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RESUMO 

 

A procura por soluções alternativas para a substituição total ou parcial do 

petróleo e a preocupação com a poluição ambiental tem reforçado cada vez 

mais a importância da produção de biocombustíveis. Neste sentido a produção 

de bio-óleo a partir de plantas aquáticas tornou-se uma alternativa interessante. 

Estas plantas são invasoras e possuem alta taxa de crescimento, natureza 

robusta e não tem relação com a cadeia alimentar. Neste trabalho, biomassas 

provenientes de plantas aquáticas, obtidas em Itabaiana-SE e Aracaju-SE, das 

espécies crassipes (EC) e azurea (EA), ambas do gênero Eichhornia, foram 

submetidas a micropirólise convencional a três temperaturas, 400, 500 e 600 

ºC, e catalítica empregando catalisadores do tipo zeólita Ferrierita e Y nas 

proporções de 1 e 5%. As soluções de bio-óleos produzidas foram 

caracterizadas por CG/EM e CG-FID. Na micropirólise realizada na ausência 

de catalisador foi observado semelhança na composição química do bio-óleo 

para todas as condições testadas. Empregando 5% de catalisador Ferrierita na 

micropirólise, e realizando um estudo da área total dos cromatogramas obtidos 

foram observados aumentos significativos a 400 ºC para EC (+53,74%) e para 

a EA (+43,67%). A 1% deste mesmo catalisador para a EC houve diminuição 

da área total nas três temperaturas, enquanto que para EA houve diminuição 

na área total a 500 ºC (-48,09%). Quando empregado a zeólita Y nas duas 

proporções foi observado menor capacidade de produção de bio-óleo para EA 

em todas as temperaturas estudadas. A maior diminuição de área foi a 600 ºC 

(-25,70%) a 1% de catalisador e quando utilizado 5% foi a 500 ºC (-84,34%), ou 

seja, houve a inibição significativa na formação de bio-óleo. Para a EC foi 

observado a maior diminuição da capacidade de conversão térmica catalítica 

desta biomassa em bio-óleo na condição de 5% de zeólita Y, a 500 ºC (-

33,23%) e na condição de 1% de zeólita Y, a 600 ºC (-46,77%). Os principais 

compostos identificados nos bio-óleos obtidos foram das classes do álcoois, 

fenóis, ácidos e açúcares. O bio-óleo obtido por pirólise catalítica das 

biomassas EC e EA apresentou um alto teor de compostos fenólicos e ácidos. 

 

Palavras-chave: Plantas aquáticas, micropirólise, bio-óleo, zeólita Ferrierita, 

zeólita Y, Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes. 



ABSTRACT 

 

The search for alternatives to the fossil oil and concern about environmental 

pollution has increasingly supported the importance of biofuels. The production 

of bio-oil from aquatic plants (water hyacinth) has become as interesting 

alternative due to its rapid growth rate, robust nature and unrelated to the food 

chain. The present work aimed to study the application of conventional and 

catalytic pyrolysis to convert aquatic plants like Eichhornia crassipes (EC) and 

Eichhornia azurea (EA) in bio-oil, employing Ferrierite and Y zeolite as 

catalysts. These plants were obtained in Aracaju-SE and Itabaiana-SE, 

respectively. The micropyrolys is were performed at three temperatures (400, 

500 and 600 °C). The catalytic micropyrolysis using Ferrierite and Y zeolite was 

performed in the same condition applying 1 and 5% of catalysts w/w. The bio-

oils solutions obtained were characterized by GC/MS and GC-FID. The 

micropyrolysis performed in the absence of catalyst showed similar 

chromatographic profiles to the biomasses tested, with the composition of bio-

oils showing phenolic compounds, acids and alcohols. With Ferrierite as 

catalyst at 5% in the micropyrolysis and performing a study from the total area 

of the obtained chromatograms was observed the higher yield by GC-FID 

caused by the increased formation of small molecular mass compounds from 

biomasses. However, when used 1% of the same catalyst to EC was not 

observed a very significant difference in relation with no catalyst pyrolysis. To 

the EA in this condition was observed a significant yield reduction when 

performed at 500 °C. When used Y catalyst for EA pyrolysis a smaller yield was 

observed at all studied temperatures that shows a significantly inhibited 

formation of compounds derived from these lignocelullosic biomasses. However 

for the EC catalytic pyrolysis with 5% of Y catalyst at 500 °C we observed the 

largest decrease in the yield from the chromatograms area. The bio-oils 

characterization gave compounds identified belong to the following classes: 

alcohol, phenol, and sugar acids. The bio-oils from catalytic pyrolysis of EC and 

EA biomass showed a high content of phenolic compounds and acidic 

compounds. 

Keywords: Aquatic plants, bio-oil, micropyrolysis, zeolite Ferrierite, zeolite Y, 

Eichhornia azurea, Eichhornia crassipes. 
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1. Introdução 

 

1.1. Biocombustíveis 

 

A geração de energia no século XX foi dominada por combustíveis 

fósseis (carvão, petróleo e gás), representando cerca de 80% da energia 

produzida no mundo (GOLDEMBERG, 2009). 

Diante disso, a procura por soluções alternativas para o consumo do 

petróleo e a preocupação com a poluição ambiental têm reforçado cada vez 

mais a importância da produção de biocombustíveis (CEZAR e RÉGIS, 2007). 

Biocombustíveis são todos combustíveis, nos três estados físicos 

provenientes de biomassa. Tornaram-se uma escolha favorável ao uso de 

combustível convencional devido à sua renovabilidade, biodegradabilidade e 

geração de gases de qualidade aceitável. Os biocombustíveis surgiram como 

uma das mais importantes fontes de combustíveis sustentáveise são 

considerados uma forma importante no processo para limitar as emissões de 

gases do efeito estufa para a melhoria da qualidade do ar. Os principais 

desafios e as vantagens na produção e consumo de biocombustíveis são 

destacados na Tabela 1 (NIGAM e SINGH, 2011). 

 

Tabela 1 - Alguns benefícios e desafios dos biocombustíveis. 

Benefícios Desafios 

Segurança energética Instalações de armazenamento 

Incremento na utilização de resíduos Melhoria da eficiência 

Redução da poluição local Custo da tecnologia 

Redução da emissão de gases do 

efeito estufa 

Pré-tratamento 

Bem servido de oferta e demanda Implantação em escala comercial 

Fonte: NIGAM e SINGH, 2011. 
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Os biocombustíveis são classificados como primário e secundário. Os 

classificados como primários são utilizados em sua forma não processada, 

como por exemplo: madeira, lenha, entre outros (SUAREZ, 2009). 

Os biocombustíveis secundários são reclassificados de acordo com a 

matéria-prima utilizada em 1º, 2º e 3º geração. Os biocombustíveis de primeira 

geração utilizam como matéria-prima, sementes, grãos ou açúcares e os 

principais biocombustíveis são o etanol e o biodiesel (NIGAM e SINGH, 2011). 

A segunda geração é direcionada a obtenção de biocombustíveis 

obtidos a partir da transformação da biomassa lignocelulósica por processos 

bioquímicos ou termoquímicos. Os biocombustíveis de segunda geração 

destacam-se pela utilização de resíduos, rejeitos ou de produtos que não 

competem com a cadeia alimentar, considerada a grande vantagem sobre os 

biocombustíveis de primeira geração (RODRIGUES, 2011). 

Processos termoquímicos são usados para conversão de biomassa em 

biocombustíveis. Os principais processos são gaseificação, liquefação e 

pirólise. Na gaseificação a biomassa é convertida em uma mistura de gases 

tais como: monóxido de carbono, dióxido de carbono, hidrogênio e metano a 

uma temperatura elevada (800-900 ºC). Na liquefação a transformação da 

biomassa em produtos líquidos ocorre por um processo a altas pressões (50-

200 atm) e moderadas temperaturas (250-450 ºC), sob atmosfera redutora de 

hidrogênio na presença ou não de catalisador. Utilizando diferentes processos 

obtêm-se diferentes produtos majoritários (GOYAL et al., 2008). 

Os biocombustíveis obtidos por conversão térmica da biomassa durante 

o processo de pirólise são conhecidos como, bio-óleo, biocarvão e biogás. O 

rendimento destes três biocombustíveis depende dos ajustes nos parâmetros 

que controlam o procedimento de pirólise. 

O biogás possui em sua constituição principalmente os gases CO, CO2, 

H2, CH4. Siengchum et al. (2013) realizaram pirólise da casca de coco nas 

temperaturas de 500 ºC e 630 ºC, encontrando como componente majoritário 

do biogás CO2, enquanto a formação de outros gases como CO, CH4 e H2 foi 

minoritária. 

O biocarvão é um resíduo sólido proveniente do processo de pirólise rico 

em carbono. O biocarvão é considerado uma forma eficiente de aprisionar CO2 

no solo, contribuindo para a redução do aquecimento global e melhorando a 
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fertilidade dos solos, aumentando a quantidade de nutrientes que podem ser 

usados pelas plantas, retendo mais água e reduzindo o uso de fertilizantes 

químicos (LEHMANN et al., 2011). 

Al-Wabel et al. (2013) estudaram as características e a composição 

química de biocarvão produzido a partir de resíduos de Conocarpus em 

diferentes temperaturas (200-800 ºC). Os resultados sugeriram que o biocarvão 

produzido a baixa temperatura tem menor valor de pH e maiores 

concentrações de carbono orgânico instável e carbono orgânico dissolvido em 

comparação com o produzido a alta temperatura. Portanto, em termos das 

suas contribuições favoráveis para solos com alta alcalinidade, salinidade e 

baixo teor de matéria orgânica, o biocarvão produzido em baixas temperaturas 

de pirólise pode resultar em melhores impactos sobre os sistemas agrícolas 

nas regiões áridas. 

Martins e colaboradores (2007) obtiveram pelo processo pirolítico da 

serragem de eucalipto a 500 ºC biocarvão com um rendimento de 42%. A 

caracterização mostrou um alto teor de voláteis e baixos teores de carbono 

fixo. O rendimento do biocarvão depende tanto da biomassa utilizada como das 

condições em que a pirólise é realizada. 

Bio-óleo é o produto líquido condensável obtido a partir da pirólise de 

biomassa, tais como culturas agrícolas, algas, resíduos agrícolas e florestais. 

Uma das formas de conversão da biomassa em bio-óleo é a pirólise rápida. 

Pirólise rápida é um processo realizado em alta temperatura (450 – 550 ºC),na 

qual o tempo de residência da biomassa e dos produtos oriundos da 

decomposição térmica no interior do reator é da ordem de segundos. A pirólise 

rápida de biomassa é um processo atraente, porque direciona a conversão da 

biomassa em produtos líquidos. O bio-óleo é uma alternativa, em comparação 

ao combustível convencional no aspecto de reduzir a poluição ambiental (XU et 

al., 2011). 

 

1.1.1. Bio-óleo 

 

Bio-óleo é o produto líquido obtido da pirólise, também conhecido como 

óleo de pirólise, bio-óleo bruto, alcatrão pirolítico, alcatrão pirolenhoso, licor 
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pirolenhoso, entre outras denominações. Este líquido possui coloração marrom 

escura, quase negra, e odor característico de fumaça (BRIDGWATER, 2007). 

O bio-óleo apresenta características bem diferentes do óleo combustível. 

Possuindo um teor elevado de oxigênio (35-40% m/m) e de água (15-30%), 

acidez alta (pH ~ 2,5), maior densidade (1,2 kg L-1), menor poder calorífico (17 

MJ kg-1), que representa cerca de 40% do poder calorífico do óleo combustível 

(43 MJ kg-1) (BRIDGWATER, 2012). 

O bio-óleo pode substituir o óleo combustível ou diesel em diversas 

aplicações estáticas, incluindo caldeiras, fornos, motores e turbinas para 

eletricidade. A Figura 1 mostra as diversas aplicações do bio-óleo. 

 

Figura 1 - Aplicações para os produtos de pirólise rápida 

 

Fonte: IEA BIOENERGY, 2006. 

 

A composição química do bio-óleo depende do tipo de biomassa 

utilizada e dos parâmetros que são utilizados no processo de pirólise 

(temperatura, tempo de residência e taxa de aquecimento), sendo sempre uma 

mistura de vários compostos químicos, apresentando em torno de 45-50% em 

massa de oxigênio (OZBAY et al., 2008).  

O bio-óleo proveniente de biomassa lignocelulósica é uma mistura 

complexa de compostos que são derivados a partir da despolimerização da 

celulose, hemicelulose e lignina, sendo constituído por centenas de compostos 
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orgânicos que pertencem às funções: ácidos, álcoois, cetonas, aldeídos, fenóis, 

éteres, ésteres, açúcares, furanos, compostos de nitrogênio e compostos 

multifuncionais (LU et al., 2009). 

Thangalazhu e colaboradores (2011) realizaram experimentos de pirólise 

para obtenção de bio-óleo utilizando madeira de pinho e gramíneas, testando 

diferentes parâmetros no processo de pirólise e observaram que o aumento da 

temperatura provocava um aumento nas concentrações de fenóis e tolueno. 

Observaram também que a concentração de cetonas, furanos e guaicóis não 

variou em função da temperatura, mas sim de acordo com a matéria-prima. 

