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OBJETIVOS E ESTRUTURA DA TESE 
 

O objetivo geral da tese consiste em conhecer a composição química, as propriedades 

físico-químicas e a segurança ambiental, sob o ponto de vista ecotoxicológico de combustíveis 

líquidos produzidos pelo craqueamento termo-catalítico dos polímeros policloreto de vinila 

(PVC), poliestireno (PS), polietileno (PEBD) e polipropileno (PP), comparando os resultados 

obtidos com aqueles esperados e gerados para combustíveis convencionais, tais como 

gasolina e óleo diesel. 

Como objetivos específicos cita-se: 

1. Realizar o craqueamento termo-catalítico dos polímeros PEBD, PP, PS e PVC em escala 

laboratorial, para verificar quais podem ser submetidos ao processo de craqueamento em 

escala industrial. 

2. Identificar por Cromatografia Gasosa de Alta Resolução acoplada a Espectrometria de 

massas (HRGC-MS), os componentes das frações líquidas brutas e suas frações obtidas 

por destilação(fração leve e pesada) resultantes do craqueamento dos polímeros, além 

do diesel, da gasolina comum e da gasolina pura. 

4. Avaliar as propriedades físico-químicas dos líquidos combustíveis resultantes do 

craqueamento dos polímeros PEBD e PP e suas frações obtidas por destilação, 

comparando os resultados com aqueles esperados para diesel e gasolina. 

5. Avaliar a toxicidade dos líquidos combustíveis resultante do craqueamento dos polímeros 

PEBD e PP e suas frações obtidas por destilação, por meio dos testes de toxicidade 

aguda e análises histológicas das brânquias da espécie Danio rerio, comparando com 

outros combustíveis como o diesel, a gasolina comum e a gasolina pura. 

 

Estruturalmente a tese se divide em três capítulos, sendo o primeiro introdutório e os dois 

últimos apresentando e discutindo os resultados obtidos. 

O Capítulo 1 inicia-se apresentando uma introdução sobre a necessidade da busca de 

novas fontes de energia, a utilização exagerada dos plásticos pela sociedade e as formas de 

consumo desse material.  

Na introdução também se descreve o referencial teórico em que se fundamentou a tese, 

apresentando de forma minuciosa os plásticos e as pesquisas desenvolvidas sobre o 

craqueamento catalítico desse material, que serviu de base para a avaliação da metodologia 

desenvolvida na tese. 

Como suporte para o desenvolvimento da tese, apresentou-se a ferramenta conhecida 

como Ecotoxicologia, a qual é fundamental para avaliar e comparar o nível de toxicidade que 

novos combustíveis têm em relação aos combustíveis amplamente utilizados, tais como o 



 

2  
 diesel e a gasolina. Fez-se também referência ao uso da Histologia como ferramenta de apoio 

aos resultados gerados nas análises ecotoxicológicas. 

Posteriormente, no Capítulo 2, denominado “Análise físico-química de combustíveis 

líquidos obtidos por craqueamento termo-catalítico de polímeros”, apresenta-se um artigo 

descrevendo os resultados obtidos para o craqueamento termo-catalítico dos plásticos, 

comparando os resultados das análises físico-química destes com aquelas aceitas para 

combustíveis convencionais, a fim de determinar se os novos combustíveis encontram-se 

dentro das especificações esperadas para gasolina ou óleo diesel.  

O Capítulo 3, denominado “Avaliação ecotoxicológica e histológica dos efeitos sobre 

Danio rerio dos combustíveis líquidos obtidos por craqueamento termo-catalítico dos polímeros 

PEBD e PP”, consiste de outro artigo mostrando os resultados obtidos para as análises 

ecotoxicológicas e histológicas dos combustíveis obtidos pelo craqueamento de polímeros e 

dos combustíveis diesel e gasolina, determinando quais são os problemas que o 

derramamento destes em água pode causar sobre os organismos-testes avaliados. 
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Análise físico-química e ecotoxicológica de combustíveis 
obtidos a partir do craqueamento termo-catalítico de 

polímeros. 
  

RESUMO 
Essa pesquisa descreve o referencial teórico para o estudo do craqueamento termo-

catalítico de polímeros. Uma revisão desse tipo de material foi realizada começando com uma 

introdução sobre novas fontes de energias alternativas. A reciclagem dos plásticos usados 

como fonte alternativa de combustíveis, foi avaliada sob o ponto de vista ambiental e físico 

químico. O estudo permitiu validar a metodologia  desenvolvida na pesquisa. A Ecotoxicologia 

foi usada como importante ferramenta para avaliar e comparar os níveis de toxicidade dos 

novos combustíveis obtidos na pesquisa, com relação aos combustíveis amplamente utilizados, 

tais como o diesel e a gasolina. E usou-se a Histologia como suporte de apoio aos resultados 

gerados nas análises ecotoxicológicas para se obter as conclusões. 

 
 

Palavras chaves: análise físico química, ecotoloxicologia, combustíveis, polímeros 

 

 

ABSTRACT 

 
The present paper describes the theoretical reference for the study of the polymeric 

thermal catalytic cracking. A review on these type of materials it was accomplished, beginning 

for an introduction on new sources of alternative energy. Recycling plastics used as alternative 

sources fuels was evaluated under the environmental and point of view physical -chemical..The 

studies permitted validate the developed methodology in the research.. Ecotoxicology was used 

as a fundamental tool to evaluate the toxicity levels of alternative fuels sources, and the 

obtained levels was compared to the thoroughly used fuels, such as diesel and gasoline. And 

the Histology studies generated in the ecotoxicology analyses, was used as a supporting tool to 

obtain the conclusions. 

 

Key words: physical-chemistry analysis, ecotoloxicology of alternative fuels, polymeric  
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