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1. JUSTIFICATIVA 
 

As políticas públicas de aumento do crédito e da renda para a população 

têm desembocado na demanda por bens de maior custo1. Dentre esses bens, 

os automóveis colocam-se entre os “top five” na preferência popular. Em 

alguns anos, um dos produtos pós-consumo de maior poder poluidor advindo 

desse tipo de produto, será o pneu inservível. Dentre as formas escolhidas 

para a destinação dos materiais pós-consumo estão: combustão, reciclagem, 

disposição em aterros sanitários, e a biodegradação2. Os métodos que têm 

sido aplicados aos pneus inservíveis são a reciclagem e a combustão. Os usos 

na reciclagem ainda são incipientes e os processos de combustão, recuperam 

parte da energia química, porém apresentam o efeito colateral de poluir a 

atmosfera com produtos tóxicos.  

O presente estudo visa desenvolver um processo com a aplicação de 

micro-ondas para promover a pirólise seletiva do pneu e recuperar produtos 

com valor agregado, permitindo um destino mais nobre a esse resíduo urbano. 
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2. OBJETIVOS 
 

O presente projeto tem como principal objetivo o desenvolvimento e 

avaliação de um processo baseado em um reator com gerador de micro-ondas 

para a pirólise de pneus inservíveis. Como objetivos secundários deste projeto 

estão inclusos: 

ñ Desenvolvimento de um reator com queimador a gás para 

a pirólise de pneus inservíveis; 

ñ Comparação do processo de pirólise por micro-ondas com 

o de pirólise térmica convencional; 

ñ Análise do material obtido da pirólise com avaliação do 

potencial de uso como solvente; 

  
 

3. REVISÃO DA BIBLIOGRAFIA 
 

Reciclar pneu é lei: a política Nacional de Meio Ambiente, em seu artigo 

94, Subseção X - dos Pneumáticos, bem como Conselho Nacional do Meio 

Ambiente CONAMA, no artigo 2 da resolução 416/09, consideram como pneu 

ou pneumático inservível: "aquele que apresente danos irreparáveis em sua 

estrutura não se prestando mais à rodagem, ou à reforma". A 

resolução obriga as empresas fabricantes e as importadoras de pneumáticos e 

veículos a coletar e a dar destinação final, ambientalmente adequada, aos 

pneus inservíveis existentes no território nacional, estabelecendo uma 

proporção de coleta relativa às quantidades fabricadas e/ou importadas3. 

Várias são as formas propostas para a reciclagem dos pneus, desde 

métodos artesanais, até métodos de recuperação da energia química com 

posterior transformação em energia térmica4. 

 
3.1. INTRODUÇÃO 
 
3.1.1. Meio Ambiente e Saúde Pública. 
 
O descarte de pneus vem aumentando de forma considerável em todo o 
mundo, tornando-se um grande problema.  
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Apesar de ser insolúvel em água, e não conter metais pesados em sua 
composição, o descarte incorreto de pneus pode ocasionar danos ao meio 
ambiente.  Quando depositados em aterros sanitários, eles absorvem os gases 
liberados pela decomposição de outros resíduos podendo inchar e até estourar. 
Quando são incinerados liberam o óleo pirolítico, e esse óleo é composto por 
uma mistura de nafta, benzeno, hidrocarbonetos, aminas, toluenos, tiazóis e 
etilbenzeno. Além de percolar no solo, pode atingir também as águas 
subterrâneas. Eles também produzem uma fumaça tóxica, que leva cerca de 
600 anos para se decompor. 
Além de prejudicar o meio ambiente, quando disposto inadequadamente, os 
pneus podem impactar na saúde da população. O pneu possui uma cavidade 
interna no qual, líquidos podem ser armazenados, tornando-se um perfeito 
criadouro para micro e macro vetores, transmissores de doenças, como a 
dengue e chikungunya. 
Outra questão que pode ser levantada, é a crescente busca por 
sustentabilidade econômica. No caso dos pneumáticos, eles podem gerar uma 
fonte de energia, alternativa ao petróleo. 
 