Greenhalf et al. (2013) realizaram pirólise de cinco biomassas: salgueiro, 

palha de trigo, madeira de faia, miscanthus e gramínea (Switchgrass). 

Utilizando 2 g de cada biomassa a uma temperatura de 575 ºC, foi observado 

um maior rendimento de bio-óleo a partir da madeira de faia (63,17%). A 

caracterização por cromatografia gasosa/espectrometria de massas mostrou 

que os maiores rendimentos de furfural (0,57%), 2-furanometanol (0,18%), 

levoglucosano (0,73%), 1,2-benzenodiol (0,27%) e 2-metoxi-4-vinilfenol 

(0,38%) foram encontrados no bio-óleo proveniente da gramínea. O bio-óleo do 

salgueiro produziu fenol (0,33%) em maior rendimento. 

 

1.2. Biomassa 

 

Historicamente, a biomassa forneceu alimentos, ração e energia à 

população, sendo também fonte para extração de valiosos produtos como 

medicamentos, aromas e fragrâncias. Porém, foi apenas durante a metade do 

século XIX que a biomassa passou a ser utilizada para conversão em escala 

industrial para obtenção de produtos químicos e materiais de partida para 

síntese de outros produtos com maior valor agregado (SCHNEIDER, 2013). 

No atual momento, biomassa é um recurso energético renovável, 

estando entre as fontes de energia de menor custo. O uso desta fonte de 

energia para produção de biocombustíveis tem ganhado destaque no ramo da 

pesquisa (LU et al., 2009). 

A biomassa consiste em elementos como carbono, hidrogênio, oxigênio 

e nitrogênio. O enxofre está presente em menores proporções e alguns tipos 

de biomassa contêm também porções significativas de espécies inorgânicas. 



18 
 

As fontes de biomassa incluem madeira e resíduos de madeira, colheitas 

agrícolas e seus resíduos, lixo urbano, resíduos animais, resíduo de 

processamento de alimentos, plantas aquáticas e algas, entre outros. 

(GUEDES, 2010). 

Segundo Saxena (2009), a biomassa como uma fonte de energia é de 

interesse devido aos seguintes benefícios: 

 Combustível renovável, sustentável, potencial e ambientalmente amigável; 

 A enorme variedade de biomassas disponíveis; 

 O aumento da utilização de biomassa estenderia o tempo de vida das reservas 

de petróleo bruto; 

 Combustíveis de biomassa tem teor de enxofre insignificante e, portanto, não 

contribuem para as emissões de dióxido de enxofre, que provoca a chuva 

ácida; 

 A pirólise de biomassa produz biocarvão que pode ser utilizado como aditivo 

em solo entre outras aplicações; 

 A queima de resíduos agrícolas e florestais e os resíduos sólidos urbanos para 

produção de energia é um uso eficaz para reduzir o problema significativo de 

eliminação destes resíduos. 

 

1.2.1. Biomassa Lignocelulósica 

 

Biomassa lignocelulósica é um termo genérico usado para descrever os 

constituintes principais na maioria dos vegetais, ou seja: a celulose, a 

hemicelulose e a lignina (Figura 2), cuja composição depende não apenas do 

tipo de vegetal, mas também de condições de crescimento, da parte da planta 

escolhida e da idade de colheita, entre outros aspectos (OGEDA e PETRI, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Estruturas parciais dos componentes lignocelulósicos 
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Fonte: FERREIRA e ROCHA, 2009 

 

A celulose consiste em um polímero cristalino linear de alta massa 

molecular (≥106 g mol-1), com algumas regiões amorfas de fórmula empírica 

(C6H10O5)n. É formada por unidades de D-glicopiranose unidas por ligações 

glicosídicas β 1-4. Devido ao grande número de ligações de hidrogênio existe 

uma forte interação entre os componentes de celulose, possibilitando alto grau 
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de ordenamento destas moléculas formando fibrilas, que se associam 

originando a estrutura cristalina da celulose (ALONSO et al., 2010; HUBER et 

al., 2006 ). 

As hemiceluloses são polissacarídeos ramificados com baixo grau de 

polimerização contendo uma mistura de polímeros de pentoses, como a D-

xilose e a L-arabinose e, em menor quantidade as hexoses D-glicose, D-

galactose, D-manose e ácidos glucurônicos. As hemiceluloses não são 

cristalinas e encontram-se intercaladas às microfibrilas da celulose dando 

elasticidade e impedindo que elas se toquem. As hemiceluloses variam nas 

estruturas e nas composições dependendo da fonte natural (FERREIRA e 

ROCHA, 2009). 

A lignina é um bio-polímero aromático e rígido, que é ligado por ligações 

covalentes à hemicelulose, conferindo rigidez e alto grau de compactabilidade 

à parede celular de plantas. São altamente substituídas e formadas por 

polímeros fenólicos mononucleares amorfos que consistem em unidades de 

fenilpropano que podem ser substituídos em diferentes posições por anéis 

benzênicos, sendo o componente mais resistente ao calor dos três principais 

componentes de biomassa lignocelulósica, e é tipicamente decomposta no 

intervalo de temperatura de 280-500 ºC. (BU et al., 2012; BURANOV e MAZZA, 

2008). A lignina pode sofrer processos pirolíticos, que fornecem fenol e ácido 

acético como produtos principais, os quais são de interesse da indústria 

química (SCHUCHARDT e RIBEIRO, 2001). 

Segundo Cunha e Bianchini (2000), a fração de celulose varia entre 15 a 

60% em massa, a hemicelulose varia de 10 a 30% em massa e a lignina varia 

de 5 a 30% em massa. A composição destes constituintes depende da 

biomassa utilizada.  

Yang et al. (2007) realizaram estudo da decomposição térmica por 

análise termogravimétrica dos constituintes da biomassa lignocelulósica. A 

hemiceluloseiniciou a sua decomposição facilmente, ocorrendo perda de 

massa principalmente entre 220-315 ºC. A celulose iniciou sua decomposição 

numa faixa de temperatura mais elevada 315-400 ºC. Entre os três 

componentes, a lignina foi o mais difícil de decompor, cujo processo ocorreu 

lentamente durante todo o intervalo de temperatura até 900 ºC. As diferenças 
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nas estruturas e na natureza química dos três componentes possivelmente 

explicam os diferentes comportamentos observados. 

Teores de celulose, hemicelulose e lignina foram determinados em 

cascas de limão e laranja e algas de água doce, sendo que esta última obteve 

uma maior quantidade de hemicelulose (16,30%) e uma menor quantidade de 

lignina (1,52%) em comparação aos outros materiais (VERVERIS et al., 2007). 

 

1.2.2.1. Plantas Aquáticas 

 

As plantas aquáticas apresentam vantagens em relação as outras 

biomassas, tais como: formas de crescimento sobre e em corpos de água sem 

competir com as culturas de grãos e legumes por terra arável. Elas são 

também utilizadas para a purificação de água extraindo os nutrientes e os 

metais pesados. A forma de vegetação das plantas aquáticas facilita o seu 

movimento e sua colheita (SORNVORAWEAT e KONGLIATTIKAJORN, 2010). 

Plantas aquáticas são exemplos de material lignocelulósico com grande 

potencial para produção de biocombustíveis. Na maioria dos países, aguapé 

(Eichhornia crassipes) é reconhecida como uma grande ameaça à agricultura, 

a mitigação da água e dos ecossistemas aquáticos, devido à sua taxa de 

crescimento rápido e natureza robusta (HARUN et al., 2011). 

A aguapé (Eichhornia crassipes) é uma planta aquática originária da 

América do Sul. Possui crescimento rápido, causando problemas ambientais, 

como a redução na população de peixes. Outros efeitos do rápido crescimento 

são interferência física com a pesca, obstrução de vias e perdas de transporte 

de água em sistemas de irrigação, restringindo a possibilidade de pesca 

(GUNNARSSON e PETERSEN, 2007; HARUN et al., 2011). 

Eichhornia crassipes é uma planta aquática de água doce 

monocotiledônea, pertencente à família Pontederiaceae. A haste e as folhas 

contêm sacos cheios de ar, que ajudam a se manter emersa a água. Além 

disso, esta planta aquática não compete pelos recursos terrestres utilizados 

nas culturas alimentares, portanto, é uma boa opção para produção de 

biocombustíveis (BHATTACHARYA e KUMAR, 2010; MALIK, 2007). 

Bergier et al. (2012) consideraram Eichhornia crassipes e Eichhornia 

azurea como fontes ambientalmente saudáveis para produção de 
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biocombustíveis, citando alguns aspectos positivos como: a) natureza não-

alimentar da biomassa; b) não é necessário o uso da terra e não causa 

mudanças no agroecossistema; c) baixo potencial econômico e d) benefícios 

potenciais à saúde do ecossistema. 

Dessa forma, plantas aquáticas podem ser convertidas em 

biocombustíveis líquidos, sólidos e gasosos. Esta conversão pode ocorrer de 

diversas formas: gaseificação, liquefação e pirólise. 

 

1.3. Pirólise 

 

 A palavra pirólise possui origem grega e significa “decomposição pelo 

calor”, ou seja, a degradação de um material por energia térmica. A pirólise ou 

craqueamento térmico é um processo de quebra molecular a altas 

temperaturas em atmosfera inerte utilizado para conversão de biomassa em 

combustíveis e produtos químicos, que resulta na produção de três fases: 

gasosa (bio-gás), líquida (bio-óleo) e sólida (biocarvão) (YIN, 2012). 

Os rendimentos e as composições dos produtos provenientes da pirólise 

dependem das propriedades da matéria-prima e das condições piróliticas. Os 

principais produtos sob diferentes condições de pirólise estão listados na 

Tabela 2. Os longos tempos de residência a baixas temperaturas produzem 

principalmente carvão. Em altas temperaturas, principalmente gás. As 

condições de processo que favorecem o produto líquido são taxas de 

aquecimento rápido e temperatura moderada (em torno de 500 ºC) 

(VAMVUKA, 2011). 
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Tabela 2 - Diferentes condições de pirólise e principais produtos formados 

 Tempo de 
residência 

Taxa de 
aquecimento 

Temperatura 
(ºC) 

Produto 
majoritário 

Carbonização Horas/dias Muito baixo 300 - 500 Carvão 

Pirólise lenta Horas Baixo 400 – 600 Carvão, líquidos e 

gases 

Pirólise lenta 5 – 30 min Médio 700 – 900 Carvão e gases 

Pirólise rápida 0,1 – 2 s Alto 400 – 650 Líquido 

Pirólise rápida ˂ 1s Alto 650 – 900 Líquido e gases 

Pirólise rápida ˂ 1s Muito alto 1000 - 3000 Gases 

Fonte: VAMVUKA, 2011. 

 

Um grande avanço na análise de moléculas de diferentes tipos foi 

alcançado desde que foi estabelecido o uso de uma técnica aplicada a 

volatilizar amostras de qualquer natureza acoplada a outras técnicas de 

separação e de identificação, resultando na pirólise acoplada à cromatografia 

gasosa/espectrometria de massas (Pi-CG/EM), sendo esta pirólise on-line. Há 

também a pirólise off-line, na qual o pirolisador é desconectado do aparelho 

CG/EM, e o produto da pirólise é capturado antes da análise instrumental, 

podendo ser modificado, como por exemplo, por meio de uma reação de 

derivatização. (SILVÉRIO, 2008; WINDT et al., 2009; FABBRI e VASSURA, 

2006). 

 

1.3.1. Aplicações da pirólise 

 

A pirólise analítica pode ser aplicada no estudo de diferentes materiais e 

áreas de trabalho como: amostras biológicas, materiais poliméricos sintéticos, 

amostras geoquímicas, alimentos e produtos relacionados à agricultura, 

amostras ambientais, ciência forense e análise de produtos da madeira, entre 

outros (SILVÉRIO, 2008). 

Pereira et al. (2011) realizaram pirólise da planta Eichhornia crassipes 

em um reator de leito fixo a uma temperatura de 380 ºC em atmosfera inerte, 

obtendo 43,6% de biocarvão, 10,3% de bio-óleo e 20% de bio-gás. Em seguida 
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foi realizada a análise elementar do biocarvão, encontrando 2,66% de 

nitrogênio, 31,90% de carbono e 2,08% de hidrogênio. No bio-óleo foram 

encontrados 4,90% de nitrogênio, 52,38% de carbono e 6,84% de hidrogênio. 

He et al. (2012) relataram a pirólise de folhas de eucalipto em um reator 

de leito fluidizado em temperaturas que variaram de 300 a 580 ºC com o 

objetivo de comparar os produtos com os obtidos na pirólise da sua madeira. 

Um maior rendimento de biocarvão foi obtido na temperatura de 300 ºC (50%) 

usando folhas de eucalipto. Os bio-óleos foram caracterizados por CG/EM, 

sendo identificado como composto majoritário o eucaliptol no bio-óleo das 

folhas. No bio-óleo da madeira este composto não foi identificado. Tanto a 

madeira como as folhas geram bons rendimentos de bio-óleo, sendo, portanto, 

considerados adequados para a produção de biocombustíveis. 

Liao et al. (2013) realizaram pirólise em três temperaturas (300 ºC, 450 

ºC, 600 ºC), utilizando biomassa de quatro plantas: pimenta brasileira (Brazilian 

pepper), batata (Air Potato), carvalho (Wateroak) e bagaço de cana de açúcar. 

