crescimento do país. Dentre as frutas potencialmente cultivadas, 

pode-se destacar a mangabeira, árvore frutífera plantada em regiões do Centro-Oeste, 

Norte, Nordeste e Sudeste do Brasil, a qual se destaca pelas características de seu aroma 

e sabor, além de ser bastante consumida na forma in natura ou processada (GANGA et 

al. 2010; da SILVA et al. 2011). 

Sob o ponto de vista econômico, em regiões de ocorrência do seu 

desenvolvimento, a população retira o sustento familiar através da coleta de mangaba e 

sua disposição no mercado (EPSTEIN, 2004). Esse tipo de situação ocorre no estado de 

Sergipe nos municípios de Aracaju, Brejo Grande, Estância, Indiaroba, Itaporanga 

d’Ajuda, Japaratuba, Japoatã, Pacatuba, Pirambu, São Cristóvão e Barra dos Coqueiros 

onde foram encontradas 64 comunidades, ou seja, 1.628 famílias que fazem o 

extrativismo da mangaba como principal fonte de renda (BEZERRA et al. 2012). 

A Hancornia speciosa GOMES (Figura 4) popularmente conhecida como 

mangabeira e pertencente à família Apocynaceae, é uma cultura bastante desenvolvida 

na região Nordeste, com destaque de maior produção do fruto, especificamente para o 

estado de Sergipe (COSTA et al. 2011). Segundo IBGE, no ano de 2011, o estado de 

Sergipe foi o que apresentou maior produção de mangaba em torno de 351 toneladas. 

 

Figura 17: Imagem ilustrativa da fruta Hancornia speciosa GOMES (Mangaba). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Fonte: http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br 

 

http://sistemasdeproducao.cnptia.embrapa.br/
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A Mangabeira apresenta duas floradas/ano, uma no início da estação chuvosa 

(abril/maio), com colheita entre julho/setembro, e a outra, no período seco 

(outubro/dezembro) com colheita entre janeiro/março. O fruto é constituído de polpa, 

casca e semente, mas apenas a polpa tem destaque no aspecto comercial em função do 

aroma e palatabilidade que oferece ao ser degustada. (FILHO et al. 2012). 

O potencial econômico da cultura da mangaba induz às instituições de pesquisa 

agrícola, como a EMEPA na Paraíba, EMBRAPA e EMDAGRO em Sergipe a 

realizarem estudos em diversas áreas, como domesticar a mangabeira, verificar seu 

comportamento e fomentar plantios comerciais (BEZERRA et al. 2012).  

O avanço da produção de frutas tropicais e a procura por alimentos de preparo 

rápido têm intensificado o crescimento das atividades agroindustriais. Nesse setor, o 

estado de Sergipe concentra indústrias de processamento de polpas e sucos que 

favorecem a economia local, contribuindo para a produção de resíduos. Esses resíduos 

são constituídos basicamente de matéria orgânica e de nutrientes, que descartados de 

forma incorreta causam inúmeros problemas ao meio ambiente e à saúde da população. 

De acordo com Jerônimo et al. (2002) nas indústrias de polpas e sucos, as frutas 

são selecionadas de acordo com o aspecto de maturação e degradação, descartando 

àquelas que não atendem aos padrões de especificação para o processo de 

despolpamento e refino. Esse tipo de procedimento contribui para o aumento na 

quantidade de resíduos, os quais também causam impacto ambiental. Ainda, de acordo 

com os autores, existem locais que fazem o reaproveitamento como ração animal (em 

geral empresas rurais), enquanto em outros são destinados para aterros ou lixões pela 

coleta de limpeza pública, isso ocorre quando as empresas ficam localizadas nos centros 

urbanos não dispondo de áreas suficientes para descarte, além de não desenvolver 

projetos de reciclagem. 

Os resíduos derivados (sementes) são ricos em nutrientes tais como proteínas, 

fibras, sais minerais, ácidos graxos (CORREIA e AQUINO, 2012), cujas características 

dependem do local de plantação, do tamanho e da forma. Segundo Ferro (2012) existe 

uma relação entre a quantidade de sementes e a massa da fruta, ou seja, quanto maior o 

fruto, maior a quantidade de sementes e o rendimento da polpa mantêm-se constante 

tanto para frutos grandes quanto para frutos pequenos. 
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3.8. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 

 

A caracterização da biomassa é importante para que a mesma seja empregada 

como matéria-prima nos processos de conversão termoquímica. Baseando-se na 

literatura, vários trabalhos abordam esse tipo de estudo com o intuito de identificar a 

complexidade da matriz, melhorar a qualidade dos produtos formados a partir de 

diversos resíduos e ainda minimizar as variáveis da pirólise, como por exemplo, a 

temperatura.  

Dentre as várias técnicas analíticas existentes, algumas se destacam para 

determinar a composição química ou elementar da matéria-prima. Mythili et al. (2013), 

selecionaram 25 tipos de resíduos para caracterização físico-química. Para isso, foram 

realizadas análises de umidade, material volátil, cinzas, valor calorífico, densidade, 

composição elementar, teor de lignina, celulose, hemicelulose e extrativos. Essas 

análises geralmente são realizadas seguindo os métodos analíticos clássicos, definidos 

pela American Society of Testing and Materials (ASTM) ou pelos métodos de 

espectroscopia atômica (BAHNG et al. 2009). 

A termogravimetria (TG) é o tipo de técnica termoanalítica comumente 

empregada para avaliar o comportamento térmico de degradação da biomassa, 

auxiliando na compreensão da cinética de pirólise. Porém, torna-se impossível 

identificar a natureza dos compostos voláteis produzidos durante a análise somente com 

este método. Sendo assim, se faz necessário a combinação de outras ferramentas 

analíticas, como por exemplo, a espectrometria de infravermelho com transformada de 

Fourier (FTIR), no qual o espectro mostra bandas de absorção características de um 

determinado grupo funcional e a comparação é realizada por meio dos valores de 

comprimento de onda tabelados para cada tipo de ligação (BAHNG et al. 2009).  

 

 3.9. MÉTODOS ANALÍTICOS PARA CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO 

 

A caracterização química da fração orgânica é fundamental para se conhecer a 

qualidade, o nível de toxicidade e a estabilidade do produto, além de avaliar as 

condições do processo de pirólise e investigar a possibilidade deste ser uma fonte de 

combustível renovável ou produto químico (MONREAL e SCHNITZER, 2011). 
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As técnicas analíticas frequentemente empregadas para análise de bio-óleo são 

os métodos cromatográficos por permitirem a separação e identificação e os 

espectroscópicos que realizam a caracterização e identificação de moléculas orgânicas 

em matrizes complexas. Dentre essas técnicas, destacam-se a cromatografia gasosa 

(GC), espectroscopia no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), 

espectroscopia de ressonância magnética nuclear (RMN), espectrometria de massas 

(MS), além dos métodos térmicos, como termogravimetria (TG). Essas técnicas 

geralmente são as mais empregadas devido a fácil instrumentalização, rapidez, precisão 

e sensibilidade (ONAY e KOÇKAR, 2006; OASMAA et al. 2003; ACIKGOZ e 

KOCKAR, 2009; UCAR e OZKAN, 2008). 

 Devido à complexidade do bio-óleo, a cromatografia gasosa/espectrometria de 

massas tem sido uma ferramenta analítica muito utilizada para separação e identificação 

dos seus componentes (JUNG et al. 2008; TSAI et al. 2007; QIANG et al. 2008). 

Enquanto a cromatografia separa os compostos de uma determinada amostra, a 

espectrometria de massas tem a possibilidade de determinar a massa molecular, 

caracterizar e elucidar a estrutura química de moléculas orgânicas a partir da análise de 

íons em fase gasosa. O espectro de massas é obtido com base na variação da intensidade 

de cada íon analisado pela relação massa/carga (XU et al. 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



31 

 

 

4. MATERIAIS E MÉTODOS 

4.1. REAGENTES E SOLUÇÕES 

 

 

Para realização dos experimentos foram utilizados os seguintes reagentes: 

diclorometano (Tedia, EUA ou Vetec, Brasil), n-hexano (Tedia, EUA), bicarbonato de 

sódio (Dinâmica, Brasil), piridina (Pro analysi), BSTFA (trimetilsililtrifluoroacetamida) 

(SUPELCO) e água destilada. Os gases empregados nas análises cromatográficas e 

térmicas (H2, N2 e He) foram adquiridos da WHITE MARTINS com pureza superior a 

99,99%. 

 

4.2. SELEÇÃO E PREPARAÇÃO DA SEMENTE DE MANGABA 

 

 

As sementes de mangaba utilizadas neste estudo são provenientes da Indústria de 

Processamento de Polpas e Frutas POMAR localizada na cidade de Aracaju-SE. Na 

indústria, as mangabas são armazenadas em câmara refrigerada em temperatura 

aproximada de 10 °C sem luminosidade. No processamento para obtenção da polpa são 

utilizadas apenas frutas maduras e 10% delas tornam-se resíduos, assim como o material 

não utilizado na fabricação do produto. A coleta foi realizada no mesmo dia do 

processamento, sendo acondicionadas em caixas isotérmicas fechadas na ausência de 

luz e transportadas ao Laboratório de Análise de Compostos Orgânicos Poluentes (LCP) 

- Departamento de Química da Universidade Federal de Sergipe.  

Inicialmente foi feita uma limpeza com água corrente da torneira para a remoção 

de interferentes retirados do bagaço e separação da semente. O armazenamento foi 

realizado em frascos de vidro cobertos por papel alumínio sob refrigeração (-18 °C). A 

amostra (sementes) foi seca em estufa a 60 ºC por 17 horas.  

 

4.3. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 

 

4.3.1. TEOR DE UMIDADE 

 

Para avaliação do teor de umidade, aproximadamente 3 g de sementes de 

mangaba in natura foram submetidas à secagem em estufa sem circulação de ar (105±5 
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°C) por 24 horas. O procedimento foi realizado em triplicata e os dados obtidos 

permitiram determinar a umidade da biomassa (LUTZ, 2008). 

 

% umidade = [(m1 – m2) / m1] * 100     (Equação 1) 

 

Onde: 

 m1  = massa da semente base úmida 

 m2 = massa da semente base seca 

 

 

 

4.3.2. TEOR DE CINZAS 

 

A biomassa livre de umidade, obtida no item anterior, aproximadamente 3 g 

foram carbonizadas em um aquecedor elétrico e incinerada em mufla, na temperatura de 

550 °C por 24 horas (LUTZ, 2008). O procedimento foi realizado em triplicata e o teor 

de cinzas foi determinado utilizando a equação: 

 

% cinzas = [(m3 – m2) / m1]* 100 (Equação 2) 

 

Onde: 

 m1 =  massa da semente 

 m2 =  massa do cadinho vazio  

 m3 = massa final cadinho + cinzas 

 

 

4.3.3. TEOR DE ÓLEO 

 

  

O teor de óleo foi obtido pelo método de extração por Soxhlet de acordo com a 

metodologia da IUPAC 1.122. Aproximadamente 5,0 g de sementes secas foram 

acondicionadas em cartuchos confeccionados com papel filtro qualitativo depois 

colocado no extrator e deixados em refluxo de 30 em 30 minutos por 8 h. As extrações 

foram realizadas, em triplicata, com 150 mL de n-hexano. Em seguida, foi feita a 

remoção do solvente empregando evaporador rotatório a temperatura de 40 °C. A 

equação para calcular o rendimento de óleo está descrita na Equação 3.  

 

% óleo = [(m3 – m2)/m1] * 100  (Equação 3) 
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Onde: 

m1 =  massa da semente 

m2 = massa do balão vazio 

m3 = massa do balão com óleo 

 

 

4.3.4. TEOR DE FIBRA BRUTA 

 

 

A análise de fibra bruta foi realizada em triplicata submetendo aproximadamente 

2 g de amostra desengordurada, obtida no item anterior, à digestão ácida, com solução 

de ácido sulfúrico 1,25% (100 mL), seguida por digestão alcalina com hidróxido de 

sódio 1,25% (100 mL). Ambas as etapas foram mantidas em ebulição por 30 minutos e 

lavadas com água destilada (triplicata). Posteriormente, a amostra foi levada à estufa, 

temperatura 105 ºC por 24 horas, para a retirada da umidade. Por fim, os cadinhos que 

continham as amostras foram levados à mufla a 500 °C, permanecendo por 24 horas até 

obtenção da fibra (LUTZ, 2008). 

