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Resumo

Este  trabalho  tem como objetivo  apresentar  a  pirólise  como tecnologia  alternativa
limpa de tratamento e destinação final de subprodutos do refino do petróleo e plásticos
pós-consumo. Esta técnica pode ser usada para a recuperação de frações combustíveis
a partir da degradação térmica de gasóleo e de polietileno de alta densidade (PEAD),
ambos cedidos pela PETROBRAS. As amostras foram colocados em uma fornalha a
500ºC, com tempo de reação de 15 minutos. Foram geradas 3 frações (sólido, líquido e
gás),  onde  a  fração  líquida  obtida  foi  caracterizada  por  CGAR-MS,  RMN  e
calorimetria.  Os resultados de balanço de massas dos óleos gerados da pirólise de
gasóleo com PEAD mostraram elevado rendimento de óleo pirolítico (90%), contendo
considerável  percentual  de  hidrocarbonetos  leves  (C9-C23)  da  região do óleo  diesel
(45%). O óleo pirolítico possui alto teor de parafinas (92%) e poder calorífico de óleo
combustível (42 MJ.mol-1).
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Abstract

This work presents pyrolysis as a clean alternative technology for the treatment and
final destination of subproducts of petroleum refining and waste plastics. This technique
can be used to obtain fuel fractions from the thermal degradation of gasoil and high
density polyethylene (HDPE), both  insumes are provided by PETROBRAS. Samples
were placed in a furnace at 500 ° C, with reaction time of 15 minutes. 
Afther this, 3 fractions were generated (solid, liquid and gas). Liquid fraction obtained
was characterized by GCAR-MS, NMR and calorimetry. The results of mass balance of
the  oils  generated  from  the  pyrolysis  of  gasoil  with  HDPE  showed  high  yield  of
pyrolytic oil (90%), containing a considerable percentage of light hydrocarbons (C9-
C23)  of  the diesel  oil  (45%).  The pyrolytic  oil  has high paraffin  content  (92%) and
calorific value of fuel oil (42 MJ.mol-1).

1. Introdução 
       A crescente demanda do uso de utensílios de polietileno de alta densidade

(PEAD) e seu descarte têm sido avaliados e discutidos tanto em ambientes tecnológicos
quanto  acadêmicos.  Essa  temática  tornou-se  um  problema  ambiental,  social  e
econômica.  O tratamento e a valorização desses resíduos representam uma atividade
econômica crescente e com benefícios ambientais significativos.

Outro  produto  que  continua  sendo  matéria-prima  fundamental  para  o
desenvolvimento social e econômico da população é o petróleo e o Brasil fechou 2016
com produção recorde de 2,73 milhões de barris por dia,  de acordo com a Agência
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Nacional de Petróleo (ANP). Pelo fato do petróleo ser considerado uma matéria-prima
de fonte esgotável, a comunidade científica tem sido levada a investigar a possibilidade
de encontrar combustíveis alternativos, de forma a reduzir a atual importância atribuída
ao  petróleo  como fonte  primordial  de  geração  de  combustíveis  e  gerir  os  recursos
necessários a partir de novas fontes. Entretanto, enquanto isso não ocorre, as refinarias
geram óleos  combustíveis  apenas  a  partir  do  gasóleo  proveniente  da  destilação  do
petróleo e de forma sustentável. Sob o ponto de vista ambiental, a reciclagem química
apresenta-se como uma metodologia eficiente de gestão, com elevadas potencialidades
na  redução  das  quantidades  de  resíduos  gerados. A reciclagem de  poliolefinas  pós-
consumo pode ser feita por tratamentos térmicos dedicados à recuperação de energia
(reciclagem química). Nas últimas duas décadas, uma atenção notável tem sido dada  a
pirólise  como tecnologia   promissora  para  a  redução  de  resíduos  poliméricos,  pois
promove a obtenção de produtos com valor agregado de mercado e total aproveitamento
energético, com mínima geração de resíduos que possam causar impactos ambientais.

Como medida mitigatória, principalmente no que se refere à redução de resíduos
que são dispostos no meio ambiente, este trabalho tem como objetivo apresentar uma
tecnologia alternativa limpa de tratamento dos resíduos sólidos perigosos da indústria de
petróleo e reaproveitamento destes para a obtenção de óleos combustíveis. A pirólise
vem  sendo  estudada  por  apresentar  alternativas  para  recuperação  de  frações
combustíveis através do tratamento de materiais com potencial energéticos oriundas da
indústria petrolífera, pela degradação térmica de material orgânico na ausência parcial
ou total de um agente oxidante.

2. Materiais e Métodos

A amostra de gasóleo foi submetida à cromatografia em coluna e separada em
três frações de 50 mL, usando como solventes na eluição hexano, hexano/diclorometano
e metanol. 

As reações de pirólise foram realizadas com amostras com 1.0g de gasóleo, 1.0g
de PEAD e 1.0g de gasóleo com 0.1g de PEAD, em reatores de aço, colocados em
fornalha elétrica aquecida até 500 ºC. Os procedimentos foram realizados em atmosfera
inerte de nitrogênio com duração de quinze minutos. Após as reações foram produzidas
três frações pirolíticas: sólido, líquido e gás, onde o balanço de massas de cada reação
foi calculado a partir dessas frações. Todas as reações foram realizadas em triplicata,
com erro máximo de ± 5%. 