 
3.1.2. Legislação Ambiental. 
 
Em 1999 foi aprovada a resolução Nº 258/99 do CONAMA ( Conselho Nacional 
do Meio Ambiente),  na qual institui total responsabilidade do produtor e 
importador pelo ciclo total do produto, ou seja, as Organizações tem total 
responsabilidade pela disposição final do produto, quando ele se tornar 
inservível.  
Em 2009, a Resolução CONAMA Nº 416/2009 , que dispõe sobre a prevenção 
à degradação ambiental causada por pneus inservíveis e sua destinação 
ambientalmente adequada, e dá outras providências, revogou   as Resoluções 
nº 258/ 1999 e nº 301/2002.  
A coleta dos pneus inservíveis começou em 2002, e no mesmo ano foi 
determinado que para cada 4 pneus produzidos/importados 1 deveria ser 
reciclado. Em 2003, a proporção foi de 2 pneus produzidos/importados para 1 
reciclado. Já em 2004  a proporção foi de 1 produzido/importado, para 1 
reciclado, e em 2005 a relação foi de 4 pneu produzido/importado para 5 pneus 
reciclados. 
 
 
3.1.3. Reciclagem e Reutilização dos Pneus. 
 
Por não ser biodegradável e demorar aproximadamente 600 anos para se 
decompor, a saída foi encontrar novas utilizadas para ele.  Atualmente os 
pneus  inservíveis são utilizados em pavimentação asfáltica, desvulcanização, 
artesanatos. Além disso, através do processo de pirólise, podemos reaproveitar 
aproximadamente 90% dos componentes do pneu, extraindo óleo, gás, e 
enxofre, esses que por sua vez podem ser utilizados como combustíveis.  
 Um estudo mostrou que uma tonelada de pneu rende aproximadamente 530 
kg de óleo, 30 kg de gás, 300 kg de negro de fumo e 100 kg de aço. 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
 
Para o projeto serão utilizados os seguintes Materiais e Métodos: 
 

4.1.	  Materiais	  
Os materiais utilizados no presente projeto serão os seguintes: 

 

• Pneus inservíveis moídos (amostra cedida gentilmente pela empresa 

CBL Reciclagem) Fontes geradoras de micro-ondas; 

• Vidrarias em geral (Béqueres, baguetas, erlenmeyers, colunas de 

destilação, balões, condensadores e termômetros); 

• Agitador magnético com aquecimento; 

• Manta elétrica; 

• Barra magnética revestida com Teflon®; 

• Espectrômetro FTIR Perkin-Elmer; 

• Calorímetro Diferencial de Varredura Perkin-Elmer; 

• Cromatógrafo Gasoso Varian CP 5700. 

 
 

4.2. Métodos 
 

Pirólise com aquecimento por micro-ondas 
A pirólise de pneus ocorre a altas temperaturas e permite a quebra das 
macromoléculas presentes, resultando principalmente num condensado com 
alto poder calorífico. 
 Neste caso, para garantir a quebra de moléculas e adquirir o condensado, foi  
montado um reator utilizando um microondas da marca Panasonic, modelo 
Piccolo NNS42BH, cuja potência útil é de 800w e a freqüência de operação é 
de 2.450 MHz, de  forma a distribuir a energia gerada pelas fontes de micro-
ondas de forma equitativa em toda sua extensão. Conforme mostra a figura 1. 
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Figura 1: Fotografia do reator já montado. 
 
 
Após a montagem do reator, foram pesadas determinadas quantidades de 
massas, das 4 amostras de pneus disponíveis (pedrinha, M-03, M-5 e M-10), e 
adicionadas em erlenmeyers , conforme a figura 2.  
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Figura 2: Amostragem de pneu “ M-5” 
 
 
 
Os erlenmeyers foram acoplados no reator ( um por vez), e o reator foi ligado, 
aquecendo as massas, num terminado tempo e potência . 
 
 

 
 
Figura 3: erlenmeyer acoplado ao reator, pronto para ser aquecido. 
 
 
Quando aquecidas, as amostras de pneu liberaram um gás de odor forte, e 
também um liquido viscoso (substância oleosa, que pode contaminar o solo e a 
água.)  que foi acondicionado em um cilindro graduado. 
 
Este mesmo procedimento foi realizado com todas as amostras.  
Após recolhida às amostras, todas passaram por determinados processos de 
caracterização para identificar seus compostos químicos. 
 
 

 

Caracterização das frações obtidas da pirólise 
 

FTIR	  
A fase sólida será caracterizada por Espectrometria no Infravermelho com 

Transformada de Fourier, bem como a fase líquida obtida após destilação. 

Será utilizado um acessório ATR e os espectros serão coletados após 32 

scans, na faixa de 4000 a 700 cm-1 com espectrômetro Perkin-Elmer  
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GC	   	  
A fase líquida será caracterizada por Cromatografia em fase Gasosa, com 

uma coluna capilar de 30m, com revestimento apolar. 