 O teor de fibra bruta foi calculado pela equação: 

 

% Fibra = [(ms – mi) / m1 ] * 100 (Equação 4) 

Onde: 

ms = massa do resíduo seco 

mi = massa do resíduo incinerado 

m1 = massa da semente 

 

 

4.3.5. TEOR DE PROTEÍNAS 

 

As proteínas são constituídas de aminoácidos e englobam os compostos que 

possuem na sua molécula o átomo de nitrogênio como, por exemplo, aminas, amidas, 

dentre outros. Determinou-se a sua quantidade pelo método de Kjeldahl, utilizando o 

fator de 6,25 para conversão do nitrogênio em proteína. O experimento foi realizado em 

triplicata e o valor experimental calculado pela relação: 



34 

 

 

% proteínas = (v x M x 0,014 x 100 x F) / m        (Equação 5) 

Onde: 

v = volume (mL) gasto de ácido clorídrico 0,05 mol L
-1

 gasto na titulação da 

amostra. 

M = concentração em mol L
-1

 do ácido clorídrico, no caso o valor foi 0,05 mol 

L
-1

 

F = 6,25 (fator de correspondência de transformação de nitrogênio para proteína) 

m = massa da semente 

 

 

4.3.6. TEOR DE CELULOSE, HEMICELULOSE E LIGNINA 

 

 As análises de celulose, hemicelulose e lignina foram realizadas na Embrapa - 

Tabuleiros Costeiros, situada em Aracaju - SE. A metodologia empregada baseou-se no 

método proposto por Van Soest, (1967) que consiste na análise de fibra por meio de um 

reagente específico, denominado detergente (solução de Lauril sulfato de sódio), capaz 

de solubilizar os componentes da amostra.  

Inicialmente, parte da semente foi aquecida em solução de detergente neutro e 

obtiveram - se duas frações: uma solúvel em detergente neutro, composta por proteína, 

nitrogênio não proteico (NNP), lipídeos, pigmentos, açúcares, ácidos orgânicos e 

pectina e outra fração insolúvel composta por celulose, nitrogênio ligado à fibra, 

hemicelulose e lignina chamada fibra em detergente neutro (FDN). Em seguida, outra 

parte da semente foi aquecida em solução de detergente ácido, na qual, também se 

originaram duas frações, uma solúvel constituída de celulose e hemicelulose e outra 

insolúvel, a fibra em detergente ácido (FDA) que apresenta lignina ligada à celulose 

(lignocelulose).  

Essas frações foram separadas por filtração e uma vez obtidas a FDN e FDA foi 

possível determinar a proporção de hemicelulose presente na amostra pela diferença. 

Para quantificação do teor de celulose, a FDA foi levada à mufla e totalmente queimada, 

através da diferença estimou-se a quantidade de celulose da amostra (SALMAN et al., 

2010). 
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4.3.7. TERMOGRAVIMETRIA (TG)  

 

 

As curvas termogravimétricas foram obtidas por meio do equipamento 

Simultaneous DTA – TG Apparatus, modelo DTG – 60H, marca Shimadzu, com a 

variação de temperatura de 30 a 600 °C e taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

, sob 

atmosfera inerte de gás nitrogênio, vazão 100 mL min
-1

. Para realizar a análise foi 

utilizado cadinho de alumina com aproximadamente 5 mg de massa da amostra. 

 

4.3.8. ANÁLISE ELEMENTAR (CHN) 

 

 

Os teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio das sementes de mangaba foram 

determinados empregando-se um analisador Thermo Finnigan (modelo Flash 1112 

Series EA). O teor de oxigênio foi obtido por diferença.  

 

4.3.9. PODER CALORÍFICO (HHV) 

 

 

A determinação do poder calorífico das amostras foi estimada a partir da 

composição elementar dos principais elementos (% massa) C, H e O, usando a fórmula 

proposta por Sheng e Azevedo (2005).   

 

HHV (MJ kg
-1

) = -1,3675 + 0,3137C + 0,7009H + 0,0318O*    ( Equação 10) 

 

Onde: 

HHV = poder calorífico 

C = % massa de carbono 

H = % massa de hidrogênio 

O* = % massa de oxigênio (obtido por diferença) 
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4.3.10. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

O espectro de reflectância foi obtido com a biomassa seca e triturada, 

granulometria de 1,7 mm. As análises foram realizadas empregado o equipamento 

VARIAN 640-IR da UFRGS, nas seguintes condições: intervalo de varredura de 4000 a 

400 cm
-1

, resolução 4 cm
-1

, 32 scans e no modo ATR (Reflexão Total Atenuada).  

 

4.4. PIRÓLISE DA BIOMASSA 

 

 

4.4.1. DESCRIÇÃO DO REATOR UTILIZADO NA UFRGS-TESTES 

PRELIMINARES  

 

As sementes de mangaba foram inicialmente pirolisadas empregando o 

equipamento do Laboratório de Química Analítica Ambiental e Óleoquímica (LAAO), 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). O sistema de pirólise consiste 

de um forno refratário de leito fixo, modelo tubular, diâmetro 40 mm, comprimento 200 

mm; Controlador de temperatura N-480 Novus; Relé do estado sólido; Potência 1,7 kW; 

Voltagem 220 V; Temperatura Máxima 1050 ºC; Carcaça em ferro com pintura epóxi. 

O aquecimento foi realizado eletricamente por resistência de Kanthal, a qual se encontra 

na parte interna do forno. Possui opção para trabalhar com dois controladores de 

temperatura, um no forno e outro dentro do reator. 

 A Figura 5 apresenta uma foto do sistema de pirólise com reator de quartzo 

confeccionado para resistir a altas temperaturas de pirólise (± 1200 ºC) (MORAES et al. 

2012). 
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4.4.2. DESCRIÇÃO DO REATOR UTILIZADO NA UFS 

 

 

Com base no sistema de pirólise desenvolvido por MORAES et al. (2012) 

implementou-se um aparato semelhante no Laboratório de Análise de Compostos 

Orgânicos Poluentes (LCP) da Universidade Federal de Sergipe – UFS. O equipamento 

consiste em um forno adequado para altas temperaturas modelo tubular: diâmetro 

interno 60 mm, comprimento 260 mm, Controlador de temperatura universal 

microprocessado marca Therma, modelo TH 90DP, Relé do estado sólido, potência 1,7 

kW, voltagem 220 V e temperatura máxima 1050 °C; Carcaça em ferro com pintura 

epóxi; Revestimento térmico com massa refratária; resistência de Kanthal. Trata-se de 

um forno de leito fixo, refratário, aquecido eletricamente por resistência, a qual se 

encontra na parte interna do forno, possui opção para trabalhar com dois controladores 

de temperatura, um no forno e outro dentro do reator; Reator de quartzo para resistir a 

altas temperaturas (± 1200 ºC) usado para comportar a biomassa conectado ao 

condensador para coleta do líquido pirolítico em balão de vidro redondo; Cilindro de 

gás e Banho termostático modelo MQBTC99-20, marca Microquímica Equipamentos 

LTDA (~10 °C). O reator de quartzo e vidro sinterizado foi construído na Oficina de 

  Figura 18: Sistema de pirólise com reator em quartzo. 

 

 

Fonte: Foto cedida pela UFRGS. 
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Vidros da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). As Figuras 6 e 7 

mostram o reator de quartzo com as suas respectivas dimensões e o sistema completo de 

pirólise empregado no presente trabalho. 

Figura 19: Reator tubular de quartzo da UFS. 
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Figura 20: Sistema de pirólise com reator em quartzo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

4.4.3. PIRÓLISE EMPREGANDO REATOR DA UFRGS 

 

 O processo de craqueamento das sementes de mangaba foi iniciado com a 

fixação das variáveis do processo, tais como temperatura (600 °C), massa de amostra 

(5,0 g), fluxo de gás N2 (1 mL min
-1

), taxa de aquecimento do forno (30 °C min
-1

) e 

tempo de estabilização 10 min (Experimento I). Aproximadamente 5,0 g de sementes 

de mangaba foram colocadas no reator. Em seguida a válvula de fluxo de gás foi aberta 

e o sistema com a parte de vidro sinterizado foi fechado e inserido no forno refratário. 

Uma vez definidos esses parâmetros, a decomposição da biomassa foi iniciada, ou seja, 

à medida que aumentava a temperatura, os vapores foram gerados e o líquido pirolítico 

foi arrastado pelo gás, passando pelo condensador, no qual foi resfriado a uma 

temperatura de 10 °C e direcionado ao balão coletor. 

 

 

 

A. Cilindro de N2; B. Forno; C. Reator; D. Condensador; E. Balão coletor bio-óleo; F. Banho 

termostático; G. Saída dos gases isoalada com Trap de carvão ativado. 

 

Fonte: Lisiane dos Santos Freitas. 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

F 
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4.4.4.  PIRÓLISE EMPREGANDO REATOR DA UFS 

 

4.4.4.1. PIRÓLISE SEM PRÉ-AQUECIMENTO DO FORNO  

 

Para a realização da pirólise foi programada uma rampa de aquecimento do 

forno, na qual em 20 min foi atingida a temperatura de 600 °C (taxa de aquecimento 30 

°C min 
-1

). Nessas condições foram realizadas duas pirólises (Experimentos II e III) 

com massas de amostras de 5 e 11 g, respectivamente, sob fluxo de N2 de 1 mL min
-1

. 

As sementes foram acondicionadas no reator. Em seguida o sistema foi fechado com a 

parte de vidro sinterizado levando-se ao forno refratário, o condensador e o balão 

coletor foram conectados ao forno e ligados. Depois de definidas as condições, com o 

aumento da temperatura, os vapores foram formados e o bio-óleo arrastado pelo gás 

condensou-se (~10 °C), sendo direcionado ao balão coletor. O tempo de permanência 

dos vapores formados durante a pirólise na temperatura de 600 °C foi de 10 min. 

 

4.4.4.2. PIRÓLISE COM FORNO PRÉ-AQUECIDO 

 

 

A pirólise em forno pré-aquecido foi realizada em 4 condições diferentes 

(Experimentos IV, V, VI e VII ), variando-se a temperatura (450 e 600 °C), massa de 

amostra (11 g), granulometria (semente inteira e moída) e tempo de permanência dos 

vapores na temperatura final (30 e 50 min). Antes do início da pirólise, o forno foi 

colocado na temperatura desejada por 30 min. Depois de aquecido, as sementes de 

mangaba foram introduzidas no reator o qual permaneceu fechado durante todo o 

processo de pirólise. A degradação da biomassa foi realizada em atmosfera inerte de N2 

(1 mL min
-1

). O bio-óleo e o bio-gás gerado foram arrastados pelo gás e condensados 

(~10 °C), no balão coletor. 

A Tabela 3 descreve de forma resumida os experimentos e as condições dos 

processos de pirólise realizados na UFRGS e UFS. 
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Tabela 7: Variáveis e condições de pirólise da semente de mangaba. 

 

Experimentos Reator de Operação 
Temperatura 

(°C) 

Massa de 

amostra (g) 
Granulometria 

Taxa de 

aquecimento 

(°C min
-1

) 

Tempo de 

estabilização 

(min) 

I UFRGS* 600 5 semente inteira 30 10 

II UFS* 600 5 semente inteira 30 10 

III UFS* 600 11 semente inteira 30 10 

IV   UFS** 600 11 semente inteira - 30 

V   UFS** 600 11 semente inteira - 50 

VI   UFS** 450 11 semente inteira - 50 

VII   UFS** 600 11 semente moída  - 50 

*Pirólise  ** Pirólise com forno pré-aquecido 
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4.5. CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO 

 

4.5.1. COLETA DO BIO-ÓLEO 

 

 

A coleta do bio-óleo foi realizada da seguinte forma: um balão de fundo 

redondo, de massa conhecida foi adaptado ao condensador. Após a pirólise, depois de 

resfriar o sistema, o balão foi retirado e medido a massa. Pela diferença de massa, foi 

obtido o rendimento da fração líquida, considerando também a água presente e a perda 

da amostra devido à fixação de parte do líquido nas paredes do condensador e da tampa 

do reator.  O resíduo (biocarvão) proveniente do craqueamento foi armazenado para 

análises posteriores. Os gases não condensáveis foram descartados. O rendimento da 

fração líquida foi calculado em porcentagem de acordo com as normas da ABNT/NBR 

8112 (1986).  

 

% fração líquida = [(m3 – m2) / m1] * 100            (Equação 10) 

 

Onde:  

m1 = massa inicial da semente 

m2 = massa do balão vazio 

m3 = massa do balão com a fração líquida 

 

 

4.5.2. EXTRAÇÃO LÍQUIDO – LÍQUIDO (ELL) 

 

 

 A fração líquida obtida no processo de pirólise apresentou na sua composição 

uma determinada quantidade de água, a qual foi separada pelo método de extração 

líquido-líquido (QUEIROZ et al. 2001). 