Os maiores rendimentos de biocarvão foram de 25,1% a 600 ºC com o 

carvalho, e 52,8% a 300 ºC com a pimenta brasileira. Para o bio-óleo, o melhor 

rendimento foi 42% a 450 ºC para a pimenta brasileira, e para o bio-gás o 

melhor rendimento foi de 50% a 300 ºC para a batata. 

Azargohar et al. (2013) utilizaram quatro tipos de resíduos de biomassa 

canadense como, palha de trigo, pó de serra, palha de linho e cama de frango 

coletadas em Saskatchewan (Canadá), realizando pirólise rápida em três 

temperaturas (400, 475 e 550 ºC). Para todas as biomassas e todas as 

temperaturas de pirólise, compostos fenólicos foram a classe química mais 

abundante no bio-óleo. Grande quantidade de compostos nitrogenados foi 

encontrado no bio-óleo obtido a partir da cama de frango. 

Alvarez et al. (2014) utilizaram casca de arroz em pirólise na faixa de 

temperatura de 400-600 ºC. O melhor rendimento de bio-óleo foi de 70% a 450 

ºC, observando que o rendimento de bio-óleo diminui ligeiramente com a 

temperatura, ocorrendo um aumento do rendimento de gás.  
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1.3.2. Pirólise catalítica 

 

Segundo Fogler (2009) catalisadores são substâncias que afetam a 

velocidade de uma reação sem sofrer alteração no processo. O catalisador 

geralmente altera a velocidade de reação por meio de uma diferente rota 

molecular para a reação. O desenvolvimento e o uso de catalisadores 

constituem uma busca constante por novas maneiras de aumentar o 

rendimento do produto e a seletividade das reações químicas. Uma vez que um 

catalisador torna possível obter um produto final por uma rota diferente com 

uma menor barreira de energia, ele pode afetar tanto o rendimento como a 

seletividade. 

O uso de catalisadores nos processos de melhoramento de bio-óleo vem 

sendo bastante explorado. Este tipo de processo é chamado de pirólise 

catalítica. A adição de catalisadores no procedimento de pirólise é realizado 

para a eliminação e substituição de grupos funcionais contendo oxigênio. A 

adição de catalisadores aumentam as reações que podem ocorrer durante a 

pirólise, que incluem craqueamento, descarbonilação, descarboxilação, 

hidrocraqueamento, hidrodesoxigenação e hidrogenação (DICKERSON e 

SORIA, 2013; BULUSHEV e ROSS, 2011). 

A literatura recente registra pirólise de diversas biomassas em presença 

de catalisadores com o intuito de avaliar a sua influência no processo pirolítico, 

como também na identificação dos compostos formados. 

Barbooti et al. (2012) realizaram pirólise convencional e catalítica, 

utilizando bagaço de cana de açúcar como biomassa, 10% de carbonato de 

potássio como catalisador, nas temperaturas de 400 ºC, 450 ºC e 500 ºC. Na 

ausência de catalisador a 400 ºC foi obtido um maior rendimento de biocarvão 

(47,15%) e a 500 ºC um maior rendimento de bio-óleo (19,22%), mantendo-se 

nestas temperaturas os melhores rendimentos para bio-óleo e biocarvão na 

presença do catalisador. O principal efeito do catalisador foi na composição dos 

produtos gasosos, havendo um aumento significativo na porcentagem de etano 

e dióxido de carbono entre outros gases identificados. 

Huang et al. (2012) estudaram a produção de olefinas pela pirólise 

catalítica na temperatura de 600 ºC das biomassas, casca de arroz, serragem, 

bagaço de cana, celulose, hemicelulose e lignina. Os rendimentos de olefinas 
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para diferentes biomassas diminuíram na ordem: celulose > hemicelulose > 

bagaço de cana > casca de arroz > serragem > lignina. Isto indicou que a 

celulose, hemicelulose e as biomassas ricas em celulose e hemicelulose foram 

mais facilmente gaseificadas na presença do catalisador HZSM-5 impregnado 

com 6% de lantânio. 

Bakar e Titiloye (2012) realizaram experimentos de pirólise convencional 

e catalítica com casca de arroz, utilizando os catalisadores ZSM-5, Al-MCM-41, 

Al-MSU-F e BRHA. A temperatura da pirólise foi 450 ºC em atmosfera inerte. A 

composição química do bio-óleo mostrou que ZSM-5 aumentou a produção de 

hidrocarbonetos aromáticos e fenóis, enquanto que a Al-MCM-41 reduziu a 

produção de ácido acético. Os maiores rendimentos foram biocarvão (43,31%) 

com Al-MSU-F; bio-óleo (39,98%) com Al-MCM-41, e bio-gás (21,62%) com 

BRHA. Naqvi et al. (2014), utilizaram esta mesma biomassa para realizar 

pirólise em uma faixa de temperatura de 350 a 600 ºC, obtendo melhor 

rendimento de bio-óleo a 450 ºC (35,5%). Em seguida, utilizaram o catalisador 

ZSM-5 (0,5-2%) na temperatura de 450 ºC, e observaram que ao utilizar a 

proporção de 0,5% houve diminuição na produção de ácidos e açúcares, e 

aumento na produção de fenóis. 

Kim et al. (2014) realizaram pirólise com resíduos de madeira em uma 

faixa de temperatura de 400 a 550 ºC. O teor máximo de bio-óleo foi obtido a 

500 ºC, sendo identificado diversos compostos ácidos, oxigenados e fenólicos. 

Sendo assim foi realizada a pirólise catalítica com HZSM–5, observando que 

houve um aumento na proporção de compostos fenólicos e aromáticos. 

 

1.3.2.1.Catalisadores zeólitas tipo FER e Y 

 

 As zeólitas são materiais cristalinos microporosos, que têm se conso-

lidado ao longo da segunda metade do século XX como importantes 

catalisadores em processos das indústrias de refino de petróleo, química e 

petroquímica. Além de seu particular sistema de microporos, as zeólitas 

apresentam propriedades específicas, que as diferenciam de outros materiais, 

tais como acidez ou basicidade superficial e capacidade de troca iônica. As 

zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados de estrutura aberta, 

geralmente contendo metais alcalinos ou alcalinos terrosos como contra-íons. 



27 
 

Estruturalmente, estes materiais são formados por uma rede tridimensional de 

tetraedros interligados, contendo canais e cavidades de dimensões 

moleculares. Os tetraedros são constituídos por unidades do tipo [SiO4] ou 

[AlO4]
- que se ligam pelo compartilhamento de átomos de oxigênio para formar 

as unidades secundárias de construção (GRECCO e RANGEL, 2013; 

HILDEBRANDO et al., 2012). 

Devido a suas características estruturais, as zeólitas possuem algumas 

propriedades únicas que as tornam úteis em diversas aplicações industriais, 

especialmente em catálise, tais como: área superficial específica elevada; 

dimensões moleculares dos poros, canais e cavidades, que lhes conferem 

diferentes tipos de seletividade de forma e capacidade de adsorção elevada 

entre outras (GRECCO e RANGEL, 2013; ZHAO et al., 2013). 

A estrutura da zeólita sintética do tipo Y apresenta a unidade 

fundamental sodalita (Figura 3), que é um octaedro truncado constituído de 

unidades tetraédricas de AlO4
- e SiO4 ligadas entre si pelos quatro vértices de 

oxigênio, formando, assim, uma estrutura microporosa (SOUSA, 2007). 

 

 

Figura 3 - Estrutura básica da zeólita Y 

 

Fonte: SOUSA, 2007. 

 

A Ferrierita (FER) é uma zeólita que pode ser sintetizada na forma de 

sílica pura ou aluminossilicato (Figura 4). Assim como outras zeólitas, a 

Ferrierita tem uma estrutura bem específica e por esta razão é extensivamente 

usada na indústria petroquímica como um catalisador seletivo para diversas 

reações. Sua estrutura é estável em tratamentos térmicos, hidrotérmicos e 

químicos (LETICHEVSKY, 2008).  

  As zeólitas com poros de tamanho médio (por exemplo, os materiais 

com estrutura FER) têm despertado grande interesse industrial, devido ao 

notável desempenho como catalisadores ácidos em várias reações, como a 
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conversão de metanol em dimetil éter, a isomerização de xilenos em p-xileno e 

o craqueamento de n-parafinas (BAERLOCHER et al., 2007). 

A estrutura cristalina da Ferrierita é formada por canais paralelos 

unidimensionais com anéis de 10 membros (4,2 x 5,4 Å) na direção 

cristalográfica [001] e com anéis de 8 membros (3,5 x 4,8 Å) na direção [010] 

que se interseccionam perpendicularmente (BAERLOCHER et al., 2007). 

 

Figura 4 - Estrutura da zeólita Ferrierita 

 

Fonte: BAERLOCHER et al., 2007. 

 

1.4. Caracterização química do bio-óleo 

 

A caracterização química do bio-óleo é de suma importância, o qual é 

formado por uma mistura complexa de moléculas diferentes. Várias técnicas 

são usadas como: Infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR), 

Ressonância magnética nuclear (RMN), Termogravimetria (TG) e 

Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massas (CG/EM) (GALEMBECK et 

al., 2009; KANAUJIA et al., 2013). 

Atualmente, umas das técnicas mais utilizadas para caracterizar os 

compostos do bio-óleo é a cromatografia gasosa e espectrometria de massas 

(CG/EM). Nesta técnica após a amostra ser injetada e vaporizada, a separação 

dos componentes baseia-se na diferente distribuição das substâncias da 

amostra entre uma fase estacionária e uma fase móvel. Os compostos 

separados são transferidos a uma fonte de ionização onde as moléculas são 

transformadas em íons em fase gasosa. Em seguida, o analisador de massas 
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separa os íons presentes na amostra baseando-se na sua razão massa/carga 

(m/z). Os íons então são levados ao detector e o sinal é registrado e 

processado pelo sistema de dados, obtendo-se um espectro de massas. 

(COLLINS, 2006). A identificação dos compostos é feita comparando o 

espectro obtido com os espectros da biblioteca do equipamento. 

Nayan et al. (2012) pirolisaram sementes de Pongamia glabrade 450 ºC 

a 500 ºC, obtendo um maior rendimento de bio-óleo a 500 ºC (57%). Em 

seguida, caracterizaram o bio-óleo utilizando infravermelho observando 

estiramentos característicos de ligação C-H proveniente de alcanos e de 

carbonila C=O proveniente de cetona e aldeídos. Ao utilizar a cromatografia 

gasosa/espectrometria de massas foram identificados 22 compostos, sendo o 

de maior área percentual o ácido oléico (44,30%). 

Pilon e Lavoie (2013) realizaram estudo de pirólise em três temperaturas 

(300 ºC, 400 ºC e 500 ºC) em duas atmosferas N2 e CO2, tendo como biomassa 

Panicumvirgatum L. O maior rendimento de bio-óleo (37,7%) foi a 500 ºC em 

N2, sendo identificados vários compostos por cromatografia 

gasosa/espectrometria de massas. A classe majoritária foi a de fenóis (21,9%). 

Um maior rendimento de biocarvão (59,2%) foi verificado a 300 ºC em CO2. 

Nos últimos anos, uma nova técnica tem sido muito usada para 

identificação dos compostos de bio-óleo, a cromatografia gasosa bidimensional 

abrangente (CGxCG), diferenciando da cromatografia monodimensional pela 

utilização de duas colunas cromatográficas. A cromatografia bidimensional 

abrangente proporciona um avanço em termos de análise de misturas 

complexas, pois apresenta alta capacidade de pico e sensibilidade, 

possibilitando a identificação de um maior número de compostos em amostras 

de bio-óleo (PEDROSO et al., 2009; MUHLEN et al., 2006). 

Sfetsas et al. (2011) utilizaram CG-FID e CG×CG/TOFMS para fornecer 

dados qualitativos e quantitativos de três diferentes tipos de bio-óleos. Foram 

detectados e identificados 300 compostos por CG×CG/TOFMS e quantificados 

11 destes compostos. Foram classificadas e agrupadas as seguintes classes: 

ácidos e ésteres, aldeídos e cetonas, furanos, hidrocarbonetos, 

hidrocarbonetos aromáticos, fenóis, açúcares. Sendo que o composto 

majoritário identificado foi o ácido acético (7,4%).  
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Moraes et al. (2012) analisaram qualitativamente e semi-

quantitativamente o bio-óleo da casca de arroz e do caroço de pêssego usando 

CG/EM e CG×CG/TOFMS. Foram identificados 106 compostos para o bio-óleo 

da casca de arroz e 223 compostos para o bio-óleo do caroço de pêssego na 

análise bidimensional. As classes de compostos identificadas foram: fenóis, 

cetonas, ácidos, aldeídos, éteres. Os fenóis e cetonas foram as classes 

majoritárias para ambos bio-óleos. O guaiacol foi o composto majoritário para o 

bio-óleo de casca de arroz, enquanto que o furfural foi o majoritário para o bio-

óleo do caroço de pêssego.  

