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RESUMO

Neste trabalho realizou-se o estudo da composição química da fração aquosa produto da
pirólise branda de sementes do Crambe Abyssinica, que é uma oleaginosa de ciclo produtivo
curto, fácil adaptação aos mais diversos climas, de baixo custo de produção, já adaptadas às
condições brasileiras. A semente é rica em ácido erúcico e, devido a isso, não podendo ser
destinada ao consumo humano na alimentação, sugere-se seu uso como fonte de biomassa.
Desta forma, o objetivo deste estudo foi utilizar a pirólise branda, uma técnica de conversão
termoquímica, à partir da semente do Crambe in natura e realizar uma análise química da
fração aquosa rica em compostos orgânicos, cuja composição ainda é pouco explorada na
literatura, para aproveitamento de todos os produtos da pirólise. Foram utilizados dois
métodos para concentração: extração líquido-líquido com diclorometano e liofilização,
resultando em rendimentos de extração de 5,44 e 14,4% em massa, respectivamente. A
elucidação estrutural dos extratos obtidos foi realizada por Cromatografia Gasosa acoplada à
Espectrometria de Massas (CG-EM) e a amostra liofilizada foi analisada também por
Cromatografia Bidimensional Abrangente acoplado a um Espectrômetro de Massas por tempo
de Voo (CG×CG/EMTdV) que permitiu uma melhor separação e resolução dos analitos
individuais. As análises demonstraram que a fração aquosa é composta de substâncias polares
heteroatômicas, em sua maioria aromáticos, contendo oxigênio e nitrogênio em sua fórmula
molecular, como metóxifenois, indois, ésteres de cadeia longa e furanos. A substância
encontrada em maior abundancia foi o ácido acético (17,1%).

Palavras-chave: pirólise branda, fração aquosa, Cromatografia Gasosa, crambe

ix

ABSTRACT

In this work the chemical composition of the aqueous phase of the soft pyrolysis of crambe
abyssinica seeds, which is an oilseed crop short, easy adaptation to the most diverse climates,
of low production cost, was carried out. Already adapted the Brazilian conditions, and having
a seed rich in erucic acid, and because of this can not be intended for human consumption in
food, suggesting its use as a source of biomass. In this way, the objective of this study was to
use the soft pyrolysis, a thermochemical conversion technique, from the crambe seed. And
with this to carry out a chemical analysis of the aqueous fraction rich in organic compounds
whose composition is still little explored in the literature, to take advantage of all the
pyrolysis products. Two methods were used for concentration: liquid-liquid extraction with
dichloromethane and lyophilization, resulting in extraction yields of 5.44 and 14.4 mass%,
respectively. The structural elucidation of the extracts obtained was performed by gas
chromatography coupled to mass spectrometry (GC-MS) and the lyophilized sample was also
analyzed by comprehensive two-dimensional chromatography coupled to a mass spectrometer
by time of flight (GC×CG-TOFMS) which allowed for better separation and resolution of the
individual analytes. The analysis showed that the aqueous fraction is composed of
heteroatomic polar substances, mostly aromatic, containing oxygen and nitrogen in its
molecular formula, such as methoxiphenols, indols, long chain esters and furans. The most
abundant substance was acetic acid (17.1%).

Keywords: slow pyrolysis, aqueous phase, Gas Chromatography, crambe
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1 INTRODUÇÃO

A matéria orgânica de origem vegetal, animal ou proveniente de microrganismos
utilizada como fonte de energia, combustível, produtos químicos ou materiais é chamada de
biomassa. É considerada de grande utilidade e aproveitamento. É a fonte de energia renovável
com maior potencial para a sociedade moderna e sustentável, onde a escassez dos recursos
não renováveis impulsiona a busca de fontes de energia (renováveis) como alternativa
(BARBARÁ, 2012; SHENA, 2015; TESSAROLO, 2012).
Em virtude de uma inestimável quantidade mundialmente gerada de resíduos
proveniente de industrias e colheitas de diversos países, estes não possuem um destino
adequado sendo assim expostos ao ambiente onde degradam e espalham poluentes. Causando
impactos ambientais desastrosos, com isso o aproveitamento de resíduo vem se tornando cada
vez mais atrativo para a sociedade, pode se dizer até que essencial para o futuro.
O Brasil apresenta um enorme potencial segundo o Ministério de Minas Energia (Figura
1) para se tornar uma das maiores fontes de bioenergia para o mundo. Gera assim redução de
impactos no meio ambiente através de energias limpas e renováveis que não liberam resíduos
ou gases na atmosfera. O país possui uma posição já de destaque com o segundo lugar
mundial na produção de biocombustível (MME- 2016, 2017; ABBI, 2018).

Figura 1- Oferta Interna de Energia no Brasil -2016 (%)

Fonte: Ministério de Minas e Energia -MME- 2016, 2017
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Neste contexto, as fontes renováveis de energia passaram a participação de 43,5% em
2016 na demanda total de energia, mantendo essa média no ano de 2017. A vantagem do
Brasil é evidenciada no gráfico na página 16, onde mostra a média mundial de 14,2% e da
OCDE (Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico) de 9,5%. Pode
observar também no país, a maior participação do etanol e bagaço de cana com 40,1% dos
renováveis (MME,2016/17).
Avaliou-se também as emissões de CO2 na atmosfera e observou-se uma vantagem
significativa do Brasil em relação ao mundo, devido a participação mais efetiva de energias
limpas como hidráulica, bioenergia e queda do consumo de combustíveis fósseis
(MME,2016/17).
Já a Capacidade instalada (CI) de geração elétrica no Brasil, segundo o Ministério de
Minas e Energia (2016/17) atingiu um montante nacional de 150,4 GW correspondendo a
80,6% de renováveis e 5,9 GW de importados com ainda a maior quantidade de hidrelétricas,
mas com um destaque para biomassa, pois vem com 9,1% segunda maior oferta de potência
com 14 GW, demonstrado na figura 2 (MME,2016/17).
Figura 2- Oferta de Potência de geração Elétrica -2016/17(OIE2)

Fonte: Ministério de Minas e Energia -MME- 2016, 2017 - (2) Oferta Interna de Energia – OIE, também,
denominada de Demanda Total de Energia (Total Primary Energy Supply ou Domestic Energy Supply). A
estrutura da OIE por energético é comumente chamada de Matriz Energética que soma o consumo final de
energia, as perdas na distribuição e armazenagem, e as perdas nos processos de transformação.

A figura 2 ilustra a matriz de oferta de potência de energia elétrica. Verifica-se a
supremacia da potência hidráulica, com 65,7% de participação, incluindo a importação. A
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participação das fontes renováveis fica em 81,4%, indicando ser muito superior ao mundo que
é de 20% (MME-2016/17).
Essa pesquisa do MME é importante para apresentar o grande potencial brasileiro de
recursos renováveis de energia, com ênfase na energia proveniente da biomassa que possui
um grande crescimento. Quando foi instituído o Programa Nacional de Produção e Uso do
Biodiesel (PNPB), aumentou ainda mais esse potencial com o incentivo à produção e cultivo
de diversas oleaginosas (MME,2016/17). Desta forma, tem sido grande alvo das indústrias,
comunidade científica e governo as técnicas de conversão termoquímica de biomassa que
possuem a capacidade de diminuir o volume de resíduos, compatíveis com objetivo de
substituir combustíveis derivados do petróleo (SILVA, 2014).
As oleaginosas são geralmente excelentes matérias-primas para essas técnicas de
conversão na produção de energia limpa. No Brasil existe uma grande diversidade de
biomassa que pode ser utilizada neste contexto, visto que está entre os dez países do mundo
de maior área verde cultivável. A pirólise é uma atraente alternativa, responsável pela
decomposição térmica em atmosfera não oxidante de biomassa em energia e produtos
voltados a química fina, gerando produtos sólidos, gasosos e líquidos. A fração líquida se
divide entre a fração aquosa e o bio-óleo. (LUNELLI, 2012; NUNES, 2015)
A redução do impacto ambiental ou impacto socialmente aceito na cultura de energia,
ocasiona o sucesso na cultura das oleaginosas, que não competem com a agricultura de
alimento, porque possibilita a organização equilibrada do calendário agrícola. Dentre as
culturas dessas energias disponíveis para cultivo, está a semente de Crambe (Crambe
abyssinica Hochst), que tem um enorme potencial para produção de biodiesel. Além de sua
renovabilidade alternativa, os óleos vegetais oferecem vantagens, tais como: disponibilidade
de matéria-prima mundial, podem ser utilizados com os mesmos objetivos de derivados de
petróleo a preços que, mesmo que superiores a equivalentes de petróleo, são considerados
adequados (NUNES, et.al, 2015).
O crambe, caracterizado como uma das principais oleaginosas, pode ser identificado
como uns dos candidatos para a futura economia ambiental européia (UE), como
testemunhado pelo recem financiado projeto da UE (Horizon 2020) COSMOS (culturas de
óleo de Camelina e Crambe como fontes de óleos de cadeia média para oleoquímicos
especializados). Isso se dá devido a um perfil FA (perfil de ácidos gráxos) únicos que
possuem bon desempenho agronômico, baixo manejo de insumos e ampla adaptabilidade
ambiental (RIGHINI, et al 2016).
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1.1 Biomassa
A biomassa consiste em todo material orgânico de origem vegetal, animal ou
proveniente de microorganismos que é considerada como fonte renovável para produção
industrial de energia limpa e alternativa, combustíveis, produtos e materiais químicos.
Segundo TESSAROLO (2012) essa biomassa utilizada para fins energéticos é um processo
reverso a fotossíntese sendo todo o CO2 liberado por sua queima, reciclado diretamente pelas
plantas na fotossíntese. O processo fotossintético é fundamentalmente dependente da radiação
solar como fonte de energia para a produção de biomassa. Devido a isso e à grande
quantidade de terra agricultável com boa qualidade do solo e clima favorável, o Brasil ocupa
posição de destaque com a utilização de biomassa utilizada como alternativa energética,
demonstrada na figura 1 (página 16) (TESSAROLO, 2012; ELOY, 2015).
A biomassa é constituída de três principais componentes a celulose, hemicelulose e a
lignina, cujas estruturas são apresentadas na figura 3 (TESSAROLO, 2012).