A emulsão aguá/bio-óleo foi transferida para um funil de separação (250 mL) 

para extração por meio da lavagem da fase orgânica, utilizando 10 mL de 

diclorometano. A extração foi repetida por 4 vezes, sendo que a  primeira porção foi 

coletada em béquer, ou seja, o bio-óleo. À segunda porção (fase aquosa) foram 

adicionados 10 mL de diclorometano e aproximadamente 1,0 g de bicarbonato de sódio 

para retirada de óleo da água. A amostra foi filtrada e, em seguida, as 2 frações obtidas 
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(bio-óleo + água) foram deixadas na capela para evaporação do solvente e concentração 

da amostra e posterior análise do bio-óleo (FACCINI et al. 2012). 

 

4.5.3. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

As curvas termogravimétricas do bio-óleo foram obtidas por meio do 

equipamento Simultaneous DTA–TG Apparatus, modelo DTG–60H marca Shimadzu, 

com a variação de temperatura de 30 a 600 °C e taxa de aquecimento de 10 °C min
-1

, 

sob atmosfera inerte de gás nitrogênio com fluxo de 100 mL min
-1

. Para realizar a 

análise foi utilizado cadinho de alumina de 600 µL e massa da amostra de 

aproximadamente 5 mg. 

 

4.5.4. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 

Os espectros de infravermelho das frações orgânicas foram obtidos em pastilhas 

de KBr (MERCK) no equipamento VARIAN 640-IR da UFS, nas seguintes condições: 

intervalo de varredura de 4000 a 400 cm
-1

, resolução 4 cm
-1

, 32 scans.  

 

4.5.5. ANÁLISE DE COMPOSTOS ORGÂNICOS POR 

CROMATOGRAFIA GASOSA/ESPECTROMETRIA DE MASSAS (GC/MS) 

 

 

4.5.5.1. DERIVATIZAÇÃO COM BSTFA  

 

 A derivatização do bio-óleo foi realizada antes da análise por GC/MS devido à 

presença de compostos polares. Para isso, foi preparada a seguinte solução: 

Aproximadamente 10 mg do líquido foram medidos em frasco de vidro de 1,5 

mL, foram acrescentados 300 µL de diclorometano + 40 µL de Piridina + 40 µL 

do derivatizante BSTFA (N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida).  

 A solução foi homogeneizada em vortex (IKA
® 

VORTEX 1), deixando-a em 

banho de areia (~ 60 °C) por 30 minutos na chapa aquecedora marca IKA
®
 C - 

MAG HP7. Em seguida, a amostra foi diluída com diclorometano em 1 mL, 

sendo encaminhada para posterior análise no GC/MS. 
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A reação de derivatização com reagente sililizante ocorre com a substituição do 

hidrogênio ácido presente em uma determinada molécula por um grupo trimetilsilil (- 

Si(CH3)3), conforme mostra a  Figura 8 (LANÇAS, 1993; SCHUMMER et al. 2009). 

 

Figura 21: Reação de derivatização de um composto carboxílico com BSTFA. 

 

 

.  

 

 

Fonte: Adaptado de LANÇAS, (1993). 

A análise das soluções foi realizada em um cromatógrafo gasoso/espectrômetro 

de massas (GC/MS), modelo QP2010 Plus, marca Shimadzu. As condições 

cromatográficas estão apresentadas na Tabela 4. 

 

Tabela 8: Condições cromatográficas de análises GC/MS. 

Parâmetros GC/MS 

Coluna ZB-5MS - 5% fenil 95% dimetilpolisiloxano 

(30 m x 0,25 mm DI, 0,25 μm) 

Split /Volume injetado 1:20 / 1,0 μL 

Temperatura do injetor 

Temperatura do detector 

280 °C 

300 °C 

Gás e velocidade de fluxo Hélio / 1,4 mL min
-1 

 

Programação de rampa 50 °C (2 min), 5 °C min
-1

 - 200 °C, 10 °C min
-

1 
- 230 °C (5 min), 2 °C min

-1  
-245 °C, 10 °C 

min
-1 

- 300 °C (10 min) 

Ionização por elétrons (EI) 70 eV 

Tempo de análise 63 min 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1. CARACTERIZAÇÃO DA BIOMASSA 

 

5.1.1. ANÁLISE ELEMENTAR (CHN) 

 

A determinação da composição elementar foi importante para predizer o 

percentual dos átomos de C, H e N da matéria-prima em estudo. A quantidade de 

oxigênio foi obtida por diferença. Os resultados das análises de sementes de mangaba 

mostraram o carbono (C) e oxigênio (O) como principais componentes com 58,07% e 

27,24%, respectivamente. A quantidade de H (8,19%) foi superior quando comparada 

com a semente de cereja 7,58%, porém inferior ao percentual na semente de tamarindo 

9,59% (DUMAN et al. 2011; KADER et al. 2013).  

O teor de nitrogênio (4,61%) obtido para a semente de mangaba foi considerado 

alto, quando comparado com o encontrado na semente de tamarindo (0,22%) (KADER 

et al. 2013). Esse alto percentual estar associado à quantidade de proteínas existentes 

nas sementes de mangaba 12,10±0,36%. Segundo a literatura, baixas concentrações de 

nitrogênio nas biomassas contribuem favoravelmente às questões ambientais para 

baixas emissões de NOx (IMAM e CAPAREDA, 2012).  

Cuiping et al. (2004) ao determinarem as características elementares de 63 

biomassas de origem agrícola e florestal afirmaram que, maiores proporções de 

hidrogênio e oxigênio favorecem uma redução no conteúdo energético do material, 

enquanto que o alto teor de carbono contribui para o aumento da capacidade energética 

da biomassa.  

Os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio se ligam para dar origem aos 

compostos de celulose, hemicelulose e lignina, sendo assim a relação de 

proporcionalidade entre esses elementos são um dado importante. Logo, a razão H/C e 

O/C determinada para semente de mangaba foi 0,14 e 0,47, respectivamente. Esses 

valores foram inferiores quando comparados com a razão obtida para semente de 

tamarindo 0,21 e 0,97%, respectivamente (KADER et al. 2013).  De acordo com 

Oasmaa et al. (2010), biomassas que apresentam menor teor de lignina e maior teor de 

hemicelulose e cinzas, têm tendência de exibir maiores razões de O/C, e consequentemente 

maior a presença de grupos oxigenados. Entretanto, a menor razão H/C significa que a 
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matéria-prima apresenta mais estruturas insaturadas, principalmente anéis aromáticos 

provenientes da lignina (GOMES et al. 2013). 

A partir do percentual elementar estimou-se o poder calorífico, o qual se refere à 

liberação de calor por um material pelo processo de combustão completa (ODETOYE et 

al. 2013). O valor encontrado para a semente de mangaba foi 23,45 MJ kg
-1

, valor 

próximo ao encontrado para semente de cereja 20,69 MJ kg
-1

 e inferior ao do óleo 

vegetal 40 MJ kg
-1

 (DUMAN et al. 2011, MELZER et al. 2013). Vale ressaltar que a 

capacidade energética de uma amostra aumenta de acordo com o teor de C e diminui 

com as altas quantidades de H e O (SHENG e AZEVEDO, 2005).  

 

5.1.2. TEOR DE CINZAS 

 

O teor de cinzas encontrado nas sementes de mangaba foi 1,87±0,06%. 

Resultados relativamente similares foram obtidos para os resíduos de polpa de cupuaçu 

(Theobroma grandiflorum), goiaba (Psidium Guayaba L.), semente de pongamia 

(Pongamia pinnata), 0,20%, 0,72%, e 1,5%, respectivamente (SOUSA et al. 2011; 

SHADANGI e MOHANTY, 2014).  

Atribuem-se essas pequenas taxas a uma menor concentração dos minerais 

presentes nos resíduos brutos, visto que predominam altos teores de água e matéria 

orgânica. Outras matérias-primas, como por exemplo, o bagaço de uva 4,7% e semente 

de tamarindo 4,6% apresentam maiores quantidades (DEMIRAL e AYAN, 2011; 

KADER et al. 2013), quando comparada com o material em estudo. 

As cinzas, produto da combustão de compostos orgânicos e oxidação dos 

inorgânicos presentes na biomassa, são constituídas basicamente de potássio (K), silício 

(Si), fósforo (P), cálcio (Ca), enxofre (S), magnésio (Mg), sódio (Na), cloro (Cl) e ferro 

(Fe). Assim como o teor de umidade, este parâmetro, quando em alta concentração, 

também influencia na diminuição do poder calorífico, perda de energia e transferência 

de calor (ABRAHAM et al. 2013). 

Porém, o conteúdo existente nas cinzas, com destaque para os componentes 

inorgânicos, podem ser utilizados como catalisadores nas reações de craqueamento 

térmico (YEBOAH et al. 2014) ou serem utilizados como matéria-prima na confecção 

de diversos materiais aplicados em diferentes ramos industriais (construção civil, 

cerâmica, dentre outros) (FOLETTO et al. 2005). 
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5.1.3. TEOR DE ÓLEO 

 

A análise do teor de óleo seguiu o método de extração clássico apresentado no 

item experimental IV.3.3 (Soxhlet). O rendimento de óleo extraído das sementes de 

mangaba foi de 27,33±0,37%, valor este inferior quando comparado com a quantidade 

obtida a partir da semente de linhaça 42,2% (ACIKGOZ e KOCKAR, 2009). Para estas 

biomassas supõe-se que o produto líquido da pirólise (bio-óleo) terá em sua composição 

uma mistura de hidrocarbonetos, ácidos carboxílicos, aldeídos, cetonas e/ou compostos 

aromáticos provenientes da presença de óleo na amostra (MARTINS et al. 2013; 

HASSEN-TRABELSI et al. 2014). 

 

5.1.4. TEOR DE PROTEÍNAS  

 

O método de Kjeldahl relaciona a transformação de nitrogênio presente nas 

sementes de mangaba em proteínas pela decomposição da matéria orgânica. O teor de 

proteína está relacionado com o potencial de degradação do substrato.  De acordo com 

Teixeira et al. (2011) o baixo teor de proteína significa que a biomassa tem grande 

potencial para degradação, enquanto que, altas concentrações de nitrogênio limitam a 

degradação da lignina presente no material. Melzer et al. (2013) relaciona as proteínas 

com o teor de compostos nitrogenados presentes no bio-óleo como nitrilas e amidas. 

Nas sementes de mangaba foram encontrados 12,10±0,36% do teor total de 

proteínas, enquanto que foi encontrado 11,43% para farelo de semente de mangaba e 

somente valores entre 0,62 a 1,2% de proteína para a polpa de mangaba (ARAÚJO et al. 

2011; ARAÚJO et al. 2004; CLERICI et al. 2011). 

 

5.1.5. ANÁLISE DO TEOR DE FIBRA, CELULOSE, HEMICELULOSE 

E LIGNINA 

  

As fibras representam os componentes estruturais dos alimentos vegetais, ou 

seja, celulose, hemicelulose e lignina (SALMAN et al. 2010). O resultado da análise do 

teor de fibra bruta para as sementes de mangaba foi 11,98%. Como fazem parte da 

parede celular dos vegetais, também foram determinados os teores de celulose, 

hemicelulose e lignina presentes nas sementes de mangaba, conforme mostrado na 

Tabela 5. 
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Os percentuais encontrados foram comparados com outras biomassas, como por 

exemplo, resíduos de sementes Jatropha (JCS) e resíduos de palma (PKS). Observou-se 

que o percentual de cada constituinte varia a depender da biomassa e essa diferença nos 

componentes está associada às diferenças de energias internas e estabilidades térmicas 

(YANG, 2006), além de influenciar nos processos de degradação térmica, por isso a 

necessidade de se estudar cada componente visando uma eficácia nos processos de 

conversão para obtenção de combustíveis e produtos químicos com elevada seletividade 

e eficiência (PASANGULAPATI et al. 2012). 

 

Tabela 5: Teor de celulose, hemicelulose e lignina. 

iomassa Celulose 

(%) 

Hemicelulose 

(%)  

Lignina  

(%)  

Referência 

Semente de 

mangaba 17,07 22,57 10,16 
Este 

trabalho 

 

Resíduos de 

sementes Jatropha 

(JCS) 

36,64 4,82 39,61 
Kim et al. 

(2014) 

Resíduos de 

palma (PKS) 
30,59 30,64 20,41 

Kim et al. 

