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RESUMO 

 

 

Estudo divulgado pela Organização das Nações Unidas (ONU) em 2012 indica queda no 

crescimento demográfico global e declínio do crescimento do consumo agrícola nas próximas 

4 décadas. No entanto, alguns países com índices de consumo alimentício e níveis de 

desnutrição inadequados permanecerão com crescimento populacional expressivo. Motivado 

por esta conjuntura e por outro relatório da ONU de 2015 que relata degradação de 33 % dos 

solos do planeta, é necessário o desenvolvimento de metodologias que visem a melhora da 

fertilidade e eficiência dos solos elevando a produção alimentícia, além da recuperação de 

suas propriedades mitigadoras de mudanças climáticas. Um ponto importante a ser avaliado 

são as queimadas que, por vezes, resultam na combustão incompleta da matéria orgânica, 

gerando o chamado carbono pirogênico, uma série de compostos recalcitrantes com 

importante papel nos estoques de carbono do solo. Este pode ser intencionalmente aplicado no 

solo para aumento da fertilidade, recebendo o nome de biochar, e determinado por meio dos 

marcadores moleculares utilizando ácidos benzenopolicarboxílicos (BPCAs, do inglês 

benzenepolycarboxylic acids) na técnica de Eletroforese Capilar. Utilizando o método 

previamente desenvolvido e validado pelo grupo no Laboratório de Química Analítica 

Fundamental e Aplicada (LaQAFA), foi estudada uma amostra de palha de cana fornecida 

pela EMBRAPA Solos em quatro temperaturas de pirólise diferentes (350, 450, 550 e 650 ºC) 

para determinação de quatro BPCAs selecionados: ácido hemimelítico (B3H), ácido 

trimelítico (B3T), ácido prenítico (B4) e ácido pentacarboxílico (B5). Para avaliar a exatidão 

do método foram realizados ensaios de recuperação para determinação destes analitos, nos 

quais foram obtidos resultados que variaram de 39 a 193 %, indicando a necessidade de 

estudos mais detalhados no preparo das amostras. Vale ressaltar que não foi possível detectar 

o B3T em todas as amostras e o B5 na amostra de 650 ºC, impedindo a obtenção de suas 

respectivas áreas e, consequentemente, o cálculo da recuperação. Os perfis eletroforéticos das 

amostras nas diferentes temperaturas estudadas se mostraram distintos entre si. No entanto, os 

altos desvios relativos obtidos, indicaram baixa repetibilidade e, consequentemente, a 

necessidade de um estudo mais minucioso do preparo das referidas amostras. 

 

 

Palavras chave: Carbono pirogênico, biochar, ácidos benzenopolicarboxílicos, eletroforese 

capilar. 
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ABSTRACT 

 

 

A study released by the United Nations (UN) in 2012 indicates a decline in global population 

and agricultural consumption growth over the next four decades. However, some countries 

with inadequate food consumption and high malnutrition levels will remain with significant 

population growth. Motivated by this fact and another UN document of 2015 that reports 

degradation of 33 % of the world's soils, it is necessary to develop methodologies to improve 

soil fertility and efficiency so that it can increase food production, as well as recover its 

properties to reduce climate change. An important point to be evaluated are the fires that 

sometimes result in the incomplete combustion of the organic matter, generating the so-called 

pyrogenic carbon, a series of recalcitrant compounds with important role in the carbon stocks 

of the soil. It can be intentionally applied in soil to increase fertility, receiving the name of 

biochar, and determined by the technique of molecular markers using benzenepolycarboxylic 

acids (BPCAs) in the technique of capillary electrophoresis. Using a method previously 

developed and validated by the group in the Laboratory of Fundamental and Applied 

Analytical Chemistry (LaQAFA), a sample of cane straw provided by EMBRAPA Solos was 

studied at four different pyrolysis temperatures (350, 450, 550 and 650 ºC) for the 

determination of four selected BPCAs: hemimellitic acid (B3H), trimellitic acid (B3T), 

prenitic acid (B4) and pentacarboxylic acid (B5). To evaluate the accuracy of the method, 

recovery assays were performed to determine these analytes, in which results were obtained 

ranging from 39 to 193 %, indicating the need for more detailed studies in the preparation of 

the samples. It is important to mention that it was not possible to detect the B3T in all the 

samples and the B5 in the sample of 650 ºC, preventing obtaining their respective areas and, 

consequently, the calculation of the recovery. The electrophoretic profiles of the samples at 

different temperatures studied were different from each other. However, the relative high 

standard deviations obtained indicated low repeatability and, consequently, the need for a 

more detailed study of sample preparation. 

 

 

Keywords: Pyrogenic carbon, biochar, benzenepolycarboxylic acids, capillary 

electrophoresis. 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Fertilidade dos solos 

Apesar da esperada queda do crescimento demográfico global nos próximos quarenta 

anos e consequente declínio do crescimento do consumo agrícola divulgados pela 

Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO, do inglês Food and 

Agriculture Organization of the United Nations) em 2012, a maioria dos países onde o 

crescimento populacional permanecerá forte são aqueles cujos índices de consumo alimentício 

são inadequados e altos níveis de desnutrição são observados.¹ 

Segundo Relatório sobre a situação dos recursos mundiais do solo divulgado pela FAO 

em 2015, 33% dos solos do mundo se encontram degradados, perdendo sua capacidade de 

sequestro de carbono e outros gases de efeito estufa e seu papel na minimização das mudanças 

climáticas.² Com isso, se faz necessária uma maior preocupação no que diz respeito ao 

desenvolvimento de metodologias que visem o aumento da fertilidade e da eficiência dos 

solos para que, então, uma maior quantidade de alimentos com alto padrão de qualidade seja 

produzida e a capacidade mitigadora deste seja retomada.  

A fertilidade dos solos pode ser diretamente afetada por diversos fenômenos, tais 

como a erosão, a salinização, a acidificação e as queimadas. Este último se refere, 

principalmente, à intensidade com que elas ocorrem.³ Estas acabam por remover toda a 

cobertura do solo, tornando-o suscetível à ação das chuvas, dos ventos e da radiação solar, 

além de provocar mudanças físicas referentes à secura do solo devido à evaporação.4,5 

Como principais consequências das queimadas nos solos, é possível citar também o 

aumento do pH e da disponibilidade de cátions, liberação de nutrientes da biomassa com 

consequente perda destes por volatilização e lixiviação. Além da combustão incompleta da 

matéria orgânica, acarretando na geração de uma série de compostos recalcitrantes derivados 

de rearranjos de formas de carbono denominados de carbono pirogênico (PyC, do inglês 

pyrogenic carbon).3,6-8 

Segundo estudos realizados em campo (ecossistemas naturais) e em laboratórios por 

Almendros em 1984, Knicker em 1996 e Baldock e Smernik em 2002, o material presente no 

solo após as queimadas é constituído basicamente de substâncias macromoleculares inertes 

provenientes de biomassa vegetal e de características predominantemente aromáticas. 9-11 

A geração de PyC é favorecida em processos de combustão em condições limitadas de 

oxigênio, isto é, em situações onde o solo está seco e com sua capacidade de conduzir calor 
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reduzida. Já em processos de combustão completa (valores ótimos de oxigênio), ao serem 

aquecidos a temperaturas entre 200 e 450 ºC, os materiais orgânicos geram a chamada parte 

carbonizada composta de gás carbônico, água e cinzas, além de fumaça, carvão e fuligem.12,13 

1.2.  Carbono pirogênico 

O autor Novakov descreveu o PyC como “o material produzido por combustão e que 

apresenta estrutura grafítica”.14 Entretanto, segundo Poirier relatou em 2002, o PyC pode 

apresentar natureza grafítica ou não, mas é necessariamente constituído de camadas de 

estruturas poliaromáticas com notáveis diferenças em extensão de cadeia e grau de 

organização, além de possuir acentuada presença de cadeias alifáticas e de átomos de oxigênio 

nas estruturas.15 

Por sua vez, González-Pérez sugeriu uma definição mais abrangente pra tal termo que 

consistia em “um contínuo entre materiais de plantas parcialmente carbonizadas, tais como 

carvão e material grafítico e partículas de fuligens condensadas na fase gasosa”.16 