Figura 3: Formula estrutural da Celulose, Hemicelulose e Lignina.

Fonte: (FERREIRA, 2009), disponível em: http://dx.doi.org/10.1590/S0100-40422009000300007, Acessado
em:29/03/2018)

Na conversão termoquímica dessas biomassas ocorrem reações de despolimerização
e fragmentação desses três principais constituintes. Ocasionando em uma mistura complexa
de compostos oxigenados com bastante água vinda da umidade proveniente da biomassa e das
reações de desidratação que ocorrem durante o processo (TESSAROLO, 2012).
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1.2 Crambe
O crambe (Crambe abyssinica Hochsf) (Figura 4) é uma oleaginosa da família das
crucíferas originário da região quente e seca da Etiópia, mas só foi domesticado na zona fria e
seca do Mediterrâneo. Devido suas origens, tolera bem o clima seco e frio, mas é adaptável ao
clima no Brasil onde seu cultivo deu início em 1995, na estação de pesquisa da Fundação MS,
Maracaju em Mato Grosso do Sul (VIANA, 2013; BARBIZAN, 2014; LIMA, et al., 2016)

Figura 4- Crambe-(Crambe abyssinica Hochsf)

Fonte: (sitio: https://www.biodieselbr.com,) acessado em: 15/03/2018

Esta semente tem sido explorada porque além de possuir baixo custo de produção
pode ser considerada uma das alternativas para produção de biodiesel. Sendo rica em óleo,
alto teor de ácido erúcico (55%), apresenta alta estabilidade a oxidação e não pode ser
destinada ao consumo humano. Com isso, é capaz de ser utilizada por indústria química na
produção de lubrificantes, cosméticos, entre outros. Existe uma boa produção na parte de
matéria seca e de óleos de 26% a 38%. (VIANA, 2013; BARBIZAN, 2014)
O Brasil ainda é muito dependente do cultivo primavera/verão, com isso o Crambe se
torna uma ótima opção para a produção de biodiesel e para investimentos nacionais agrícolas
na entressafra, visto que é cultivado no período outono/inverno. Possui cultivo totalmente
mecanizado, não havendo necessidade de equipamentos específicos para o Crambe, com isso
podem ser utilizados equipamentos de outras culturas como o milho e a soja por exemplo.
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Desta forma, não aumenta o custo de produção e ainda com o processo mecanizado, não
apresenta muitos problemas com pragas (FARIA, 2014).
Apesar de ser rústica, essa semente requer solo fértil e pH acima de 5,8. É
considerada recicladora de nutrientes do solo, aproveitando adubações residuais de espécies
antecessoras. Como seu estudo foi realizado na Fundação MS um dos resultados da pesquisa
do grão Crambe, coordenada pelo engenheiro agrônomo, Renato Roscoe, mostrou o trabalho
realizado pela instituição que buscava alternativas de colocar a oleaginosa no mercado, sendo
a Fundação MS a única organização a lançar essa variedade no país, com objetivo na rotação
de culturas outono/inverno.

Além disso, possui uma boa tolerância ao déficit hídrico

retirando água e nutrientes do solo em camadas mais profundas devido a seu enraizamento
profundo (BROCH, 2012; BARBIZAN, 2014; LIMA et all., 2016).
A pesquisa de sucessão de culturas com milho, mostrou que o Crambe é uma boa
alternativa em cultura plantada anteriormente ao milho. Na figura 5 da página 22, é
apresentada a pesquisa da produtividade do milho em 2008/2009, em função de diferentes
culturas que o antecedem, cultivadas na entressafra, em São Gabriel do Oeste/MS e em
Maracaju/MS respectivamente. Observou-se uma tendência de desempenho superior do
Crambe como cultura antecessora do milho, provando, mais uma importância do cultivo e
utilização dessa semente. O pesquisador de fitotecnia da Fundação MS, Carlos Pitol, reforça o
quanto é importante a rotação de culturas para preservação da qualidade do solo, com redução
do estresse sobre o sistema de produção, plantio, solo, maior estabilidade, dinâmica de
nutrientes e ainda diminuindo a formação de gases do efeito estufa. Ressaltando os benefícios
do Crambe visto que ele, corrige alguns problemas do solo, observados no resultado da
produção (BROCH,2012; VIANA,2013; LIMA, et all, 2016).
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Figura 5: (A)-Efeito de cobertura de solo sobre a produtividade do milho (sc ha -1), Hibrido, safra 2008/09, em
São Gabriel do Oeste/MS. (B)- Efeitos de cobertura de solo sobre a produtividade do milho (sc ha -1), hibrido,
safra 2008/09 em Maracaju/MS.

Fonte: (BROCH,2012).

Caso já tenha sido utilizo o Crambe na entressafra, não há necessidade de adubações e
grandes correções posteriores, sendo somente necessário adubação de reposição. Para que
consiga a produtividade esperada e a obtenção do sucesso nas lavouras, é necessário, entre
outros fatores, que a semente seja de boa qualidade. Por isso testes de qualidade de sementes
são de extrema importância e estudos afirmaram que a temperatura ideal de germinação da
semente é de 25°C (BARBIZAN, 2014).
O Crambe representado na figura 6 da página 23 possui um ciclo anual curto, de em
média 90 dias e a produtividade entre 1000 e 1500 quilos por hectare (VIANA, 2013). A
espécie cultivada no Brasil atingi até 1 metro de altura e tem enraizamento profundo
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(SOUZA, 2009). Sua semente (figura 7-C) possui tamanho variado de 0,80 a 2,6 milímetro
(BARBIZAN, 2014).
Figura 6- Planta de crambe: A- parte inferior da planta na frutificação; B- flor; C- fruto; D- corte longitudinal do
fruto para melhor visualização da semente-

Fonte ( site-www.prota.org)- Acessado em:10/03/2018

Figura 7- A estrutura morfológica típica do Crambe uma espécie Brassicaceae
(Figuras 7a e 7b), flores brancas e muito pequenas (Fig. 7c) e os frutos fechados em uma casca (Fig. 7d)

Fonte-(RIGHINI, et all, 2016).
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Podemos observar pela figura 7 da página 23 que o Crambe possui folhas grandes, ovais e
lisas, grande quantidade de flores brancas que são hermafroditas, muito pequenas

e

agrupadas. Os frutos são pequenas sementes esféricas inicialmente verde, gradativamente
castanhas claras amarelada, marrom-esverdeada e distribuida por todos os galhos. Cada
semente é fechada por uma casca pesando de 11 a 40% em peso, que entra colheita como
parte do rendimento (VIANA,2013; BARBIZAN,T 2014; RIGHINI, et all 2016; LIMA,
2016). O Crambe pode ser cultivado em uma ampla gama de condições climáticas e do solo,
onde sua cultura tolera à seca, terras marginais e semi-áridas (LONOV, et all 2013).
Essa semente é considerada alternativa para produção de biodiesel, com a
característica de matéria prima de baixo custo e não alimentícia. Isso se dá devido ao óleo ter
uma rica predominância de ácido erúcico (C22), com insaturação no carbono 13 e 14 (figura
8), usado como lubrificante industrial, produtos cosméticos, anticorrosivo, como ingrediente
na produção de borracha sintética, fabricação de películas plásticas, nylon, colas adesivas e
materiais para isolamento elétrico (ONOREVOLI, 2012).

Figura 8- Formula estrutural do ácido Erúcico.

Fonte: sitio: (http://www.engquimicasantossp.com.br/2013/04/oleo-de-lorenzo.html) Acessado em: 10/03/2018

O perfil de ácido graxo do óleo de Crambe encontrado na literatura está na tabela 1
página
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indicando

claramente

a

predominância

desse

ácido.
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Tabela 1-Perfil dos acidos graxos em (%) do ólleo de Crambe de acordo com a literatura.

Fonte: ONOREVOLI, 2012
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Uma desvantagem da semente do Crambe é que seus grãos são muito leves logo, o
custo de transporte e conservação se torna mais caro, consequentemente é de grande
importância alternativas para diminuir esse custo. Na tentativa de redução de custo do
armazenamento são utilizados silos bolsas nas propriedades (BARBIZAN, 2014), que é um
sistema constituído por um tubo flexível de polietileno de alta densidade não permitindo a
troca de ar com o ambiente externo depois de fechado. Assim, resolve o problema de

estocagem e conservação. Além do mais, é o sistema disponível no mercado de mais
rápida instalação e menor investimento inicial, segundo a BOVITECH. Seu sistema de
funcionamento é muito simples e eficiente, foi desenvolvido como forma alternativa aos
sistemas

convencionais

de

armazenagem

(BOVITECH,

Disponivel

em:

http://bovitech.com.br/novidade/15/custo-de-armazenagem-de-graos-com-o-sistema-silobolsa, 2017, Acessado em: 20/03/2018).
Devido ao crescente interesse no cultivo da semente do crambe, alguns trabalhos
são encontrados na literatura propondo a sua conversão em produtos, proveniente do processo
de pirólise.