Moraes et al. (2012), utilizaram como biomassa palha de cana-de-

açúcar. Inicialmente foi feita a caracterização da biomassa por análise 

termogravimétrica verificando que em 82 ºC as perdas são devido à água e 

CO2, a partir desta temperatura até 370 ºC ocorre a perda de materiais voláteis 

e depois até 500 ºC todos os materiais orgânicos são decompostos. Em 

seguida, realizaram a pirólise em 700 ºC caracterizando o bio-óleo por 

CG×CG/TOFMS sendo identificados mais de 123 compostos das classes de 

ácidos, aldeídos, álcoois, fenóis, éteres e cetonas. Sendo os compostos 

majoritários o furfural (18,05%) e o ácido hexanóico (9,65%). 

Tessarolo et al. (2013) utilizaram a CG/EM e CG×CG/TOFMS para 

caracterizar amostras de bio-óleo de lascas de madeira de pinus e de frutas de 

palma. Foram identificados 166 compostos para o bio-óleo de madeira de pinus 

e 129 compostos para o bio-óleo de frutas de palma com CG/EM. Utilizando 

CGxCG/TOFMS foram identificados 631 e 857 compostos, respectivamente. 

Foram identificados compostos das classes dos fenóis, cetonas, furanos, 

açúcares e alquil-piridinas. 

Silva et al. (2014) utilizaram a CG×CG/TOFMS para caracterizar 

amostras de bio-óleo de sementes de mamona. Foram identificados 408 

compostos de diversas classes químicas como: hidrocarbonetos, compostos 

oxigenados e também compostos contendo enxofre e nitrogênio. 
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2. Objetivos 

 

2.1. Geral 

 

Investigar a influência da temperatura e a presença de catalisador no 

processo de pirólise para a produção de bio-óleo a partir de plantas aquáticas 

(Eichhornia azurea e Eichhornia crassipes). 

 

2.2. Específicos 

 

 Obter bio-óleo das plantas aquáticas Eichhornia azurea e Eichhornia 

crassipes; 

 Caracterizar a biomassa quanto a composição elementar e a 

composição lignocelulósica; 

 Estudar a influência da temperatura na micropirólise e na pirólise das 

plantas aquáticas Eichhornia azurea e Eichhornia crassipes; 

 Investigar a influência dos catalisadores zeólita Y e Ferrierita na 

micropirólise; 

 Caracterizar o bio-óleo por Cromatografia Gasosa/Espectrometria de 

Massas (CG/EM); 

 Quantificar o bio-óleo por Cromatografia Gasosa com detector de 

ionização por chama (CG-FID). 
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3. Parte Experimental 

 

3.1. Obtenção e preparo da biomassa 

 

A planta Eichhornia azurea foi coletada no Rio Poxim, localizado na 

divisa Aracaju – São Cristovão, Sergipe. A planta Eichhornia crassipes foi 

coletada no Açude Macela, localizado na cidade de Itabaiana, Sergipe (Figura 

5).  

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

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

cortados em pedaços pequenos, submetendo imediatamente o material a 

estufa (Modelo MA035/336 - Marconi) na temperatura de 50 ºC durante 2 dias 

para a secagem da biomassa. Em seguida, a biomassa foi triturada no 

Departamento de Zootecnia em um triturador industrial. Depois foi novamente 

triturada em um moinho quatro facas (Modelo MA900) e posteriormente 

passada em um peneira de 48 mesh. Por fim, as amostras foram armazenadas 

em frascos plásticos e devidamente etiquetadas.  

 

Figura 5 - Rio Poxim (1) - São Cristóvão/SE e Açude Macela (2) Itabaiana/SE 

 

Fonte: Foto cedida por Luana Oliveira Santos 

 

3.2.  Análise do 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 
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na análise de fibra por meio de um reagente específico, denominado detergente, 

capaz de solubilizar os componentes da amostra. O procedimento descrito 

abaixo foi relatado pelos técnicos da Embrapa, os quais desenvolveram as 

análises. 

 

3.2.1.Determinação de Hemicelulose por FDN e FDA 

 

Preparo da solução em detergente neutro 

Para preparação da solução 18,61 g de EDTA e 6,81 g de borato de sódio 

foram dissolvidos em aproximadamente 400 mL de água destilada. Em seguida 

foram adicionadas 33,33 g de laurilsulfato de sódio, 8,61 g de fosfato dibásico de 

sódio heptaidratado e 10 mL de 2-metóxietanol. A solução foi homogeneizada, 

transferida para o balão volumétrico de 1000 mL e o volume aferido com água 

destilada.  

 

Preparo da amostra 

Em um tubo de ensaio foram medidos 0,35 g das plantas Eichhornia 

crassipes e Eichhornia azurea seca e adicionados 0,18 g de sulfito de sódio, 35 

mL de solução em detergente neutro, 1,0 mL de decaidronaftaleno e 0,2 mL de 

amilase. Os tubos foram fechados com bola de vidro e colocados no bloco 

digestor na temperatura de 110 ºC. 

Depois de iniciada a ebulição foram marcados 60 min e os tubos agitados 

5 e 35 min após o início da ebulição. Em seguida a solução foi filtrada a vácuo 

em cadinho de vidro previamente tarado (estufa a 105 ºC por 2 h) e os tubos 

lavados com água quente  transferindo-se quantitativamente o resíduo fibroso 

aos cadinhos, os quais foram lavados com água quente e acetona, 

respectivamente, por duas vezes com quantidade suficiente para cobrir a 

amostra, secos em estufa a 105 ºC durante 4 h, deixado esfriar em dessecador 

por 30 min e  medida a massa do resíduo seco. 
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O teor de fibra em detergente neutro foi determinado pela expressão:  

% FDN = [(A-B) / (massa da amostra x % massa resíduo seco a 105 °C)] x 

10000 

            Onde: A = massa do Cadinho + FDN 

                       B = massa do Cadinho vazio  

 

Preparo da solução em detergente ácido 

Para o preparo da solução mediram-se 20,40 g de CTAB e dissolveram-

se em 700 mL de ácido sulfúrico 0,5 mol L-1.  

 

 Preparo da amostra 

Em um tubo de ensaio foram medidos 0,35 g das plantas Eichhornia 

crassipes e Eichhornia azurea seca e adicionados 35 mL de solução detergente 

ácida e 1 mL de decaidronaftaleno. Os tubos foram fechados com bola de vidro 

e colocados no bloco digestor na temperatura de 120 ºC. 

Depois de iniciada a ebulição foram marcados 60 min e os tubos agitados 

5 e 35 min após o início da ebulição. Em seguida a solução foi filtrada a vácuo 

em cadinho de vidro previamente tarado (estufa a 105 ºC por 2 h) e os tubos 

lavados com água quente  transferindo-se quantitativamente o resíduo fibroso 

aos cadinhos, os quais foram lavados com água quente e acetona, 

respectivamente, por duas vezes com quantidade suficiente para cobrir a 

amostra, secos em estufa a 105 ºC durante 4 h, deixado esfriar em dessecador 

por 30 min e  medida a massa do resíduo seco. 

O teor de fibra em detergente ácido foi determinado pela expressão:  

% FDA = [(A-B) / (massa da amostra x % massa resíduo seco a 105 °C)] x 

10000 

          Onde: A= massa do cadinho + FDA 

                     B= massa do cadinho  
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Depois de realizados os experimentos foi determinado o teor de 

hemicelulose pela diferença entre a porcentagem de fibra em detergente neutro 

e fibra em detergente ácido, de acordo com a expressão abaixo: 

% hemicelulose = %FDN - %FDA 

 

3.2.2.Determinação de Lignina – Método do Permanganato 

 

Preparo da solução desmineralizante 

A solução foi preparada medindo-se 50 g de ácido oxálico (H2C2O4.2H2O) 

e dissolvida em 700 mL de etanol 95%. Em seguida foram adicionados 50 mL de 

ácido clorídrico (HCl 12 mol L-1), homogeneizou-se a solução, transferiu para 

balão volumétrico de 1000 mL, deixou esfriar e aferiu o volume com água 

destilada. 

 

Solução de permanganato de potássio (KMnO4) 5%  m/v 

A solução foi preparada medindo-se 50 g de permanganato de potássio e 

dissolvida gradativamente sob aquecimento em aproximadamente 400 mL de 

água. Transferiu-se a solução para balão volumétrico de 1000 mL, deixou-se 

esfriar, aferiu-se o volume com água e homogeneizou-se. Esta solução foi 

guardada em frasco âmbar livre da incidência direta da luz solar. 

 

Solução Tampão 

Foram medidos 6,0 g de nitrato férrico [Fe(NO3)3.9H2O], 0,15 g de nitrato 

de prata (AgNO3) e dissolvidas em 100 mL de água. 5,0 g de acetato de potássio 

foram medidos, dissolvidos em 500 mL de ácido acético glacial e adicionados à 

primeira solução com mais 400 mL de álcool butílico terciário. 
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Solução Combinada 

 A solução de permanganato de potássio e a solução tampão foram 

misturadas na razão 2:1 v/v, respectivamente. 

 

 Preparo da amostra 

O conteúdo da fibra em detergente ácido (FDA) foi transferido com bastão 

de vidro e deixado dentro do cadinho. Em seguida adicionaram-se 30 mL da 

solução combinada no cadinho com FDA e colocada imediatamente em bandeja 

com uma camada de água de aproximadamente 3 cm de altura, a  fim de manter 

o nível da solução no cadinho.  

Foram marcados 90 min e o conteúdo do cadinho agitado duas vezes (30 

e 60 min após o início do ensaio). A solução combinada foi filtrada a vácuo, a 

água da bandeja renovada e colocados 20 mL de solução desmineralizante no 

mesmo cadinho. Agitou-se o meio e deixou em repouso por 10 min, filtrou-se 

novamente e colocaram-se mais 20 mL de solução desmineralizante. A solução 

foi agitada duas vezes (no início e aos 15 min) e lavada com etanol 80% v/v e 

acetona, respectivamente, por duas vezes com quantidade suficiente para cobrir 

a amostra. Os cadinhos foram secos por 4 h a 105 ºC, esfriados em dessecador 

por 30 min e medida a massa. 

A porcentagem de lignina foi determinada pela expressão: 

% Lignina = [(A-B) / (massa da amostra x % massa resíduo seco a 105 ºC)] x 

10000 

          Onde: A= massa do cadinho + FDA 

                     B= massa do cadinho + celulose + cinza residual 

                     C= massa do cadinho + cinza residual 
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3.2.3. Determinação de Celulose 

 

O teor de celulose foi determinado a partir dos dados obtidos no 

experimento de FDA, de acordo com a expressão: 

% Celulose = [(B-C) / (massa da amostra x % massa resíduo seco a 105 ºC)] x 

10000 

          Onde: A= massa do cadinho + FDA 

                     B= massa do cadinho + celulose + cinza residual 

                     C= massa do cadinho + cinza residual 

 

3.3 Análise Elementar 

 

A análise elementar foi realizada em um equipamento LECO CHN628 e 

os resultados tratados em CHN628 versão do software 1.30. O equipamento foi 

operado com hélio (99,995%) e oxigênio (99,99%) com temperatura de forno a 

950 ºC e temperatura do Afterburner a 850 ºC. Outros parâmetros foram 

ajustados para melhor sensibilidade. O equipamento foi calibrado com padrão de 

EDTA (41,0% C, 5,5% de H e 9,5% de N), utilizando um intervalo de massa 

compreendido entre 10 - 200 mg. O padrão e as amostras foram analisadas 

usando 100 mg de amostras orgânicas e 200 mg para amostras inorgânicas em 

uma folha de estanho. 

 

3.4 Pirólise 

 

O procedimento de pirólise em escala de bancada da planta Eichhornia 

crassipes foi realizado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul sob a 

coordenação da Profª Drª Elina Bastos Caramão, no Laboratório de Química 

Analítica Ambiental e Óleoquímica (LAAO). 

As condições da pirólise foram 5 g da biomassa, fluxo de nitrogênio de 2 

mL min-1, temperatura inicial de 25 ºC, rampa de aquecimento de 100 ºC min-1. 

As temperaturas finais estudadas foram 400 ºC, 500 ºC e 600 ºC, com tempo 
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de permanência na temperatura final de 10 min. A Figura 6 representa o sistema 

de pirólise empregado. As pirólises foram realizadas em duplicata. 

 

Figura 6 - Sistema de pirólise desenvolvido na UFRGS 

 

Fonte: Foto cedida pela UFRGS. 

 

3.5 Micropirólise 

 

O sistema para micropirólise off-line foi confeccionado no Laboratório de 

Análise de Compostos Orgânicos Poluentes (LCP), o qual consiste de um tubo 

de vidro borosilicato (100 mm x 4mm), com uma resistência de Níquel-Cromo. 

Em uma das extremidades do tubo é acoplado uma linha de gás nitrogênio, com 

fluxo constante de 2 mL min-1, e na outra extremidade é acoplado um cartucho 

contendo um material adsorvente (carvão ativado), funcionando como armadilha 

para o bio-óleo.  

Cerca de 50 mg da biomassa triturada foi acondicionada no interior do 

tubo de borosilicato, suportada com lã de vidro, no início da secção da 

resistência. Foi acionada a purga de nitrogênio (2 mL min-1),mantendo durante 

todo o processo de micropirólise. O processo de aquecimento foi iniciado com 
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um tempo estimado de 3 minutos para atingir a temperatura pretendida. O 

sistema foi mantido na temperatura final por um período de 0,5 min (Figura7). 