(2013a) 

 

5.1.6. TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

A degradação térmica das biomassas depende da composição química dos 

materiais, nesse caso, da quantidade de celulose, hemicelulose, lignina e óleo presentes, 

os quais são os constituintes em maior presença. Os resultados das análises foram 

representados por meio das curvas termogravimétricas que permitiram a determinação 

dos mecanismos de decomposição desses compostos e uma possível avaliação da taxa 

de pirólise (CARRIER et al. 2011; ANTAL e GRONLI, 2003).  

Nas curvas da Figura 9 observou-se o comportamento relativo às perdas de 

massas das sementes de mangaba in natura e após secagem, das sementes após a 

extração do óleo e do óleo de mangaba extraído por Soxhlet.  
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Figura 22: Curvas termogravimétricas das sementes de mangaba. 

     

 

 

Na semente in natura há três estágios de decaimento, sendo dois mais 

significativos. O primeiro até a temperatura de 220 °C referente à perda de umidade e 

compostos voláteis e outro na faixa de 220-400 °C correspondente à decomposição da 

parte lignocelulósica e do óleo presente no material. Para as análises das sementes secas 

e após a extração do óleo foi observado uma perda de aproximadamente 8,06% em 

massa até a temperatura de 220 °C referente à perda de água e voláteis.  A segunda 

etapa de perda de massa (36%) na faixa de 220-380 °C correspondente à decomposição 

da hemicelulose (RIEGEL et al. 2008). O terceiro estágio em 380-500 °C com perda em 

massa de 38,43%, no qual é dado pela quebra das moléculas de celulose e 

triacilgliceróis. A partir de 500 °C, o resíduo da pirólise da semente se decompõe 

lentamente com perda de massa menor aproximando-se a uma constante e levando a 

formação de carvão (17,45%).  

Com relação à faixa de temperatura de decomposição da lignina, a 

termogravimetria é uma técnica analítica de baixa precisão para esse tipo de definição, 

pois, de acordo Zanatta et al. (2013), a decomposição da lignina inicia-se em baixas 

temperaturas e pode continuar a sua degradação até a temperatura de 950 °C, isto 

porque a lignina apresenta uma alta estabilidade térmica, com maior dificuldade de 

decomposição que a celulose e hemicelulose, sendo responsável por grande parte da 

formação de carvão, resíduo final da pirólise (BURHENNE et al. 2013). 
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Para as amostras de semente de mangaba seca foi possível verificar que a 

degradação dos compostos presentes ocorreu a partir de 220 °C até a temperatura de 

500 °C com perda de 74,43% em massa. Após esta temperatura ocorreu o 

favorecimento na formação de produtos gasosos e carvão, que não são produtos de 

interesse desse trabalho (GARCÍA-MARAVER et al. 2013).  

A decomposição dos constituintes do óleo de semente de mangaba está entre as 

temperaturas de 220 a 420 °C. Segundo Melzer et al. (2013) os triacilgliceróis 

degradam-se a temperaturas mais altas do que a celulose e hemicelulose, e menores que 

a lignina. 

Os estudos demonstraram o quanto os parâmetros cinéticos influenciam na 

degradação dos compostos presentes nas amostras. Nesse contexto, Mythili et al. (2013) 

avaliaram a degradação de cinco tipos de resíduos. Os autores identificaram nas curvas 

termogravimétricas as zonas de perdas de massas. A primeira zona ocorreu em 

aproximadamente 200 °C e foi caracterizada pela evaporação da umidade, a segunda, de 

200 a 400 °C referente à decomposição da celulose e hemicelulose, nesta etapa tem-se 

uma maior produção de voláteis, e uma terceira zona, na faixa de 400 a 800 °C com a 

degradação da lignina, no qual forma-se mais carvão e menos compostos voláteis. A 

partir das análises das curvas observaram-se uma decomposição significativa até a 

temperatura de 450 °C. 

 

5.1.7. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR-ATR) 

 

 

A Figura 10 mostra o espectro de infravermelho da semente de mangaba. A 

banda em 3340 cm
-1

 (A) refere-se ao estiramento O-H e N-H que pode ser característico 

de água, ácidos carboxílicos, álcool, fenol e aminas, sendo estes provenientes das 

moléculas de elevada massa molecular como, por exemplo, celulose, hemicelulose, 

lignina e proteínas existentes nas sementes de mangaba. Estiramentos de 

hidrocarbonetos alifáticos (alcanos e alcenos) foram observados com as absorções em 

2920 cm
-1

 (B) e 2835 cm
-1

 (C). Os picos em 1750 cm
-1

 (D) e 1640 cm
-1

 (E) 

correspondem ao estiramento carbonila, provavelmente de cetona, aldeído, éster e ácido 

carboxílico, a  qual pode ser explicada pela presença da hemicelulose, em 1170 cm
-1 

(F) 

o estiramento C-O e C-O-C pode ser atribuído aos grupos funcionais álcool, éter ou 

éster (SHADANGI e MOHANTY, 2014; LIMA et al. 2014).  
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Figura 23: Espectro de reflectância da semente de mangaba previamente seca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A análise de FTIR apresentou estiramentos de distintos grupos funcionais 

presentes na matéria-prima (celulose, hemicelulose, lignina, proteínas e ácidos graxos, 

entre outros). A Tabela 6 resume os resultados obtidos na caracterização da biomassa 

com o infravermelho. 

 

Tabela 6: Regiões de frequência, grupos funcionais e classe dos compostos nas 

sementes de mangaba. 

 
 

 

 

 

 

 

  
Grupo 

funcional 
Frequência (cm

-1
) Classe química 

A O-H e N-H 3340 
água, ácido carboxílico, 

fenol, álcool e amina 

B e C C-H 2920 e 2835 alcano e alceno 

D e E C=O 1750 e 1640 
cetona, aldeído, éster e 

ácido carboxílico 

F C-O e C-O-C 1170 
álcool, éster e éter  
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5.2. PIRÓLISE DA SEMENTE DE MANGABA 

 

 

5.2.1. RENDIMENTOS DA PIRÓLISE 

 

 Inicialmente, baseando-se em estudos anteriores de Moraes et al. (2012) foram 

realizados testes preliminares de pirólise com a semente de mangaba (Experimento I). A 

partir da definição destes parâmetros objetivou-se programar o funcionamento do 

sistema de pirólise montado na UFS (Experimentos II, III, IV, V, VI e VII). Visando a 

otimização no processo e rendimentos dos produtos obtidos com a pirólise foram 

avaliadas algumas das variáveis inerentes ao funcionamento do equipamento, tais como 

temperatura, massa de amostra e granulometria. A temperatura de pirólise da semente 

de mangaba foi definida a partir dos resultados das análises de TG, sendo realizadas, 

somente nas temperaturas de 450 e 600 °C. 

A Tabela 7 apresenta os rendimentos do biocarvão e bio-óleo+biogás de todas as 

condições experimentais. As porcentagens dos produtos foram calculadas com base nas 

equações propostas por Nicolini (2013), sendo que a de biogás foi determinada por 

diferença, levando em consideração tanto os gases não condensáveis como também as 

perdas de amostras durante o processo. 

 

Tabela 7: Rendimentos pirólise da semente de mangaba. 

 

Experimentos Biocarvão Bio-óleo Biogás
1

  Bio-óleo + Biogás
1

  

I 15,06±0,14 35,33±1,55 49,61 84,94±1,55 

II 17,4±0,59 25,35±2,65 57,16 82,51±2,65 

III 17,15±0,12 19,29±1,09 63,56 82,85±1,09 

IV 19,31±1,52 18,88±0,39 61,81 80,69±0,39 

V 12,72±0,57 11,31±1,89  75,97  87,28±1,89 

VI 16,2±1,41 27,29±1,34  56,51  83,80±1,34 

VII 13,49±0,06 10,85±3,35  75,66  86,51±3,35 

                                               1
Biogás =100% - (biocarvão (%) + bio-óleo (%))              *duplicata 
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 Comparando os experimentos I e II, ambos realizados em condições idênticas, 

porém sistema de pirólise diferentes observou-se que o rendimento de bio-óleo+biogás e 

biocarvão foram semelhantes.  

Nos experimentos de pirólises II e III variaram-se a quantidade de biomassa 

utilizada para alimentar o reator, ou seja, com o aumento da massa de 5 g (Exp. II) para 

11 g não houve variação significativa nos rendimentos de bio-óleo+biogás (82,85%) e 

biocarvão (17,15%) (Exp. III), assim como a variação da taxa de aquecimento do reator 

(experimento III e IV). Segundo Shadangi e Mohanty (2014), as altas taxas de 

aquecimento implicam em menor tempo de reações de pirólise e maiores rendimentos 

de líquido, enquanto que a diminuição da taxa de aquecimento provoca redução no 

percentual dos gases e líquidos e aumenta os sólidos, devido a uma melhor 

decomposição da celulose e hemicelulose. Mesmo não apresentando diferenças 

significativas quanto aos rendimentos dos produtos de pirólise, Cayli e Kusefoglu 

(2007), afirmaram que a quebra dos triglicerídeos é mais eficiente quando o reator 

encontra-se em altas temperaturas. Os experimentos V e VII apresentaram menor teor 

de biocarvão 12,72% e 13,49%, respectivamente. Ambos os experimentos foram 

realizados a 600°C, com maior quantidade de massa e tempo de permanência de 50 

minutos. 

Segundo Tsai et al. (2007), o tempo de residência também deve ser levado em 

consideração nos processos de pirólise, pois tempos curtos minimizam as reações de 

craqueamento secundárias favorecendo a formação de gases como H2, CO e CO2 e 

hidrocarbonetos leves (CH2, C2H2 e C2H6). Por outro lado, tempos longos diminuem o 

rendimento do bio-óleo. Ao deixar o reator aquecido por mais tempo na temperatura de 

pirólise (experimento V) foi possível observar a maior formação de bio-óleo ou biogás 

devido à maior degradação de compostos orgânicos. 

 De acordo com Onay (2007), a temperatura de pirólise é um dos fatores de suma 

importância para distribuição dos produtos sólido, líquido e gasoso. No experimento VI 

(450 °C) observou-se que o rendimento de bio-óleo+biogás aumentou de 83,80% para 

87,28%, em comparação com o experimento V (600 °C) levando a um decréscimo de 

biocarvão de 16,20% para 12,72%, por causa da decomposição primária da matéria-

prima em altas temperaturas ou decomposição secundária do biocarvão (ALMA e 

ERTAS, 2010).  
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 A influência da temperatura, principalmente no rendimento do produto líquido 

da pirólise foi relatada por vários autores na literatura, como por exemplo, Nayan et al. 

(2013), pirolisaram 25 g de sementes de neem (Azadirachta Indica) com reator em 

semi-batelada na faixa de temperatura 400-500 °C, taxa de aquecimento de 20 °C min
-1

, 

nesse estudo obtiveram 38% de rendimento máximo do bio-óleo na temperatura 475 °C, 

acima disso o rendimento de bio-óleo diminuiu, devido às reações secundárias que 

proporcionam a redução no rendimento de bio-óleo e aumento do rendimento de gases 

não condensáveis ou voláteis. Em outro trabalho, Agrawalla et al. (2011) realizaram a 

pirólise térmica do óleo de amendoim (30 g), também com reator em semi-batelada, 

taxa de aquecimento 20 °C min
-1

 e faixa de temperatura 200-500 °C. Como resultados, 

o rendimento de bio-óleo na temperatura de 200 °C foi de 20% e apresentou rendimento 

máximo de 50% em 450 °C, enquanto que o tempo de reação de pirólise diminuiu com 

o aumento na temperatura de 85 minutos a 250 °C para 29 minutos a 450 °C.  

 Comparando os experimentos V com VII a diferença de granulometria da 

amostra não apresentou diferenças significativas. Porém de acordo com Beis et al. 

(2002), o tamanho das partículas da biomassa pode influenciar no rendimento de 

pirólise, ou seja, quando as partículas são maiores o aquecimento ocorre mais 

lentamente, de modo que a temperatura será menor e consequentemente os rendimentos 

de voláteis podem vir a ser menor, enquanto que partículas menores são aquecidas 

uniformemente, evidenciando um maior rendimento de gases condensáveis. 