1.3 Pirólise

O processo denominado de pirólise, cuja palavra deriva do grego (pyr - fogo e lysis
- desprendimento) surgiu por volta de 1897, ratificado pela existência de uma conexão entre a
segunda lei da termodinâmica e o conceito de irreversibilidade. Este estudo possibilitou a
construção de sistemas térmicos eficazes como os reatores e as caldeiras, com a inclusão da
pirólise. Esse serve como base para seus reatores pirolíticos, apesar de só serem realizados os
testes na prática no ano de 1926, na Alemanha por F. Winkler (SILVA, 2014).
A pirólise é um processo físico-químico utilizado para transformação de biomassa,
onde ocorre a decomposição térmica de compostos que possuem carbono na sua estrutura
original. Ocorre então a ruptura das ligações carbono-carbono e formação de ligações
carbono-hidrogênio, assim uma parte da biomassa é oxidada e hidrolisada enquanto a outra é
reduzida, dando assim origem a vários compostos orgânicos como fenóis, álcoois, aldeídos,
cetonas, carboidratos e ácidos carboxílicos (BRIDGWATER, 1999; SANTOS ,2011;
MOREIRA, 2015).
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Nessa técnica, ocorrem reações sucessivas e simultâneas em que o material é
aquecido em altas temperaturas variáreis de 300 º C a 1000 º C em uma atmosfera não
oxidante ou em quantidades limitadas deste, gerando produtos: sólidos carvão e cinzas
(matéria que não se volatiliza), líquidos (vapores orgânicos condensáveis- óleo e água) e
gasosos (fração volátil) (BRIDGWATER, 1999; SILVA, 2014; SANTOS ,2011; MOREIRA,
2015).

Figura 9:Esquema de um processo de pirólise de biomassa

Fonte: MOREIRA, Renata, 2015.

Além da importância em seu aproveitamento energético visto na figura 9 é um dos
processos mais eficientes já descobertos de destinação final para resíduos sólidos, também é
um método simples com balanço energético positivo. Contribui para preservação do meio
ambiente e, também para a geração adicional de produtos economicamente apreciáveis,
podendo gerar lucro e empregos (insumos químicos e energéticos), deixando o processo
muito mais atraente (SANTOS, 2011, SILVA, 2014).
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A biomassa que alimenta o reator pirolítico pode ser de resíduos industriais,
agrícolas ou florestais, como: sementes, palha de arroz, bambu, torta de mamona, caule de
madeira, bagaço de cana de açúcar entre outros resíduos orgânicos (MOREIRA, 2015).
O rendimento e a qualidade dos produtos dependem das condições de operação
empregadas na metodologia. Essa técnica pode ser dividida em três subclasses de acordo com
seu funcionamento: pirólise rápida, pirólise flash e pirólise lenta. (SILVA, 2014; MOREIRA,
2015)

• Pirólise rápida: Caracterizada por altas taxas de aquecimento, com baixo tempo de
residência na fase gasosa e da biomassa no reator. O tamanho da partícula já é menor
que 1 mm e o tempo de permanência é de 0,5 a 5 mim. A taxa de temperatura aumenta
para o intervalo de 600-1000 °C e taxa rápida de aquecimento de até (100°C/mim),
obtendo-se então uma maior quantidade de produtos líquidos (SANTOS, 2011;
SILVA, 2014).

• Pirólise flash: É uma versão melhorada da pirólise rápida. Adequado a sua rapidez, é
necessário que os tamanhos das partículas sejam muito pequenos, tamanho inferior a
0,5 mm. O tempo de permanência de apenas alguns segundos, com altíssima taxa de
aquecimento (1000°C/mim ou mais), logo seu tempo de retenção é de apenas alguns
segundos ou menos (SILVA, 2014).

• Pirólise lenta: A biomassa possui um tamanho de partícula de 5 a 50 mm e tempo de
permanência do sólido é de 600 a 6000 segundos. A taxa de temperatura que é
alcançada normalmente está compreendida de 300 a 700 °C e possui taxa de
aquecimento lenta de (0,1-1 °C/mim). Devido a essas características a pirolise lenta
leva a uma maior quantidade de carvão se comparado a produção de produtos líquidos
e gasosos. (SILVA, 2014)
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Quanto aos termos “pirólise lenta”, “pirólise rápida” e “pirólise flash”,
diferenciam-se entre si, através de variáveis de processos, tais como: taxa de aquecimento,
temperatura, tempo de residência das fases sólida e gasosa e produtos desejados. E a principal
dessas diferenças entre as subclasses está no produto principal obtido. Apesar de a pirólise
lenta fornecer uma menor quantidade de líquidos, este por sua vez possivelmente é de melhor
qualidade. O produto líquido possui duas fases de densidades diferentes. Já na pirólise rápida
e na pirólise flash, os altos rendimentos do produto líquido são contabilizados essas duas fases
juntas. Além disso, os tipos de pirólise podem acarretar em diferenças na composição dos
produtos que podem levar a distintas aplicações. De acordo com estudos, o bio-óleo de
pirólise lenta pode ser usado como combustível na indústria, enquanto o bio-óleo produzido a
partir da pirólise rápida, pode ser fonte de insumos químicos (VIEIRA, et. al, 2014; SILVA,
2014).

1.3.1 Biocarvão

A fração sólida da pirólise chamada biocarvão, possui alto teor de carbono e baixo
teor de minerais. Devido ao tempo de permanência da biomassa submetido ao aquecimento e
o aumento da temperatura da pirólise resulta em um teor ainda maior de carbono no carvão e
assim diretamente seu aumento energético. O Brasil se destaca também no consumo e
produção desse carbono vegetal com a detenção de 30% da produção mundial. Possui grandes
utilidades e funcionalidades, além da siderurgia do carvão, pode ser de uso doméstico, carvão
ativo, carvão para indústria de cimento, geração de energia elétrica entre outros (SILVA,
2014).

1.3.2-Bio-Óleo

A fração liquida da pirolise é dividida entre bio-oleo e fração aquosa, sendo
chamado de bio-oleo, óleo de pirolise ou biocombustível a parte orgânica da fração liquida. O
bio-oleo possui moléculas de diversos tipos e tamanhos dependentes da despolimerização e
fragmentação dos constituintes da biomassa, produzindo em destaque substâncias da classe
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dos oxigenados. Mas a composição química do bio-óleo varia de acordo com a origem da
biomassa utilizada e dos parâmetros pirolíticos. Devido sua característica mais polar,
considerando substâncias oxigenadas em condições majoritárias, o bio-oleo é miscível em
solventes polares e possui baixa solubilidade em hidrocarbonetos.
Esse óleo é especificado como um biocombustível líquido de pirólise e pode ser
utilizado em fornos ou caldeiras em indústria como combustível na geração de energia. Possui
assim grande potencial para a produção de combustível e outros produtos com alto valor
agregado e ainda com grande utilidade como resinas, por exemplo. (TESSAROLO, 2012)

1.3.3-Fração aquosa

A fase aquosa proveniente da fração líquida da pirólise é gerada devido à
umidade original da matéria-prima utilizada e da reação de desidratação durante o processo de
pirólise. A separação entre essas frações líquidas só ocorre acima de certos teores de água ou
por meio de métodos de extração. Porém, maioria dos casos a porcentagem de umidade no
bio-óleo está em uma faixa entre 15-30% em massa, mas com algumas exceções podendo
chegar a 70% em massa de umidade, dependendo das condições pirolíticas (MACIEL, 2011).
A fração aquosa possui como componentes majoritários água e alguns
compostos como ácidos e fenóis, apresentando em sua maioria baixo pH. Essa fração não
pode ser utilizada diretamente como biocombustível, diferente do bio-óleo, mas caso seja
descartada sem tratamento, se torna muito prejudicial ao meio ambiente, devido sua complexa
composição química. Além disso, reduz a taxa de utilização da bioenergia (MACIEL, 2011).
Novos estudos pesquisam processos para viabilizar a utilização da fração aquosa a
partir de alcanos presentes nessa fração, utilizado como diesel limpo em transportes
(BARBARÁ, 2012). No entanto, a fração aquosa que é rica em compostos orgânicos, ainda
tem sua composição química pouco explorada na literatura diferentemente do biocarvão e do
bio-óleo.
Para análise de matrizes aquosas complexas é desenvolvida uma etapa de
extração e isolamento do composto. Primeiro extrai os analítos da matriz com o objetivo de
remover os interferentes. As técnicas mais comumente utilizadas para extração são a liquidolíquido e a extração em fase sólida. O desenvolvimento dessa metodologia de preparação é
crucial para a caracterização dos compostos da fração aquosa proveniente da pirólise,
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auxiliando na pré-concentração que aliados a uma técnica de análise de boa resolução e
separação, melhoram os resultados da análise (MACIEL, 2011).