 

Figura 7 - Sistema de micropirólise off-line 

 

 

O aquecimento foi então desligado e o sistema submetido à refrigeração 

forçada por ventilador. Ao atingir a temperatura ambiente o bio-óleo foi eluído 

com o auxílio do solvente tetrahidrofurano (THF) e recolhido em um balão 

volumétrico com capacidade para 1 mL. O volume aferido foi transferido para um 

frasco amostrador para o CG com capacidade para 1,8 mL. 

 

3.5.1 Avaliação da influência da temperatura 

 

Para o estudo da influência da temperatura, foram medidas 50 mg das 

amostras, realizando o procedimento de micropirólise descrito no item 3.5. As 

temperaturas estudadas foram de 400 ºC, 500 ºC e 600 ºC, sendo que o tempo 

aproximado de 3 min para atingir cada temperatura foi mantido.  

 

3.5.2 Avaliação da influência de catalisador 

 

A partir de 100 mg de cada biomassa (EC e EA) foram preparadas quatro 

amostras, sendo elas, EC e EA com 1% e 5% do catalisador zeólita Y, 

respectivamente; e, nas mesmas proporções, outras quatro amostras contendo a 

zeólita Ferrierita. As amostras eram homogeneizadas manualmente. Para a 

realização da micropirólise foi seguida a proporção conforme item 3.5. 
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3.5.3. Identificação dos compostos provenientes da celulose 

 

Para a identificação dos compostos provenientes da celulose, foram 

medidos 50 mg da celulose, realizando o procedimento de micropirólise descrito 

no item 3.5. A temperatura em que a pirólise foi realizada foi de 500 ºC, sendo 

que o tempo aproximado de 3 min para atingir a temperatura desejada foi 

mantido.  

 

3.5.4 Derivatização 

 

As soluções de bio-óleo produzidas conforme itens 3.5.1, 3.5.2 e 3.5.3, 

foram derivatizadas empregando-se N,O-bis(trimetilsilil)trifluoroacetamida 

(BSTFA). 

Foram retirados 100 μL da solução de bio-óleo e acrescidos 100 µL do 

agente derivatizante com o auxílio de uma pipeta, colocando-os em um frasco 

amostrador para o CG com capacidade para 1,8 mL. O frasco foi mantido a uma 

temperatura de 60 ºC em estufa durante 30 min. Em seguida, foi submetido a 

análise por CG/EM e CG-FID.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 
 

3.6 Caracterização do bio-óleo 

 

3.6.1.Cromatografia Gasosa com detector de ionização por chama 

 

As soluções dos bio-óleos derivatizadas foram analisadas por 

cromatografia gasosa em um sistema CGxCG-FID da LECO/Agilent 7890A 

equipado com um forno secundário e modulador de duplo estágio, operando em 

modo monodimensional. As condições operacionais estão presentes na Tabela 

3. 

 

Tabela 3 - Condições cromatográficas do CG-FID 

Parâmetros CG-FID 

Coluna  HP-5ms (30 m x 0,25 mm DI, 0,25 μm) 

Volume injetado Split 1:20 / 1,0 μL 

Temperatura do injetor e detector 280 ºC 

Gás de arraste e velocidade de fluxo Hidrogênio (5.0) / 1 mL min-1 

Programação de temperatura do forno 

primário 

40 ºC (5 min), rampa de 5 ºC min-1 até 

280 ºC (7 min). 

Programação de temperatura do forno 

secundário 

60 ºC (5 min), rampa de 5 ºC min-1 até 

300 ºC (7 min). 

Tempo de análise 

Gases 

59 min 

Ar comprimido / 400 mL min-1 

Nitrogênio / 30 mL min-1 

 Hidrogênio / 40 mL min-1 
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3.6.2. Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massas 

 

As soluções dos bio-óleos derivatizadas foram analisadas por CG/EM, da 

marca Shimadzu, modelo QP5050A. Foi utilizada uma coluna capilar RTX–

5SilMS (5% difenil, 95% dimetilpolisiloxano) com 30 m x 0,25 mm DI, 0,25 μm. 

As condições operacionais estão presentes na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Condições da Cromatografia Gasosa/Espectrometria de Massas 

Parâmetros CG/EM 

Coluna  RTX-5SilMS (30 m x 0,25 mm DI, 0,25 μm) 

Volume injetado Split 1:20 / 1,0 μL 

Temperatura do injetor e detector 

Temperatura da fonte de 

ionização 

Temperatura da linha de 

transferência 

300 ºC 

250 ºC 

 

300 ºC 

Gás e velocidade de fluxo Hélio (5.0) / 1,20 mL min-1 (67,5 kPa) 

Programação da rampa de 

temperatura 

50 ºC (5 min), 10 ºC min-1 até 310 ºC (14 

min). 

Ionização por elétrons 70 eV 

Tempo de análise 45 min 
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3.6.3.Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente com detector 
de ionização por chama 
 
 

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

óleo:BSTFA) foram analisadas por cromatografia gasosa em um sistema 

CGxCG-FID da LECO/Agilent 7890A equipado com um forno secundário e 

modulador de duplo estágio operando com N2 líquido.  

 

Tabela 5 - Condições cromatográficas do CGxCG-FID 

Parâmetros CG x CG-FID 

Coluna - 1º dimensão 

Coluna - 2º dimensão 

HP-5ms (30 m x 0,25 mm DI, 0,25 μm) 

DB-17 (1,5 m x 0,1 mm DI, 0,1 μm) 

Volume injetado Split 1:20 / 1,0 μL 

Temperatura do injetor  

Temperatura do detector 

280 ºC 

320 ºC 

Gás de arraste e velocidade de fluxo Hidrogênio (5.0) / 1 mL min-1 

Programação de temperatura do forno 

primário 

40 ºC (5 min), rampa de 5 ºC min-1 até 

280 ºC (7 min). 

Programação de temperatura do forno 

secundário 

Período de modulação 

60 ºC (5 min), rampa de 5 ºC min-1 até 

300 ºC (7 min). 

5 s, 1,25 s de duração do pulso quente 

e 1,25 s do pulso frio. 

Tempo de análise 

Outros gases 

60 min 

Ar comprimido / 400 mL min-1 

Nitrogênio / 30 mL min-1 

 Hidrogênio / 40 mL min-1 
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4. Resultados e Discussão 

 

Como relatado no procedimento experimental, o tetrahidrofurano foi 

empregado como solvente eluente para as amostras de bio-óleo com base em 

dados anteriores que mostraram os melhores resultados em relação ao uso de 

diclorometano (Figura 8) (SANTOS, 2013). 

 

Figura 8 - Cromatograma de íons totais das soluções de bio-óleo da Eichhornia 

azurea e Eichhornia crassipes eluídos com THF e DCM 

 

Fonte: SANTOS, 2013 

 

A silanização é um procedimento de derivatização mais utilizado para 

análises por cromatografia gasosa, no qual o hidrogênio ativo é substituído por 

um grupo alquila, na maioria das vezes o trimetilsilil (TMS), tornando os 

compostos menos polares e termicamente mais estáveis. A facilidade de 

derivatização de vários grupos funcionais para um determinado agente sililante 

segue a seguinte ordem: álcool> fenol> ácido carboxílico> amina> amida. Esta 

reatividade também pode ser influenciada por impedimento estérico, portanto, a 

facilidade de reatividade para álcoois segue a ordem: primário> secundário> 

terciário, e as aminas: primária> secundária. 

A derivatização do bio-óleo com BSTFA foi realizada para minimizar 

possíveis problemas de eluição dos constituintes do bio-óleo nas técnicas de 
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cromatografia a gás em função da polaridade, e também para facilitar a 

identificação dos compostos. A utilização destas condições confirmou um 

melhoramento no perfil cromatográfico, contribuindo para uma melhor 

identificação dos compostos (Figura 9) (SANTOS,2013). 

 

Figura 9 - Cromatograma de íons totais para as amostras de bio-óleo da 

Eichhornia azurea e Eichhornia crassipes sem derivatizar e derivatizado 
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4.1.Caracterização da biomassa 

 

4.1.1. Análise do teor de celulose, hemicelulose e lignina 

 

A Tabela 6 mostra os teores de celulose, hemicelulose e lignina nas 

plantas Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea determinados neste trabalho e 

em outros descritos na literatura. O conhecimento destes teores é necessário 

para que se possa identificar os compostos do bio-óleo oriundos do processo de 

pirólise, uma vez que, são formados pela decomposição da parte lignocelulósica 

da matéria-prima. 

 

Tabela 6 - Teor de celulose, hemicelulose e lignina para as plantas Eichhornia 

crassipes e Eichhornia azurea 

Biomassa 
Celulose 

(%) 
Hemicelulose 

(%) 
Lignina 

(%) 
Referência 

EC 29,17 24,09 10,39 Este trabalho 

EA 23,39 9,50 11,95 Este trabalho 

EC 19,02 32,69 4,37 
SORNVORAWEAT & 

KONGKIATTIKAJORN, 
2010  

EC 40,20* 6,50 HARUN et al., 2011  

*Valor determinado para celulose e hemicelulose. 

 

De acordo com a Tabela 6, o percentual de cada constituinte varia a 

depender da biomassa. Nota-se que maiores teores de lignina para as duas 

plantasforam obtidos neste trabalho, porém em todos os trabalhos foi majoritária 

a composição de celulose e hemicelulose. A formação de carvão está 

relacionada ao teor de lignina na biomassa, por isso quanto menor o teor de 

lignina maior a utilidade na produção de biocombustíveis (BARROW, 2012).  

Luo et al. (2011) realizaram estudo da decomposição termogravimétrica 

da aguapé Eichhornia crassipes, relatando uma perda de massa inicial abaixo de 

100 ºC devido a liberação de água. Em seguida, ocorreu uma rápida perda de 

massa (47,6%) entre 180 ºC a 350 ºC, sendo atribuída a decomposição da 
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hemicelulose e celulose. A lignina sendo a mais estável apenas se decompõea 

temperaturas mais elevadas.  

Santos (2013) realizou o estudo da decomposição termogravimétrica da 

aguapé Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea, relatando uma perda de 

massa inicial de 30 ºC a 100 ºC devido a liberação de água para as duas 

plantas. Para Eichhornia crassipesfoi relatada uma perda de 47,8% entre 190 ºC 

a 415 ºC, sendo atribuída a decomposição da celulose e hemicelulose. E entre 

415 ºC a 554 ºC foi observada uma perda de massa de 23,5% atribuída a 

decomposição da lignina. Para Eichhornia azureafoi observada uma perda de 

massa de 41,2% entre 180 ºC a 390 ºC, sendo atribuída a decomposição da 

hemicelulose e celulose, e entre  390 ºC a 590 ºC foi observada uma perda de 

massa de 31,4% atribuída a decomposição da lignina. 

Comparando-se os dados obtidos por Santos (2013) com os valores deste 

trabalho foi possível observar que as perdas de massa para celulose e 

hemicelulose foram valores próximos, porém para a ligninaforam encontrados 

valores bem superiores. Notou-se então que ao utilizar a técnica de análise 

termogravimétrica para determinar as porcentagens em massa de celulose e 

hemicelulose, esta mostra resultados mais eficientes que para a lignina, pois 

segundo alguns autores a liginina sofre perda de massa durante todo o processo 

de pirólise (LUO et al., 2011; YANG et al., 2007). 

 

4.1.2. Análise Elementar 

 

A composição elementar da Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea são 

mostradas na Tabela 7. Esta análise é importante para se conhecer o percentual 

de carbono, hidrogênio, nitrogênio e enxofre das biomassas. Foram observados 

altos teores de carbono e oxigênio, estando este resultado relacionado à 

composição lignocelulósica das biomassas em estudo. 
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Tabela 7 - Composição elementar para as plantas Eichhornia azurea e 

Eichhornia crassipes 

Plantas Massa (%) 

 N C H O* 

Eichhorniaazurea 0,000 36,280 5,589 58,131 

Eichhorniacrassipes 0,000 33,140 5,521 61,339 

* O teor de oxigênio foi calculado por diferença. 

 

Pasangulapati et al. (2012) realizaram análise elementar de quatro 

biomassas: palha de trigo, grãos secos, Switchgrass, Juniperus virginiana, na 

qual foram encontrados altos valores de carbono (43,20 – 51,07%) e oxigênio 

(33,60 – 42,27%) e baixos valores de hidrogênio (5,00 – 6,30%). 

Santos (2013) realizou análise elementar das duas biomassas utilizadas 

neste trabalho, na qual foram encontrados altos valores de carbono e oxigênio e 

baixos valores de hidrogênio, resultados semelhantes a este trabalho. Porém 

foram encontrados 2,031% e 2,840% de nitrogênio para Eichhornia azurea e 

Eichhornia crassipes, respectivamente. Sendo que neste trabalho não foram 

encontrados teores de nitrogênio para estas biomassas.  

 

4.2. Pirólise 

 

As pirólises da biomassa EC foram realizadas nas temperaturas de 400 a 

600 ºC utilizando 5 g de amostra, conforme procedimento descrito no item 3.4. 

Os rendimentos dos produtos obtidos foram calculados de acordo com as 

equações abaixo e os resultados estão apresentados na Tabela 8. 

