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Introdução 
A cromatografia gasosa bidimensional abrangente 

(CGxCG) tem mostrado um potencial enorme na 
investigação de misturas complexas como o petróleo 
e óleos de pirólise devido ao aumento do poder de 
resolução

1,2
. 

Nesta técnica, duas colunas de cromatografia 
gasosa são acopladas, através de um modulador. A 
separação na coluna apolar da primeira dimensão se 
baseia na volatilidade dos analitos, enquanto que a 
separação na coluna polar da segunda dimensão se 
baseia na polaridade ou estrutura molecular

3
. 

Neste contexto, este trabalho foi desenvolvido 
com o objetivo de identificar as principais famílias de 
substâncias que constituem o óleo de pirólise (ou bio-
óleo) obtido da torta da mamona, principal 
subproduto da cadeia produtiva da mamona. 

 

Parte experimental 

O óleo de pirólise foi produzido segundo os 
parâmetros da Conversão à Baixa Temperatura

4
 e 

analisado sem tratamento prévio por cromatografia 
gasosa bidimensional com detector de 
espectrometria de massas por tempo de voo 
(CGxCGEMTdV) Leco Pegasus 4D composto por um 
CG Agilent 6890, equipado com um forno secundário 
e um modulador fixo de quatro jatos e dois estágios. 
Utilizou-se na primeira dimensão uma coluna DB-5 e 
na segunda dimensão uma coluna BPX-50. As 
substâncias foram identificadas através da 
comparação dos espectros de massas obtidos 
experimentalmente com os da literatura. 
 

Resultados e Discussão 

Utilizando a CGxCG-EMTdV foi possível observar 
a complexidade da amostra e a grande quantidade 
de substâncias que coeluem na primeira dimensão. 
No total, 3326 compostos foram detectados com uma 
relação sinal/ruído maior que 1000, e 995 compostos 
foram tentativamente identificados com similaridade 
maior que 80%, comparativamente à biblioteca NIST. 
Destes 995 compostos, 405 foram selecionados 
como representativos e incluem as seguintes classes 
de substâncias: Hidrocarbonetos (parafinas, olefinas 
e aromáticos), nitrogenados (nitrilas, piridinas, indóis, 
pirazinas, pirróis, carbazóis), oxigenados (fenóis, 
ácidos, cetonas, ésteres, álcoóis) e sulfurados 
(dissulfetos e tiofenos). 

A identificação confiável destas 405 substâncias 
foi possível graças ao grande poder de separação de 
diferentes classes de substâncias por grupos em 
regiões específicas do cromatograma, capaz de 
gerar um mapa 2D bem-ordenado (Figura 1). 

 

 

 
Figura 1: Gráfico 2D em Excel mostrando as famílias 
identificadas. 
 

Este gráfico permite visualizar de forma clara a 
distribuição das famílias representativas na amostra, 
possibilitando uma avaliação da eficiência dos 
processos de reforma que estas amostras de bio-
óleo devem ser submetidas para que sejam 
aplicadas como combustíveis alternativos, através do 
monitoramento da transformação na composição 
inicial. 

Conclusões 

A CGxCG-EMTdV mostrou ser uma ferramenta 
essencial na caracterização de bio-óleo na forma 
bruta. Com esta técnica é possível identificar famílias 
específicas, e conseqüentemente permitirá o 
acompanhamento de processos de reforma destas 
amostras permitindo avaliar a eficiência, bem como a 
seletividade, dos catalisadores utilizados em 
processos de hidrotratamento. 
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