1.4 Cromatografia Gasosa

A técnica analítica cromatográfica escolhida para separação de determinada
substância individual, depende da complexidade da matriz de partida. A técnica de
cromatografia gasosa (CG), mesmo amplamente utilizada na caracterização química de
matrizes provenientes da conversão termoquímica de biomassa, não é suficiente para a
resolução dos seus componentes. Isso devido a complexidade dos produtos formados: fração
orgânica, ocorre reações radicalares, reações de hidrogenação e de condensação em fase
gasosa com isso favorecendo a formação de novas substâncias; fase gasosa, uma parte dela se
condensa e forma o produto líquido, que é formado por uma mistura de moléculas de
tamanhos e funções diferentes. A investigação da composição dessas substancias individuais é
fundamental para saber as suas possíveis aplicações. (SILVA, 2014; TESSAROLO, 2012).
Para solucionar o problema da resolução dos componentes de matrizes complexas,
John Phillips et al. (1991) iniciaram o desenvolvimento de uma técnica cromatográfica
bidimensional abrangente (CG×CG) na década de 90, sendo uma ótima alternativa para a
resolução de problemas e limitações de análises obtidas por GC unidimensional, visto que a
corrida cromatográfica no CG×CG gera um aumento significativo da capacidade de separação
e na resolução dos componentes da amostra (TESSAROLO, 2012)
CGxCG é uma técnica ideal para a separação de matrizes complexas conseguindo
caracterizar compostos com estruturas químicas semelhantes. Podendo ser distinguidos no
espaço bidimensional, fornecendo assim informações adicionais sobre as estruturas químicas
das moléculas de interesse. Obtendo no plano cromatográfico o aumento de seletividade, pois
as substâncias que coeluem na primeira dimensão podem ser distinguidas na segunda
dimensão. Devido a isso, picos de substâncias relacionadas estruturalmente como séries
homólogas, isômeros de cadeia ou de posição, aparecem em regiões claramente definidas do
diagrama CG×CG, facilitando sua identificação (SILVA, 2014; TESSAROLO, 2012).
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Para uma ainda melhor resolução, identificação e separação das substâncias são
utilizadas algumas técnicas de acoplamento de diferentes tipos de espectrômetros de massas e
técnicas de fracionamento liquido-líquido para garantir uma identificação mais completa
possível simplificando as separações analíticas. (SILVA, 2014)
Assim o ato de acoplamento da espectrometria de massas com a CG×CG agrega ainda
mais informações estruturais, pois além das separações obtidas pelas duas colunas
cromatográficas, temos uma terceira dimensão de separação, que é o espectro de massas por
tempo e voo (EMTdV) possuindo rápidas taxas de aquisição. Assim a focalização realizada
pelos moduladores e a rápida separação na segunda coluna, os picos têm a característica de
serem extremamente rápidos e estreitos. (TESSAROLO ,2012).
É visível as principais vantagens da utilização da CG×CG em relação à CG
unidimensional, como o aumento da resolução cromatográfica, sensibilidade e seletividade. O
CG×CG tem sido utilizado em uma variedade de matrizes complexas de diversas áreas nas
últimas décadas como biocombustíveis, alimentos, ambiental, forense, petróleo e derivados
etc. Sendo de grande importância em estudos de compostos químicos por permitir clara
separação e identificação dos compostos por classes químicas. (TESSAROLO , 2012).
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2 OBJETIVOS
2.1 Objetivo geral

O objetivo deste estudo foi a caracterização química dos compostos orgânicos
presentes na fração aquosa de pirólise branda das sementes do crambe in natura.

2.2 Objetivos específicos
• Realizar os experimentos de pirólise branda para obter a fração aquosa da semente do
Crambe;
• Separar os compostos orgânicos presentes na fase aquosa utilizando métodos de
extração convencionais como a extração líquido-líquido;
• Utilizar o método de liofilização para pré-concentração dos compostos orgânicos;
• Analisar os extratos obtidos por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de
massas (CG-EM) e/ou por cromatografia bidimensional abrangente associada à
detecção pela espectrometria de massas por tempo de voo (CG×CG-EMTdV);
• Realizar o tratamento dos dados e comparar os resultados obtidos.
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3 MATERIAL E MÉTODOS
3.1 Amostra

As sementes do crambe in natura (figura 10) foram doadas pela Fundação MS,
empresa privada e sem fins lucrativos, localizada no Mato Grosso do Sul..

Figura 10- Semente do Crambe in-natura utilizada no processo

Fonte: Própria, 2018.

3.1.1. Caracterização química da semente de crambe

A amostra in natura foi submetida à técnica de análise elementar por detector de
condutividade térmica dos seguintes elementos C, H, N e S (o teor de oxigênio foi calculado
por diferença) no LABORATÓRIO CENTRAL DE REDE DE ANÁLISE CEI. O poder
calorífico superior (PCS) foi então calculado de acordo com a equação abaixo:
PCS (MJ kg-1) = 0.335*C + 1.423*H – 0.154*O – 0.145*N
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3.2 Pirólise

O reator utilizado no experimento é composto de um forno da marca Heraeus R/O
100, um controlador de temperatura, leito fixo constituído de vidro tipo boro-silicato, sistema
de coleta de líquidos formados por um condensador, um funil de decantação e três frascos
lavadores de gases (figura 11). Os parâmetros da pirólise lenta já foram otimizados pelo grupo
do professor Dr. Gilberto Alves Romeiro: temperatura de 400 °C, taxa de aquecimento de
15°C/min, tempo de residência no reator de 2 horas, com fluxo de nitrogênio constante.

Figura 11: Esquema do reator termoelétrico modo batelada de pirólise. (1) reator pirolítico; (2) amostra;(3) lã de
vidro; (4) aquecedor; (5) cilindro de nitrogênio; (6) condensador; (7) coletor de fração líquida; (8) proveta; (9)
frascos lavadores de gases.

Fonte: SCHROEDER, 2017

Cerca de 300 g de sementes do Crambe sem tratamento prévio foram
introduzidas no tubo de vidro sendo fixada no centro com o auxílio da lã de vidro (figura
12B- figura 37) que por sua vez auxilia na permanência da semente na melhor posição para o
procedimento. Esse sistema que inclui o tubo de vidro contendo a semente e a lã de vidro e
tubo de vidro é introduzido no interior do reator (figura 12 A- página 37) e um sistema de
vidrarias é utilizado para isolar o sistema (figura 12C) e conectar a um funil de decantação
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(figura 12D- página 37). Antes do início do aquecimento, uma corrente de gás nitrogênio foi
passada no reator a temperatura ambiente com fluxo de 0,5 L/min por 20 minutos para
garantir a obtenção de atmosfera inerte. Após este tempo, começou o aquecimento de acordo
com o método previamente estabelecido, iniciando assim a pirólise do Crambe.
Os produtos provenientes da pirólise foram para o condensador que possui sistema de
refrigeração na faixa de 5-15°C. A fase líquida é dividida entre fase aquosa e fase orgânica
(bio-óleo ou óleo de pirólise) e foram separadas por densidade em um funil de separação após
a passagem pelo condensador, depois da separação foi medida a massa para posteriores
cálculos de rendimento. Já a fase volátil foi para o sistema de lavagem de gases já
mencionado, em que seus três frascos lavadores contem soluções a 10% (m/v)
respectivamente de: NaHCO3, NaOH e HCl. A fração sólida da pirólise que é o biocarvão,
ficou armazenada no interior do leito de vidro que após resfriar foi removido e pesado. A
fração aquosa separada do bio-óleo foi submetida a dois métodos de isolamento dos
compostos orgânicos: extração líquido-líquido e liofilização.
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Figura 12-Reator de pirólise utilizado neste trabalho: (A): Reator termoelétrico; (B) Leito fixo de boro-silicato
com as sementes de crambe fixadas com lâ de vidro; (C) Conecção em boro-silicato entre o o leito fixo e o
sistema de condensação (D).

Fonte: Própria, 2018. (Laboratório de Síntese, Cromatografia e Meio Ambiente –
SINCROMA- IQ/UFF)
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3.2.1 Preparo da Amostra

Foi realizada a pirólise branda das sementes do crambe em duplicata no
SINCROMA/UFF utilizando método já otimizado anteriormente. As frações aquosas foram
submetidas a dois métodos de isolamento dos compostos orgânicos, e em seguida os extratos
foram analisados no Laboratório de geoquímica orgânica molecular e ambiental (LAGOA) da
Universidade Federal do Rio de Janeiro.

3.2.2 Extração líquido-líquido

O uso de técnicas para a extração e isolamento de compostos orgânicos a partir de
fases aquosas é importante na caracterização destes compostos. Com esse objetivo, foi
retirada uma alíquota de 10 ml da fração aquosa do produto de pirólise branda do Crambe
com extração realizada em diclorometano. Assim essa alíquota de 10 ml da fração aquosa
pesando 9,559 g foi adicionado 3 alíquotas de 10 ml de diclorometano em um funil de
separação, para um maior aproveitamento do extrato. O extrato foi transferido para um balão
de fundo redondo e concentrado no rotaevaporador. Depois da retirada da água o extrato foi
ressuspendido com metanol.

3.2.3 Liofilização

Uma alíquota de 10 mL da fase aquosa foi pré-concentrada por um liofilizador da
marca LIOBRAS-L101 como mostrado na figura 13 da página 39, para a retirada de toda a
água contida na fração aquosa sob vácuo e um resfriador para melhor avaliação da amostra. O
extrato foi ressuspendido em metanol.
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Figura 13- Liofilizador

Fonte: Própria, 2018.

