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Introdução 

A espécie Syagrus coronata (Licuri) é uma palmeira 
nativa do semiárido brasileiro. A casca do coco do 
licuri é um resíduo gerado a partir do processamento 
do seu fruto, objetivando a extração de sua 
amêndoa.1 Tendo em vista que este resíduo é 
produzido em grandes quantidades, há interesse em 
encontrar formas para seu reaproveitamento. A 
pirólise é um processo termoquímico que ocorre sob 
atmosfera inerte ou baixa concentração de O2. A 
conversão térmica de materiais lignocelulósicos gera 
3 produtos: biocarvão, gás e um produto líquido que, 
em sua maioria, se apresenta como uma emulsão 
entre fase oleosa e fase aquosa. Todos esses 
produtos possuem diversas aplicações.2,3 A pirólise 
lenta apresenta um modo de agregar valor e 
interesse a casca do licuri. Este trabalho propõe 
utilizar esse resíduo como matéria-prima do processo 
de pirólise lenta focando no estudo da água de 
pirólise e seu uso como bioinseticida.4  

Resultados e Discussão 

A processo de pirólise lenta da casca do fruto do licuri 
foi feito em batelada com cargas de 250 g de matéria-
prima em leito fixo sob as seguintes condições: 
temperatura final de 400 °C; taxa de aquecimento de 
10 °C min-1; vazão de N2 comercial de 500 mL min-1; 
tempo total de processo de 2 horas. A distribuição 
dos produtos está apresentada na tabela 1 a seguir.  
  

Tabela 1. Rendimento da Pirólise lenta (n = 10). 

Percentagem mássica % 

Biocarvão Bio-óleo Água de Pirólise Gás* 

35 ± 1 6 ± 2 37 ± 4 22 ± 5 
*A fração gasosa foi obtida por diferença 

 

O teste biológico realizado foi feito contra uma 
espécie de praga de grão, neste caso avaliou-se a 
capacidade fumigante da água de pirólise que 
apresentou 90% de taxa de mortalidade contra uma 
espécie de praga de grão. Nesse tipo de teste é 
explorada a parte volátil da amostra. Por isso fez-se 
uso da técnica de headspace para estudar os 
componentes voláteis presentes e para 
complementar os estudos da composição química 
fez-se a liofilização da amostra, englobando as 

substâncias pouco voláteis, a fim de identificar o 
maior número possível de constituintes. Ambos 
tratamentos da amostra foram analisados por CG-
EM. Foram identificadas 34 substâncias para 
amostra liofilizada e 28 substâncias na extração por 
headspace. Observou-se que as amostras 
apresentaram diversas classes funcionais, sendo a 
maioria funções oxigenadas. Na Figura 1, apresenta-
se as principais classes observadas.  

Figura 1: Distribuição das funções orgânicas. 

Conclusões 

As abordagens escolhidas – liofilização e headspace 
- se completam, permitindo estudar os componentes 
da amostra com diferentes características.  Devido a 
riqueza de substâncias presentes na água de 
pirólise, possivelmente a atividade biológica 
observada pode ser causada pelo sinergismo de 
algumas substâncias A partir destes resultados, 
outros estudos serão feitos no sentido de elaborar 
formulações bioinseticidas. 
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