Apesar de González-Pérez et al. considerarem todos os materiais orgânicos e sintéticos 

como precursores do PyC; e carvão, grafite e fuligem de compostos carbonáceos como o 

próprio PyC, não existe uma terminologia largamente aceita, uma vez que estes termos, 

muitas vezes, são utilizados como sinônimos.16 Os autores Schmidt e Noack, inclusive, 

apontam que não há limites bem definidos no que diz respeito às propriedades físicas e 

químicas do PyC, o que, consequentemente, implica na ausência de distinção dos subprodutos 

de combustão que podem ser ou não considerados como PyC.17 

O PyC na forma de fuligem, por exemplo, se forma pela condensação de partículas 

gasosas e voláteis que se recombinam por reações radicalares e geram estruturas aromáticas 

condensadas de diversos números de anéis, o que impossibilita uma posterior identificação. Já 

o carvão carrega consigo as características físico-químicas referentes à sua origem e aos seus 

precursores, além de geralmente se apresentar em tamanhos consideravelmente maiores que a 

fuligem, impedindo seu transporte à locais distantes.3,17 

O chamado modelo contínuo de combustão sugere também que o grau de 

aromaticidade do PyC aumenta em temperaturas e tempos de carbonização maiores. Além 

disso, a reatividade do PyC varia ao longo deste modelo, uma vez que a decomposição do 

carvão acontece mais rapidamente que a da fuligem quando em contato com compostos 

oxidantes em ambiente laboratorial. Inclusive, o autor Masiello afirma que, de acordo com 

experimentos realizados em campo, o carvão é mais quimicamente instável em condições 
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ambientais específicas que a fuligem, em virtude da degradação biológica e da foto-

oxidação.18 

Segundo Kuhlbusch, a quantidade e as características do PyC produzido não são 

resultantes somente do tipo de combustível, mas também das condições, intensidade e tempo 

de duração da queima que o gerou, o que torna sua composição expressivamente variável.19 

A utilização do PyC em diversos setores vem crescendo a cada ano. Sua aplicação se 

iniciou com a mitigação de mudanças climáticas através do sequestro de carbono e, hoje, vêm 

sendo utilizada também em avanços em plantações, na retenção de água e também no controle 

da poluição e da fertilidade dos solos.20,21 

1.3. Biochar 

O PyC utilizado especialmente para fins agrícolas é denominado de biochar. Este 

termo foi introduzido em 2005 pelo pesquisador Peter Read da Universidade Massey na Nova 

Zelândia para definir a biomassa proveniente de um processo de pirólise para uso no aumento 

da fertilidade do solo. No entanto, por vezes este termo é aplicado erroneamente, 

principalmente em casos onde a utilização do vocábulo “carvão” seria a mais adequada.20,22 

Por isso, de modo mais preciso, a denominação biochar é utilizada para descrever o 

PyC gerado pela decomposição térmica da biomassa em condições de ausência parcial ou total 

de oxigênio que é intencionalmente aplicado no solo para aumento de sua fertilidade, 

sequestro de gás carbônico (CO2) atmosférico, diminuição das emissões de óxido nitroso 

(N2O) e para impedir a lixiviação de nutrientes.21,23,24 

Existem relatos de que ele era utilizado a centenas de anos atrás por moradores da 

região Amazônica que queimavam matéria orgânica a fim de tornar seus solos mais férteis, a 

chamada Terra Preta de Índio. Entretanto, esta prática foi deixada de lado após a chegada dos 

europeus em terras amazônicas. O interesse começou a ressurgir somente nos últimos 10 anos 

devido ao temor do aquecimento global, quando notada sua grande capacidade de captura de 

carbono.21 

O PyC na forma de carvão presente na Terra Preta de Índio assegura a capacidade do 

solo de reter carbono por longos períodos de tempo. Tal característica não era esperada em 

terras amazônicas, uma vez que devido ao elevado nível de umidade e às altas temperaturas da 

Amazônia, imaginava-se que a degradação da matéria orgânica ocorreria de forma mais rápida 

com grande liberação de CO2. Entretanto, nas Terras Pretas de Índio, tal fato leva de centenas 

a milhares de anos para acontecer.25 
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Segundo Schmidt e Noack, o PyC é constituído quase que totalmente de grupos 

aromáticos e é datado do período Devoniano, tendo suportado intempéries de diversas eras 

geológicas.17 Deste modo, admite-se uma contribuição significativa do PyC no sequestro de 

carbono levando em consideração o ciclo global de carbono.26,27 

A principal característica do biochar que acarreta em sua capacidade de sequestrar 

carbono do ambiente é a sua estabilidade química. Ele apresenta uma estrutura interna 

bastante estável e a externa caracterizada pela presença de grupos químicos bastante reativos, 

o que garante sua tendência de se ligar a substâncias orgânicas, água e aos nutrientes das 

plantas.25,28 

A avaliação da estabilidade do biochar também pode ser feita por uma análise da 

estabilidade do carbono no biochar e da proporção de estrutura de carbonos estáveis. Tal fato 

se deve à disposição da estrutura aromática do biochar, que é constituída por uma fase amorfa 

composta de anéis aromáticos aleatoriamente organizados e de uma fase cristalina composta 

de folhas poliaromáticas condensadas. Deste modo, o biochar que apresenta maior grau de 

aromaticidade e grau de condensação aromática é mais resistente à degradação biológica e /ou 

termoquímica (degradações bióticas e abióticas) e apresenta maior estabilidade.28-30 

Pesquisas recentes estimam que o tempo médio de permanência do biochar em solos 

varia de 1300 a 4000 anos e que o uso do método de sequestro de carbono tenha o potencial 

de reduzir as atuais emissões globais de carbono em até 10%.31-34 

Estudos também revelaram que a produção de gases de efeito estufa, como o N2O e 

metano (CH4) foi reduzida quando aplicado o biochar ao solo. Inclusive, é estimado que o 

biochar possa sequestrar bilhões de toneladas de carbono da atmosfera a cada ano (em torno 

de 5 a 30% do total de emissões globais), ao passo que a energia renovável e limpa é 

produzida simultaneamente para substituir os combustíveis fósseis ainda muito utilizados.34 

Foram observados também efeitos contundentes da aplicação de biochar nas 

plantações, no que diz respeito à melhora da retenção de umidade do solo devido à sua 

capacidade de atrair e reter água devido à sua estrutura porosa e alta área superficial. Esta 

particularidade do biochar pode diminuir os efeitos da seca sobre a produtividade dessas 

plantações em áreas propensas à aridez.35 

Em suma, o biochar é uma alteração feita no solo de característica local, barata e 

simples.30 Com isso, a coleta de informações sobre a distribuição de PyC nos solos de regiões 

com diferenças climáticas evidentes se torna imprescindível para avaliar o potencial de 

sequestro de carbono destes.36 
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A importância da quantificação do PyC é grande no que tange a avaliação de seu papel 

nos estoques de carbono do solo e seu destino no ambiente. No entanto, se trata de um grande 

desafio metodológico, uma vez que os reservatórios de PyC devem ser considerados como um 

modelo contínuo. Tal modelo é de grande complexidade, além de apresentar a coexistência de 

uma grande variedade de produtos com diferentes níveis de queima e com diferenças nas 

propriedades e estruturas.18,20 

Segundo Masiello, as técnicas de determinação de PyC podem ser divididas em seis 

diferentes grupos: técnicas microscópicas, ópticas, térmicas, químicas, espectroscópicas e dos 

marcadores moleculares, além de combinações destas.18 

1.4. Marcadores moleculares: BPCAs 

O método dos marcadores moleculares é uma ferramenta promissora no estudo das 

propriedades do biochar em matrizes ambientais, e é baseada na quantificação de compostos 

específicos produzidos durante o processo de carbonização de biomassa, como por exemplo, a 

levoglucosan ou os ácidos benzenopolicarboxílicos (BPCAs, do inglês benzenepolycarboxylic 

acids), gerados por oxidação química de estruturas aromáticas policíclicas.37,38 

A ideia por trás da determinação dos BPCAs neste método é a oxidação do PyC na 

presença de ácidos fortes sob alta temperatura e pressão, acarretando na clivagem e oxidação 

do anel benzênico. Deste modo, de 1 a 6 grupos carboxílicos são introduzidos nos anéis recém 

clivados. Estas novas moléculas aromáticas de anel simples com diferentes graus de 

carboxilação são denominadas simploriamente de B1, B2, B3, B4, B5 e B6, representando, 

respectivamente, o BPCA com um, dois, três, quatro, cinco ou seis grupos carboxílicos.39 

Na Figura 1 estão ilustradas as estruturas químicas dos BPCAs e seus respectivos 

valores de pKa: ácido benzoico (B1); ácido o-ftálico (B2) e seus respectivos isômeros meta e 

para; ácido trimésico (B3) e seus isômeros ácido hemimelítico (B3H) e trimelítico (B3T); 

ácido prenítico (B4) e os isômeros ácido melofânico e ácido piromelítico; ácido benzeno 

pentacarboxílico (B5); e ácido melítico (B6). 
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Figura 1: Estruturas químicas dos BPCAs. 

Na Tabela 1 estão listados os valores de pKa dos BPCAs presentes na Figura 1, 

excetuando-se os ácidos m-ftálico, p-ftálico, melafânico e piromelítico que são de difícil 

obtenção comercial. 