3.3 Caracterização química dos extratos da fase aquosa

Para as análises das amostras por Cromatografia Gasosa Unidimensional Acoplada a
Espectrometria de Massas (CG-EM) foi preparada uma solução para injeção, de 10 mg/mL
dos extratos em diclorometano. O sistema CG-EM é um Agilent Technologies 5973
interfaceado ao cromatógrafo a gás Agilent Technologies 6890. A coluna cromatográfica
utilizada foi DB-17 e hélio 4.5 (99,995 % de pureza) utilizado como gás carreador. A
aquisição e o processamento dos dados foram realizados através do software DataAnalysis. A
identificação feita por comparação do espectro de massas obtido com o da biblioteca NIST
MS search 2.0.
Uma solução a 10 mg/mL em metanol foi utilizada para a análise do extrato obtido por
liofilização, que foi então analisada por cromatografia gasosa unidimensional (CG-EM) e pela
cromatografia bidimensional abrangente (CGxCG-EMTdV), alocado no laboratório
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LADETEC/LAGOA (Laboratório de Apoio ao Desenvolvimento Tecnológico), localizado na
UFRJ.
O sistema CG×CG-EMTdV é um Pegasus 4D (Leco, St. Joseph, MI, USA), que
consiste em um cromatógrafo a gás modelo 6890 (Palo Alto, CA, USA) equipado com um
forno secundário, um modulador criogênico de quatro jatos e dois estágios e um
espectrômetro de massas modelo Pegasus III (Leco, St. Joseph, MI, USA). As colunas
cromatográficas utilizado foi uma DB-5 (Agilent, Palo Alto, CA, USA), 5%-fenil-95%metilsiloxano (30 m, 0.25 mm d. i., 0.25 µm d f) na primeira dimensão (1D) e BPX 50 (SGE,
Ringwood, Vic, Australia), 50%-fenil-50%- metilsiloxano (1,2 m, 0,1 mm d.i., 0.1 µm d.f) na
segunda dimensão ( 2D). A segunda coluna foi conectada ao espectrômetro de massas por
tempo de voo (EMTdV) através de um capilar vazio desativado (0,5 m × 0,25 mm d.i.). As
colunas e o capilar vazio são conectadas por uniões SGE, usando anilhas de SilTiteTM
(Ringwood, VIC, Australia) para colunas cromatográficas com diâmetro interno entre 0,10 e
0,25 mm. Hélio (99,9999 % de pureza) foi usado como gás carreador no modo de fluxo
constante a 1,5 mL/min.
A programação de temperatura utilizada foi: 40 °C (1 min) a 330 °C a 3 °C.min-1. O
volume de injeção foi de 1 µL, no modo sem divisão de fluxo a 280 °C, com tempo de purga
de 60 s e fluxo de purga de 5 mL.min-1. A programação de temperatura do segundo forno foi
paralela a da primeira, porém apresenta uma temperatura 20 °C maior que a programação do
primeiro forno. O período de modulação foi de 6 segundos, com 1,5 s de jato quente e com
temperatura 35 °C acima da programação de temperatura do forno 1D. A temperatura da linha
de transferência para o espectrômetro de massas foi de 280 °C.
O EMTdV foi operado no modo de ionização por impacto de elétrons, com energia
aplicada de 70 eV e a faixa de massas analisada foi de 35 a 600 Daltons. A temperatura da
fonte iônica foi de 230 °C. O detector foi operado com uma voltagem de 1600 V e a taxa de
aquisição foi de 100 espectros por segundo. A aquisição e o processamento dos dados foram
realizados através do software ChromaTOFTM versão 4.21 (Leco, St. Joseph, MI, USA).
Depois da aquisição dos dados, as amostras foram submetidas a um método de processamento
onde os picos com relação sinal/ruído acima de 1000 foram automaticamente selecionados.
As áreas dos picos individuais foram automaticamente adquiridas. A identificação foi feita
por comparação do espectro de massas deconvoluído obtido com o software da biblioteca
NIST Mass Spectral versão 2.0. Além disso, foram utilizados os tempos de retenção e a
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ordem de eluição. Depois da comparação, apenas picos com similaridade maior que 80% com
a biblioteca NIST foram selecionados.
As amostras foram analisadas através dos cromatogramas de íons totais (CIT) e
cromatogramas de íons extraídos (CIE) e a seleção dos íons foi realizada através da busca dos
íons diagnósticos nos espectros de massas de cada série de compostos na biblioteca NIST.
As condições do processo foram otimizadas pelo grupo do LADETEC/LAGOA.

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
4.1 Análise Elementar da Semente do Crambe

Os dados obtidos da análise elementar com os respectivos desvios padrão estão
demonstrados na Tabela 2. Sabendo que a semente do crambe é uma biomassa rica em
proteínas, fibras (celulose, hemicelulose e lignina) e ácidos graxos a análise elementar
mostrou grande quantidade de carbono e oxigênio na amostra.

Tabela 2: Análise elementar da semente do crambe.

Amostra

m%

Desvio Padrão

Carbono

49,9

2,8

Oxigênio*

28,5

0,5

Nitrogênio

4,0

0,3

Hidrogênio

8,1

0,6

Enxofre

0,4

0,2

O oxigênio foi calculado por diferença. O poder calorífico calculado de acordo com a
equação descrita no item 3.1.1 para a semente do crambe foi de 23,3 MJ/kg, faixa de
combustível sólido.
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4.2 Pirólise da semente de Crambe

A amostra, semente do crambe, colocada no reator de pirólise, após 35 minutos
observa-se o início da produção de gases e líquidos no condensador (Figura 14- página 42).

Figura 14 - Sistema pirolítico em andamento com a saída de gases e condensação dos produtos líquidos.

Fonte: Própria, 2018. (Laboratório de Síntese, Cromatografia e Meio Ambiente –
SINCROMA- IQ/UFF)

Somente foram retiradas as frações do funil de coleta quando as duas fases bem
distintas se formaram uma oleosa e uma aquosa. Ao final da pirólise do Crambe são obtidas
quatro frações, gasosa (que não foi recolhida), sólida e a líquida dividida em uma fração
oleosa anidra e uma aquosa, como mostra a figura 15 da página 43.
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Figura 15 -Produtos de pirolise: (A) Fração líquida da pirólise, dividida em duas fases aquosa e orgânica, (B)
Fase aquosa da pirólise, (C) Fase orgânica da pirólise, (D) Biocarvão.

Fonte: Própria, 2018. (Laboratório de Síntese, Cromatografia e Meio Ambiente –
SINCROMA- IQ/UFF)

Os produtos líquidos da pirólise foram retirados do funil de separação após as fases
totalmente separadas.
O procedimento de pirólise lenta foi realizado em duplicata. Foram medidos os
volumes da fase líquida na primeira batelada obteve-se 130 ml de produto total, subdividindo43

se entre 100 ml de óleo e 30 ml da fração aquosa com massas de 90g e 29,2g respectivamente
e ainda 80,3 gramas de carvão. Já na segunda batelada 159 ml de produto líquido total,
subdividindo-se em 107,3 ml de óleo e 51,7 ml da fração aquosa com massas de 98,1 g e 49,4
g respectivamente em cada produto líquido. E pesou-se a carvão obtido no processo 86 g. Os
rendimentos em massa de cada batelada da pirólise se encontra na tabela 3.

Tabela 3: Rendimento (% massa/massa) dos produtos da pirólise lenta da semente do crambe.

Pirólise

Fração oleosa

Fração aquosa

Carvão

Gás

1

30,0%

9,7%

26,8%

33,5%

2

32,7%

16,5%

28,7%

22,1%

Média

31,3%

13,1%

27,7%

27,9%

A percentagem de gás que foi liberado foi calculada por diferença. Houve variação
no rendimento entre as pirolises embora os parâmetros da pirólise tenham sido mantidos os
mesmos. Essa variação pode ter ocorrido pela perda de material, pois, ocorreu vazamento no
processo, devido a dificuldades de vedação. Pode também estar relacionado com variação nas
vazões de N2, gás inerte de arraste.
As frações aquosa e oleosa somam juntas em média 44,4% do total dos produtos, nem
sempre essas frações são perfeitamente separadas, dependendo da composição das mesmas.
Porém nesse experimento foi possível observar uma boa separação das frações descritas,
como mostrado na figura 15 da página 43.
No trabalho realizado por Silva (2014) foram comparados os resultados obtidos na
pirólise lenta da torta de mamona com de outras biomassas utilizadas pelo grupo
SINCROMA-UFF. Essas biomassas foram a torta de pinhão-manso, torta de soja e a semente
de mamona. Devido a essa comparação, pode se ter ideia que a pirólise do Crambe obteve um
rendimento médio da fração liquida acima do encontrado nas outras matrizes, perdendo
apenas para quando se utiliza a semente de Mamona- in natura. Porém na fração aquosa
obteve um rendimento médio baixo se comparado com as outras matrizes, se aproximando
somente da semente de Mamona- in natura.
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4.3 Extração dos compostos orgânicos da fase aquosa

Os rendimentos em massa dos extratos obtidos a partir da mesma quantidade de fase
aquosa pelos dois métodos, extração líquido-líquido e liofilização, foram calculados com o
objetivo de comparar a eficiência de cada um. Os resultados são apresentados na Tabela 4
abaixo.

Tabela 4: Rendimentos em massa dos métodos de extração utilizados para isolamento dos compostos orgânicos
presentes na fase aquosa.

Método

Rendimento do extrato (%massa)

Extração liquido-liquido (Diclorometano)

5,44

Liofilização

14,4

Como esperado, a liofilização foi capaz de concentrar de forma muito mais eficiente
os compostos orgânicos presentes na fase aquosa de pirólise.
Na extração líquido-líquido ocorre uma perda dos compostos menos polares, pela
missibilidade de alguns analitos no solvente escolhido (diclorometano).

