
PROPRIEDADES DE MISTURAS DE DIESEL E 

CONDENSADO ORIUNDO DA PIRÓLISE DE PNEUS 
 

Erick Ryoiti Umeki¹, Ronaldo Gonçalves dos Santos² 

¹,²Centro Universitário da FEI 

erickumeki@hotmail.com, rgsantos@fei.edu.br

Resumo: O presente projeto de pesquisa tem como 

finalidade o estudo das propriedades de misturas 

contendo condensado oriundo da pirólise de pneus 

(CPP) e diesel convencional como um combustível 

alternativo para motores automotivos, visando 

sustentabilidade. 

1. Introdução 
Nos dias atuais há uma enorme quantidade de pneus 

inservíveis que estão disponíveis no mundo, sendo 

necessário o descarte de milhões deles. A quantidade de 

pneus reciclados é inferior à taxa de pneus gerados [1]. 

Os pneus inservíveis são matéria-prima para a produção 

do CPP, sendo completamente miscível com o óleo 

diesel [2].  A utilização da blenda estudada propõe a 

oportunidade de minimizar a utilização de recursos 

naturais não renováveis [3]. 

2. Metodologia 
Foram preparadas 11 amostras de Diesel/CPP em 

proporções de 0% a 100%, em base volumétrica, sendo 

a primeira amostra CPP puro e a última amostra, diesel 

puro. Após a preparação, as mesmas foram armazenadas 

em local seco com os frascos lacrados. As propriedades 

analisadas para as misturas foram: densidade, 

viscosidade, pressão de vapor e poder calorífico. 

As características das blendas mudam conforme o 

aumento da quantidade de diesel, como por exemplo, a 

viscosidade, que nitidamente observa-se seu decréscimo 

conforme a adição do combustível. 

3. Resultados 
Foram analisadas as densidades (ρ), as viscosidades 

dinâmica (μ) e cinemática (ν). As propriedades devem 

obedecer a norma da Agência Nacional do Petróleo 

(ANP), que padroniza os valores da densidade do óleo 

diesel e viscosidade. Conforme mostrado na Figura 1. 

 

 
Figura 1 – densidades (g/cm³) e viscosidades 

dinâmica (cSt) em seus respectivos limites. 

 

Observando o gráfico é possível analisar que todas 

as amostras estão dentro dos limites da viscosidade 

dinâmica, porém apenas as amostras com 0%, 10% e 

20% de CPP estão dentro dos limites da densidade. 

Nas análises das pressões de vapor, foram estudadas 

as entalpias de vaporização através de um gráfico do 

logaritmo da pressão de vapor com o inverso da 

temperatura, linearizando os pontos e calculando a 

mesma pela equação (1), utilizando a equação da reta 

obtida. O valor da entalpia de vaporização para as 

amostras dentro das normas de densidade variam entre 

28 e 35 kJ/mol. 
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Com os valores do Poder Calorífico Superior (PCS) 

foi construído o gráfico da Figura 2 que relaciona o PCS 

e o volume de CPP da amostra. 

 

 
Figura 2 – Pode Calorífico Superior em função da 

%volume de CPP. 

 

Como observado no gráfico, o CPP influencia no 

PCS da mistura, ou seja, faz com que libere menos 

energia em sua combustão conforme seu aumento. 

4. Conclusões 
A característica da blenda mostra que é possível a 

utilização do combustível em motores automotivos em 

determinada composição e temperatura, viabilizando 

uma maneira mais sustentável e econômica em sua 

substituição pelo diesel convencional. As amostras 

contendo 10% e 20% de CPP mostraram um melhor 

desempenho, estando dentro das normas estabelecidas 

pela ANP.  

5. Referências 
[1] M. Banar et. al., Energy Conversion and 

Management, 62 (2012) 22-30. 

[2] J. Martinez et. al. Applied Energy, 130 9 (2014) 

437-446. 

[3] M. K. Figueiredo et. al. Fuel, 88 (2009) 2193-2198. 

Agradecimentos 
À instituição do Centro Universitário da FEI pela 

colaboração e empréstimo de equipamentos. 
1 Aluno de IC da CNPq, RA: 11.111.668-7. 