 

5.3. CARACTERIZAÇÃO DO BIO-ÓLEO  

 

5.3.1. ESPECTROSCOPIA DE INFRAVERMELHO COM 

TRANSFORMADA DE FOURIER (FTIR) 

 

 Os espectros de infravermelho dos bio-óleos produzidos a partir da pirólise de 

semente de mangaba estão apresentados na Figura 11. O perfil mostrou similaridade 

entre todas as amostras analisadas, porém as intensidades das bandas apresentaram 

algumas diferenças. Quando comparado à pirólise de canola (Brassica napus L.) 

realizada por Onay e Koçkar (2006), observou-se que foram obtidos espectros de bio-

óleos semelhantes.  
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Figura 24: Espectros de infravermelho dos bio-óleos. 

 
 

 

 

 

Analisando-se os espectros observou-se que as bandas de absorção entre 3200-

3400 cm
-1

 correspondem ao estiramento de vibração O-H indicando a presença de 

álcool, fenol ou ácido. O estiramento de vibração C-H em 2800-3000 cm
-1

 e as 

deformações C-H entre 1350-1475 cm
-1 

indica presença de hidrocarbonetos (alcanos, 

alcenos). A absorção C=O na região de 1650-1750 cm
-1

 sugere a presença de aldeídos, 

cetonas, ésteres ou ácidos, enquanto em 1575-1675 cm
-1

 o estiramento C=C indica a 

presença de alcenos e aromáticos e a absorção dos picos entre 700-900 cm
-1

 evidencia a 

presença de grupos aromáticos substituídos. 

O bio-óleo de sementes de mangaba apresentou na sua composição química 

tanto os compostos oxigenados quanto os hidrocarbonetos, sendo que estes foram 

provenientes da quebra das moléculas de ácidos carboxílicos de cadeia longa. Segundo 

a literatura, a presença de compostos oxigenados e aromáticos em bio-óleos lhe confere 

uma natureza ácida. No entanto, a presença de grupos hidrocarbonetos e alcoóis 

apontam para a potencial aplicação como combustível (BIRADAR et al. 2014).  

 

 

Condições de Pirólise. Experimentos I e II: 600 °C, 5 g, 30 °C min
-1

, 10 min, 1 mL min
-1 

 ; 

Experimentos III: 600 °C, 11 g, 30 °C min
-1

 , 10 min, 1 mL min
-1 

 ;  Experimento IV: 600 °C, 11 g, 30 

min, 1 mL min
-1

; Experimento V: 600 °C, 11 g, 50 min, 1 mL min
-1 

 ; Experimento VI: 450 °C, 11 g, 50 

min, 1 mL min
-1 

 ;  Experimento VII: 600 °C, 11 g (semente moída), 50 min, 1 mL min
-1
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5.3.2. TERMOGRAVIMETRIA (TG)   

 

 

O estudo da TG é um dos métodos que podem ser utilizados para determinar a 

composição química do óleo de pirólise (KANAUJIA et al. 2013). Porém, não fornece 

informações sobre a natureza dos compostos voláteis produzidos durante o processo de 

pirólise (BAHNG et al. 2009). Na Figura 12 estão apresentadas as curvas 

termogravimétricas das amostras dos bio-óleos obtidas a partir da pirólise da semente de 

mangaba, enquanto que o Anexo A mostra as curvas de TG e DTA. O perfil das curvas 

apresenta a decomposição dos compostos presentes nos bio-óleos na faixa de 

temperatura de 100 a 400 °C, demonstrando que a maior parte dos compostos são 

voláteis e/ou semi-voláteis. 

Embora os decaimentos dos três primeiros experimentos apresentem curvas com 

regiões semelhantes, pequenas diferenças foram percebidas. O experimento I (reator 

UFRGS) apresentou perda de massa em torno de 71,75% na faixa de temperatura de 30-

275 °C e o restante da perda até 400 °C. O segundo experimento (reator da UFS) 

apresentou uma perda de massa superior a 80% na mesma temperatura (30-275 °C), o 

que sugere uma quantidade maior de compostos voláteis presentes no bio-óleo nesta 

condição, demonstrando uma eficiência no processo de pirólise. 

 

Figura 25: Curvas termogravimétricas das amostras dos bio-óleos de mangaba. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condições de Pirólise. Experimentos I e II: 600 °C, 5 g, 30 °C min
-1

, 10 min, 1 mL min
-1 

 ; 

Experimentos III: 600 °C, 11 g, 30 °C min
-1

 , 10 min, 1 mL min
-1 

 ;  Experimento IV: 600 °C, 11 g, 30 

min, 1 mL min
-1

; Experimento V: 600 °C, 11 g, 50 min, 1 mL min
-1 

 ; Experimento VI: 450 °C, 11 g, 50 

min, 1 mL min
-1 

 ;  Experimento VII: 600 °C, 11 g (semente moída), 50 min, 1 mL min
-1

 . 
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 Segundo Fan et al. (2014), compostos presentes na curva de TG em 

temperaturas menores que 250 °C podem ser derivados de ésteres e ácidos carboxílicos 

instáveis que serão decompostos para gerar CO2. Cayli e Kusefoglu (2007), ao 

analisarem as curvas de TG e DTG do metil oleato, óleo de soja e óleo de cozinha 

concluíram que os ácidos graxos livres, principalmente C18, se decompõem numa faixa 

de temperatura de 210-220 °C, os monoglicerídeos de 230-240 °C e os diglicerídeos de 

360-380 °C. 

O experimento III foi o que apresentou a menor perda de massa até a 

temperatura de 275 °C, evidenciando os compostos com alta massa molecular que não 

haviam sido degradados durante o processo de pirólise. Para avaliar melhor a eficiência 

do processo a Tabela 8 apresenta os percentuais das perdas de massas em duas faixas de 

temperatura para todas as amostras de bio-óleos.  

O Experimento IV apresentou o melhor índice (92,57%) de perda de massa até 

275 °C, demonstrando que nesta condição, o bio-óleo gerado possui em sua constituição 

grande parte de compostos voláteis e menor conteúdo de compostos de alta massa 

molecular. Enquanto o experimento III, sem aquecimento prévio, a perda de massa em 

275 °C foi de somente 69,10%. A presença de compostos de menor massa molecular 

demonstrou que quando o reator foi previamente aquecido ocorreu uma pirólise mais 

efetiva, ou seja, uma maior quebra dos compostos da biomassa. 

Porém, o bio-óleo do experimento V apresentou aproximadamente 86% de perda 

de massa até 275 °C, demonstrando que com o longo tempo de coleta (50 min) os 

compostos mais pesados foram arrastados para o frasco do bio-óleo, gerando um maior 

rendimento de pirólise, no qual o teor de bio-óleo + biogás obtido foi de 87,28%.  

Tabela 8: Percentual de perda de massa dos bio-óleos. 

Experimentos 
Temperatura (°C)

*
 

Perda de Massa (%) 

I 
30-275 30-400 

71,75 99,26 

II 84,73 99,26 

III 69,10 95,16 

IV 92,57 100 

V 85,98 92,98 

VI 85,86 99,21 

VII 81,72 92,32 
                                                    *

 As faixas de temperaturas foram adotadas para todos os experimentos 
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 Ainda que grande parte dos bio-óleos apresentou maior perda de massa até 275 

°C foi possível verificar a presença de compostos não degradados com temperatura 

entre 275 e 450 °C nos experimentos. Pode-se dizer que nesta faixa de temperatura os 

triglicerídeos, hemicelulose e lignina ainda não tinham sido totalmente degradados. 

 

5.3.3. CROMATOGRAFIA GASOSA/ESPECTROMETRIA DE MASSAS 

(GC/MS) 

 

A complexidade da matriz do bio-óleo dificulta o seu processo de caracterização 

química, uma vez que estes apresentam em sua constituição uma variedade de 

compostos com baixa e alta massa molecular provenientes da degradação da celulose, 

hemicelulose, lignina e óleo vegetal. Neste trabalho, além das análises por 

infravermelho e termogravimetria foi utilizada a cromatografia gasosa/espectrometria de 

massas (GC/MS) para elucidar a composição química das amostras de bio-óleos da 

semente de mangaba. A Figura 13 apresenta os cromatogramas de íons totais (TIC) para 

todas as amostras de bio-óleos, conforme descrito na seção 4.4.3 dos procedimentos de 

pirólise.  

 

Figura 26: Cromatogramas de Íons Totais (TIC) dos bio-óleos da semente de 

mangaba. 
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Os TIC obtidos nos sete experimentos apresentaram uma semelhança no perfil e 

na composição química quanto aos compostos majoritários. Também foi observada uma 

série de co-eluições, demonstrando que é possível complementar as análises com outras 

técnicas. A identificação dos compostos dos bio-óleos foi realizada comparando-se os 

espectros dos compostos com a referência apresentada pelas espectrotecas Nist 107, 21 

e Wiley 8, considerando àqueles com índice de similaridade acima de 80% e área acima 

de 0,10%. 

Para melhor visualização da separação dos picos e classificação dos compostos, 

os cromatogramas foram divididos em 3 regiões e apresentados de forma expandida nas 

Figuras 14, 15 e 16. A 1ª região (Figura 14), que vai de 5 a 32 minutos, foram 

identificados compostos de função mista, aromáticos, nitrilas, ácidos carboxílicos de 

cadeia curta e hidrocarbonetos, sendo que os hidrocarbonetos foram provenientes da 

quebra dos ácidos de cadeia longa.  

 

Figura 14: Cromatogramas de Íons Totais (TIC) expandidos dos bio-óleos 

da semente de mangaba (1ª região). 
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Uma 2ª região (Figura 15) foi demarcada de 32 a 36 minutos, nessa faixa todos 

os bio-óleos apresentaram a mesma composição, ou seja, foram identificados os 

compostos majoritários, como os ácidos hexadecanóico, octadecadienóico, 

octadecenóico e o octadecanóico.  

 

Figura 15: Cromatogramas de Íons Totais (TIC) expandidos dos bio-óleos 

da semente de mangaba (2ª região). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Além desses compostos, também foram identificados compostos com alta massa 

molecular na última região (Figura 16) que vai de 52 a 57 minutos, como por exemplo, 

os monoglicerídeos e os produtos da degradação incompleta como o levoglucosano. O 

aparecimento dessas moléculas ocorreu quando a pirólise foi realizada em unidades 

diferentes (UFRGS e UFS) com forno sem aquecimento prévio (Experimentos I e III) 

ou pirólise a baixa temperatura (Experimento VI-450°C). Nestes casos o processo de 

destilação dos compostos e a baixa temperatura, respectivamente, desfavoreceram o 

processo de craqueamento da biomassa diminuindo a efetividade da quebra das 

moléculas. 
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Figura 16: Cromatogramas de Íons Totais (TIC) expandidos dos bio-óleos 

da semente de mangaba (3ª região). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depois de identificados todos os compostos presentes nos bio-óleos construiu-se 

uma Tabela com as suas respectivas nomenclaturas, conforme mostra o ANEXO B. Os 

compostos identificados nos bio-óleos pertencem às classes químicas como ácidos, 

hidrocarbonetos, aromáticos, cetona, éster, nitrogenados, álcool, e compostos de função 

mista. Sendo assim, a Figura 17 mostra a distribuição das classes de compostos versus 

área normalizada dos compostos presentes nos bio-óleos.  

Figura 17: Distribuição dos compostos dos bio-óleos por classes químicas. 

 

H-hidrocarboneto, F- fenol, C-cetona, N-nitrogenado, E-ésteres, A-álcool, FM-função mista, 

L- levoglucosan e M-monoglicerídeos. 
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Devido às reações geradas durante o processo de pirólise de biomassas 

triglicerícas, os produtos formados são constituídos por uma grande quantidade de 

compostos. Segundo Suarez et al. (2007), além dos compostos citados acima, pode 

ainda haver formação de acroleína, aldeídos e cetonas pelas quebras das ligações e 

rearranjo dos ácidos graxos, além da descarboxilação dos ácidos para a formação de 

CO2. 

Os ácidos carboxílicos foram majoritários com aproximadamente 85% da área 

dos compostos semi-quantificados e o restante (15%) estavam distribuídos entre as 

outras classes. Segundo Wang et al. (2012), o bio-óleo com alto conteúdo de ácidos 

carboxílicos pode causar corrosão e redução do poder calorífico. Boocock et al. (1992), 

afirmaram ainda, que ácidos carboxílicos de cadeia longa aumenta a viscosidade do bio-

óleo, prejudicando a sua aplicação como biocombustível. Por isso, se fazem necessários 

estudos para a transformação de ácidos em hidrocarbonetos ou compostos menos 

polares (processo de melhoramento), também é possível adequar os parâmetros de 

pirólise com maior tempo de residência ou fazer um processo de recirculação do bio-

óleo, onde o produto líquido gerado passa por duas etapas de pirólise (MAHER e 

BRESSLER, 2007). 