4.4 Caracterização química

A identificação de substâncias por diferentes técnicas analíticas é uma tarefa difícil,
devido às semelhanças estruturais entre os analitos, ou seja, mínimas diferenças físicoquímicas e espectros de massas muito semelhantes. Além disso, possuem substâncias em
diversas concentrações, e devido à alta complexidade das amostras, os analitos em
concentrações traço podem ser muito difíceis de serem identificados.
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4.4.1 Análise por CG-EM

A amostra da fração aquosa proveniente da pirólise lenta da semente de crambe foi
submetida à extração líquido-líquido com diclorometano e concentrada para poder ser
analisada em cromatografia gasosa com detector de espectrometria de massas. O
cromatograma de íons totais analisados do extrato está apresentado na figura 16. Os analitos
considerados foram os de similaridade maior que 70% com a biblioteca NIST MS search 2.0.
O extrato apresentou alto teor de compostos polares heteroatômicos, em sua maioria
aromáticos, contendo oxigênio e nitrogênio em sua fórmula molecular, como metóxifenois,
indois, ésteres de cadeia longa e furanos.

Figura 16: Cromatograma de íons totais do extrato em diclorometano da fração aquosa do crambe.

Foram identificados no total 107 compostos no cromatograma de íons totais (figura
16), 31 foram caracterizados através da comparação de seus espectros de massas com
similaridade acima de 70% (Tabela 5- página 47). No cromatograma apenas foram marcados
os compostos com maior área relativa ao pico. É possível observar muitas coeluições mesmo
com um tempo longo de análise.
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Tabela 5-Substâncias com maior abundância no extrato em Diclorometano

Substâncias
1

Fórmula
molecular

Similaridade
846

Pirrol

C4H5N

2

2-Furanmetanol

C5H6O2

941

3

N,N-Dimetil Acetamida

C4H9NO

803

4
5
6
7
8

1- (2-furanil) Etanone
Fenol
9

C6H6O2
C6H6O
1,3 Dimetil
Piperidina

3- Metil Butanamida

C5H11NO

3 Metil-1,2-Ciclopentanediona

C6H8O2
C7H15N

10
11

Mequinol (isômero 2-Metoxi Fenol)
1-(1H Pirrol- 2 il)- Etanone

C7H8O2

776
859
753
804
835
746

917

Área%
0,6
3,5
2,6
1,1
1,9
3,5
2,7
3,8
1,1
9,8

C6H7NO

771

1,2

C5H9NO

741

0,4

C6H6O3

799

1,9

C10H19NO

711

3,1

C8H10O2

797

1,4

1-Metil 2,5-Pirrolidinedione

C5H7NO2

907

5,1

Picolinamide

C6H6N2O

816

2,6

18

2,6- Dimetoxi –Fenol

C8H10O3

19

5-Metil-1,2,3 Trimetoxi – Fenol

C10H14O3

20

1-(4- Hidróxi)-3- Metoxi Fenil – 2
propanone

12
13
14
15
16
17

1 Metil-2 Pirrolidinone
Maltol
8- Metil-6-Nonenamide
4 Metil-2 Metoxi-Fenol

C10H12O3

888

748

757

4,5
2,6

2,1
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21

N,9- Dimetil- 9H-Purin 6 Amine

C7H9N5

762

22

Isómero Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4
Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil

C11H18N2O2

761

23

Isómero Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4
Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil

C11H18N2O2

781

24

Isómero Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4
Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil

C11H18N2O2

25

Isómero Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4
Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil

C11H18N2O2

26

Isómero Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4
Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil

C11H18N2O2

27

Isomero-5,10-Dietoxi, 2,3,7,8Tetrahidro, 1H, 6H- Dipirrolo [ 1,2 a,
1’,2’d] Pirazine

C14H22N2O2

28

Isomero-5,10-Dietoxi, 2,3,7,8Tetrahidro, 1H, 6H- Dipirrolo [ 1,2 a,
1’,2’d]Pirazine

C14H22N2O2

29

C7H8N4O
3-Fenilmetil- Hexahidro, Pirrolo(1,2a)Pirazine 1,4Dione

31

3-Fenilmetil- Hexahidro, Pirrolo(1,2a)pirazine 1,4Dione

2,3

2,1

861

1,7 Dimetil- 1,7 Dihidro 6H-Purin-6one

30

1,1

C14H16N2O2

C14H16N2O2

5,3

841
785

815

4,4

6,4

19,6

0,7
783
768

0,6

840

1,2

837

0,8

Os compostos com maior área relativa são mequinol (4-Metoxifenol), todos os
isômeros somados do 5,10-Dietoxi, 2,3,7,8- Tetrahidro,1H,6H-dipirrolopirazina e os isômeros
do pirrolo[1,2-a] pirazine- 1,4 dione hexahidro 3-2 metilpropil, com 9,8%, 20,3% e 20,5% de
área relativa, respectivamente.
A amostra liofilizada analisada por CG-EM obteve uma complexidade muito maior
quando comparada com a analisada no extrato em diclorometano, como é possível ver no
cromatograma de íons totais da figura 17 página 49. Isso ocorre porque a amostra liofilizada
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contém muito mais substâncias, deixando uma pior resolução. Devido a isso o cromatograma
de íons totais do extrato em diclorometano é visualmente mais límpido.

Figura 17: Cromatograma de íons totais do extrato liofilizado da fração aquosa do Crambe.

No cromatograma de íons totais do CG-EM, 56 compostos foram detectados. Porém,
apenas 16 desses 56 compostos foram identificados com similaridade maior que 70%. Na
Tabela 6 estes compostos são apresentados com os valores de área relativa com relação aos
identificados. Pode se observar a complexidade da análise com a cromatografia
unidimensional, pelas inúmeras coeluições apresentadas, que fornece uma informação
incompleta, com a identificação individual dos compostos presentes prejudicada. Assim
pouca informação pôde ser obtida a partir de análises por CG convencional. Devido a isso, a
utilização de uma técnica com maior poder de separação se faz necessária para analisar este
tipo de amostra. Uma análise detalhada de uma amostra complexa requer uma técnica
analítica mais poderosa, como a cromatografia gasosa bidimensional abrangente acoplada ao
espectrômetro de massas por tempo de vôo (GCxGC-EMTdV). Esta técnica sem dúvida
proporciona uma melhor separação das classes de compostos, uma melhor identificação de
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componentes individuais, e é acompanhada por um aumento da sensibilidade e da
seletividade. E ainda com a espectrometria de massas atuando como um a terceira dimensão
através da deconvolução espectral causando um estreitamento dos picos cromatográficos e
uma melhor separação dos analitos, consequentemente uma melhor analise das substâncias de
interesse.

Tabela 6-Substâncias identificadas com maior abundância no extrato liofilizado da fase aquosa do crambe.

Substâncias
1
2
3

Acetamide
Propanamide
1,5-Hexandien-3-ol

Fórmula
Molecular

Similaridade

C2H5NO

933

C3H7NO

788

C6H10O

765

3,9

Área(%)
2,4
0,3

4

4,4-Dimetil- 3- Oxopentanenitrile

C7H11NO

736

5,1

5

Ácido Carbanico Metil Fenil Ester

C8H9NO2

719

1,3

6

3 Metil-2 Hidroxi -2-Ciclopenten- 1-one

C6H8O2

818

C5H7N3

701

C8H12O

732

C5H7NO2

764

5,7

C8H10O3

850

5,7

C10H14O3

750

2,5

C7H10N2O2

771

8,1

C11H18N2O2

729

2,4

C11H18N2O2

722

2,4

7
8
9
10
11
12
13
14

4-metil- 2-Amino -Pirimidine
2,3,4-Trimetil- 2 Ciclopenten -1 –one
2,5- Dione- Piperidine
2,6- Dimetoxi- Fenol
5-tert-butilpirogallol
Hexahidro- Pirrolo[1,2-a] pirazine- 1,4dione
Isômero- 3-(2-metilpropil)- HexahidroPirrolo[1,2-a] pirazine- 1,4- Dione
Isômero- 3-(2-metilpropil)- HexahidroPirrolo[1,2-a] pirazine- 1,4- dione

1,8
1
4,8

35,9

15

5,10-dietoxi- 2,3,7,8- tetrahidro

C14H22N2O2

734

16

Isômero- 3-(2-metilpropil)- HexahidroPirrolo[1,2-a] pirazine- 1,4- dione

C11H18N2O2

840

16,7
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4.4.2 Análise por CG×CG-EMTdV
As colunas cromatográficas utilizadas foram DB-5 na primeira dimensão (1D) coluna
apolar e BPX 50 na segunda dimensão (2D) de média polaridade, coluna mais polar se
comparada a primeira dimensão. A identificação foi feita por comparação do espectro de
massas deconvoluído obtido com o software da biblioteca NIST Mass Spectral versão 2.0.
Além disso, foram utilizados os tempos de retenção e a ordem de eluição. Apenas picos com
similaridade maior que 800 com biblioteca NIST foram selecionados. As amostras foram
analisadas através dos cromatogramas de íons totais (CIT), onde é reportado na figura 18 a
separação por CGxCG-EMTdV.