 

Tabela 1: Valores de pKas dos BPCAs.40 
BPCAs pKas 

 pKa1 pKa2 pKa3 pKa4 pKa5 pKa6 

B1 4,17 - - - - - 

B2 2,98 5,28 - - - - 

B3 3,12 3,89 4,70 - - - 

B3H 2,80 4,20 5,87 - - - 

B3T 2,52 3,84 5,20 - - - 

B4 2,06 3,25 4,73 6,21 - - 

B5 1,80 2,73 3,97 5,25 6,46 - 

B6 1,40 2,19 3,31 4,78 5,89 6,96 
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Entre as diferentes técnicas, a conversão do PyC em BPCAs como marcadores 

moleculares para processos de combustão tem ganhado cada vez mais atenção e é um dos 

métodos mais utilizados para identificar a presença de PyC.41,42 

O método desenvolvido pelo pesquisador Glaser, por exemplo, conhecido por sua 

seletividade devido à eliminação de interferentes, é realizado em condições severas de 

oxidação baseado na digestão de amostras de solo. A digestão é feita com ácido clorídrico 

(HCl) 32% a 170 °C por 4h e, em seguida, é realizado tratamento com ácido nítrico (HNO3) 

65% a 170°C por 8h com etapas de filtração, lavagem e secagem intercaladas entre as adições 

de ácido. Por fim, são adicionados os ácidos 2,2-bifenildicarboxílico e cítrico como padrões 

internos e a derivatização das amostras é realizada com a adição de trimetil silil-

trifluoracetamida por 2h a 80°C. Os derivados de oxidação são, então, separados por 

cromatografia a gás com detecção por ionização de chama (CG-DIC).38 

Anos mais tarde, Brodowski notou uma baixa formação de BPCA frente ao esperado 

no método de Glaser, uma vez que não foi observada a geração de nenhum dos BPCAs 

almejados, comprovando que a formação dos BPCAs está especificamente atrelada à oxidação 

a partir do processo de carbonização. Por isso, propôs a substituição da utilização do HCl por 

ácido trifluoroacético (TFA) e a utilização de uma menor quantidade de HNO3. Ao fim, a 

hipótese do autor foi confirmada, uma vez que, com as mudanças realizadas, foi possível a 

obtenção dos BPCAs nas amostras estudadas.43 

Precedido pelas pesquisas do autor Dittmar, que adotou os BPCAs como marcadores 

moleculares em amostras de água do mar fazendo o uso de cromatografia à líquido com 

detector de arranjo de diodos (CLAE-DAD), e por Schneider que desenvolveu um trabalho de 

comparação entre as técnicas de CLAE-DAD e CG-DIC, o pesquisador Cerqueira  

desenvolveu em 2015 um método capaz de reduzir os tempos de análises e aumentar a 

sensibilidade da técnica, utilizando a cromatografia a líquido de resolução rápida (CLRR) para 

análises de BPCAs.40,44,45 

O método desenvolvido por Cerqueira consistia da carbonização de amostras de 

eucalipto, pinus, bagaço de cana e coco a 450 °C por 1 h, seguida de tratamento com HNO3 

65% v/v em ampolas seladas e colocadas a 170 °C por 8 h em um micro-ondas. Ao fim do 

processo,  HNO3 é arrastado por um fluxo de nitrogênio (N2).
40 As determinações dos BPCAs 

foram realizadas por CLRR, que propiciou separações em 8 min de corrida.40 

De modo geral, a determinação de BPCAs por CG-DIC realizada por Dittmar 

necessitou de reações de derivatização química para melhorar a estabilidade dos analitos. Tal 

fato se deve às estruturas pouco termoestáveis e características pouco voláteis dos ácidos 
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carboxílicos que, por vezes, inviabiliza a identificação dos picos no cromatograma, podendo, 

até mesmo, não ocorrer separação de alguns picos.44 

A determinação por CLAE-DAD, realizada por Schneider e em parte por Cerqueira, 

requeria eliminação do excesso de HNO3 usado na oxidação do PyC presente na amostra antes 

das injeções devido ao risco de danificar internamente o equipamento, principalmente a 

coluna cromatográfica.40,45 

Com isso, a Eletroforese Capilar (EC) surge como mais uma alternativa para a 

determinação dos BPCAs. A redução da produção de resíduos devido à utilização de menor 

quantidade de amostra e solvente, a não necessidade de eliminar o excesso de HNO3 usado na 

oxidação do PyC, além do menor custo da coluna capilar de sílica fundida são algumas das 

vantagens desta técnica.46,47 

1.5.  Eletroforese Capilar 

Segundo Kuhn e Hoffstetter-Kuhn, a eletroforese é definida como o transporte de 

compostos eletricamente carregados (ionizados) ou ionizáveis sob a ação de um campo 

elétrico em solução eletrolítica. A separação ocorre de acordo com diferenças entre a 

mobilidades eletroforéticas de dois ou mais solutos.48,49 

A idealização da EC foi feita por Hjertén em 1967; no entanto, a publicação dos 

primeiros trabalhos envolvendo a técnica só ocorreu em meados da década de 1970. Em 

contrapartida, as primeiras metodologias bem-sucedidas foram publicadas por Everaerts e 

colaboradores em 1979 e por Jorgenson e Lukacs em 1981.47 

O trabalho de Jorgenson e Lukacs, inclusive, demonstrou as vantagens da EC se 

comparada aos outros meios, como placas de gel, papel, etc, para eletroforese. É a utilização 

das colunas capilares de diâmetros internos na faixa de 15-100 μm que possibilita uma melhor 

dissipação do calor e uma alta eficiência de separação com redução do tempo de análise.50 

Um esquema simplificado do sistema de EC pode ser visto na Figura 2. 
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Figura 2: Esquema ilustrativo do sistema de Eletroforese Capilar. *Constituída por 

solução tampão no pH adequado e, quando necessário, modificador orgânico e surfactante. 

 

O funcionamento do equipamento de EC é baseado na aplicação de um potencial 

elevado variando de 5 a 30 kV em um capilar de diâmetros bem reduzidos (50 a 100 µm) e 

com correntes de 10 a 100 mA. As extremidades do capilar (normalmente de sílica fundida), 

por sua vez, são mergulhadas em recipientes (vials) contendo o eletrólito de corrida, o qual 

também preenche o capilar. Um campo elétrico é aplicado e, consequentemente, uma corrente 

é gerada. Os eletrodos, feitos de materiais inertes como platina, também são mergulhados 

nesta solução tampão de modo a fechar o circuito. Por fim, o conteúdo que passa pelo capilar, 

também passa através do detector, geralmente um detector espectrofotométrico de absorção 

no ultravioleta e no visível (UV/Vis).47-49 

A solução da amostra, por sua vez, é introduzida em pequenas quantidades (1-10 nL) 

por uma das extremidades do capilar e o campo elétrico aplicado provoca a movimentação 

dos analitos em direção aos eletrodos.  A separação dos analitos é feita por meio de um fluxo 

eletricamente induzido, o fluxo eletrosmótico (FEO), que origina a movimentação dos solutos 

em direção ao detector através de um fluxo da solução dentro do capilar.47 

Geralmente, os capilares são feitos de sílica fundida recoberta por uma camada externa 

de poliimida, conferindo maior resistência mecânica. Na chamada janela óptica, parte desse 

recobrimento é removido para que esta janela seja então alinhada ao centro óptico do detector. 
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Já no interior do capilar, há grupos silanóis (SiOH) que se ionizam completamente em valores 

de pH elevados, adquirindo carga negativa.47  

Com isso, uma camada de cátions (contra-íons) se aproxima da superfície negativa, 

como uma tentativa de manter a eletroneutralidade do meio. Deste modo, é formada uma 

dupla camada denominada camada de Stern, composta por íons ligados à superfície do capilar 

por forças de coesão e eletrostáticas. Além disso, outra região de íons que por difusão se 

movem para o interior da solução é criada e gera uma diferença de potencial (ddp), o chamado 

potencial zeta, conforme ilustrado na Figura 3. 47,48 

 

Figura 3: Distribuição de uma dupla camada de cargas em um capilar negativamente 

carregado. 

Quando a ddp é aplicada, os íons solvatados pela água migram para o catodo, 

resultando em uma movimentação das espécies em direção ao detector, gerando o já 

mencionado FEO. Como este fluxo é influenciado pela ionização dos grupos silanóis, ele é 

altamente dependente da força iônica (quanto maior, maior a compressão da dupla camada e 

menor o fluxo) e do pH do eletrólito (em valores de pH abaixo de 4, a ionização é baixa e o 

fluxo é pequeno e acima de 9, a ionização é completa e o FEO é alto). 47 

Existem diversos modos de separação em EC com mecanismos e seletividades 

particulares, isto é, técnicas embasadas em uma mesma premissa da migração através do 

efeito de um campo elétrico, no entanto, com mecanismos de separação distintos. São elas: 

eletroforese capilar em solução livre, cromatografia eletrocinética micelar, isotacoforese 

capilar, focalização isoelétrica capilar, eletroforese capilar em gel e eletrocromatografia 

capilar. 