O trabalho de Wang et al. (2012), sugeriu uma rota para aumentar o conteúdo de 

hidrocarbonetos em um sistema modelo contendo os ácidos propanóico e acético em 

presença de fenóis e hidrocarbonetos utilizando meio catalítico (HZSM-5). Na mesma 

linha Pinto et al. (2014), realizaram o melhoramento de bio-óleo proveniente do óleo de 

oliva por meio da hidrogenação em meio catalítico para aumentar a conversão de ácidos 

em hidrocarbonetos lineares e aromáticos.  

A segunda maior classe de compostos identificada foram os hidrocarbonetos 

com aproximadamente 14% de área quantificada. De acordo com Hanssen-Trabelsi et 

al. (2014), os bio-óleos de origem triglicérica geram compostos como ácidos graxos, 

alcanos, alcenos, alcadienos e aromáticos proveniente do material graxo pirolisado.  Os 

hidrocarbonetos provêm da degradação dos ácidos graxos. Resultados semelhantes 

foram encontrados por Srivastava e Prasad (2000) ao analisarem o bio-óleo proveniente 

do óleo de soja, os quais encontraram como principais componentes os ácidos 

carboxílicos de cadeia longa e hidrocarbonetos. 

Compostos como furanos, fenóis, aldeídos e alcoóis são provenientes da quebra 

da celulose, hemicelulose e lignina (biomassa lignocelulósica) (HANSSEN-TRABELSI 

et al. 2014).  No trabalho de Kanaujia et al. (2014), foi relatado que fenóis, aldeídos e 
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cetonas são os principais compostos provenientes da degradação da lignina, os furanos 

(éteres), hidroxialdeídos, hidroxicetonas e ácidos de cadeia curta como ácido acético e 

fórmico são provenientes da celulose e hemicelulose. 

Quanto aos compostos nitrogenados nos bio-óleos, estes são poucos estudados 

em comparação aos compostos oxigenados, porém acredita-se que a presença de 

compostos nitrogenados seja proveniente de proteínas, a qual contém em sua estrutura o 

nitrogênio (COLE et al. 2013). Chaiwong et al. (2013), encontraram na pirólise de algas 

compostos nitrogenados como amidas, aminas, indóis e nitrilas.  Cao et al. (2011), 

separaram o bio-óleo de esgoto por fracionamento em coluna aberta e obtiveram como 

componentes as nitrilas, amidas e pirróis. Onorevoli et al. (2014), realizaram a análise 

semi-quantitativa do bio-óleo de semente de crambe e encontraram os compostos 

nitrogenados (incluindo indóis, piridinas e anilinas) em cerca de 10% da área. 

Os compostos majoritários caracterizados em todas as amostras de bio-óleos 

foram os ácidos carboxílicos de C4-C24. A distribuição dos ácidos está apresentada na 

Figura 18. 

 

Figura 18: Distribuição por número de carbonos dos ácidos carboxílicos 

presentes nos bio-óleos de semente de mangaba. 

 

Os ácidos majoritários nos experimentos foram o C16 e C18, evidenciando que 

não houve quebra suficiente das moléculas para formar somente hidrocarboneto. 

Almeida (2008) quando caracterizou o óleo de mangaba verificou que os ácidos graxos 

presentes continham de 10 a 24 carbonos e que os ácidos graxos, ou seja, o ácido oléico 

(C18) e palmítico (C16) eram os que apareciam em maior quantidade. 
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O experimento VII apresentou menores quantidades de ácidos de cadeia longa, 

indicando que o menor tamanho da biomassa favoreceu a pirólise do óleo. A quebra dos 

ácidos pode gerar ácidos carboxílicos de cadeia curta ou compostos de cadeias menores, 

os quais podem fazer parte da constituição da fração do bio-gás. 

Quando analisado a composição dos ácidos de cadeia curta os experimentos V e 

VII mostraram um maior percentual de ácidos carboxílicos entre C4 a C14, incluindo os 

compostos ácidos com números de carbonos ímpares (C5, C9 e C11). A presença de 

compostos carboxílicos ímpares não é naturalmente encontrada em óleos vegetais, 

porém podem aparecer nos bio-óleos, devido à quebra dos ácidos graxos maiores em 

decorrência do processo de pirólise. 
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6. CONCLUSÃO 

 

A semente de mangaba empregada para realização desse trabalho mostrou-se 

uma matéria-prima adequada para obtenção de bio-óleo proveniente do processo de 

pirólise, além de estar contribuindo para minimização dos problemas ambientais, devido 

ao despejo inadequado desses subprodutos. 

A caracterização da biomassa foi fundamental para definição da temperatura de 

pirólise, bem como para indicar os possíveis compostos dos bio-óleos, uma vez que, 

estes são formados pela decomposição dos constituintes macros da biomassa. 

O reator de pirólise montado na UFS mostrou-se adequado para obtenção de bio-

óleo proveniente da semente de mangaba. Os experimentos indicaram melhor 

desempenho para a obtenção do bio-óleo comparado com os testes preliminares 

realizados no equipamento da UFRGS. 

Quanto à caracterização do bio-óleo por meio da espectroscopia de FTIR, os 

espectros de todas as amostras analisadas mostraram semelhanças entre si e com os 

dados da literatura, nos quais foram identificadas bandas referentes aos compostos 

ácidos, aldeídos, cetonas, ésteres, éteres, alcanos e alcenos. 

A análise via GC/MS foi fundamental para confirmar os dados obtidos através 

das outras técnicas analíticas, identificando como majoritários os ácidos carboxílicos e 

hidrocarbonetos. Dentre os ácidos com maior abundância encontrados nas amostras 

destacam-se o ácido octadecenóico (oléico) e o ácido hexadecanóico (palmítico). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 

 

 

7. REFERÊNCIAS 

 

ABRAHAM, R.; GEORGE, J.; THOMAS, J.; YUSUFF, K.K.M. Physicochemical 

characterization and possible applications of the waste biomass ash from oleoresin 

industries of India. Fuel, 109, p. 366-372, 2013. 

ACIKGOZ, C.; KOCKAR, O.M. Characterization of slow pyrolysis oil obtained from 

linseed (Linum usitatissimum L.). Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 85, p. 

151–154, 2009. 

ALENCAR, J. W.; ALVES, P. B.; CRAVEIRO, A. A.; Pyrolysis of Tropical 

Vegetable Oils. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 31, p. 1268-1270, 

1983. 

ALMEIDA, S. R. Pirólise rápida de casca de arroz: estudo de parâmetros e 

caracterização de produtos. 2010. 74f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Materiais) 

– Instituto de Química, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 2010. 

ANDRADE, E. T. DE.; CARVALHO, S.  R. G. DE.; SOUZA, L. F. DE. Programa do 

Proálcool e o Etanol no Brasil. Engevista, v. 11, n. 2. p. 127-136, 2009. 

ANTAL, M. J.; GRONLI, M. The Art, Science, and Technology of Charcoal 

Production. Industrial & Engineering Chemistry Research, 42, p. 1619-1640, 2003. 

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

AOAC, 2010. 

ARAÚJO, C. L.; BEZERRA, I. W. L.; DANTAS, I. C.; LIMA, T. V. S.; OLIVEIRA, 

A. S.; MARIA MIRANDA, R. A.; LEITE, E. L.; SALES, M. P. Biological activity of 

proteins from pulps of tropical fruits. Food Chemistry, 85, p. 107-110, 2004. 

ARAÚJO, K. B. DE.; SANTOS, R. C. A.; SOUZA, F. M. DE.; AQUINO, L. C. L. DE. 

Enriquecimento protéico da farinha de sementes de mangaba com Rhizopus oryzae: 

otimização utilizando a metodologia de superfície de resposta. Tecnologia. & Ciência 

Agropecuária, v. 5, n. 4, p. 45-50, 2011. 



67 

 

 

ASSOCIACAO BRASILEIRA DE NORMAS TECNICAS. NBR 8112: São Paulo, 

1986. 

BAHNG, M. K.; MUKARAKATE, C.; ROBICHAUD, D. J., NIMLOS, M. R. Current 

technologies for analysis of biomass thermochemical processing: A review. Analytica 

Chimica Acta, 651, p. 117-138, 2009. 

BARBOOTI, M. M.; MATLUB, F. K.; HADI, H. M. Catalytic pyrolysis of Phragmites 

(reed): Investigation of its potential as a biomass feedstock. Journal of Analytical and 

Applied Pyrolysis, v.98, p. 1-6, 2012. 

BEZERRA, M. F. L.; SODRÉ, M. L. DA S.; BRITO, J. V. DOS S. Catadoras de 

mangaba de barra dos coqueiros: mães e filhas do fruto desta terra. I Seminário sobre 

alimentos e manifestações culturais tradicionais. Universidade Federal de Sergipe, São 

Cristóvão, SE – 21 a 23 de maio de 2012. 

BOOCOCK, D.G.B., KONAR S.K., LEUNG, A., LY, L.D.. Fuels and chemicals from 

sewage sludge: The solvent extraction and composit ion of a lipid from raw sewage 

sludge. Fuel, v. 71 (11), p. 1283–1289, 1992. 

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

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

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

BURHENNE, L.; MESSMER, J.; AICHER, T.; LABORIE, M-P. The effect of the 

biomass components lignin, cellulose and hemicellulose on TGA and fixed bed 

pyrolysis. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 101, p. 177-184, 2013. 

CAO, J-P.; XIAO, X-B.; ZHANG, S-Y.; ZHAO, X-Y.;  SATO, K.; OGAWA, Y.;  

WEI, X-Y.; TAKARADA, T. Preparation and characterization of bio-oils from 

internally circulating fluidized-bed pyrolyses of municipal, livestock, and wood waste. 

Bioresource Technology, 102, p. 2009-2015, 2011.  

CAYLI, G.; KUSEFOGLU, S. Increased yields in biodiesel production from used 

cooking oils by a two step process: Comparison with one step process by using TGA. 

Fuel Processing Technology. 



68 

 

 

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.   

CERQUEIRA E FRANCISCO, W. de. Biomassa. Disponível em 

http://www.brasilescola.com/geografia/biomassa.htm. Acessado em 10 de Outubro de 

2012. 

CHAIWONG, K.; KIATSIRIROAT, T.; VORAYOS, N.; THARARAX, C.  Study of 

bio-oil and bio-char production from algae by slow pyrolysis. Biomass and Bioenergy, 

56, p. 600-606, 2013. 

CLERICI, M.T.P.S.; CARVALHO-SILVA, L.B. Nutritional bioactive compounds and 

technological aspects of minor fruits grown in Brazil. Food Research International, 

44, p. 1658-1670, 2011. 

COLE, D.P.; SMITHA, E.A.; DALLUGEC, D.; WILSONE, D.M.; HEATONE, E.A.; 

BROWNC, R.C.; LEEA, Y.J. Molecular characterization of nitrogen-containing species 

in switchgrass bio-oils at various harvest times. Fuel, 111, p. 718-726, 2013. 

CORREIA, L. K. C.; AQUINO, L. C. L. Aplicação da levedura Saccharomyces 

cerevisiae para o enriquecimento proteico de farinha de sementes de mangaba. Scientia 

Plena, v. 8, n. 12, 2012. 

COSTA, T. S.; SILVA, A. V. C. DA.; LÉDO, A. DA S.; SANTOS, A. R. F. DOS.;  

JÚNIOR, J. F. DA S. Diversidade genética de acessos do banco de germoplasma de 

mangaba em Sergipe. Pesquisa Agropecuária Brasileira, v. 46, n. 5, p. 499-508, 2011. 

CUIPING, L.; CHUANGZHI, W.; YANYONGJIE.; HAITAO, H. Chemical elemental 

characteristics of biomass fuels in China. Biomass and Bioenergy, 27, p. 119-130, 

2004.  

DA SILVA, A. V. C.; DOS SANTOS, A. R. F.; WICKERT, E. DA SILVA, J. F. JR.; 

COSTA, T. S. Divergência genética entre acessos de mangabeira (Hancornia speciosa 

Gomes). Revista Brasileira de Ciências Agrárias, v. 6, n. 4, p. 572-578, 2011. 

http://www.brasilescola.com/geografia/biomassa.htm


69 

 

 

DE ALMEIDA, M. B. B. Bio-óleo a partir da pirólise rápida, térmica ou catalítica, da 

palha da cana-de-açúcar e seu co-processamento com gasóleo em craqueamento 

catalítico. 2008. 149f.  Dissertação (Mestrado em Tecnologia de Processos Químicos e 

Bioquímicos) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Escola de Química. 2008. 