Figura 18: Cromatograma de Íons Totais da amostra Liofilizada obtido por CGxCG-EMTdV da fração aquosa de
pirólise de crambe
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No cromatograma de íons totais do GCxGC-EMTdV, 281 compostos foram detectados
com uma relação sinal/ruído maior que 1000. Porém, 105 foram identificados com
similaridade maior que 80%, comparando com à biblioteca NIST. A comparação entre as
duas técnicas foi feita para enfatizar o aumento da sensibilidade e resolução quando a
CG×CG-EMTdV é utilizada, o que leva a um maior número de analitos identificados.
A partir disso foi encontrada a série homóloga assinalada de acordo com a ordem de
eluição e a posição no plano bidimensional selecionando as razões m/z características das
principais classes químicas. Nesta análise as 105 substâncias foram confirmadas tanto pela
similaridade no espectro de massas quanto pela posição relativa no espaço bidimensional. Os
analitos foram agrupados em diferentes classes de compostos: hidrocarbonetos, nitrogenados
(nitrilas, anilinas, piridinas, indóis, pirazinas, pirróis), oxigenados (fenóis, ácidos, cetonas,
ésteres, indenol) função mista (N-O) (compostos contendo átomos de nitrogênios e oxigênio)
e sulfurados.
No anexo A apresenta as 105 substâncias manualmente identificadas, seus respectivos
tempos de retenção na primeira e na segunda dimensão e as áreas percentuais relativas. Os
compostos identificados que possuem as maiores áreas relativas foram: hexahidro-3-(2metilpropil)-Pirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-dione (0,98%); Ácido Benzoico (1,28%); Isosorbide
(1,54%);

Ácido

3-metil-

Butanóico

(2,12%);

Propanamida

(2,28%);

(S)-(+)-2',3'-

Dideoxiribonolactona (3,24%); 2-Pirrolidinona (3,57%); 5,10-Dietoxi-2,3,7,8-tetrahidro1H,6H-dipirrolo[1,2-a;1',2'-d]pirazina (4,21%); 1,5-Hexadien-3-ol (4,33%); 3-metil- dihidro2,5-Furandione (4,52%); 1,3,5-Cicloheptatrieno (5,15%); 2,5-Pirrolidinadiona (5,6%);
Acetamida (7,68 %); 3-Piridinol (12,31%); Ácido Acético (17,06%). Dos 15 compostos
identificados com maiores áreas 6,66% são hidrocarbonetos, 53,33% de compostos
Oxigenados e 40% de Função Mista (N-O).
Muitas coeluições foram observadas nas análises por CG/EM, dificultando e/ou
impossibilitando em alguns casos a identificação individual das substâncias. Algumas dessas
coeluições puderam ser resolvidas por CG×CG/EMTdV. É possível observar no
cromatograma da figura 18 da página 51 um aumento do poder de resolução e aumento na
quantidade de substancias identificadas se comparado a cromatografia unidimensional. No
entanto, ainda é possível observar algumas coeluições no cromatograma de íons totais da
amostra liofilizada como demonstrado na figura 19 da página 53.
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Figura 19: Região de coeluição do Fenol com o 2-Amino-4-metilpirimidina identificados usando o
cromatograma de íons totais. Os espectros de massas destes compostos são apresentados.

As substâncias identificadas como (1) 2-Amino-4-metilpirimidina e (2) Fenol
coeluem como mostrado na Figura 19, reforçando também com uma visão tridimensional do
cromatograma, claramente aparecendo um único pico cromatográfico. Sendo o composto (1)
nitrogenado e o composto (2) oxigenado, porém os dois compostos apresentam
aromaticidade. A diferenciação dessas duas substâncias é possível em função da
deconvolução espectral realizada pelo software, ferramenta que permite a distinção de
diferentes analitos que coeluem a partir da diferenciação de seus espectros de massa.
Para melhor visualização, uma expansão da parte central do cromatograma onde são
observados os compostos mais intensos é apresentada na figura 20 página 54, onde também é
possível ver as coeluições.
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Figura 20: Cromatograma de íons totais da região central do cromatograma, identificando os picos com maior
área relativa.
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Os compostos identificados na figura 20 página 54 nesta região são em sua maioria
oxigenados e função mista (N-O), apresentando apenas um composto da classe dos
nitrogenados. Os compostos identificados foram os com similaridade maior que 800 e com
maiores áreas relativas ao pico, nesta região, foram identificados 15 analitos, podemos
observar coeluições entres os compostos (5)/(6), compostos (7)/(8) e (13)/(14), demarcados na
figura e aumentados para facilitar a visualização na figura 26, mostrando a diferenciação dos
seus espectros de massa. Nessa região aumentada pode ser identificados os compostos
coeluidos devido seus espectros de massa, Composto (5) 3-Piridinol/ (6) 1-etil-2,5Pirrolidinedione, composto (7) 1-metil-2,5-Pirrolidinedione /(8) 2-Pirrolidinone e composto
(13) Indole /(14) Isosorbide, são claramente visualizados na região aumentada do
cromatograma de íons totais da região central do cromatograma, identificando os picos com
maior área relativa.
Os compostos identificados em sua maioria são insaturados, heteroatômicos, de cadeia
fechada ou aromáticos, compostos mais polares.
Na tabela 7 encontram-se os compostos demarcados no cromatograma da figura 20,
com suas respectivas fórmulas moleculares.

Tabela 7: Compostos identificados no cromatograma com suas fórmulas moleculares

N°

Substância

1

3-metil-Butanamida

2

3-metil-1,2-Ciclopentanedione

Formula molecular
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3

Álcool Benzilico

4

2-metoxi-Fenol

5

3-Piridinol

6

1-etil-2,5-Pirrolidinedione

7

1-metil-2,5-Pirrolidinedione

8

2-Pirrolidinone

9

2-Pirrolidinone

10

2,5-Pirrolidinedione

11

dihidro-3-metil-2,5-Furandione,
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12
1,4:3,6-Dianhidro-à-d-glucopiranose

13

Indole

14

Isosorbide

15

2,6-dimetoxi-Fenol

16

1,2,3-trimetoxi-5-metil-Benzeno

Uma série de ácido carboxílico foi identificada na amostra usando o cromatograma de
íon extraído com o íon m/z 60 (Figura 21- página 58). A fim de melhorar a visualização dos
analitos presentes em baixa concentração, foi realizada uma expansão em uma região do
plano cromatográfico. Sendo separados na primeira dimensão 1D por volatilidade e na
segunda dimensão 2D por polaridade.
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Figura 21: Cromatograma de íons extraídos m/z 60 da fração aquosa de pirólise do Crambe. Os espectros de
massas dos compostos (1) e (2) em destaque são apresentados respectivamente.

Foi identificada uma série homóloga do C2 até o C16, com picos de substâncias
relacionadas estruturalmente - séries homólogas, isômeros de cadeia ou de posição - aparecem
agrupados em regiões claramente definidas do diagrama. Observa-se que o composto após o
C16 marcado na figura é um ácido com 18 átomos de carbonos e insaturado e elui com um
tempo de retenção maior que o composto C17 na segunda dimensão por ser mais polar.
Os compostos da série entre o composto C7 e C16, não foram devidamente marcados por
possuir uma relação sinal ruído menor que 1000. Pois nessa região do cromatograma alguns
picos com sinal intenso se sobrepõem em relação a picos com baixa relação sinal/ruído. Mas
claramente os compostos estão presentes eqüidistantes, com o mesmo grupo funcional e
aumento gradativo do número de carbonos.
A região circulada na série homóloga demonstrada na figura 21 possui 2 picos
cromatográficos, e ambos são ácidos com 5 átomos de carbono. Sendo o composto (1) o ácido
3-metil-butanoico e o composto (2) o ácido pentanóico, isômeros de cadeia e com seus
espectros de massa também demostrados na figura 21. Este padrão de compostos isômeros
com diferenças estruturais se repete ao longo da série homóloga.
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Figura 22: Cromatograma dos isômeros das Pirazinas detectadas da amostra de fração aquosa do Crambe.

Os isômeros do 5,10-Dietoxi, 2,3,7,8- Tetrahidro, 1H, 6H- Dipirrolo [ 1,2 a, 1’,2’d]
Pirazine (A) e os isômeros do Pirrolo[1,2-a] Pirazine- 1,4 Dione Hexahidro3 -2 Metilpropil
(B) estão identificados no cromatograma acima, com seus espectros de massas dos compostos
(A) e (B) identificados. Estes compostos encontrados majoritários na análise por CG-EM,
foram detectados com melhor separação na cromatografia bidimensional.
Uma das substâncias encontrada em maior abundancia no GCxGC-EMTdV foi o
ácido acético (CH3COOH), um reagente muito utilizado em processos industriais na
fabricação de substratos. Largamente utilizado na produção de politereftalato de etileno
(PET); película fotográfica; acetato de polivinil utilizado na cola de madeira e também para
limpeza e desinfecção. A demanda global do ácido acético é muito alta. (SILVA,2015)
O ácido benzóico (C6H5COOH) é um composto aromático classificado como ácido
carboxílico. Este ácido fraco é um adjuvante farmacotécnico germicida, pode ser utilizado
como conservante na preservação de alimentos, na síntese de corantes, e também na síntese de
resinas. Além disso, é um importante precursor para a síntese de muitas outras substâncias
orgânicas. (OLIVEIRA, 2017)
O 3-Piridinol é da classe dos pirodinois e são substâncias naturais ou sintéticas que
inibem ou retardam as reações de oxidação. Eles podem servir como neutralizantes dos efeitos
prejudiciais da oxidação nos tecidos animais. (Nacional Center for Biotechnology
Information,2018).
A acetamida (CH3CONH2) é a amida do ácido acético. Essa substância é muito
utilizada para síntese, carcinogênico, inflamável e marcado como produto tóxico ou muito
tóxico (MERK, 2018).
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5 CONCLUSÃO
A pirólise se mostrou uma técnica boa e viável de destinação para a semente do
Crambe para obtenção da fração aquosa, visando assim um total aproveitamento da matériaprima, sendo vantajoso ambientalmente. Desta forma tem-se mais uma importante fonte de
insumos, além de evitar a posição deste material como rejeito agro-industrial poluente.
A elucidação estrutural da composição química da fração aquosa originada da pirólise
lenta da semente do Crambe pelas técnicas analíticas empregadas, principalmente por
CG×CGEMTdV mostrou um maior número de compostos, de diversos grupos funcionais
como: oxigenados, hidrocarbonetos, nitrogenados e compostos função mista (N-O),
sulfurados em bem menor quantidade. A substância encontrada em maior abundância foi o
ácido acético.
A comparação entre a técnica unidimensional e a bidimensional confirmou a maior
capacidade desta última técnica. Dessa forma, a CG×CG-EMTdV mostrou-se uma poderosa
ferramenta que pode contribuir para uma visão completa e abrangente da composição química
desta fração aquosa concordando e acrescentando a cromatografia monodimensional,
permitindo um melhor destino final para essa fração.
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APÊNDICE A – Compostos identificados, por CGxCG-EMTdV na fração aquosa do
Crambe