 

 Rendimento em bio-óleo: 

rendimento em bio-óleo (%) = massa de bio-óleo seco x 100 

 massa inicial  

 Rendimento em biocarvão: 

rendimento em biocarvão (%) = massa de biocarvão x 100 

 massa inicial  
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Tabela 8 - Rendimentos dos produtos pirolíticos de Eichhornia crassipes 

  Temperatura   

Produtos  400 ºC 500 ºC 600 ºC 

Biocarvão (%) 
36,02 32,39 29,77 
33,64 31,55 30,22 

Bio-óleo (%) 
22,46 24,74 22,99 
24,63 24,80 23,18 

Biogás* (%) 
41,52 42,87 47,24 
41,73 43,65 46,59 

*Calculado por diferença (biogás = 100% - biocarvão (%) + bio-óleo (%)) 

 

Foi observado que o maior rendimento de biocarvão foi a 400 ºC, de bio-

óleo a 500 ºC e de biogás a 600 ºC. Porém, nota-se que a diferença de 

rendimentos para produção de bio-óleo entre as temperaturas não foi 

significativa. Neste caso, visando um menor custo energético para conversão 

desta biomassa a bio-óleo, a temperatura de 400 ºC poderia ser empregada com 

base no balanço de massas. Os resultados obtidos corroboram os trabalhos da 

literatura, nos quais foram realizadas pirólises em diferentes temperaturas, 

objetivando selecionar a melhor temperatura para um alto rendimento de bio-

óleo. 

Sukiran et al. (2009) realizaram um estudo de otimização do procedimento 

de pirólise de óleo de palma, no qual a variação da temperatura de pirólise (300 

ºC, 400 ºC, 500 ºC, 600 ºC e 700 ºC) e das taxas de aquecimento (10 ºC, 30 ºC, 

50 ºC e 100 ºC min-1) foram testados. A produção máxima de bio-óleo foi de 42% 

obtido a 500 ºC, com uma taxa de aquecimento de 100 ºC min-1. A produção 

máxima de carvão foi de 42%, obtido na pirólise com temperatura de 300 ºC, 

taxa de aquecimento de 30 ºC min-1. E o rendimento de biogás foi de 46%, 

sendo conseguido a uma temperatura de pirólise de 700 ºC, a taxa de 

aquecimento 30 ºC min-1. Em outro trabalho também utilizando resíduos de óleo 

de palma, foi investigado um intervalo de temperatura de 300 a 1000 ºC, sendo 

encontrado um melhor rendimento do produto líquido a 500 ºC. (Yang et al., 

2006). 

Cordella et al. (2013) realizaram pirólise em um intervalo de temperatura 

de 225 a 700 ºC de três biomassas: talo de milho e dois tipos de gramínea 

(Sorgo e switchgrass). Foram encontrados rendimentos de biocarvão de 90% a 

250 ºC, 50% a 300 ºC e 80% a 250 ºC, respectivamente para as três biomassas. 
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Os melhores rendimentos de bio-óleo foram a partir de 500 ºC, 48%, 52% e 

56%, respectivamente. 

 

4.3.Avaliação do craqueamento térmico de aguapé em diferentes 

temperaturas. 

 

As soluções de bio-óleo obtidas por micropirólise em diferentes 

temperaturas foram analisadas por CG/EM e CG-FID e apresentaram perfis 

cromatográficos semelhantes. A Figura 10 apresenta o cromatograma de íons 

totais (TIC) resultante da solução de bio-óleo da Eichhornia crassipes sem o uso 

de catalisador. 

 

Figura 10 - Cromatograma de íons totais do bio-óleo da Eichhornia crassipes a 

400 ºC 

 

 

A caracterização química de um bio-óleo é bastante difícil, pois trata-se de 

uma mistura complexa de compostos resultantes da decomposição da lignina, 

celulose e hemicelulose. Em geral, contém alcoóis, aldeídos, ácidos, ésteres, 

cetonas, fenóis, açúcares e compostos oxigenados cíclicos derivados da lignina. 

(PEREGO e RICCI, 2012). 

A identificação dos componentes das soluções dos bio-óleos foi realizada 

utilizando-se as espectrotecas Nist 05, Nist 107 e Wiley 8 com compostos 

identificados com índice de similaridade de 80% a 95% (Tabela 9). 

 

 

 



51 
 

Tabela 9 - Identificação dos componentes do bio-óleo de EC e EA 

    Área relativa % (TIC) 

Pico Composto tR 

(min) 
IR 400 ºC 500 ºC 600 ºC 

    EC EA EC EA EC EA 

1 2-metilbutanol 6,403 818 4,87 4,58 2,52 3,38 4,00 8,83 

2 Ácido 2-
Metilbutanóico  

6,634 831 0,60 0,42 0,46 - 0,45 - 

3 Isômero do 
composto 2 

6,956 850 1,01 1,01 0,86 0,86 0,91 0,97 

4 Ácido pentanóico 8,117 921 0,36 0,15 0,20 - 0,28 - 

5 1,2-etanodiol 8,215 929 9,97 12,24 11,36 9,87 9,71 10,30 

6 2-furanometóxi 8,476 949 5,21 3,99 3,47 2,79 3,48 3,28 

7 1-metil-1,2-
etanodiol 

8,559 955 0,42 0,53 0,31 0,23 0,49 0,38 

8 Fenol 9,715 1026 4,41 2,38 5,01 3,53 5,97 3,94 

9 C5H10O2 9,831 1031 35,98 40,72 40,46 49,00 25,97 33,18 

10 2-metil-fenol 11,262 1097 0,41 0,33 1,02 0,89 1,19 1,10 

11 Isômero do 
composto 10 

11,475 1109 0,48 0,24 0,52 0,73 0,78 0,96 

12 3-metil-3-hidróxi-
ácido butanóico 

12,367 1157 0,17 0,25 - 0,19 - 0,48 

13 Ácido 2,4-
Hexadienóico 

12,524 1165 4,85 3,68 3,63 3,00 4,95 3,40 

14 2-metóxi-fenol 12,975 1190 1,03 0,85 1,16 0,64 0,75 1,13 

15 1,2-benzenodiol 14,344 1271 4,95 4,59 5,66 3,79 5,54 5,04 

16 Ácido arabinóico 15,656 1357 1,44 1,86 1,82 0,71 1,16 3,61 

Total (%)  76,16 77,82 78,46 79,61 65,63 76,6 

* Os tR são referentes aos compostos sililados. 

 

Foi empregado o perfil de fragmentação do composto presente no bio-

óleo com a referência sugerida pela espectroteca. Como por exemplo, as 

Figuras 11 e 12, que foram identificadas como sendo 1,2-benzenodiol com 

similaridade de 94%, e fenol com similaridade de 91%, respectivamente. 
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Figura 11 - Espectro de massas do composto 15 presente no bio-óleo da EC 

(superior) e do 1,2-benzenodiol referência (inferior) 

 

 

 

Figura 12 - Espectro de massas do composto 08 presente no bio-óleo da EC 

(superior) e do Fenol referência (inferior) 
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Foi possível identificar 16 compostos de um total de 66 compostos que 

foram integrados de diversas funções orgânicas dentre elas: ácidos, alcoóis e 

fenóis foram identificadas. As amostras produzidas nas diferentes condições 

apresentaram o mesmo perfil cromatográfico, conforme Figuras 25 a 29 (anexo). 

Observa-se na Tabela 9 que o composto majoritário não possui 

nomenclatura definida, pois, quando foi analisado de acordo com seus 

fragmentos, não foi possível definir sua estrutura química. Contudo, na análise 

do espectro de massas foi possível sugerir sua fórmula molecular. O composto 

apresenta m/z 59 e 71 (Figura 13), o que leva a atribuir a identificação do 

composto como sendo o 2-furanometanol com similaridade de 85% (Figura 14) 

com 88% de similaridade, conforme a biblioteca Wiley 8. 

 

Figura 13 - Espectro de massas do composto majoritário (9) presente nas 

soluções de bio-óleo 

 

 

Ao analisar a estrutura do composto nota-se que não é possível explicar o 

fragmento m/z 59. Sendo assim foi proposta outra estrutura (Figura 15) que 

explica o fragmento m/z 71, mas não o fragmento m/z 59, ou seja, pode-se 

definir a fórmula molecular do composto, mas não sua fórmula estrutural 

completa. 

 

Figura 14 - Fórmula estrutural do 2-furanometanol 
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Figura 15 - Fórmula estrutural do 1-hidróxi-2-pentanona 
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Na literatura encontram-se estudos que utilizaram cromatografia gasosa e 

a espectrometria de massas para identificação dos componentes presentes nos 

bio-óleos de diversas biomassas. Jung et al. (2008) realizaram a pirólise de 

palha de arroz e serragem de bambu a 445 ºC e 405 ºC, respectivamente, 

identificando 32 compostos, sendo os principais compostos identificados os 

fenólicos, furfural, ácido acético e levoglucosano.   

Salehi et al. (2011) caracterizaram o bio-óleo de serragem a 500 ºC, 

identificando 17 compostos, sendo o composto majoritário o ácido acético, mas 

na sua maioria os compostos foram da classe dos fenóis. Bertero et al. (2013) 

caracterizaram o bio-óleo de sementes de palma, pericarpo da palma e o fruto 

da planta Geoffroea de corticans a 550 ºC. Os principais grupos identificados 

foram ácidos, aldeídos, cetonas e fenóis. Ki et al. (2013) caracterizaram os bio-

óleos de casca de mandioca obtidos no intervalo de temperatura de 400 ºC a 

600 ºC, identificando como compostos majoritários os compostos ácidos e 

fenólicos. Uçar e Karagoz (2009) identificaram os compostos presentes no bio-

óleo de semente de romã, no intervalo de temperatura de 400 ºC a 800 ºC, 

identificando 48 compostos dentre as funções de derivados de benzeno, fenóis, 

ácidos, ésteres, alcanos e alguns compostos contendo nitrogênio. 

Para a semi-quantificação relativa as soluções também foram analisadas 

por CG-FID (Tabela 10). A comparação e identificação entre CG-FID e CG/EM 

foi realizadapelo perfil cromatográfico e do índice de retenção (IR), o qual foi 

determinado nos dois casos utilizando um padrão de n-alcanos (C10 – C30) como 

referência (Figura 30-anexo). 
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Tabela 10 - Composição química dos bio-óleos de EC e EA 

   Área relativa % (FID) 

Pico  Composto IR 400 ºC 500 ºC 600 ºC 

   EC EA EC EA EC EA 

1 2-metilbutanol 898 2,90 3,00 2,78 2,74 2,78 3,47 

2 Ácido 2-
metilbutanóico  

904 0,13 0,10 0,14 0,11 0,10 0,10 

3 Isômero do 
composto 2 

915 0,35 0,30 0,42 0,43 0,25 0,23 

4 Ácido pentanóico 966 2,38 1,70 1,16 1,49 1,26 1,34 

5 1,2-etanodiol 971 4,00 3,38 3,14 3,29 3,13 3,27 

6 2-furanometóxi 981 2,40 2,11 2,04 1,78 0,54 0,83 

7 1-metil-1,2-
etanodiol 

988 0,20 0,20 0,17 0,16 0,12 0,15 

8 Fenol 1038 1,56 1,14 2,53 1,91 2,05 1,96 

9 C5H10O2 1043 33,10 40,25 25,30 29,48 32,44 38,71 

10 2-metil-fenol 1081 0,51 0,54 0,55 0,72 0,48 0,77 

11 Isômero do 
composto 10 

1103 0,23 0,22 0,37 0,46 0,19 1,00 

12 3-metil-3-hidróxi-
ácido butanóico 

1158 0,26 0,36 0,50 0,57 0,21 0,38 

13 Ácido 2,4-
hexadienóico 

1184 2,72 2,80 2,93 3,00 2,20 2,57 

14 2-metóxi-fenol 1209 0,60 0,65 0,43 0,55 0,40 0,31 

15 1,2-benzenodiol 1301 3,72 3,41 3,85 3,34 4,22 3,27 

16 Ácido arabinóico 1389 3,80 4,48 5,10 4,38 5,88 4,19 

Total % 58,86 64,64 51,41 54,41 56,25 62,55 

 

4.4.Avaliação relativa de rendimento de bio-óleo do craqueamento térmico 

catalítico de aguapé. 

 

4.4.1. Zeólita Ferrierita 

 

As amostras pirolisadas na presença do catalisador Ferrierita foram 

caracterizadas por CG/EM e quantificadas por CG-FID. As Figuras 31 a 

36(anexo)mostram os cromatogramas do CG-FID obtidos das soluções de bio-

óleos catalisadas a 1% e 5% nas três temperaturas estudadas, respectivamente. 

Na Figura 16, consta a área total das amostras com e sem o uso de catalisador. 
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Figura 16 - Relação da área total das soluções de bio-óleos brutos e catalisados 

com Ferrierita das biomassas Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea 

 

 

Ao analisar a área total das amostras brutas, foi observado que EC 

apresentou uma maior área na temperatura de 600 ºC, aproximadamente 20% 

em relação às outras temperaturas. Enquanto que EA apresentou maior área a 

500 ºC, sendo 31,72% e 10,00% em relação a 400 ºC e 600 ºC, 

respectivamente. 