 

DSC	  
A fase sólida será caracterizada também por Calorimetria Diferencial de 

Varredura, em um Calorímetro Perkin-Elmer, DSC-7, utilizando hélio e 

nitrogênio como gás de arraste e hidrogênio e ar comprimento para 

aquecer o feed. O método utilizado será Biodiesel 2, e as temperaturas 

serão: 

Col Oven : 190º C 

Front 1079: 250ºC 

Front fid 280ºC 

 

	  

5. RESULTADOS  
Na primeira etapa do processo no qual, as amostragens de pneu sofreram o 
processo de pirólise através de microondas, pode-se notar uma redução na 
massa da amostra( tabela 1). Uma parte dessa amostra passou do estado 
sólido para o liquido, outra parte podemos dizer que foi perdida para a 
atmosfera, através de gases compostos por CO, CO2, H2, e hidrocarbonetos 
leves. 
 Massa 

inicial (g) 
Massa 

final (g) 
Líquido 

Obtido(mL) 
Tempo de 

Aquecimento 
(minutos) 

Potência 
(watt) 

M-03 41,9452 30,2124 8,0 3,5 80 
M-5 45,4599 25,0191 9,0 3,5 80 

M-10 48,0148 28,2139 12,0 3,5 80 
Pedrinha 54,2598 24,9215 15,0 3,5 80 
Tabela 1: Resultado após o aquecimento. 
 
As amostras da borracha também foram caracterizadas. A parte sólida foi 
caracterizada através de Espectrometria no Infravermelho e Calorimetria 
Diferencial de Varredura, e a fração liquida foi caracterizada por  cromatografia  
 
 
 
Abaixo estão os gráficos com os resultados obtidos na FTIR 
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Após a caracterização no FTIR, foi realizada a caracterização do material 
liquido a partir de cromatografia. 
 
Logo abaixo estão os resultados obtidos. 
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COMPARATIVOS 
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6. CONCLUSÃO 
       Desde 2005 a relação de penus reciclados foi alterada para a seguinte 

proporção: a cada 4 pneus produzido/importado 5 devem ser reciclados. 
       Segundo um dado da ANIP, em 2011 foram recolhidos mais de 320 mil 

toneladas de pneus inservíveis. Considerando um número significativo, as 
indústrias vêm buscando um modo de reutilizar/ reciclar esses pneus. E 
uma das maneiras encontradas foi o processo de pirólise. 

       O processo de pirólise é auto-sustentável e não precisa de energia 
externa, sendo assim tem um balanço energético positivo ( gera mais do 
que consome). 

        O método descrito é bem vantajoso, e vem despertando interesse. O 
condensado retirado no processo descrito pode ser utilizado como 
combustível ou como aditivos na alimentação das refinarias de petróleo, 
também pode ser utilizado como importante fonte para produtos químicos 
refinados. Nesse caso, passando pelos processos adequados, o 
condensado pode vir a substituir e/ou servir como fonte alternativa ao 
petróleo. 

       Além desse óleo, a borracha ‘seca’, pode ser reutilizada como enchimento 
de pufes e almofadas, assim, os pneumáticos  seriam totalmente 
reciclados. 

       E por fim,  a responsabilidade e preocupação com o meio ambiente pode 
ser considerada uma vantagem competitiva para as empresas. A imagem 
de uma Organização que preza um ambiente saudável, além da melhor 
aceitação por acionistas, consumidores, fornecedores e autoridades 
públicas, hoje tem relevância significativa na avaliação financeira da 
empresa e devido às exigências da sociedade brasileira e a internacional. 
O passivo ambiental, seja qual for a sua origem e natureza, vêm sendo um 
item muito utilizado atualmente em avaliações para fusões, aquisições e 
privatizações de empresas e a sua redução certamente reverterá em 
benefícios financeiros. 
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7. CRONOGRAMA/ ETAPAS CONCLUÍDAS 
 

 

Etapa Jan Fev Mar Abr Mai Jun 
1       

      

2       

      

3       

      

4       

      

5       

      

6       

      

 

Etapas: 

1. Levantamento Bibliográfico 

2. Caracterização granulométrica, química (FTIR) e térmica (DSC) das 

amostras de pneus 

3. Realização dos testes de pirólise com aparato de micro-ondas  

4. Caracterização das amostras de solventes/sólidos 

5. Preparação do Relatório Parcial  

6. Elaboração do Relatório Final  
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