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Resumo: O presente projeto propõe um estudo 

experimental da remoção de compostos de enxofre do 

condensado da pirólise de pneus inservíveis. O estudo 

visa avaliar a dessulfurização do condensado por 

adsorção em carvão ativado, de forma a reduzir e/ou 

eliminar o conteúdo de enxofre deste óleo, cumprindo 

os requisitos ambientais vigentes e viabilizando seu uso 

como combustível. 

 

1. Introdução 
Os pneus inservíveis (aqueles que não possuem 

condições de rodagem adicional) podem causar impacto 

danoso ao meio ambiente caso destinados 

incorretamente [1]. Isso ocorre diante da complexidade 

de compostos prejudiciais presentes em suas 

constituições. Uma forma de reduzir esses impactos é a 

partir do processo de pirólise, definido como a 

degradação térmica de material orgânico ausente de 

agente oxidante, dentro de uma variação de altas 

temperaturas [2]. Gerando assim, combustíveis 

alternativos aos derivados do petróleo. 

Os tipos mais comuns de compostos de enxofre 

presentes nos combustíveis líquido são tiofeno, 

benzotiofeno, dibenzotiofeno. O processo de adsorção, 

por exemplo, garante a remoção de tióis, tiofenos e 

benzotiofenos [3].  

A dessulfurização por adsorção baseada na remoção 

de compostos sulfurados através da adsorção em carvão 

ativado é uma técnica promissora aplicada para reduzir 

o teor de enxofre de combustíveis, uma vez que este 

adsorvente possui estrutura de poros bem desenvolvida 

e sua capacidade de adsorção está relacionada à 

distribuição e tamanho de poros.  

Para avaliar a quantificação da adsorção pode-se 

utilizar isotermas de adsorção, as quais mostram a 

relação entre a concentração na fase líquida e a 

concentração nas partículas adsorventes em uma 

determinada temperatura. 

 

2. Metodologia 
A metodologia utilizada baseia-se na dessulfurização 

adsortiva, tendo carvão ativado como adsorvente e o 

condensado oriundo da pirólise de pneus inservíveis 

como material de análise. 

 

 
 
 

 

Figura 1. Procedimento experimental de dessulfurização. 

Inicialmente, será avaliada a adsorção de compostos 

padrões de enxofre a partir de soluções de concentração 

conhecidas destes compostos:  

 

 
 

 A análise quantitativa será feita através de isotermas 

de adsorção (Isotermas de Henry e Isotermas de 

Langmuir). 

 Os ensaios serão realizados a 25 
o
C e pressão 

atmosférica, sob agitação. 

 

3. Resultados 
Embora os resultados da literatura apontem para o 

uso do condensado da pirólise de pneus inservíveis 

como combustível líquido em fornos, fundições e 

caldeiras, devido principalmente ao seu alto valor 

calorífico, baixa produção de cinzas e baixo conteúdo 

de enxofre, o seu emprego em máquinas de combustão 

interna exige um pré-processamento para remoção de 

componentes com elevada toxidade. 

 

4. Conclusões 
De forma a viabilizar o condensado oriundo da 

pirólise de pneus inservíveis como combustível, será 

feita a remoção de compostos sulfurados através 

processo de dessulfurização adsortiva. Usando carvão 

ativado como adsorvente, será avaliada a redução do 

teor de compostos de enxofre.  

A utilização do condensado da pirólise de pneus 

como combustível pode ser uma alternativa ao uso de 

combustíveis derivados do petróleo, contribuindo ainda 

para a destinação final de pneus inservíveis. 
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