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Introdução 

A biomassa é considerada uma fonte renovável 
para a produção de energia e tem se tornado 
importante em relação aos combustíveis fósseis que 
não são renováveis. A palha de cana de açúcar se 
tornou a principal fonte de biomassa para a 
produção de bio-óleo, mas outros resíduos 
agrícolas, florestais, pecuários e até mesmo lixo 
podem ser aproveitados para a geração de energia. 
Nesse sentido, o presente trabalho teve como 
objetivo avaliar as características físico-químicas 
das sementes de goiaba e mangaba, para o 
reaproveitamento dos resíduos na produção de bio 
– óleo por pirólise rápida. 

Resultados e Discussão 

Para o desenvolvimento do trabalho, os resíduos 
das frutas foram adquiridos na Indústria POMAR, 
em Aracaju – SE. Inicialmente, as amostras eram 
lavadas com água corrente e seca em estufa com 
circulação de ar por 5h (goiaba) e 17h (mangaba) a 
uma temperatura de 60 °C. Para avaliar a 
temperatura de decomposição dos constituintes 
realizou-se a análise termogravimétrica das 
amostras. A Figura 1 apresenta o TGA de 
aproximadamente 10 mg de massa de amostra que 
foi monitorada em função da temperatura (10 
°C.min

-1
) sob atmosfera de N2 (fluxo 100 mL.min

-1
). 
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Fig 1: Gráfico de TGA de perda de massa (%) versus 
temperatura (ºC). 

 
A temperatura ideal para a decomposição de 
matéria orgânica nas sementes de goiaba e 
mangaba foi 600 °C, respectivamente. Mostrando os 
patamares a degradação de lignina, celulose e 
hemicelulose em bandas específicas do gráfico. 
A Tabela 1 apresenta a caracterização dos testes 
físico-químicos dos resíduos de semente de goiaba 

e mangaba. O teste do teor de umidade foi realizado 
através do método de secagem em estufa, com 3 g 
de cada amostra à 100 °C, sem circulação de ar até 
atingir massa constante.  
 

Tabela 1: Testes físico-químicos para semente de 
mangaba e goiaba. 

Análises 
sementes 

goiaba mangaba 

Umidade (% m/m) 2,5 7,6 

Cinzas (% m/m) 17,1 26,4 

Teor de lipídeos (% m/m) 13,4 14,4 

Fibras (% m/m) 59,05 38,01 

Proteínas 1,29 15,22 
*amostras feitas em triplicata 

 
As cinzas são resíduos provenientes da queima da 
biomassa e são constituídas de compostos 
inorgânicos. Nesse tipo de análise, a biomassa seca 
foi colocada na mufla a uma temperatura de 500 °C 
por 24h. Já para determinação do teor de lipídeos, 
5g de amostras foram submetidas a uma extração 
tipo Soxhlet durante 8h empregando o hexano como 
solvente. O teor de fibras e proteínas nas amostras 
foram realizadas pelo método Kjeldhal. Após a 
caracterização físico química, 5g da amostra foi 
pirolisada à temperatura de 600ºC, com fluxo 
constante de nitrogênio de 1mL min

-1
. A 

caracterização química destes bio-óleos 
apresentaram hidrocarbonetos, fenóis, aldeídos e 
alcoóis entre outros compostos, demonstrando 
diferenças significativas na sua composição 
reafirmando a importância do tipo de biomassa para 
o produto final. 

Conclusões 

Neste trabalho foi possível avaliar a importância da 
caracterização da biomassa para melhor definir as 
condições do processo de conversão a ser utilizado. 
Os resultados indicaram que os resíduos das frutas 
mostraram-se um forte potencial energético para 
produção de um subproduto com alto valor 
comercial, como por exemplo, o bio – óleo. 
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