A Eletroforese Capilar em Solução Livre (ECSL) foi a técnica empregada neste 

trabalho e é uma das mais utilizadas devido a sua maior simplicidade. Ela se baseia na 
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introdução, sob ação de um campo elétrico, de uma solução da amostra ou do padrão analítico 

no capilar, já contendo a solução tamponante (eletrólito de corrida ou BGE, do inglês 

background electrolyte) em pH que propicie a ionização dos analitos. Deste modo, ocorre a 

migração dos íons dos analitos e da solução tampão em direção ao catodo (polo negativo), que 

é o sentido convencional no sistema EC.51 

Esta migração ocorre devido à combinação do FEO e do chamado fluxo eletroforético 

(FEF). O FEF se direciona ao eletrodo de carga oposta ao do analito. No caso de compostos 

com espécies iônicas de diferentes cargas, estas migrarão para os eletrodos correspondentes 

com um FEF produzido conforme velocidade de cada íon e do FEO. Com isso, considerando 

o sentido convencional de migração (do anodo para o catodo), os cátions chegarão de forma 

mais rápida ao detector, pois migrarão no mesmo sentido do FEO, isto é, em direção do 

catodo. Por outro lado, os ânions, por serem atraídos pelo anodo, chegarão mais lentamente ao 

detector. Entretanto, o direcionamento dos analitos ao detector será feita pelo FEO, devido à 

sua maior velocidade se comparada a dos íons.51 

A separação, por sua vez, ocorre devido à diferença das mobilidades dos íons oriundas 

das densidades de carga e, consequentemente, das razões carga/raio, a chamada mobilidade 

eletroforética. Com isso, esta separação é registrada no eletroferograma, o gráfico da resposta 

do detector em função do tempo necessário para o íon percorrer o capilar até sua detecção, o 

tempo de migração.47,51 

A mobilidade eletroforética das espécies é diretamente influenciada pela força elétrica 

(Fe) e pela força de arraste (Fa). No caso de uma espécie carregada positivamente, por 

exemplo, a força elétrica está presente no sentido de direcionamento do cátion em direção ao 

catodo e a força de arraste em direção ao anodo, conforme Figura 4.  

 

Figura 4: Sentido da força elétrica (Fe) e da força de arraste (Fa) para uma espécie carregada 

positivamente 

As equações (1) e (2) se referem à essas duas forças:48 

                   Equação (1) 

                       Equação (2) 
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Onde: 

Fa = força de arraste 

Fe = força elétrica 

Zi = número de carga      

e0 = carga elementar (1,6x10-19 C) 

E = campo elétrico 

Ƞ = viscosidade da solução 

 = velocidade de migração do íon 

    

R = raio do íon 

Com a aplicação da ddp, essas forças se igualam, uma vez que a migração dos íons se 

dará a uma velocidade constante, conforme demonstrado na Equação 3. 

           Equação (3) 

 

    

 

        Equação (4) 

Na Equação (4), é possível observar que a velocidade de migração dos íons e o campo 

elétrico são diretamente proporcionais entre si. A constante de proporcionalidade entre essas 

duas variáveis é dada pela mobilidade eletroforética ( ), como expresso na Equação (5): 

 Equação (5) 

Na equação acima, além da relação proporcionalmente inversa entre a viscosidade da 

solução e a mobilidade do fluxo eletrosmótico, é possível notar também que a mobilidade 

eletroforética está relacionada com o raio iônico, constante dielétrica e a carga. A relação com 

esses parâmetros implica em uma dependência de fatores como o pH e a força iônica do meio, 

assim como a relação com a viscosidade revela uma dependência de aspectos como a 

temperatura da solução presente no interior do capilar. 

A V0
el mencionada apresenta relação direta com a  e com a mobilidade 

eletrosmótica ). Com isso, a chamada mobilidade eletroforética aparente de um soluto 

 é a soma vetorial da  e da , conforme ilustrado na Equação 6.52 

                    Equação (6) 
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A determinação prática do valor da  é feita por meio do tempo de migração do 

soluto e outros parâmetros experimentais como o tempo de migração (tm), o comprimento 

efetivo do capilar (Lef), o comprimento total do capilar (Lt) e a ddp, conforme Equação 7. 

 = Lef/ tmE = (Lef Lt) / tmV      Equação (7) 

Em EC, os efeitos de alargamento dos picos são menos comuns devido à ausência de 

uma fase estacionária (FE) decorrentes dos fenômenos de transferência de massa entre a FE e 

a fase móvel (FM), como ocorre na cromatografia. Essa alta eficiência é oriunda também da 

aplicação de diferença de potencial no sistema ao invés de pressão como ocorre nos métodos 

cromatográficos, gerando um FEO uniforme e impedindo a formação de gradientes de 

velocidade por toda a extensão do capilar.51 

Sendo assim, a técnica de EC se mostra passível de ser empregada como alternativa 

aos métodos cromatográficos, além de possuir instrumentação mais simples, com menor 

geração de resíduos e de menor custo para o estudo e com possível potencial para a avaliação 

de carbono pirogênico em amostras ambientais. 
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2. OBJETIVOS  

2.1. Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo geral determinar os BPCAs por meio do 

método de marcadores moleculares através da técnica de EC-UV, a fim de estudar amostras 

de palha de cana fornecidas pela EMBRAPA Solos. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Avaliar a metodologia por EC-UV previamente desenvolvida para determinação de 

BPCAs através de ensaios de recuperação nas amostras de palha de cana carbonizadas em 

quatro diferentes temperaturas de pirólise (350, 450, 550 e 650 ºC).  

- Aplicar o método para determinação de BPCAs por EC-UV na análise das amostras 

de palha de cana fornecidas pela EMBRAPA Solos. 



30 
 

 

3. METODOLOGIA 

3.1.  Materiais e reagentes 

A água ultrapura (18,2 MΩcm) utilizada no preparo de todas as soluções foi obtida 

através do sistema de purificação de água Arium Confort, da Sartorius, Alemanha. Os padrões 

de BPCAs utilizados neste trabalho (B3H, B3T, B4 e B5) foram gentilmente fornecidos pela 

EMBRAPA Solos.  Ácido bórico (Merck, Alemanha), hidróxido de sódio (ProQuímicos, 

Brasil),  metanol (J. T. Baker, EUA) e acetonitrila (J. T. Baker, EUA) foram utilizados na 

otimização do método eletroforético, no preparo do eletrólito de corrida e nas etapas de 

limpeza entre as injeções e ao final delas no sistema EC. 

 

3.2. Soluções  

 As soluções estoque dos BPCAs de concentração 10 mg L-1 foram preparadas pela 

pesagem de massa adequada de cada ácido em balança analítica (GR-202, AND, Japão) e 

posterior solubilização em 100 mL de água ultrapura. Soluções diluídas foram preparadas 

diariamente a partir destas utilizando alíquotas apropriadas e avolumadas com água ultrapura. 

As diluições foram feitas por meio do uso de micropipetas automáticas (LabMate Soft) de 

volumes variáveis calibradas em balões volumétricos de 10 mL e, ao final, as soluções foram 

filtradas com filtros de politetrafluoretileno (PTFE) de 0,45 μm (Agilent, Alemanha). 

Uma solução 1000 mg L-1 de ácido difenoico (Sigma-Aldrich, 2009), utilizado como 

padrão interno, foi preparada por meio da pesagem de 190 mg na balança analítica e posterior 

solubização com água ultrapura em um balão volumétrico de 100 mL. 

O eletrólito de trabalho foi preparado diariamente pela diluição de solução estoque de 

ácido bórico 0,5 mol L-1 em água ultrapurificada, obtendo uma concentração final de 50 mmol 

L-1. O ajuste de pH dessa solução era feito em pHmetro (DM-22, Digimed, Brasil) pela adição 

de hidróxido de sódio (NaOH) 1,0 mol L-1 em constante agitação até que se obtivesse o valor 

de 9,5. 

3.3. Instrumentação 

Os padrões analíticos foram analisados sob condições operacionais otimizadas 

juntamente com Ornelas.53 A detecção, por sua vez, foi realizada no UV/Vis no comprimento 

de onda de 200 nm. Já o sistema de EC da marca Agilent modelo 7100 e o software Agilent 
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ChemStation versão B.04.03 foram utilizados para obtenção de dados e eletroferogramas 

(Figura 5). 

Tabela 2: Condições operacionais otimizadas.53 

Parâmetros 
Condições 

otimizadas 

BGE 

Tampão borato 50 mmol L-1 

pH 9,5 

Parâmetros 

instrumentais 

Temperatura 25 °C 

Diferença de potencial 30 kV 

Pressão 50 mbar 

Tempo de introdução das 

soluções padrão e amostras 
20 s 

Capilar 

Comprimento total 58,5 cm 

Comprimento efetivo 50,0 cm 

Diâmetro interno 75 μm 

 

 

Figura 5: Sistema de Eletroforese Capilar,  Agilent - modelo 7100 e software ChemStation 

versão B.04.03. 
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Os capilares de sílica fundida com diâmetro interno de 75 μm são da marca NST 

(Nano Separation Technologies). Para conferir resistência mecânica ao capilar, ele é revisto 

por uma camada de poliimida que foi retirada pela queima de suas pontas e da janela óptica, 

feita à 8,5 cm de uma das pontas e com comprimento de aproximadamente 0,5 cm (Figura 6).  