ALMEIDA, S.P. de; COSTA, T. da S.A.; SILVA, J.A. da Frutas Nativas do Cerrado: 

Caracterização físico-química e fonte potencial de nutrientes. in: CERRADO ecologia e 

flora. ed. técnicos Sueli Matiko Sano, Semiramís Pedrosa de Almeida e José Felipe 

Ribeiro, v.1, cap.06, p.353-381; Embrapa Cerrados. Brasília, DF: Embrapa Informações 

Tecnológicas, 2008. v.2, p. 1279. 

DELATORRE, A. B.; RODRIGUES, P. M.; AGUIAR, C. DE J.;  ANDRADE,  V. V. 

V.; ARÊDES, A.; PEREZ, V. H. Produção de biodiesel: considerações sobre as 

diferentes matérias-primas e rotas tecnológicas de processos. Perspectivas on line, v. 1, 

n. 1, 2011. 

DEMIRAL, I.; AYAN, E. A. A. Pyrolysis of grape bagasse: Effect of pyrolysis 

conditions on the product yields and characterization of the liquid product. Bioresource 

Technology, 102, p. 3946-3951, 2011. 

DEMIRBAS, A. Effects of temperature and particle size on bio-char yield from 

pyrolysis of agricultural residues. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 72, p. 

243-248, 2004. 

DUMAN, G.; OKUTUCU, C.; UCAR, S.; STAHL, R.; YANIK, J. The slow and fast 

pyrolysis of cherry seed. Bioresource Technology, 102, p. 1869-1878, 2011.  

EPISTEIN, L. Mangaba: coisa boa de comer. Rev. Bahia Agríc, Salvador, v. 6, n. 2, p. 

19-22, 2004.  

FACCINI, C. S.; VECCHIA, I. D.; CARAMÃO, E. D.; LIMA, N.; ZINI, C. A. 

Caracterizacao de bio-oleo obtido de residuo de processo kraft utilizando cromatografia 

gasosa monodimensional e bidimensional abrangente com detector de espectrometria de 

massas. Revista O Papel, v. 73, n. 4, p. 65-73, 2012. 

FAN, Y.; CAI, Y.; LI, X.; YIN, H.; YU, N.; ZHANG, R.; ZHAO, W. Rape straw as a 

source of bio-oil via vacuum pyrolysis: Optimization of bio-oil yield using orthogonal 



70 

 

 

design method and characterization of bio-oil. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, 2014. 

FERRO, J. H. de A. CONSERVAÇÃO DA POLPA DE MANGABA (Hancornia 

speciosa Gomes) POR MÉTODOS COMBINADOS. 2012. 91f. Dissertação (Mestrado 

em Agronomia: Produção Vegetal) – Centro de Ciências Agrárias, Universidade Federal 

de Alagoas, Rio Largo. 2012. 

FIGUEIREDO, M. K.-K.; ROMEIRO, G. A.; DAMASCENO, .R. N. Low temperature 

conversion (LTC) of castor seeds - A study of the oil fraction (pyrolysis oil). Journal of 

Analytical and Applied Pyrolysis, 86, p. 53-57, 2009.  

FILHO, S. P. DE A.; BOSCO, J.; DE ARAÚJO, I. A. A mangabeira (Hancornia 

speciosa Gomes) - Domesticação e Técnicas de Cultivo. Disponível em: 

http://www.emepa.org.br/publicac/mangabeira02.pdf. Acessado em 04/12/2012. 

FOLETTO, E. L.; HOFFMANN, R.; HOFFMANN, R.; S., PORTUGAL, J. U. L.; 

JAHN, S. L. Aplicabilidade das cinzas da casca de arroz. Química Nova, 28, p. 1055- 

1060, 2005. 

GANGA, R. M. D.; FERREIRA, G. A.; CHAVES, L. J.; NAVES, R. V.; 

NASCIMENTO, J. L. do. Caracterização de frutos e árvores de populações naturais de 

Hancornia speciosa GOMES do cerrado. Revista Brasileira de Fruticultura,  v. 32, n. 

1, p. 101-113, 2010. 

GARCIA-MARAVER, A..; SALVACHÚA, D.; MARTÍNEZ, M. J.; DIAZ, L. F.; 

ZAMORANO, M. Analysis of the relation between the cellulose, hemicellulose and 

lignin content and the thermal behavior of residual biomass from olive trees. Waste 

Management, 33, p. 2245–2249, 2013. 

GOLDEMBERG, J. Biomassa e energia. Química Nova, 32, 3, São Paulo, 2009. 

GOMES, B. L.; MARTELLI, F. H.; SILVA, W. T. L. da. Caracterização físico-química 

e morfológica de biomassa de capim-elefante, capim-mombaça.brachiaria, sorgo-

embrapa e bagaço de cana-de-açucar. III Symposium on Agricultural and Agroindustrial 

Waste Management March 12-14, Sao Pedro-SP, Brazil, 2013. 

http://www.emepa.org.br/publicac/mangabeira02.pdf


71 

 

 

GOMES, M. DOS S. Produção de bio-óleo através do processo termoquímico de 

pirólise. -- Araçatuba, SP: Fatec, 2010. 

GONZÁLEZ, L. E. B.; CORTEZ, L. A. B.; PÉREZ, J. M. M.; ROCHA, J. D.; GÓMEZ, 

E. O. Avaliação preliminar técnico-econômica da pirólise rápida de biomassa. 

Encontro de Energia no Meio Rural, n.4, 2003. 

HALL, D. O. Biomass for energy in Europe. Biomass, 2, p. 239-244, 1982. 

HALL, D. O. Book Review. Biomass, 4, p. 315-316, 1984. 

HASSEN-TRABELSI, A. B.; KRAIEM, T.; NAOUI, S.; BELAYOUNI, H. Pyrolysis of 

waste animal fats in a fixed-bed reactor: Production and characterization of bio-oil and 

bio-char. Waste Management, 34, p. 210-218, 2014. 

HUBER, G.W.; IBORRA, S.; CORMA, A. Synthesis of Transportation Fuels from 

Biomass: Chemistry, Catalysts, and Engineering. Chemical. Reviews, 106, p. 4044- 

4098, 2006.  

IMAM, T.; CAPAREDA, S. Characterization of bio-oil, syngas and biochar from 

switchgrass pyrolysis at various temperatures. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, 93, p. 170-177, 2012. 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Produção da 

Extração Vegetal e da Silvicultura. Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão. Rio de Janeiro, v. 26, p.1-55, 2011. 

International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC). Standard methods for the 

analysis of oils, fats and derivatives, 6th ed., Pergamon Press: Oxford, 1979. 

JERÔNIMO, C. E. DE M.; CEZAR, G. M.; JÚNIOR, A. F. S.; OLIVEIRA, V. G.; 

MELO, H. N. DE S. Caracterização dos resíduos das indústrias potiguares de 

beneficiamento de polpas de frutas. VI Simpósio Ítalo Brasileiro de Engenharia 

Sanitária e Ambiental. ABES - Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e 

Ambiental. 2002. 



72 

 

 

JIA, Q.  LUA, A. C. Effects of pyrolysis conditions on the physical characteristics of 

oil-palm-shell activated carbons used in aqueous phase phenol adsorption. Journal of 

Analytical and Applied Pyrolysis, 83, p. 175-179, 2008. 

JI-LU, Z. Bio-oil from fast pyrolysis of rice husk: Yields and related properties and 

improvement of the pyrolysis system. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 

80, 2007. 

JUNG, S. H.; KANG, B. S.; KIM, J. S. Production of bio-oil from rice straw and 

bamboo sawdust under various reaction conditions in a fast pyrolysis plant equipped 

with a fluidized bed and a char separation system. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, v. 82, p. 240-247, 2008. 

KADER, M. A.; ISLAM, M. R.; PARVEEN, M.; HANIU, H.; TAKAI, K. Pyrolysis 

decomposition of tamarind seed for alternative fuel. Bioresource Technology, 149, p. 

1-7, 2013.  

KANAUJIA, K.P.; SHARMA, Y.K.; GARG, M.O.; TRIPATHI, D.; SINGH, R. Review 

of analytical strategies in the production and upgrading of bio-oils derived from 

lignocellulosic biomass. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 105, p. 55-74, 

2014.  

KANAUJIA, P. K.; SHARMA,  Y.K.;  AGRAWAL, U.C.;  GARG, M.O. Analytical 

approaches to characterizing pyrolysis oil from biomass. Trends in Analytical 

Chemistry, v. 42, 2013. 

KIM, K. H.; KIM, J-Y.; CHO, T-S.; CHOI, J. W. Influence of pyrolysis temperature on 

physicochemical properties of biochar obtained from the fast pyrolysis of pitch pine 

(Pinus rigida). Bioresource Technology, 118, p. 158-162, 2012. 

KIM, K. H.; KIM, T. S.; LEE, S. M.; CHOI, D.;  YEO, H.; CHOI, I. G.; CHOI, J. W. 

Comparison of physicochemical features of biooils and biochars produced from various 

woody biomasses by fast pyrolysis. Renewable Energy, 50, p. 188-195, 2013. 

KIM, S-J.; JUNG, S-H.; KIM, J-S. Fast pyrolysis of palm kernel shells: Influence of 

operation parameters on the bio-oil yield and the yield of phenol and phenolic 

compounds. Bioresource Technology, 101, p. 9294-9300, 2010. 



73 

 

 

LANÇAS, F. M. Cromatografia em Fase Gasosa. São Carlos: Acta, 254p, 1993. 

LIMA, B. N. B.; LIMA, F. F.; TAVARES, M. I. B.; COSTA, A. M. M.; PIERUCCI, A. 

P. T. R. Determination of the centesimal composition and haracterization of flours from 

fruit seeds. Food Chemistry, 151, p. 293-299, 2014.  

LU, R.; SHENG, G-P.; HU, Y-Y.; ZHENG, P.; JIANG, H.; TANG, Y.; YU, H-Q. 

Fractional characterization of a bio-oil derived from rice husk. Biomass and 

Bioenergy, 35, p. 671-678, 2011. 

LUTZ, A. Métodos físico-químicos para análise de alimentos. São Paulo: Instituto 

Adolfo Lutz, 2008, 1020p. 

MAHER, K.D.; BRESSLER, D.C. Pyrolysis of triglyceride materials for the production 

of renewable fuels and chemicals. Bioresource Technology, 98, p. 2351–2368, 2007.  

MAHINPEY, N.; MURUGAN, P.; MANI, T.; RAINA, R. Analysis of Bio-Oil, Biogas, 

and Biochar from Pressurized Pyrolysis of Wheat Straw Using a Tubular Reactor. 

Energy & Fuels, 23, p. 2736–2742, 2009. 

MARTINS, A. F.; DINIZ, J.; STAHL, J. A.; CARDOSO, A. de L. Caracterização dos 

produtos líquidos e do carvão da pirólise de serragem de eucalipto. Química Nova, 30, 

4, p. 873-878, 2007. 

MARTINS, G. B. C.; MELLO, V. M.; SUAREZ, P. A. Z. Processos Térmicos em  

Óleos e Gorduras. Revista Virtual Química, v. 5, n. 1, p. 16-25, 2013. 

MELZER, M.; BLIN, J.; BENSAKHRIAC, A.; VALETTE, J.; BROUST, F. Pyrolysis 

of extractive rich agroindustrial residues. Journal of Analytical and Applied 

Pyrolysis, 104, p. 448–460, 2013.  

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. 

MONREAL, C. M.; SCHNITZER, M. Production of a refined biooil derived by fast 

pyrolysis of chicken manure with chemical and physical characteristics close to those of 

fossil fuels. Journal of Environmental Science and Health Part B,v. 46, p. 630-637, 

2011. 



74 

 

 

MORAES, M. S. A.; GEORGES, F.; ALMEIDA, S. R.; DAMASCENO, F. C.; 

MACIEL, G. P. S.; ZINI, C. A.; JACQUES, R. A.; CARAMÃO, E. B. Analysis of 

products from pyrolysis of Brazilian sugar cane straw. Fuel Processing Technology, v. 

101, p. 35-43, 2012. 

MYTHILI, R.; VENKATACHALAM, P.; SUBRAMANIAN, P.; UMA, D.; 

Characterization of bioresidues for biooil production through pyrolysis. Bioresource 

Technology, 138, p. 71-78, 2013. 

NICOLINI, K. P.; CASAGRANDE, M.; JESUS, A. C. de. Pirólise de biomassa em 

baixas temperaturas. Campinas, SP: Editora Átomo, 2013. 

NIGAM, P., S.; SINGH, A. Production of liquid biofuels from renewable resources. 