As amostras de gasóleo e dos óleos pirolíticos foram caracterizadas por CGAR-
MS, RMN e calorimetria. A espectroscopia de RMN de 1H foi usada para quantificação
dos  teores  (%v/v)  de  parafinas,  olefínas  e  aromáticos  das  amostras,  para
aproximadamente 1.0 mg de amostra.  Os valor de poder calorífico superior (PCS) das
amostras  foi  determinado  por  combustão  em uma bomba calorimétrica  IKA C-200,
utilizando-se cerca de 0.5g de amostra.

3. Resultados e discussões

A amostra de gasóleo foi submetida à cromatografia em coluna e apresentou 29
% (p/p) de hidrocarbonetos apolares presentes na fração hexânica, 62 % (p/p) da fração
hexano/diclorometano e 9 % (p/p) da fração metanólica, mostrando ter esse óleo baixo
percentual de hidrocarbonetos apolares (MELLO et al., 1988a; MELLO et al., 1988b).
Os hidrocarbonetos leves são volatilizados durante o processo de destilação atmosférica
do petróleo (HUNT et al., 2002).
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A Tabela 1 representa o balanço de massas referente ao gasóleo puro (reação 1) e
o balanço de massas da co-pirólise do gasóleo com PEAD (reação 2).

Tabela 1 – Balanço de massas das reações

A Figura 1 mostra o cromatograma do gasóleo puro onde não foram observados
picos  de  hidrocarbonetos  leves  da  região  do  óleo  diesel  (n-C9 -  n-C23) (Figura  2),
observado no tempo de 0-50 min. Somente 29% da quantidade de hidrocarbonetos na
região dos leves foi determinada por CGAR-MS. 
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Figura 1 – gasóleo                                          Figura 2 – óleo diesel

O perfil  do cromatograma referente à pirólise do gasóleo mostra aumento do
número de picos na região dos leves bem maior (Figura 3), quando comparado com a a
mistura gasóleo/PEAD (Figura 4).
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Figura  3  –  óleo  pirolítico             Figura  4  -  óleo  pirolítico  do  gasóleo
gasóleo/PEAD

A quantidade de hidrocarbonetos leves na região do óleo diesel encontrada no
óleo  pirolítico  do  gasóleo  é  de  60  %,  enquanto  que  no  óleo  pirolítico da  mistura
gasóleo/PEAD essa quantidade gerada é menor (45 %). Esse fato pode ser decorrente de
recombinações aleatórias  entre compostos  e radicais  livres  gerados dentro do reator.
Entretanto, quantidades semelhantes de leves lineares da série homóloga do óleo diesel
são  gerados  em ambos  os  casos  (40 %),  com o dobro  do  percentual  de  compostos
aromáticos  obtidos  na  pirólise  do  gasóleo  (14  %)  quando  comparado  com gasóleo
contendo PEAD na mistura.

Os  líquidos  pirolíticos  foram analisados  também por  Ressonância  Magnética
Nuclear e os resultados foram muito semelhantes. A (Figura 5) representa o espectro de
ressonância de todas as amostras. A presença de hidrocarbonetos parafínicos é indicada
na região  do  espectro  de  0.6 a  3.0  ppm de  deslocamento  químico e  a  presença  de
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aromáticos  é  verificada  na  região  de  6.6  a  8.0  ppm.  O  percentual  volumétrico  de
compostos parafínicos dos óleos pirolíticos apresentou valores próximos a 92 % v/v,
onde o teor  de compostos  aromáticos  foi  muito  inferior  (< 7% v/v)  para  a  mistura
gasóleo/PEAD  quando  comparado  aos  valores  percentuais  obtidos  para  o  gasóleo,
corroborando com os resultados do CGAR-MS.

Figura 5 – Espectro de ressonância magnética nuclear de H1 dos óleos 

Os valores de poder calorífico encontrados para o gasóleo e para todos os óleos
pirolíticos foram semelhantes e na faixa de óleos combustíveis (40-42 MJ.Kg-1). Esses
resultados  indicam  que  esses  óleos  podem  ser  utilizados  para  essa  finalidade,
corroborando assim com os resultados de ressonância Magnética Nuclear.

Os  valores  elevados  de  poder  calorífico  encontrados  para  todos  os  óleos
pirolíticos  foram  semelhantes  (40  MJ.mol-1)  e  na  faixa  de  óleo  combustível.

4. Conclusões

A  tecnologia  de  pirólise  para  tratar  subprodutos  da  indústria  do  petróleo
mostrou-se bastante promissora, onde foi gerado óleo com maior valor agregado do que
os  insumos  para  a  mistura  gasóleo/PEAD,  contendo  maior  concentração  de
hidrocarbonetos leves da região do óleo diesel (nC9-nC23) em sua composição (45 %),
quando comparado com a quantidade de hidrocarbonetos leves presentes no gasóleo
puro (29 %).  O óleo gerado possui  também alto  teor  de parafina s  e baixo teor  de
aromáticos, com poder calorífico elevado, apontando para a utilização desse produto
como óleo combustível.
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