 

Figura 6: (a) Pontas do capilar sem a cobertura de poliimida e (b) janela óptica já inserida 

dentro do alinhador. 

O capilar foi, então, cuidadosamente disposto em um dispositivo chamado cassete, 

onde, conforme ilustrado na Figuras 6 e 7, ele foi enrolado na parte interna do cassete, de 

modo que as pontas estivessem alinhadas à uma mesma altura e a janela óptica estivesse 

inserida corretamente no alinhador para adequada detecção. Além de proteger o capilar, o 

cassete possibilita o encaixe das pontas do capilar nos eletrodos e proporciona equilíbrio 

térmico em seu interior. 

 

Figura 7: Cassete, onde ficam dispostos o capilar e o alinhador. 
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No ínicio de cada dia de trabalho, era feito um condicionamento do capilar a fim de 

desprotonar os grupamentos silanóis no interior do capilar, de forma que a superfície interna 

do capilar ficasse carregado negativamente. Esse procedimento consistia da passagem de água 

ultrapura durante 60 s; solução de NaOH (1 mol L-1) durante 900 s;  novamente água ultrapura 

por mais 600 s e, por fim, 600 s do BGE.  

O procedimento de limpeza entre injeções, por sua vez, foi fundamental para que se 

garantisse a reprodução dos resultados. Este consistia na passagem de acetronitrila por 60 s, 

água ultrapura durante 60 s, seguida de solução de NaOH (1 mol L-1) durante 60 s,  água 

ultrapura novamente durante 60 s e, por fim, 120 s de BGE.  

A cada injeção feita, foi realizado um procedimento de limpeza do capilar, com a 

passagem, em sequência, de água ultrapurificada à 40ºC por 600 s, acetronitrila por 300 s à 25 

ºC e, para finalizar, 600 s de água ultrapurificada também à 25 ºC. 

Já ao final de cada dia de trabalho, um procedimento de limpeza era realizado com 

água ultrapura durante 300 s, MeOH durante 300 s, solução  MeOH:H2O 50:50 % v/v durante 

300 s e mais 300 s de passagem de ar pelo capilar, de modo à secá-lo. 

3.4. Preparo da amostra 

A amostra de palha de cana foi fornecida pela EMBRAPA Solos através da 

colaboração do Dr. Etelvino Novotny. A amostra cedida apresentava granulometria inferior à 

2 μm e foi disponibilizada em quatro temperaturas de pirólise diferentes: 350, 450, 550 e 650 

ºC. 

A metodologia deste trabalho foi baseada nas diretrizes experimentais descritas por 

Dittmar e Cerqueira.40,44 O trabalho experimental foi iniciado com a pesagem de 5,00 mg da 

amostra em ampola de vidro transparente de 5 mL. 

Após a adição de 500 μL de ácido nítrico concentrado (HNO3 65% v/v) com uma pipeta 

graduada de vidro, a ampola foi vedada com auxílio de um maçarico e colocada no interior de 

um tubo de teflon que continha previamente 4 mL de água (Figura 8). O tubo foi então fechado 

e encaminhado para a estufa, onde foi aquecido a 170 ºC durante um período de 8 horas. 
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Figura 8: (a) Ampola de vidro e (b) Tubo de teflon.  

Passado o tempo previsto, o tubo e a ampola foram retirados da estufa e colocados a 

resfriar. Então, o tubo foi aberto e, cuidadosamente a água presente no seu interior foi 

descartada e a ampola resgatada. A ampola foi aberta e seu conteúdo foi, então, transferido 

quantitativamente para um bécher e a ampola lavada 3 vezes com água ultrapura para evitar 

perdas de amostra durante a transferência. 

Este mesmo bécher foi também lavado 3 vezes com água ultrapura após seu conteúdo ser 

transferido para um balão volumétrico de 10 mL, no qual a solução foi posteriormente 

avolumada e diluída à um fator de 1:20. 

Da solução resultante, uma alíquota de 1 mL foi retirada e transferida para outro balão 

volumétrico de 10 mL, onde também foram adicionados 200 μL de NaOH 5,0 mol L-1 para 

neutralizar a solução. Nas amostras com temperaturas de pirólise diferentes foram preparadas 

soluções ditas não fortificadas e fortificadas. As soluções fortificadas dizem respeito à adição de 

600 μL da solução de 100 mg L-1 de cada um dos 4 BPCAs selecionados (B3H, B3T, B4 e B5), 

caracterizando uma solução diluída de 0,6 mg L-1 para determinação nas amostras e de 100 μL 

do ácido difenoico, o padrão interno (PI), à 1,0 mg L-1. Deste modo, a diluição final tanto das 

amostras não fortificadas, quanto das fortificadas foi de 200 vezes. 

Por fim, a amostra foi agitada em vórtex por 60 s e filtrada com filtro de seringa do tipo 

PTFE de 0,45 μm para um vial e, então, introduzida no sistema EC. 
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Um esquema simplificado da metodologia descrita se encontra ilustrado na Figura 9. 

 

Figura 9: Esquema do processo de preparo e tratamento das amostras. 

No preparo da amostra para introdução no sistema EC foi adicionado NaOH 5,0 mol 

L-1 para aumento do pH da solução a um valor próximo ao do BGE. Este é um passo 

importante neste preparo, uma vez que o meio reacional da amostra é extremamente ácido 

devido à adição do HNO3 65% v/v. A elevada acidez, além de causar a diminuição do pH e, 

consequentemente, desativar os grupamentos silanóis do capilar, deixando-os protonados, 

prejudica o FEO e a migração dos analitos. Tal fato se deve ao perfil característico dos 

BPCAs ilustrados nos diagramas de distribuição citados anteriormente, onde a desprotonação 

total destes só ocorre em valores de pH superiores a 7,0. 

3.5. Tratamento dos dados obtidos 

Os dados obtidos foram tratados em planilha Excel 2019. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A metodologia por EC-UV utilizada neste trabalho de monografia de final de curso, 

foi previamente desenvolvida e validada no grupo do LaQAFA por Ornelas53 e Bárbara Mulè 

Gonçalves em seu projeto de Iniciação Científica como bolsista do Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Federal Fluminense (PIBIC-UFF) desde 2017. 

Este trabalho é, portanto, um complemento da referida dissertação através da realização de 

estudos de exatidão e aplicação do método em amostras reais de PyC (conforme será 

mostrado nas Seções abaixo). 

 

4.1. Estudos prévios 

Primeiramente, cabe ressaltar alguns pontos importantes para a sequência do trabalho. 

Embora, os estudos realizados pelo grupo (LaQAFA) tenham sido realizados com 8 

BPCAs (B1, B2, B3, B3H, B3T, B4, B5 e B6), nesta monografia somente 4 foram 

selecionados (B3H, B3T, B4 e B5) por questão de tempo para a realização da mesma.  Esta 

seleção foi baseada na boa separação obtida entre eles e o padrão interno utilizado como 

marcador de referência em estudos previamente realizados com padrões analíticos destes 

ácidos, conforme ilustrado na Figura 10. 

 

Figura 10: Eletroferograma representativo da ordem de saída dos ácidos B1, B2, B3H, B6, 

B3, B3T, B5 e B4 com detecção em 200 nm pelo método EC-UV desenvolvido 

(ADAPTADO).53 Condições: BGE composto por tampão borato 50 mmol L-1, pH 9,5; 

concentração dos BPCAs 1,0 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 
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As condições otimizadas utilizadas para obtenção do eletroferograma (Figura 10) e 

mencionadas anteriormente incluem a utilização do eletrólito de corrida (ácido bórico 50 

mmol L-1) em pH 9,5. A escolha deste pH, após a realização dos estudos necessários, se deve 

ao pKa de 9,24 do ácido e consequente faixa de tamponamento entre 8,24 e 10,24.  

Como pode ser observado nos diagramas de distribuição na Figura 11, os BPCAs 

selecionados em valores de pH acima de 7,0 estão completamente desprotonados, adquirindo, 

portanto, carga negativa, de forma que a migração destes em direção ao catodo no momento 

da injeção pode ser dificultada, aumentando o tm. Ou seja, dentre outros fatores envolvidos, 

quanto maior o número de cargas negativas na molécula, maior o tm.  

 

Figura 11: Diagramas de distribuição das espécies estudadas: (a) B3H; (b) B3T; (c) B5; (d) 

B4. 

4.2. Mistura de BPCAs 

Previamente ao estudo de cada amostra, foi promovida a injeção de uma mistura de 

soluções de 0,6 mg L-1 dos padrões analíticos dos quatro BPCAs selecionados, obtendo-se 

eletroferogramas como o presente na Figura 12. Esta concentração foi escolhida por 

representar o meio da curva analítica obtida em estudos prévios. 
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Figura 12: Eletroferograma correspondente à injeção da mistura dos BPCAs selecionados. 