Comparando a amostra bruta de EC com as amostras catalisadas a 1% 

FER, notou-se que houve uma diminuição da área total nas três temperaturas, a 

maior diferença foi a 600 ºC (26,03%). Analisando a área total de EA bruto 

quando catalisada a 1% FER, observou-se que a 400 e 600 ºC houve um 

aumento da área total de 3,71 e 4,20%, respectivamente. Enquanto que a 500 

ºC houve uma diminuição da área total de 48,09%. Nas amostras de EC 

pirolisadas a 5%, houve aumento da área total em todas as temperaturas, sendo 

de 53,74%; 46,00% e 35,87%, respectivamente. Todavia nas amostras de EA, 

houve um aumento significativo na área total a 400 ºC de 43,67% e de 6,79% a 

600 ºC, enquanto que a 500 ºC houve uma diminuição da área total em 13,84%. 

Em uma análise geral ficou evidente que a solução proveniente do uso do 

catalisador Ferrierita apresentou maiores áreas, ou seja, provocou uma maior 

formação de compostos quando utilizado 5% nas duas biomassas. Entretanto 

quando utilizado a 1% a EC não houve uma diferença muito significativa. Para a 

EA houve uma diminuição significativa a 500 ºC. 
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Na literatura não constam trabalhos utilizando o catalisador Ferrierita para 

esta finalidade, o que torna este trabalho inédito. Mas alguns trabalhos relatam o 

uso de outros catalisadores mostrando que há um aumento da formação de 

gases ou em alguns casos ocorre desoxigenação, dependendo das condições 

em que a pirólise foi realizada. Meesuk et al. (2011) investigaram a pirólise 

rápida de casca de arroz sob diferentes atmosferas de gás (N2 e H2) e com 

diferentes catalisadores (Ni/Al2O3, Ni/LY, dolomite e CoMo/Al2O3). Os resultados 

mostraram que um maior rendimento de biogás foi obtido em atmosfera de H2, 

sendo o CO o composto majoritário. Os resultados mostraram que o teor de 

oxigênio do bio-óleo é significativamente reduzido com o uso destes 

catalisadores. Os melhores resultados foram obtidos com Ni/LY e CoMo/Al2O3 

sob um atmosfera de H2, o que é possivelmente devido a capacidade destes 

catalisadores em promover a hidrodesoxigenação dos compostos presentes no 

bio-óleo. O Ni/LY é considerado mais favorável do que CoMo/Al2O3 em termos 

do custo de produção do bio-óleo. 

As pirólises rápidas da madeira de álamo, da madeira de pinho e do 

milho, foram realizadas a 500 ºC, com K3PO4 como catalisador (0,50% a 50%), o 

qual mostrou-se um catalisador seletivo para produção de compostos fenólicos, 

principais compostos provenientes da decomposição da lignina. Tendo como 

compostos majoritários o fenol e o 2,6-dimetoxifenol. Com o aumento da 

porcentagem de catalisador, o rendimento de compostos fenólicos totais 

aumentou. Contudo, a partir de 9,93% de catalisador o rendimento começou a 

diminuir (LU et al., 2013). 

 

4.4.2. Zeólita Y 

 

As amostras pirolisadas, na presença do catalisador Y foram 

caracterizadas por CG/EM e quantificadas por CG-FID. As Figuras 37 a 42 

(anexo) mostram os cromatogramas obtidos das soluções de bio-óleos 

catalisadas a 1% e 5% nas três temperaturas estudadas, respectivamente. Na 

Figura 17, consta a área total das amostras com e sem catalisador. 
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Figura 17 - Relação da área total das soluções de bio-óleos brutos e catalisados 

com Y das biomassas Eichhornia crassipes e Eichhornia azurea 

 

 

Ao analisar os resultados obtidos com o uso do catalisador Y a 1% com 

EC, a 400 e 500 ºC aumentou a área total, 9,51 e 25,51%, respectivamente. Mas 

na temperatura de 600 ºC diminuiu 46,77% da área total. Quando utilizado 5% 

nesta mesma biomassa houve aumento da área total a 400 ºC de 27,78%.Em 

500 e 600 ºC houve diminuição de 33,23 e 3,16%, respectivamente. 

Analisando a composição global do bio-óleo da EA quando utilizado 1% 

de catalisador Y, ocorreu diminuição da área total em todas as temperaturas de 

16,42; 24,24 e 25,70%, respectivamente. Para esta biomassa empregando 5% 

do catalisador Y, novamente observou-se uma diminuição da área total para as 

temperaturas estudadas, variando em 20,85; 84,34 e 18,40%, respectivamente. 

Em uma análise geral fica evidente que o catalisador Y apresentou 

menores áreas totais em todas as temperaturas quando se utilizou a biomassa 

EA, ou seja, inibiu significativamente a formação de alguns compostos 

encontrados no bio-óleo derivados da celulose, hemicelulose e lignina quando 

utilizado 1 e 5%. Entretanto quando utilizado EC como biomassa e 5% deste 

catalisador houve uma diminuição considerável da área total na temperatura de 

500 ºC. Esta diminuição na área relativa dos cromatogramas ao utilizar o 

catalisador Y pode estar relacionada com a maior formação de gases, o que é 

relatado em alguns trabalhos presentes na literatura.  
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Na literatura constam alguns trabalhos utilizando o catalisador Y. Mante et 

al. (2013) utilizaram o catalisador zeólita Y na pirólise de madeira de álamo a 

uma temperatura de 400 ºC a 600 ºC. A pirólise catalítica em altas temperaturas 

(> 500 ºC) reforça o craqueamento aumentando a formação dos gases: CO, H2 e 

CH4.  

Aho et al. (2008) utilizaram madeira de pinho realizando pirólise a 450 ºC 

em presença dos catalisadores H-Beta-25, H-Y-12, H-ZSM5-23 e H-MOR-20, 

obtendo os rendimentos para bio-óleo de 15,1%; 9,0%; 20,7% e 17,6%, 

respectivamente. Nota-se que para zeólita H-Y-12 obteve-se o menor 

rendimento de bio-óleo e para H-ZSM5-23, o maior rendimento. 

 

4.4.3. Caracterização das soluções catalisadas de bio-óleo 

 

Os compostos presentes nas soluções de bio-óleos, previamente 

identificados por CG/EM e semi-quantificados por CG-FID, foram aplicados para 

a análise da influência da presença de catalisadores na composição química 

final dos bio-óleos. Nas Tabelas 11 e 12estão apresentadas a composição 

química dos bio-óleos obtidos nas diferentes condições. 
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Tabela 11 - Composição química majoritária do bio-óleo proveniente da EC 

  Área relativa CG-FID 

Pico Composto 400 ᴑC 500 ᴑC 600 ᴑC 

  Fer Y Fer Y Fer Y 

 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 

1 2-metil-butanol 3,07 - 3,43 - 2,69 - 2,78 - 6,57 - 4,41 - 

5 1,2-etanodiol 1,92 3,67 3,56 3,86 3,63 3,83 3,13 10,43 3,66 3,05 1,80 1,85 

6 2-furanometóxi 0,89 2,63 1,75 2,61 1,24 2,24 0,54 1,08 1,92 1,85 1,18 0,49 

8 Fenol 0,53 2,78 1,30 3,96 3,17 4,08 3,52 11,93 2,97 4,09 2,45 2,65 

9 C5H10O2 28,52 7,60 22,90 10,44 6,08 1,60 4,87 14,35 20,80 3,93 35,33 11,84 

10 2-metilfenol 0,61 - 0,89 - 0,41 - 0,48 - 0,81 - 0,77 - 

11 Isômero do composto 10 - 0,71 0,80 1,22 1,04 1,57 0,19 2,64 0,47 1,55 0,29 1,30 

11.a Piridina - 3,70 - 4,02 - 3,49 - 5,07 - 3,40 - 5,02 

13 Ácido 2,4-hexadienóico - 0,25 - 0,27 - 0,34 - - - 0,24 - 0,18 

13.a Ácido 2-hexenóico - 3,86 - 4,46 - 2,44 - 0,96 - 3,43 - 1,99 

13.b Propano-1,2,3-triol - 3,70 - 2,37 - 3,34 - - - 3,32 - 2,37 

15 1,2-benzenodiol 4,91 4,98 3,08 4,51 5,10 5,61 4,22 1,93 4,22 4,77 3,46 6,37 

16 Ácido arabinóico - 4,99 - 4,38 - 6,72 - - - 5,91 - 6,00 

17 2-metóxi-4-vinilfenol - 2,66 - 2,22 - 2,25 - - - 2,56 - 1,76 

18 2-etanol-fenol - 0,45 - 0,53 - 0,55 - - - 0,53 - 0,31 

19 2-metil-butano-1,3-diol - 0,10 - - - 0,72 - - - 0,16 - - 

20 2-etil-propano-1,3-diol - 0,25 - - - 0,95 - - - 0,12 - - 

21 Ácido manonico - 4,18 - 2,39 - 4,12 - - - 2,81 - 7,21 

22 Levoglucosano - 1,03 - 1,15 - 2,21 - - - 3,24 - 2,76 

23 Ácido hexadecanóico - 4,60 - 4,01 - 3,90 - - - 5,48 - 4,48 

24 Ácido octadeca-9,12-
dienóico 

- 2,06 - 1,48 - 2,09 - - - 2,06 - 2,23 

 Total % 40,45 54,20 37,71 53,88 23,36 52,05 19,73 48,39 41,42 52,50 49,69 58,81 
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Tabela 12 - Composição química majoritária do bio-óleo proveniente da EA 

  Área relativa CG-FID 

Pico Composto 400 ᴑC 500 ᴑC 600 ᴑC 

  Fer Y Fer Y Fer Y 

 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 1 % 5 % 
1 2-metil-butanol 3,93 - 3,78 - 4,81 - 3,82 - 17,18 - 4,40 - 
5 1,2-etanodiol 3,82 4,32 3,00 3,63 3,80 5,67 4,11 7,69 3,54 5,20 3,55 5,06 

6 2-furanometóxi 2,59 2,63 3,00 1,00 1,97 2,40 2,28 1,46 1,54 0,84 1,22 0,26 

8 Fenol 1,05 2,42 0,70 1,67 2,75 3,60 3,17 4,07 2,50 3,58 2,09 3,72 

9 C5H10O2 29,31 7,79 27,64 16,61 12,28 5,13 7,02 30,22 24,84 8,43 34,83 10,55 

10 2-metilfenol 1,16 - 0,50 0,50 1,06 - 0,86 - 3,21 - 0,81 - 

11 Isômero do composto 10  0,55 0,92 - 0,49 2,23 1,46 0,46 - 0,16 1,49 - 1,47 

11.a Piridina - 1,88 - 3,62 - 1,96 - - - 2,24 - 2,72 

13 Ácido 2,4-hexadienóico - 0,27 - - - 0,23 - - - 0,26 - - 

13.a Ácido 2-hexenóico - 2,49 - 2,63 - 4,02 - - - 4,24 - 4,06 

13.b Propano-1,2,3-triol - 3,12 - 2,62 - 3,83 - - - 2,91 - 1,93 

15 1,2-benzenodiol 3,78 5,02 6,63 5,39 4,23 4,36 4,47 - 2,56 5,32 3,78 4,90 

16 Ácido arabinóico - 6,00 - 5,81 - 5,93 - 1,01 - 6,28 - 6,34 

17 2-metóxi-4-vinilfenol - 1,55 - 1,07 - 1,51 - - - 1,23 - 1,22 

18 2-etanol-fenol - 0,41 - 0,60 - 0,45 - - - 0,45 - 0,44 

19 2-metil-butano-1,3-diol - 0,70 - - - 0,11 - - - 0,64 - - 

20 2-etil-propano-1,3-diol - 0,82 - - - 0,43 - - - 0,48 - - 

21 Ácido manonico - 4,01 - 3,66 - 2,93 - - - 2,18 - 2,71 

22 Levoglucosano - 1,70 - 1,57 - 1,06 - - - 2,28 - 1,30 

23 Ácido hexadecanóico - 4,06 - 4,44 - 4,41 - 3,20 - 4,64 - 3,52 

24 Ácido octadeca-9,12-
dienóico 

- 1,33 - 1,16 - 1,26 - - - 1,41 - 1,01 

 Total % 46,19 50,52 45,25 55,98 33,13 49,29 26,19 47,65 55,53 52,61 50,68 49,74 
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Os produtos identificados nos bio-óleos provenientes da pirólise térmica e 

catalítica empregando Ferrierita e Y foram praticamente os mesmos. Contudo, 

com diferentes contribuições percentuais de alguns componentes. Com o 

catalisador Ferrierita a 5% a 500 ºC observou-se a formação de novos compostos. 

Na figura 18 constam os cromatogramas de íons totais (TIC) das soluções de bio-

óleo a 500 ºC sem catalisador e com catalisador zeólita Ferrierita e Y na 

proporção de 5%, com os respectivos compostos numerados de acordo com a 

Tabela 9. 

 

Figura 18 – Cromatograma de íons totais das soluções de bio-óleo a 500 ºC 

derivatizada da Eichhornia crassipes sem e com catalisador Ferrierita e Y a 5% 

 
* Sub-produto do agente derivatizante. 

 

Foi verificado que o composto 9, o qual foi identificado somente pela 

fórmula molecular C5H10O2 manteve-se majoritário nas soluções de bio-óleos 

catalisadas, mesmo ocorrendo um decréscimo na sua área percentual, com 

exceção apenas da pirólise realizada a 500 ºC com catalisador Y, sendo 

observado um aumento da área do composto 09 de 9,48%.  

