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1.Resumo 
     A destinação final dos pneus inservíveis constitui 

no mundo inteiro, um grande problema ambiental. 

Umas das soluções alternativas que vem sendo 

amplamente estudada como meio de reciclagem dos 

pneus é a pirólise. Este projeto visa avaliar as 

propriedades de combustão do condensado 

proveniente da pirólise de pneus inservíveis (CPP). 

2.Objetivos 

O objetivo principal deste projeto é analisar as 

propriedades combustíveis do condensado obtido do 

processo de pirólise de pneus inservíveis e compará-

lo com combustíveis convencionais derivados do 

petróleo, visando, assim, avaliar o uso do 

condensado como um combustível alternativo. 

3.Introdução 

O descarte adequado de pneus inservíveis é um 

problema ambiental, pois os atuais destinos, como 

aterros, são soluções limitadas que têm sido temas 

de debates no mundo inteiro. Uma alternativa para 

um melhor destino dos pneus inservíveis é a 

degradação térmica através do processo de pirólise. 

A pirólise é um processo à altas temperaturas que 

permite a quebra das moléculas resultando, 

principalmente, num condensado com alto poder 

calorífico que pode substituir combustíveis 

convencionais derivados do petróleo. 

4.Métodos/Procedimentos 

O condensado foi fornecido pela empresa SPPT 

(Mogi Mirim, SP). Utilizamos, também, uma 

amostra de diesel comum obtida em um posto de 

combustível da região de São Bernardo do Campo. 

Para a caracterização, analisamos a densidade e 

viscosidade, através do viscosímetro digital Anton 

Par, modelo SVM300. Para a determinação de 

olefinas, aromáticos MON, RON e IAD foi utilizado 

o analisador PETROSPEC GS-100 plus VOC. O 

poder calorífico superior foi determinado através do 

calorímetro IKA C2000 basic. O ponto de fulgor foi 

determinado pelos métodos de vaso aberto (ASTM 

D-92) e fechado (ASTM D-93) através dos 

equipamentos da Petrodidatica modelos PD520 e 

PD500. A pressão de vapor foi obtida pelo aparelho 

Herzog HVP972 pelo método ASTM D-6378. 

 

 

 

5.Resultados 

A tabela 1 apresenta dados comparativos de 

propriedades do CPP e do diesel. 

Tabela 1 – Propriedades do CPP e do Diesel 

Propriedade CPP Diesel 

Cor Castanho Vermelho  

Odor 
Característico 

Intenso 

Característico 

Suave 

Densidade à 20ºC 

(g/cm³) 
0,9313 0,8566 

Viscosidade à 20ºC 

(mPa.s) 
0,53939 0,5176 

Energia de 

Ativação (J/mol) 
8891,70 8071,6 

MON 87,55 61,44 

RON 102,45 65,1 

IAD 95 63,2 

Ponto de 

Fulgor 

(ºC) 

Aberto 35 67 

Fechado 59 51 

Poder Calorífico 

Superior (KJ/g) 
42 44 

 

A análise da composição, nos mostra que o CPP 

é basicamente formado por aromáticos (60,8%) e 

olefinas (41,43%). Há também, a presença de 14,5% 

de éteres. Ao compararmos com o diesel notamos 

que tem valores baixos para os éteres (6,6%) e 

aromáticos (16,8%), não há a presença de olefinas 

em sua composição e tem alto valor de saturados 

(73,6%), ao passo que no CPP não há saturados. O 

fato de a soma da composição ser superior à 100% é 

devido á alguns grupos orgânicos serem incluídos 

em grupos distintos. 

3. Conclusões 

Os resultados apontam para a aplicabilidade do 

condensado da pirólise de pneu como combustível 

alternativo.  
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