Condições: BGE composto por tampão borato 50 mmol L-1, pH 9,5; concentração dos BPCAs 

0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25°C, 30 kV. 

Através destes eletroferogramas, foi comprovada a ordem de saída obtida no 

desenvolvimento do método e por meio do software do equipamento, foi possível obter a área 

de cada padrão. 

4.3. Determinação dos BPCAs selecionados nas amostras de palha de cana 

utilizando o método EC-UV 

Em cada uma das amostras de palha de cana foram realizados ensaios de recuperação. 

As amostras ditas não-fortificadas contavam apenas com a adição de 100 μL do padrão 

interno (ácido difenoico) 1,0 mg L-1 para atuar como referência no estudo realizado, além de 

atenuar erros sistemáticos e aleatórios.  

Já as amostras fortificadas foram assim chamadas devido à adição de 600 μL de cada 

um dos 4 BPCAs selecionados (B3H, B3T, B4 e B5) caracterizando uma solução diluída de 

0,6 mg L-1 para determinação nas amostras e de 100 μL do PI, o padrão interno (PI), à 1,0 mg 

L-1 para fins de identificação dos picos característicos de cada BPCA na amostra através de 

observações do aumento de área. A adição de PI nas amostras fortificadas de temperatura de 

pirólise de 350 e 450 ºC era feita com um volume de 1 mL nas primeiras injeções. No entanto, 

foi observado que a área correspondente ao PI estava muito discrepante aos demais picos do 

eletroferograma, cerca de 10 vezes maior ao que era esperado, o que prejudicaria cálculos 

futuros de estimativa da recuperação. Por isso, para estas injeções a área do PI em cada 
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eletroferograma foi considerada como a décima parte do valor obtido e nas injeções 

posteriores, referentes às amostras de outras temperaturas de pirólise (550 e 650 ºC), foi 

adicionado o volume correto mencionado anteriormente (100 μL). 

 A escolha da concentração de 0,6 mg L-1 para a fortificação foi baseada nas curvas 

analíticas construídas previamente, onde este era o meio da faixa linear.  

A Figura 13 é representativa de uma curva analítica para o método EC-UV 

desenvolvido. 

 

Figura 13: Curva analítica (adaptada) representativa do B5 previamente construída em 

conjunto com o trabalho de dissertação de mestrado de Ornelas.53 

Os eletroferogramas correspondentes à amostra de 350 ºC com e sem fortificação se 

encontram ilustrados na Figura 14. 
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Figura 14: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana (pirolisada a 

350 ºC): (a) não-fortificada e (b) fortificada. Condições:  BGE composto por tampão borato 

50 mmol L-1, pH 9,5; concentração dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 

É possível notar grande semelhança no perfil dos eletroferogramas, principalmente o 

que tange o tempo de migração (tm) de cada espécie. A partir da observação do tm, do aumento 

de área de alguns picos e avaliação dos espectros UV deles por meio do software do 

equipamento (Figura 14), foi possível identificar alguns picos referentes aos BPCAs 

estudados e ao PI utilizado como referência. 

Foi observado que os picos em tm= 31,4, 45,9 e 57,7 min presentes no eletroferograma 

da amostra não-fortificada aumentaram de área se comparados à picos que saíram com tm 

semelhante (31,4, 46,4 e 57,7 min, respectivamente) no eletroferograma da amostra com 

fortificação. Através dos espectros obtidos e da ordem de saída esperada ilustrada na Figura 

12, acredita-se que estes sejam respectivamente, os BPCAs de interesse B3H, B5 e B4. 

O pico presente em tm= 12,8 min no eletroferograma da amostra fortificada 

corresponde ao PI e no tm= 36,7 min é observado um pico que não está presente no 

eletroferograma da amostra sem fortificação. Também devido ao espectro obtido para este 

pico e para os anteriormente mencionados, suspeita-se que este seja o pico correspondente ao 

B3T e, portanto, infere-se que este BPCA não está presente na amostra analisada e que 

somente apareceu neste eletroferograma devido à adição do padrão. 
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Por meio das áreas dos picos citados acima, foi possível calcular uma estimativa de 

recuperação a partir da Equação (6): 

 x 100                        Equação (6) 

Onde,  

A1= área do analito na amostra fortificada/área do padrão interno adicionado na 

amostra fortificada 

A0 = área do analito na amostra não-fortificada/área do padrão interno adicionado na 

amostra não-fortificada 

A2 = área da solução-padrão do analito utilizada na fortificação/área do padrão interno 

adicionado na mistura de BPCA54 

O cálculo de recuperação foi estimado utilizando as áreas obtidas. Além disso, este 

cálculo também foi feito através das concentrações obtidas pelas equações das curvas 

analíticas de cada BPCA, ilustradas na Tabela 3, juntamente com os demais parâmetros 

analíticos de mérito. 
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Tabela 3: Parâmetros analíticos de mérito (ADAPTADO).53 

 

Equação curva 

analítica(a) 

Coeficiente de 

determinação 

(R2) 

Faixa Linear 

(mg L-1) 

LQ 

(mg L-1) 

LD 

(mg L-1) 

Repetibilidade(b)            

(DPR%, n = 6) 

Precisão 

Intermediária(c) 

(DPR%, n = 18; 2 dias) 

B3H y = 1,6159x + 0,118 R² = 0,999 02 – 1,0 0,2 ± 0,020 0,06 ± 0,020 < 4,7 % < 4,7 % 

B3T y = 2.0534x + 0,164 R² = 0,999 02 – 1,0 0,2 ± 0,046 0,06 ± 0,046 < 4,5 % < 4,2 % 

B5 y = 2,5249x - 0,074 R² = 0,999 02 – 1,0 0,2 ± 0,007 0,06 ± 0,007 < 3,9 % < 4,9 % 

B4 y = 1,6240x - 0,029 R² = 0,998 02 – 1,0 0,2 ± 0,038 0,06 ± 0,038 < 4,5 % < 4,6 % 

(a) y = área BPCA/área PI; x = concentração em mg L-1. 

(b) (c) DPR % baseado em seis e três medições consecutivas da área BPCA/área PI (1 mg L-1), utilizando três níveis de concentração para cada 

BPCA: 0,2; 0,6 e 1 mg L-1. 



43 
 

Os valores obtidos por meio das equações das curvas analíticas podem ser vistos na 

Tabela 4. 

Tabela 4: Ensaios de recuperação realizados na amostra palha de cana obtida em temperatura 

de pirólise de 350 ºC. 

 Amostra não 

fortificada 

Amostra 

fortificada 

Padrões 

(0,6 mg L-1) 

Recuperação (%) obtida 

pelas 

 
tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área Áreas Concentrações 

PI - - 12,8 34,5 4,3 37,0 - - 

B3H 31,4 6,0 31,4 22,0 9,8 44,0 39 43 

B3T - - 36,7 30,0 11,9 43,0 - - 

B5 45,9 113,5 46,4 131,5 13,3 33,0 59 61 

B4 57,7 39,0 57,7 96,0 18,7 61,0 100 99 

 

Neste momento do estudo ainda não era feita a adição de PI na amostra não-

fortificada. Portanto, para fins estimativos, tomou-se o valor da área de PI obtida na amostra 

fortificada para realização de ambos os cálculos. 

Já a ausência do pico correspondente ao B3T no eletroferograma da amostra não-

fortificada impossibilita o cálculo de recuperação deste BPCA na amostra em questão. 

Os valores de recuperação obtidos, segundo documentos DPQ-CGCRE-008 

(“Orientação sobre validação de métodos analíticos”) do Instituto Nacional de Metrologia, 

Normalização e Qualidade Industrial (INMETRO), devem estar compreendidos entre 80-120 

%, para que a confiabilidade do método para aquele analito seja atestada.54 No entanto, como 

pode ser visto na Tabela 3, apenas a recuperação do B4 se mostrou dentro da faixa 

mencionada, enquanto os valores referentes ao B3H e ao B5 ficaram abaixo do esperado.  

Um dos fatos que pode ter ocasionado isto foi a não realização da adição de PI na 

amostra não-fortificada até este momento do estudo e, consequentemente, a utilização do 

valor obtido na amostra fortificada para realização dos cálculos, gerando variações e 

subestimação do valor final de recuperação para estes BPCAs. 

Além disso, o impedimento da realização de uma sequência de injeções oriundo de 

sucessivos problemas de limpeza do sistema de EC após injeção das amostras, inviabilizou a 



44 
 

repetição destas injeções em um mesmo dia e confirmação dos dados obtidos, uma vez que a 

produtividade foi seriamente prejudicada.  

Em seguida, foi iniciado o estudo da amostra de palha de cana com temperatura de 

pirólise de 450 ºC. A identificação dos picos foi feita através da observação do aumento de 

área após fortificação e pelos espectros fornecidos pelo software (Figura 

15).