No entanto foi possível observar entre as pirólises catalíticas que ao 

aumentar a porcentagem dos catalisadores, ocorria um aumento na área 

percentual do fenol (compostos 8) para as duas biomassas. Para EC a 400 ºC 

ocorreu um aumento de 2,25% e 2,66%. À 500 ºC 0,91% e 9,88%. À 600 ºC 

1,12% e  0,20%, para os catalisadores Ferrierita e Y, respectivamente  

Para EA a 400 ºC 1,37%e 0,97%%.À 500 ºC 0,85% e 0,90%. À 600 ºC 

1,08% e 1,63%, para os catalisadores Ferrierita e Y, respectivamente. Na Figura 

19 consta o cromatograma da solução de bio-óleo a 500 ºC com 1 e 5% do 
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catalisador Y, onde foi observado um aumento da área percentual dos compostos 

8 e 9 com ampliação da região do mesmos. 

 

Figura 19 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 500 °C, com o catalisador Y - 1 e 5% 

 

 

O composto identificado como 2-metil-butanol (composto 1) só foi 

registrado quando utilizado 1% dos catalisadores. Sendo que as maiores 

concentrações desse composto foi a 600 ºC com 1% de Ferrierita, obtendo-se 

6,57 e 17,18% para EC e EA, respectivamente. 

Os compostos identificados nas soluções de bio-óleo sem o uso de 

catalisador, como o ácido 2-metilbutanóico e seus respectivos isômeros do ácido 

pentanóico (compostos 2, 3 e 4, respectivamente) não foram mais identificados 

nas soluções catalisadas.  

Dentre os compostos identificados observaram-se as seguintes classes: 

álcool, fenol, ácidos e açúcar. O bio-óleo obtido por pirólise catalítica das 

biomassas EC e EA apresentaram um alto teor de compostos fenólicos e 

compostos ácidos.  

Sabe-se que as plantas Eichhornia azurea e Eichhornia crassipes possuem 

6% (m/m) e 2,6% (m/m), respectivamente, de teor de óleo (SANTOS, 2013). 

Esses valores são considerados baixos quando comparados com outras 

biomassas residuais, o que não contribui para a formação de hidrocarbonetos nas 
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soluções de bio-óleos provenientes destas plantas, sendo identificados 

principalmente compostos oxigenados provenientes da decomposição de 

biomassa lignocelulósica. 

De acordo com os resultados obtidos, o uso de catalisadores em relação 

ao processo térmico resultou em queda no rendimento líquido, provavelmente 

ocorrendo um aumento no rendimento dos gases. Isso foi observado para o uso 

do catalisador Y, sendo alguns artigos encontrados na literatura que comprovam 

esses resultados. Por outro lado, os resultados obtidos com o catalisador 

Ferrierita mostraram-se bastante promissores com relação à formação de novos 

compostos, podendo ser feita uma correlação com o aumento do rendimento de 

bio-óleo. 

Com a realização da pirólise da celulose a temperatura de 500 ºC foi 

possível definir quais dos compostos identificados foram provenientes da celulose 

(Figura 20). Wei et al. (2012) estudaram a influência da temperatura de pirólise de 

celulose em uma faixa de 300 - 600 ºC. O melhor rendimento de bio-óleo (80,5%) 

foi na temperatura de 500 ºC. Foram identificados por cromatografia 

gasosa/espectrometria de massas os principais produtos da pirólise da celulose: 

sacarídeos (42,9%), cetonas (7,4%), ácidos (9,2%) e furanos (3,7%). Giudicianni 

et al. (2013) realizaram pirólise de celulose, hemicelulose e lignina em duas 

temperaturas 400 e 600 ºC. Foram identificados compostos de várias funções 

provenientes da pirólise da celulose: cetonas, ácidos, furanos e açúcares. 

Analisando os compostos identificados nas pirólises das biomassas EC e 

EA, com os compostos dos trabalhos citados acima, nota-se dois compostos 

identificados em ambos os trabalhos: levoglucosano e ácido pentanóico. 
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Figura 20 - Compostos identificados provenientes da celulose 
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4.5. Análise das soluções de bio-óleo utilizando Cromatografia Gasosa 

Bidimensional Abrangente com detector de ionização por chama (CGxCG-

FID) 

 

As análises por cromatografia gasosa monodimensional mostraram-se 

elucidativas. Porém, apresentaram uma série de compostos os quais não foram 

possíveis de serem identificados, o que pode ser explicado devido a possíveis co-

eluições. Na literatura é bastante discutida a dificuldade na caracterização dos 

compostos provenientes de bio-óleo, devido a sua complexidade. É relatado 

também o uso de várias técnicas objetivando uma melhor identificação dos 

compostos presentes no bio-óleo. (JACOBSON, 2013). 

Devido a isto, foram analisadas por Cromatografia Gasosa Bidimensional 

Abrangente as soluções de bio-óleos de EC e EA não catalisadas e catalisadas a 

5% com os catalisadores Ferrierita e Y a 500 ºC. Foi possível observar um 
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aumento no número de compostos integrados em uma comparação entre CG-FID 

e o CGxCG-FID (Tabela 13). 

 

Tabela 13 - Número de compostos integrados nas soluções de bio-óleos 

Técnica 

Instrumental 
EC EC-5% Fer EC-5% Y EA EA-5% Fer EA-5% Y 

CG-FID 100 141 44 112 107 24 

CGxCG-FID 109 162 91 126 147 80 

 

Na Figura 21 temos o diagrama de cores da EA-5% FER a 500 ºC. Nesta 

figura é possível observar um exemplo de co-eluição. Quando analisado este 

composto por cromatografia monodimensional foi identificado como: ácido 2,4-

dimetil-3-hidróxi-pentanóico. Porém, analisando o diagrama de cores 

bidimensional e tridimensional, observa-se uma co-eluição de dois compostos 

com áreas relativas de 0,32 e 1,96%. Como também foi possível confirmar 

algumas identificações feitas anteriormente (Figura 22). 
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Figura 21 - Diagrama de cores da solução de bio-óleo da Eichhornia azurea com 

5%-FER a 500 ºC 

 

a) Diagrama de cores no bidimensional com ampliação da região em que ocorre co-eluição; b) 

Cromatograma tridimensional com ampliação dos picos referentes aos compostos que estão co-

eluindo; c) destaque da para a região de co-eluição. 
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Figura 22 – Diagrama de cores da solução de bio-óleo da Eichhornia azurea com 

5%-FER a 500 ºC 

 

 

A figura 23 representa o diagrama de cores do bio-óleo com suas  

prováveis região de grupos químicos, determinadas pela comparação com os 

cromatogramas obtidos no CG/EM e CG-FID. 

 

Figura 23 – Diagrama de cores da solução de bio-óleo da Eichhornia crassipes 

com 5%-FER a 500 ºC  

  

a) diagrama de cores e suas prováveis região de grupos químicos; b) cromatograma em uma 

dimensão. 
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Outro fator observado foi a melhora no perfil cromatográfico quando as 

amostras foram derivatizadas na análise bidimensional. Sabe-se que ao 

derivatizar as amostras tornam-as menos polares, pois as hidroxilas presentes 

são sililizadas, melhorando assim o perfil cromatográfico, isto pode ser observado 

no perfil cromatográfico monodimensional e tridimensional (Figura 24 e 25). 

 

Figura 24 – Diagrama de cores da solução de bio-óleo da Eichhornia azurea a 

500 ºC.  

 

a) diagrama de cores bidimensional da solução de bio-óleo sem derivatizar; b) diagramas de cores 

bidimensional da solução de bio-óleo derivatizado. 
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Figura 25 – Diagrama de cores da solução de bio-óleo da Eichhornia azurea a 

500 ºC  

  

a) diagrama de cores tridimensional da solução de bio-óleo sem derivatizar; b) diagrama de cores 

tridimensional da solução de bio-óleo derivatizado. 

 

Djokic et al. (2012) analizaram o bio-óleo obtido na pirólise da madeira de 

pinho, caracterizando por CG×CG-FID e TOFMS. Identificaram e quantificaram 

150 compostos de diversas funções químicas, distribuindo por tipo de grupo 

funcional, estabelecendo oito regiões para: ácidos, aldeídos, cetonas, fenóis, 

furanos, benzenodiois, aromáticos e açúcares. 

Marsman et al. (2007) analisaram bio-óleo utilizando a CG/EM, 

identificando 21 compostos. Empregando a técnica de CGxCG-FID, realizaram a 

distribuição dos compostos em função dos seus grupos funcionais, estabelecendo 

dez regiões. As mais representativas foram: fenóis, alcoóis, ácidos, aldeídos e 

cetonas, hidrocarbonetos.  

A CGxCG é uma das técnicas mais completas empregadas na 

caracterização de bio-óleos, pois o seu uso minimiza identificações errôneas em 

função da sobreposição de picos cromatográficos, contudo, a experiência do 

técnico na distinção e interpretação dos dados ainda é fundamental. 
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5. Conclusões 

 

As biomassas provenientes de plantas aquáticas mostraram-se uma fonte 

promissora para produção de bio-óleo dentro do contexto das energias 

renováveis. 

A caracterização da biomassa (análise elementar, teor de celulose, 

hemicelulose e lignina) foi importante para indicar os possíveis compostos 

produzidos durante a pirólise e que seriam encontrados dentro da composição 

dos bio-óleos. Os resultados de CHN permitiram identificar a composição 

elementar das biomassas, parâmetro importante principalmente para prever a 

produção de compostos oxigenados. 

Quando calculado o rendimento das pirólises realizadas a 400, 500 e 600 

ºC ficou evidente que a variação nas temperaturas não interfere diretamente nos 

rendimentos dos produtos obtidos por pirólise. Sendo que para obtenção do bio-

óleo, o melhor rendimento foi a 500 ºC, porém não sendo muito distante dos 

rendimentos obtidos a 400 e 600 ºC, sendo assim visando uma economia 

energética a pirólise pode ser realizada a 400 ºC. 

Quando realizadas as pirólises catalíticas ficou evidente que o catalisador 

Ferrierita apresentou maior formação de compostos quando utilizado 5% nas 

duas biomassas. Entretanto quando utilizado a 1% a EC não houve uma diferença 

muito significativa e para a EA houve uma diminuição significativa a 500 ºC. 

Todavia, as micropirólises para a biomassa EA catalisadas com Y, nas 

proporções de 1 e 5%, apresentaram menores teores de bio-óleo produzido em 

todas as temperaturas estudadas, de forma que este catalisador pode estar 

inibindo significativamente a formação de muitos compostos derivados da 

celulose, hemicelulose e lignina, ou deslocando para a produção de compostos na 

fase gasosa. Entretanto quando utilizado EC como biomassa e 5% deste 

catalisador houve uma diminuição considerável na produção de compostos na 

faixa do bio-óleo à temperatura de 500 ºC. 

Os produtos identificados no bio-óleo oriundos da pirólise térmica e 

catalítica com Ferrierita e Y foram praticamente os mesmos, contudo, com 

diferentes participações percentuais. Com o catalisador Ferrierita a 5% a 500 ºC 

observou-se a formação de novos compostos. Dentre os compostos identificados 

foram observado as seguintes classes: álcool, fenol, ácidos e açúcar. 
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Apresentando um alto teor de compostos fenólicos e compostos ácidos. Não 

sendo identificados a presença de hidrocarbonetos no bio-óleo. 

A pirólise da celulose foi importante para correlacionar os compostos 

presentes no bio-óleo com a origem.  

É possível afirmar que o uso da técnica bidimensional proporciona um 

grande avanço na caracterização cromatográfica de misturas complexas como o 

bio-óleo, possibilitando prever as possíveis regiões dos grupos químicos 

presentes no bio-óleo. 
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ANEXOS 

 

Figura 26 - Cromatograma de íons totais da solução de bio-óleo derivatizada da 

Eichhornia crassipes a 500 °C 

 

 

Figura 27 - Cromatograma de íons totais da solução de bio-óleo derivatizada da 

Eichhornia crassipesa 600 °C 

 

 

Figura 28 - Cromatograma de íons totais da solução de bio-óleo derivatizada da 

Eichhornia azurea a 400 °C 
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Figura 29 - Cromatograma de íons totais da solução de bio-óleo derivatizada da 

Eichhornia azurea a 500 °C 

 

 

Figura 30 - Cromatograma de íons totais da solução de bio-óleo derivatizada da 

Eichhornia azurea a 600 °C 

 

 

Figura 31 - Cromatograma de íons totais do padrão de n-alcanos C10 – C30 
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Figura 32 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 400 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 33 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 500 °C, com e sem catalisador no CG-FID 
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Figura 34 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 600 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 35 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 400 °C, com e sem catalisador no CG-FID 
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Figura 36 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 500 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 37 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 600 °C, com e sem catalisador no CG-FID 
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Figura 38 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 400 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 39 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 500 °C, com e sem catalisador no CG-FID 
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Figura 40 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

crassipes a 600 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 41 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 400 °C, com e sem catalisador no CG-FID 
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Figura 42 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 500 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

 

Figura 43 - Cromatograma das soluções de bio-óleo derivatizada da Eichhornia 

azurea a 600 °C, com e sem catalisador no CG-FID 

 

Figura 44 - Cromatograma de íons totais da celulose a 500 °C 

 