Hidrocarbonetos
N°

Substância

Similaridade

1
1,3,5-Cicloheptatrieno

914

2
1,3,6-Cicloheptatrieno

948

3
Etilbenzeno

961

4
p-Xileno

949

5
2-ciclopropil-Propano

859

1D(s)

2D(s)

414

1,37

450

1,25

606

1,47

624

1,46

708

2,1

Área%
4,38
0,77
0,22
0,13
0,27
Total=5,77

Oxigenados
1
2

Fenol
4-metil- Fenol

963

948
1218

2-metil- Fenol

932

4

2-metoxi-Fenol

968

4,51

4-Piridinol

1,6

2-metil-3-Piridinol

6,2

3-Piridinol

0,7

2,4-dimetil-Fenol

0,46

2-etil-Fenol

2,66
0,12

940
1434

11

2,55

926
1404

10

3,11

882
1404

9

3,02

929
1386

8

2,96

934
1374

7

2,32

935
1368

2-Piridinol

2,16
0,48

1248

6

2,36
0,23

1236

3-Piridinol

0,67
0,006

943

3

5

2,08

2,17
0,07

924
1488

2,22
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12
13

6-metil-3-Piridinol
2-metoxi-4-metil-Fenol

14

2,4,6-trimetil-Fenol

15

4-etil-2-metoxi-Fenol

16
17

2-Metoxi-4-vinilfenol
2,6-dimetoxi-Fenol

18

2-metoxi-4-propil-Fenol

19

2-metoxi-4-(1-propenil)Fenol

20
Ácido Acético
21
Ácido 2-metil-Propanoico

0,76

942

1506

2,62
0,14

967

1554

2,26
0,12

889

1584

2,19
0,23

982

1794

2,23
0,14

974

1890

2,42
0,74

980

1986

2,84
0,07

970
956
911
895

2028

2,19

2238

2,45

17,06
282

1,22
0,17

462

1,29

22

0,17
Ácido Butanóico

896

510

1,35

23

2,12
Ácido 3-metil- Butanóico

940

612

1,5

24

0,6
Ácido 2-metil- Butanóico

910

648

1,52

25

0,61
Ácido Pentanoico

952

708

1,58

26

0,67
Ácido 3-metil-Pentanoico

904

870

1,59

27

0,25
Ácido 4-metil- Pentanoico

921

888

1,67

28

0,43
Ácido Hexanoico

948

978

1,66

29

0,45
Ácido Heptanoico

918

1260

1,72

30

0,86
Ácido Benzoico

944

1548

2,33

31
32

0,12

0,42
Ácido Benzoico 4-metil
Ácido Benzoico 4-hidroxi-3metoxi-, metil ester

933

1614

2,08
0,13

964

2406

2,79

33

0,13
Ácido n-Hexadecanoico

881

3354

1,8
67

34

0,47
Ácido Oleico

954

3678

1,92

35

0,14
Butirolactona

934

744

2,88

36

0,04
2(5H)-Furanona

960

750

2,98

37
38

4,33
1,5-Hexadien-3-ol
3-metil-1,2Ciclopentanediona

848

840

2,85
0,3

937

1074

2,33

39

0,54
Álcool Benzilico

932

1092

2,35

40

0,17
Pantolactona

946

1098

2,6

41
42
43
44

0,33
Maltol
3-metil- dihidro-2,5Furandiona
1,4:3,6-Dianhidro-à-dglucopiranose
(S)-(+)-2',3'Dideoxiribonolactona

963

1320

2,69
4,52

811

1440

3,43
0,15

848

1554

3,17
1,22

963

1566

3,75

45
46

0,18
Dianhidromannitol
1,4:3,6-Dianhidro-à-dglucopiranose

895

1602

3,05
2,02

944

1602

3,31

47

0,21
2,3-Anhidro-d-mannosan

836

1644

3,19

48
49
50
51

1,54
Isosorbida
1-(4-hidroxi-3-metoxifenil)Etanona
2-Propanona, 1-(4-hidroxi-3metoxifenil)-

971

1830

3,23

889

2442

2,91

1,2,3-trimetoxi-5-metil-

783

2430

2,56

0,19
980

2334

2,95
0,12
<0,1%

Total=57,54
Função Mista (N-O)
N°

Substância

Similaridade

1D(s)

2D(s)

Área %
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1

Ácido -n-butirico Glicil-dl-à-

948

450

Acetamida

980

456

Propanamida

937

654

2,4-Dimetil-2-oxazoline-4metanol

882

1002

3-metil-Butanamida

925

1008

amino
2
3
4
5
6
2-Pirrolidinona

947
946
872
832
906

2,39

2,28

2,16

0,50

2,45

1,42

3,8

3,41

3,36

0,51

3,38

0,16

3,18

0,23

2,48

0,54

1302

10
3-metil-Butanamida

7,68

1254

9
5-Metil-2-pirrolidinona

2,46

1254

8
2-Pirrolidinona

0,12

1224

7
1-metil-2,5-Pirrolidinediona

2,23

1314

11

2,51
4-metil-Pentanamida

905

1344

12
2,5-Pirrolidinediona

887
853
888
887
845
960
893
863
988
897

2,79

0,28

2,95

0,32

3,51

0,05

3,54

0,61

3,39

0,86

2,43

0,08

1740

21
3,5-dimetilfenol 4-Ciano

4,85

1566

20
Picolinamida

4,09

1554

19
2-Piperidinona

0,55

1500

18
1-metil-2(1H)-Piridinona

4,03

1482

17
1-acetil-Pirrolidina

0,01

1398

16
3,3-Dimetilpirrolidina-2,5-dione

3,03

1380

15
2,5-Pirrolidinediona

0,20

1380

14
2,5-Pirrolidinediona

3,89
1374

13
1-etil-2,5-Pirrolidinediona

0,80

1848
69

22

3,39
4,5-dimetil-3(2H)-Isoxazolona

823

1902

23
Benzamida

963
826

27
28
29

metil ester-5-oxo- L-Prolina
5-Isopropil-2,4imidazolidinediona
5-Isopropil-2,4imidazolidinediona
5-Isopropil-2,4imidazolidinediona
Pirrolo[1,2-a]pirazine-1,4dione, hexahidro-

972
847
855
845
899

32
33

34

35
36

Nonanamida
Hexahidro-3-(2-metilpropil)Pirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-dione
Hexahidro-3-(2-metilpropil)Pirrolo[1,2-a]pirazina-1,4-dione
5,10-Dietoxi-2,3,7,8-tetrahidro1H,6H-dipirrolo[1,2-a;1',2'd]pirazina
5,10-Dietoxi-2,3,7,8-tetrahidro1H,6H-dipirrolo[1,2-a;1',2'd]pirazina
hexahidro-3-(2-metilpropil)Pirrolo[1,2-a]pirazine-1,4-dione
5,10-Dietoxi-2,3,7,8-tetrahidro1H,6H-dipirrolo[1,2-a;1',2'd]pirazina

898
905
928

806

3,5

0,50

3,42

0,09

3,43

0,65

3,29

0,02

5,37

0,61

2,3

0,07

3,54

0,12

2274
2508
2952
2958
3288
3,64

0,49

4,5

0,16

3294

3300
4,02
4,71

842

3306
3,79

893

0,37

3312
0,03
4,42

809

3324

921
861

2,24

0,1

2,34

0,18

3744

38
9-, (Z)-Octadecenamida

0,09

2262

37
Dodecanamida

3,06

2064

30
31

0,27

2064

25
26

3,55
1962

24
2,2-dietil-3-metil-Oxazolidina

0,30

4050

39

0,15
2,32
9-, (Z)-Octadecenamida

873

4668
Total=33.58

Nitrogenados
70

N°
1
2
3
4
5
6
7

Substância

Similaridade 1D(s) 2D(s)

trimetil-Pirazina

960

996

1,98

2-Aminopiridina

972

1038

2,72

2-Amino-4-metilpirimidina

926

1176

2,61

1H-Pirrole-2-carbonitrila

919

1440

2,76

Indole

951

1836

3,11

3-metil 1H-Indole

960

2082

3

917

396

1,49

Acetronitrila,(dimetilamino)

Área %
0,15
0,38
0,21
0,17
0,42
0,09
0,65
Total=2.07

Sulfurados
N°

Substância

Similaridade

1D(s)

2D(s)

Área%

2-Furanmetanetiol

964

732

1,91

0,23

Dimetil Tetrasulfido

878

1620

2,7

0,1

2-Furanmetanetiol

801

2304

3,34

0,12
Total=0,45

1
2
3
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