 

Figura 15: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana (pirolisada a 

450 ºC): (a) não-fortificada e (b) fortificada. Condições:  BGE composto por tampão borato 

50 mmol L-1, pH 9,5; concentração dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 

O perfil dos eletroferogramas se mostrou bastante similar, assim como os tempos de 

migração (tm) de cada espécie. Foi observado que os picos em tm= 32,4, 46,9 e 61,1 min do 

eletroferograma da amostra não-fortificada apresentaram aumento de área quando comparados 

aos picos que saíram com tm análogos (32,1, 47,1 e 59,6 min, respectivamente) no 

eletroferograma da amostra fortificada. Por isso, acredita-se que, segundo a ordem de saída 

esperada e os espectros, estes sejam, respectivamente, o B3H, B5 e B4. 

O pico em tm= 13,0 min presente no eletroferograma da amostra fortificada 

corresponde ao PI. Já o pico observado em tm= 38,2 min após fortificação não está presente no 

eletroferograma da amostra não-fortificada. A partir dessa observação e do espectro obtido, 

acredita-se que este seja o pico correspondente ao B3T que, assim como na amostra de 350 
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ºC, ele não está presente na amostra de 450 ºC e que seu aparecimento apenas ocorreu devido 

à fortificação com padrão analítico. 

Por meio dos valores de área obtidos, foi possível calcular uma estimativa da 

recuperação de cada um dos analitos, conforme ilustrado na Tabela 5. 

Tabela 5: Ensaios de recuperação realizados na amostra palha de cana obtida em temperatura 

de pirólise de 450 ºC. 

 Amostra não 

fortificada 

Amostra 

fortificada 

Padrões 

(0,6 mg L-1) 

Recuperação (%) obtida 

pelas 

 
tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área Áreas Concentrações 

PI - - 13,0 35,0 4,3 37,0 - - 

B3H 32,4 55,5 32,1 91,5 9,8 44,0 87 95 

B3T - - 38,2 44,0 11,9 43,0 - - 

B5 46,9 141,5 47,1 174,0 13,3 33,0 104 97 

B4 61,1 41,5 59,6 91,5 18,7 61,0 87 85 

 

Assim como mencionado para a amostra de 350 ºC, o valor da área do PI na amostra 

fortificada foi considerado também para os cálculos realizados da amostra não-fortificada.  

Além disso, também não foi observada a presença do pico correspondente ao B3T no 

eletroferograma da amostra não-fortificada, o que inviabiliza o cálculo da recuperação deste 

analito.  

Os demais BPCAs apresentaram valores de recuperação dentro da faixa de 80-120 % 

recomendada pelo INMETRO para confiabilidade do método na determinação destes 

analitos.54 

Prosseguiu-se com o estudo das amostras com a análise da amostra pirolisada à 550 

ºC. Neste momento do trabalho, a adição de PI foi realizada nas amostras sem e com 

fortificação e no volume adequado de 100 μL, conforme ilustrado na Figura 16 juntamente 

com a identificação dos picos pelo aumento de área e pelos espectros: 
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Figura 16: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana (pirolisada a 

550 ºC): (a) não-fortificada e (b) fortificada. Condições:  BGE composto por tampão borato 

50 mmol L-1, pH 9,5; concentração dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 

Nos eletroferogramas observa-se claramente que a partir do pico identificado como B5 

houve uma menor velocidade de migração dos demais constituintes na amostra não 

fortificada. Pode ser observado que os picos em tm= 16,0 e 23,3 min do eletroferograma da 

amostra não-fortificada aumentaram de área se comparados aos picos que migraram com os tm 

15,8 e 20,3 min, respectivamente no eletroferograma da amostra com fortificação. Segundo a 

ordem de saída esperada e os espectros, acredita-se que estes sejam o B5 e B4. 

Os picos em tm= 5,0 min na amostra não-fortificada e em tm= 5,0 min no 

eletroferograma da amostra fortificada correspondem ao PI. O pico observado em tm= 13,9 

min após fortificação, por sua vez, não está presente no eletroferograma da amostra não-

fortificada. Suspeita-se mais uma vez que este seja o B3T como ocorrido nas demais amostras 

estudadas, o que foi confirmado pelo espectro obtido. 

No pico presente em tm= 12,2 min no eletroferograma da amostra fortificada foi 

observado um aumento de área se comparado ao pico análogo presente em tm= 12,0 min no 

eletroferograma da amostra não-fortificada. No entanto, foi observado também o 

aparecimento de um pico mal resolvido em relação ao presente no tm= 12,2 min no 

eletroferograma da amostra fortificada. Levanta-se a desconfiança de que o analito B3H 

poderia não estar presente nesta amostra e que o surgimento deste pico de baixa resolução 

possa ter sido proveniente da fortificação com o padrão analítico desta espécie.  
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Deste modo, os espectros de todos os picos foram avaliados separadamente. Na Figura 

17, é observada total disparidade entre o pico presente na amostra não fortificada e o espectro 

do pico maior da amostra fortificada, e uma certa semelhança entre o espectro do pico da 

amostra não-fortificada com o espectro do pico menor presente no eletroferograma da amostra 

fortificada. Entretanto, esta semelhança não é total, o que indica 2 possibilidades: a ausência 

do analito B3H nessa amostra ou a presença em baixa concentração. Nesta última 

possibilidade, suspeita-se que o pico referente ao B3H na amostra não-fortificada tenha se 

unido à esta espécie que apresentou maior sinal e gerou o espectro (a). Suspeita esta 

corroborada pelo fato de que o pico apresentou área muito superior ao do padrão de B3H, 

conforme será visto mais adiante. Com a fortificação e consequente aumento da concentração 

de B3H no meio, entretanto, a absorção do B3H aumentou, acarretando no surgimento de um 

sinal mais proeminente se comparado ao da outra espécie. 

 

Figura 17: Espectros obtidos pelo software Agilent ChemStation versão B.04.03 referentes 

aos picos presentes em (a) tm= 12,0 min, amostra não-fortificada, (b) tm= 12,2 min, amostra 

fortificada (pico maior) e (c) tm= 12,2 min, amostra fortificada (pico menor); vide 

eletroferogramas da Figura 16. 

Foi possível comprovar que o espectro (b) da Figura 16 correspondia ao B3H por meio 

de uma comparação com o espectro do padrão analítico de B3H injetado à mesma 

concentração (0,6 mg L-1) também utilizando o software do equipamento, o qual foi observada 

grande semelhança, conforme pode ser visto na Figura 18. 
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Figura 18: Espectro do padrão analítico do B3H 0,6 mg L-1 obtido pelo software Agilent 

ChemStation versão B.04.03. 

Por isso, a fim de obter a área do pico correspondente ao espectro (b) presente na 

Figura 17, o qual sugere-se ser o B3H, foi realizada uma integração aproximada dos picos que 

apresentaram baixa resolução, tanto na amostra fortificada, quanto na não-fortificada, onde foi 

observado um pequeno pico proeminente do lado direito do pico em tm= 12,0 min. Deste 

modo, com os valores de área obtidos, foram calculadas estimativas da recuperação de cada 

um dos analitos listados na Tabela 6. 

Tabela 6: Ensaios de recuperação realizados na amostra palha de cana obtida em temperatura 

de pirólise de 550 ºC. 

 Amostra não 

fortificada 

Amostra 

fortificada 

Padrões 

(0,6 mg L-1) 

Recuperação (%) obtida 

pelas 

 
tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área Áreas Concentrações 

PI 5,0 35,5 5,0 38,5 4,3 37,0 - - 

B3H 12,0 
142,0 

12,2 
156,0 

9,8 44,0 91 101 
6,0 48,0 

B3T - - 13,9 163,5 11,9 43,0 - - 

B5 16,0 283,0 15,8 340 13,3 33,0 96 89 

B4 23,3 78,0 20,3 160 18,7 61,0 119 117 

 

nm 250 300 350 400 450 

mAU 

2 

2.5 

3 

3.5 

4 

4.5 
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Mais uma vez, não foi possível calcular a recuperação do B3T. No entanto, os demais 

BPCAs apresentaram valores de recuperação compreendidos na faixa de 80-120 % 

recomendada pelo INMETRO, comprovando a confiabilidade do método desenvolvido na 

determinação destes analitos.54 

Por fim, foi promovido o estudo da amostra pirolisada em maior temperatura, a de 650 

ºC. Nesta amostra, assim como na amostra de 550 ºC, a adição de 100 μL de PI foi feita nas 

amostras com e sem fortificação.  

A identificação dos picos e seus respectivos espectros se encontram na Figura 19. 

 

Figura 19: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana (pirolisada a 

650 ºC): (a) não-fortificada e (b) fortificada. Condições:  BGE composto por tampão borato 

50 mmol L-1, pH 9,5; concentração dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 

Nos eletroferogramas foram observados que os picos em tm= 25,6 min (amostra não-

fortificada) e 23,7 min (amostra fortificada), apesar da diferença entre os tm, apresentaram 

perfil semelhante, além de aumento de área comparando-se as amostras fortificada e não-

fortificada. Devido ao espectro obtido e a ordem saída esperada acredita-se que estes picos 

correspondam ao B4. 