Progress in Energy and Combustion Science, v. 37, p. 52-68, 2011. 

OASMAA, A.; KUOPPALA, E.; SOLANTAUSTA,Y. Fast Pyrolysis of Forestry 

Residue. 2. Physicochemical Composition of Product Liquid. Energy & Fuels, 17, p. 

433-443, 2003. 

OASMAA, A.; SOLANTAUSTA, Y.; ARPIAINEN, V.; KUOPPALA, E.; SIPILA, K. Fast 

pyrolysis bio-oils from Wood and Agricultural Residues. Energy & Fuels, v. 24, n. 2, p. 

1380-1388, 2010 

ODETOYE, T. E.; ONIFADE, K. R.; ABUBAKAR, M. S.; TITILOYE, J. O. 

Thermochemical characterization of Parinari polyandra Benth fruit shell. Industrial 

Crops and Products, 44, p. 62-66, 2013. 

ONAY, O.; KOCKAR, O. M. Pyrolysis of rapeseed in a free fall reactor for production 

of bio-oil. Fuel, 85, p. 1921-1928, 2006. 

ONOREVOLI, B.; MACHADO, M. E.; DARIVA, C.; FRANCESCHI, E.;  KRAUSE, 

L. C.; JACQUESA R.  A.; CARAMÃO, E. B. A one-dimensional and comprehensive 

two-dimensional gas chromatography study of the oil and the bio-oil of the residual 

cakes from the seeds of Crambe abyssinica. Industrial Crops and Products, 52, p. 8-

16, 2014.  

 



75 

 

 

PAGLIARDI, O.; MESA PÉREZ, J. M.; ROCHA, J. D.; GÓMEZ O. E.; CORTEZ, L. 

A. B. Aspectos da viabilidade econômica de uma planta de pirólise rápida de biomassa.  

Disponível em: http://www.seeds.usp.br/pir/a 

rquivos/congressos/CBPE2004/Artigos/pdf. Acesso em 17/07/2013. 

PASANGULAPATI,V.;  RAMACHANDRIYA, K. D.;  KUMAR, A.; WILKINS, M. 

R.;  JONES, C. L. HUHNKE, R. L. Effects of cellulose, hemicellulose and lignin on 

thermochemical conversion characteristics of the selected biomass. Bioresource 

Technology, 114, p. 663-669, 2012.  

PATEL, R. N.; BANDYOPADHYAY, S.;  GANESH, A. Extraction of cardanol and 

phenol from bio-oils obtained through vacuum pyrolysis of biomass using supercritical 

fluid extraction. Energy, 36, p.1535-1542, 2011. 

PIMENIDOU, P.; DUPONT, V. Characterisation of palm empty fruit bunch (PEFB) 

and pinewood bio-oils and kinetics of their thermal degradation. Bioresource 

Technology, 109, p. 198-205, 2012. 

PINTO, F.; VARELA, F.T.; GONÇALVES, M.; NETO, A. R.; COSTA, P.; MENDES, 

B. Production of bio-hydrocarbons by hydrotreating of pomace oil. Fuel, 116, p. 84–93, 

2014.  

POLLARD, A. S. ROVER, M. R.; BROWN, R. C. Characterization of bio-oil 

recovered as stage fractions with unique chemical and physical properties. Journal of 

Analytical and Applied Pyrolysis, 93, p. 129–138, 2012.  

QIANG, L.; XU-LAI, Y.; XI-FENG Z. Analysis on chemical and physical properties of 

bio-oil pyrolyzed from rice husk. Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 82, p. 

191-198, 2008. 

QUEIROZ, S. C. N.; COLLINS, C. H.; JARDIM, I. C. S. F. Métodos de extração e/ou 

concentração de compostos encontrados em fluidos biológicos para posterior 

determinação cromatográfica. Química Nova, 24, 1, p. 68-76, 2001. 

Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE). Química verde no Brasil: 2010-2030 

- Ed. rev. e atual. – Brasília- DF. 2010, 438 p. 

http://www.seeds.usp.br/pir/a%20rquivos/congressos/CBPE2004/Artigos/pdf.%20Acesso%20em%2017/07/2013
http://www.seeds.usp.br/pir/a%20rquivos/congressos/CBPE2004/Artigos/pdf.%20Acesso%20em%2017/07/2013


76 

 

 

REZAEI, P. S.; SHAFAGHAT, H.; DAUD, W. M. A. W. Production of green 

aromatics and olefins by catalytic cracking of oxygenate compounds derived from 

biomass pyrolysis: A review. Applied Catalysis A: General, 2013. 

RIEGEL, I.; MOURA, A. B. D.; MORISSO, F. D. P.; MELLO, F. DE S. Análise 

termogravimétrica da pirólise da acácia-negra (Acaciamearnsii de Wild.) Cultivada no 

Rio Grande do Sul, Brasil. Revista Árvore. v. 32, n. 3, p. 533-543, 2008. 

RUFINO, M. DO S. M.; ALVES, R. E.; BRITO, E. S. DE.; PÉREZ-JIMÉNEZ, J.; 

SAURA-CALIXTO, F.; MANCINI-FILHO, J. Bioactive compounds and antioxidant 

capacities of 18 non-traditional tropical fruits from Brazil. Food Chemistry. 121, p. 

996-1002, 2010. 

SALMAN, A. K. D.; SOARES, J. P. G.; SOUZA, J. P. de. Metodologias para avaliação 

de alimentos para ruminantes domésticos. EMBRAPA , Porto Velho-RO, 2010. 

SCHUMMER, C.; DELHOMME, O.; APPENZELLER, B. M. R.; WENNIG, R.; 

MILLET, M. Comparison of MTBSTFA and BSTFA in derivatization reactions of 

polar compounds prior to GC/MS analysis. Talanta, 77, p. 1473-1482, 2009. 

SHADANGI, K. P.; MOHANTY, K. Kinetic study and thermal analysis of the pyrolysis 

of non-edible oilseed powders by thermogravimetric and differential scanning 

calorimetric analysis. Renewable Energy, 63, p. 337-344, 2014. 

SHENG, C.; AZEVEDO, J. L.T. Estimating the higher heating value of biomass fuels 

from basic analysis data. Biomass and Bioenergy, 28, p. 499-507, 2005. 

SIRIJANUSORN, S.; SRIPRATEEP, KEARTISAK.; PATTIYA, A. Pyrolysis of 

cassava rhizome in a counter-rotating twin screw reactor unit. Bioresource 

Technology, 139, p. 343-348, 2013.  

SOUSA, M. S. B.; VIEIRA, L. M.; DA SILVA, M. DE J. M.; DE LIMA, A.. 

Caracterização nutricional e compostos antioxidantes em resíduos de polpas de frutas 

tropicais. Agrotec, Lavras, v. 35, n. 3, p. 554-559, 2011. 

SRIVASTAVA, A.; PRASAD, R. Tryglicerides-based diesel fuels. Renewable & 

Sustainable Energy Reviews, v. 4, p. 111-133, 2000.  



77 

 

 

SUAREZ, P. A. Z.; MENEGHETTI, S. M. P.; MENEGHETTI, M. R.; WOLF, C. R.  

Transformação de triglicerídeos em combustíveis, materiais poliméricos e insumos 

químicos: algumas aplicações da catálise na oleoquímica. Química Nova, v. 30, n. 3, p. 

667-676, 2007. 

SUKIRAN, M. A.; KHEANG, L. S.; BAKAR, N. A.; MAY, C. Y. Production and 

Characterization of Bio-Char from the Pyrolysis of Empty Fruit Bunches. American 

Journal of Applied Sciences, v. 8, n. 10, p. 984-988, 2011. 

TEIXEIRA, A. Z.; NASCIMENTO, M. M. F. do.; RODRIGUES, S. Á.; TRINDADE, J. 

L. F. da. Caracterização físico-química, bioconversão de resíduos agroindustriais e 

comparação entre métodos de inoculação. Revista Brasileira de Tecnologia 

Agroindustrial, v. 5, p. 450-457, 2011. 

TSAI, W. T.; LEE, M. K.; CHANG, Y. M. Fast pyrolysis of rice husk: Product yields 

and compositions. Bioresource Technology, 98, p. 22-28, 2007. 

UÇAR, S.; KARAGO, S. The slow pyrolysis of pomegranate seeds: The effect of 

temperature on the product yields and bio-oil properties. Journal of Analytical and 

Applied Pyrolysis, v. 84, p. 151-156, 2009. 

UCAR, S.; OZKAN, A. R. Characterization of products from the pyrolysis of rapeseed 

oil cake. Bioresource Technology, 99, p. 8771-8776, 2008. 

VAN SOEST, P. J. Development of a comprehensive system of feed analysis and its 

application to forage. Journal of Animal Science. 26, 1, p. 119-120,1967. 

WANG, S.; GUO, Z.; CAI, Q.; GUO, L. Catalytic conversion of carboxylic acids in 

bio-oil for liquid hydrocarbons production. Biomass and Bioenergy, 45, p. 138-143, 

2012.  

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. 



78 

 

 

YEBOAH, N.N. N.; SHEARER, C. R.; BURNS, S. E.; KURTIS, K. E. Characterization 

of biomass and high carbon content coal ash for productive reuse applications. Fuel, 

116, p. 438-447, 2014. 

ZANATTA, E. R.; REINEH, T. O.; SILVA, E. A. da; SANTOS, J. B. dos; GNOATTO, 

E. Estudo cinético de decomposição térmica da lignina. Cascavel, v. 6, n. 2, p. 31-37, 

2013. 

ZILNIK, L. F.; JAZBINNSEK, A. Recovery of renewable phenolic fraction from 

pyrolysis oil. Separation and Purification Technology, 86, p. 157-170, 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



79 

 

 

ANEXOS 

 

ANEXO A - Curvas termogravimétricas das amostras de bio-óleos de semente de 

mangaba. 
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ANEXO B – Tabela dos compostos identificados qualitativamente nas amostras de 

bio-óleos de semente de mangaba. 

NOME DO 

COMPOSTO 

Exp. I Exp. II Exp. III Exp.IV Exp. V Exp. VI Exp. VII 

Área 

Ácido 

butanóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

pentenóico* 
 x x x x  x 

Ácido 

pentanóico* 
x x x x x  x 

Metoxi furanil* x x x x x x x 

Fenol* x x x x x  x 

Ácido 

hexanóico* 
x x x x x  x 

Undeceno  x x  x  x 

Cresol* x x x x  x x 

Cresol* x x  x   x 

Metil indeno x x  x x  x 

Cresol* x x x x x x x 

Ácido 

octanóico* 
 x x x x  x 

Ácido 

nonanóico* 
x x x x x x x 

Naftaleno  x  x x x x 

Tetradecano x x x x x x x 

Ácido 

hexadienóico* 
x x x  x x x 

Tetradecino   x x  x  

Dodecadieno    x  x  

Ácido 

undecenóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

dodecanóico* 
x x x x x x x 

Hexadeceno   x x x x x 

Metil naftaleno  x x x x x x 

Benzenodiol* x x x x x x x 

Levoglucosan x  x x x x  

Ácido 

tetradecenóico* 
 x x x x x x 

Pentadecanona x x x x x x x 

Hexadecanoato 

de metila 
x x  x x x x 

Fenil 

octanóico* 
 x  x x  x 

Ácido 

octadecenóico* 
x x  x x x x 

Ácido 

hexadecenóico* 
x x x x x  x 
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Ácido 

Hexadecanóico 
x x x x x x x 

Oleato de metila x x x x x x x 

Heptadecanonitrila x x x x x  x 

Ácido 

heptadecanóico* 
x x x x x  x 

Ácido 

heptadecanóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

heptadecanóico* 
   x x x  

Etil oleato x x x x x x  

Octadecanamida x x x x x x x 

Ácido 

octadecenóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

octadecenóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

octadecenóico* 
x x x x x x x 

Ácido 

octadecenóico* 
x x x x x x x 

Alil estearato x x x x x  x 

Ácido octenóico* x x x x x x x 

Octadecenamida x x x x x x x 

Octadecenamida x x x x x x x 

Alcano x x x x x x  

Ácido eicosanóico* x x x x x x x 

Ácido docosanóico* x  x x x x x 

Monooleina x  x x x x  

Lupeol (fitosterol) x  x x x x x 

Stigmastenol 

(fitosterol) 
x x  x x x  

Stigmasdienol 

(fitosterol) 
x x   x x  

Lupeol acetato 

(fitosterol) 
x x x x x x  

Lupeol acetato 

(fitosterol) 
x x x   x  

 