Os picos presentes em tm= 4,2 min na amostra não-fortificada e em tm= 4,4 min no 

eletroferograma da amostra fortificada correspondem ao PI. Enquanto o pico observado em 

tm= 14,7 min após fortificação não está presente no eletroferograma da amostra não-

fortificada. Tal fato corrobora ainda mais para a confirmação da suspeita levantada desde a 
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injeção da primeira amostra: a de que o B3T não está presente nas amostras estudadas, isto é, 

durante a oxidação do PyC presente na amostra não houve introdução dos três grupos 

carboxílicos no anel aromático nas posições correspondentes ao isômero ácido trimelítico. 

Por sua vez, foi observado o aparecimento de um pico de baixa resolução em relação 

ao pico em tm= 16,6 min no eletroferograma da amostra fortificada. O que leva a suspeita de 

que o analito B5 poderia estar ausente na amostra estudada e que seu aparecimento se deu por 

conta da fortificação realizada. Por meio da avaliação dos espectros dos dois picos mal 

resolvidos com o pico presente na amostra não-fortificada (Figura 20), foram observadas 

grandes semelhanças entre os três espectros, impossibilitando afirmar qual espectro de fato 

corresponde ao B5. 

Entretanto, uma vez que o aparecimento do pico (b) se deu somente após a 

fortificação, acredita-se que este seja o B5 que, possivelmente, se apresenta em concentrações 

muito baixas na amostra (abaixo do limite de detecção), tendo, portanto, migrado juntamente 

com outra espécie de espectro parecido. Com isso, se torna inviável o cálculo estimado de 

recuperação do B5 nesta amostra, uma vez que não foi possível identificar o pico na amostra 

não-fortificada. 

 

Figura 20: Espectros obtidos pelo software Agilent ChemStation versão B.04.03 referentes 

aos picos presentes em (a) tm= 16,3 min, amostra não-fortificada, (b) tm= 16,6 min, amostra 

fortificada (pico menor) e (c) tm= 16,8 min, amostra fortificada (pico maior); vide 

eletroferogramas da Figura 19. 
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Quanto ao B3H, por sua vez, a suspeita recai sobre os picos em tm= 12,2 (amostra não-

fortificada) e 12,2 min (amostra fortificada), onde foi observado aumento de área. Entretanto, 

foi observado também a ausência do pico antes presente em tm= 11,4 min na amostra não-

fortificada, após a fortificação. Tal fato leva a crer que estes picos tenham se unido após a 

fortificação, causando uma superestimação do aumento da área e, consequentemente, uma 

superestimação do valor estimado de recuperação.  

Os valores de recuperação de todas as espécies, levando em conta as considerações 

feitas acima, se encontram listados na Tabela 7. 

 

Tabela 7: Ensaios de recuperação realizados na amostra palha de cana obtida em temperatura 

de pirólise de 650 ºC 

 Amostra não 

fortificada 

Amostra 

fortificada 

Padrões 

(0,6 mg L-1) 

Recuperação (%) obtida 

pelas 

 
tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área 

tm 

(min) 
Área Áreas Concentrações 

PI 4,2 30,5 4,4 33,0 4,3 37,0 - - 

B3H 12,2 42,0 12,2 113,5 9,8 44,0 173 193 

B3T - - 14,7 133,0 11,9 43,0 - - 

B5 - - 16,6 
70,0 

13,3 33,0 - - 
96,5 

B4 25,6 54,5 23,7 116,5 18,7 61,0 106 104 

 

Desta vez, não foi possível calcular a recuperação estimada do B3T e do B5. Além 

disso, a recuperação do B3H se mostrou superestimada devido à junção de picos. O único 

analito que apresentou recuperação dentro da faixa estabelecida pelo INMETRO foi o B4.54 

4.4. Comparação entre as amostras e influência da temperatura de pirólise 

 

Na Figura 21, tem-se um comparativo do perfil da amostra estudada nas temperaturas 

de 350 e 450 ºC sem fortificação, onde é possível observar o perfil característico de cada uma 

delas. 
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Figura 21: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana: (a) 350 ºC e 

(b) 450 ºC. Condições:  BGE composto por tampão borato 50 mmol L-1, pH 9,5; concentração 

dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV.  

Já na Figura 22, estão ilustrados os eletroferogramas da amostra não-fortificada nas 

temperaturas de 550 e 650 ºC. 

 

Figura 22: Comparação entre os eletroferogramas da amostra de palha de cana: (a) 550 ºC e 

(b) 650 ºC. Condições:  BGE composto por tampão borato 50 mmol L-1, pH 9,5; concentração 

dos BPCAs 0,6 mg L-1; 50 mbar por 20 s, 25 °C, 30 kV. 
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Nas figuras, é observado que a amostra em cada temperatura apresenta perfis e 

características bem distintas. Entretanto, algumas semelhanças foram notadas ao longo das 

injeções. Uma delas é a ausência do B3T em todas os eletroferogramas, isto é, a oxidação do 

PyC da amostra na presença de ácido, altas temperaturas e pressão não geraram este isômero 

tricarboxílico. 

Também foi observada características bastante distintas entre as amostras e ausência 

de uma tendência bem definida nos valores de recuperação obtidos com o aumento da 

temperatura de pirólise, como pode ser visto na Tabela 8. 

 

Tabela 8: Quadro comparativo dos valores de recuperação obtidos para cada BPCAs nas 

temperaturas de pirólise avaliadas. 

 Recuperação (%) obtida por 

Temperatura 

(ºC)/BPCA 
350 450 550 650 

 Áreas Conc. Áreas Conc. Áreas Conc. Áreas Conc. 

B3H 39 43 87 95 91 101 173 193 

B3T - - - - - - - - 

B5 59 61 104 97 96 89 - - 

B4 100 99 87 85 119 117 106 104 

  

É importante salientar que a diferença nos tempos de migração de cada espécie 

comparando-se as amostras de 350 e 450 ºC com as de 550 e 650 ºC, se deve ao fato de que 

no estudo das duas menores temperaturas de pirólise foi feito uso de um capilar de diâmetro e 

comprimento diferentes (50 μm e 80 cm, respectivamente). Com isso, os tempos de migração 

em direção ao catodo foram maiores neste caso. 

Além disso, a cada injeção de amostra no sistema EC, principalmente as amostras de 

350 e 650 ºC, era necessário um processo intenso de limpeza que envolvia flushs de água à 40 

ºC, acetronitrila e água à temperatura ambiente para dar prosseguimento às injeções. No 

entanto, na maioria das vezes, isso não era o suficiente, uma vez que o equipamento acusava 

depósito de sais em seu interior. Por isso, era feita uma limpeza dos eletrodos do equipamento 

com imersão destes em uma solução de isopropanol: água 50:50% v/v em banho de ultrassom 

por alguns minutos com posterior secagem antes de serem recolocados no equipamento. 
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Contudo, mesmo com as limpezas sucessivas, não era possível realizar uma sequência 

de injeções, o que prejudicava diretamente a produtividade. A alta carga orgânica presente nas 

amostras foi determinante para a ocorrência destes problemas, o que indica uma necessidade 

de reavaliação do tratamento realizado nas amostras. Por conta destes problemas enfrentados, 

por exemplo, também não foi possível realizar novas injeções das amostras de 350 e 450 ºC 

com o capilar de mesmas especificações usadas para as demais amostras. 
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5. CONCLUSÃO 

Com o intuito de caracterizar amostras de palha de cana carbonizadas em quatro 

diferentes temperaturas de pirólise (350, 450, 550 e 650 oC), a determinação de quatro BPCAs 

(B3H, B3T, B5 e B4) foi realizada através de um método EC-UV previamente desenvolvido e 

otimizado. Estudos das características de cada uma das amostras, bem como a identificação de 

cada um dos analitos e o cálculo da recuperação destes a partir de ensaios de recuperação 

foram realizados. Os valores finais obtidos mostraram que os resultados foram satisfatórios 

para o B3H, B5 e B4, excetuando-se os casos em que houve superestimação devido a 

migração conjunta de espécies ou a impossibilidade da identificação do pico correspondente 

ao analito desejado na amostra sem fortificação. Além disso, o B3T se mostrou ausente na 

amostra em todas as temperaturas avaliadas. 

Entretanto, os perfis das amostras nas diferentes temperaturas estudadas se mostraram 

distintos entre si. No entanto, seria necessário um número maior de injeções para confirmar a 

tendência de um perfil eletroforético para cada tipo de amostra. Infelizmente este número 

maior de injeções não foi possível, pois o tratamento da amostra precisa ser minuciosamente 

estudado para que não prejudique o andamento do sistema de forma adequada, sem 

entupimentos que comprometam os resultados e permitam maior repetibilidade. 

Sendo assim como perspectivas futuras do trabalho, é necessária uma reavaliação do 

tratamento realizado nas amostras, uma vez que a elevada carga orgânica presente nelas 

acarretou em sucessivos problemas ao longo das injeções realizadas, impossibilitando uma 

maior produtividade.  
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