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RESUMO 

LATYKI, Bruna L.. Comparação entre os métodos de recuperação de solvente 
industrial por destilação simples e fracionada. 2017. 57 f. Trabalho de Conclusão 
de Curso (Bacharelado em Engenharia Química) - Universidade Tecnológica Federal 
do Paraná. Ponta Grossa, 2017.  

A resina é um dos principais constituintes das tintas. Essa matéria prima é 
responsável pela formação do filme após a secagem, ou seja, corresponde a parte 
sólida da tinta. Durante o processo de produção de resinas uma pequena 
quantidade de efluentes líquidos é gerado. Na maioria das vezes, trata-se de certa 
quantidade de água e solventes orgânicos. A geração da maior quantidade de 
efluentes ocorre durante a limpeza dos equipamentos entre as bateladas de cada 
processo produtivo. O solvente utilizado para limpeza fica contaminado com traços 
de resinas. Esses efluentes devem ser tratados de modo que não ocasionem 
agressão ao meio ambiente. Se esse resíduo for submetido a um processo de 
recuperação, é possível reaproveitá-lo em limpezas subsequentes minimizando os 
impactos ambientais e a geração de resíduos. A empresa onde o estudo foi 
realizado recupera os solventes utilizando a técnica de destilação simples. Nesse 
trabalho aplicou-se a técnica da destilação fracionada em amostras de misturas de 
solventes após o processo de limpeza dos equipamentos dentro da empresa. A 
eficiência dos métodos aplicados foi comparada por meio da técnica de 
cromatografia gasosa, onde se observou predominância de tolueno no produto 
obtido pelos dois processos de destilação.   

Palavras-chave: Recuperação de solventes orgânicos. Destilação. Cromatografia 
Gasosa.  

 

 

 

 



ABSTRACT 

LATYKI, Bruna L.. Comparison between industrial solvent recovery methods by 
simple and fractional distilation. 2017. 57. Work of Conclusion Course (Graduation 
in Chemical Engineering) - Federal Technology University - Paraná. Ponta Grossa, 
2017. 

Resin is one of the main components of paints. This raw material is responsible for 
film’s formation after drying, in other words, it corresponds to the solid part of the 
paint. During the resin’s production process a small amount of effluents is generated. 
In most cases, this liquid is composed by water and organic solvents. The generation 
of greater quantity of effluents occurs during the cleaning processes between the 
batches of each production process. The solvent used to clean the equipment gets 
contaminated with traces of resins. These effluents must be treated in a way that 
does not cause aggression to the environment. If this residue is subjected to a 
recovery process, it can be reused in subsequent cleanings, minimizing 
environmental impacts and generating of waste. The company where the study was 
carried out performs the recovery of solvents using the simple distillation technique. 
In this work, the technique of fractional distillation was applied in samples of solvent’s 
mixtures after the equipment cleaning process inside the company. The efficiency of 
the applied methods was compared using the gas chromatography technique, where 
toluene was predominant in the products obtained by both distillation processes. 

Keywords: Organic solvents recovery. Distillation. Gas Chomatography. 
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1 INTRODUÇÃO 

Uma das grandes ameaças aos ciclos da natureza são os resíduos 

industriais. A geração de resíduos acarreta em subprodutos e sua gestão demanda 

tempo e investimento. Dentre os resíduos industriais perigosos para o meio 

ambiente pode-se citar produtos químicos, metais e solventes químicos. Atualmente 

não é possível estimar a enorme quantidade de produtos e substâncias produzidas 

industrialmente, sendo que seus dejetos e emissões ao meio ambiente são 

igualmente diversos. 

O crescimento em larga escala das indústrias ocasionou uma multiplicidade 

de processos que geram incontáveis produtos. O tratamento adequado dos 

efluentes líquidos gerados requer o auxílio de pesquisas para que o sistema utilizado 

seja o mais adequado para o meio ambiente, respeitando as legislações vigentes e 

mantendo os custos razoáveis para a empresa. Antes de tratar qualquer efluente 

industrial, deve-se primeiro caracterizá-lo para definir as condições nas quais este 

deve ser disponibilizado. 

O aumento da utilização e geração de materiais designados como perigosos 

exige soluções eficazes e certo investimento por parte do gerador. Muitas regiões 

em desenvolvimento industrial ainda não são capazes de processar ou, pelo menos, 

armazenar de forma adequada esses rejeitos. A manipulação correta de um resíduo 

pode controlar e até mesmo diminuir o risco que esse produto apresenta. Por isso, 

um dos temas ambientais mais complexos dos dias de hoje é o gerenciamento de 

resíduos. 

Nas grandes indústrias e até mesmo em pequenas empresas, diversos 

processos fazem uso de solventes orgânicos. Como esses compostos apresentam 

elevado grau de toxicidade muitas delas trabalham para recuperá-los e reutilizá-los.  

A utilização de solventes orgânicos nos processos é um dos maiores 

problemas das indústrias químicas, pois o transporte, manuseio, estocagem e 

principalmente descarte desses materiais requerem muito investimento e atenção. A 

escolha entre a recuperação ou descarte desses produtos tem grande impacto 

econômico e ambiental. No geral, percebe-se que a recuperação de solventes 

implica em redução dos custos relacionados ao tratamento de efluentes e evita 

desperdício de matéria prima que pode ser reaproveitada.  
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Muitas vezes é possível minimizar a geração de resíduos. Para isso, é 

necessário investir nas ideias de reciclagem, recuperação e reutilização. 

Brevemente, reciclar é voltar à origem, ou seja, quando o material é novamente 

utilizado como matéria-prima. Recuperação é o processo onde um componente de 

interesse é retirado ao longo do tratamento, normalmente por questões financeiras e 

ou ambientais. Por fim, a reutilização ocorre quando o resíduo é aproveitado em 

outros processos nas condições em que se encontra. 

O processo de destilação de solventes é um dos mais adotados para 

recuperação dos compostos e varia de empresa para empresa. A borra úmida 

formada após o processo pode ter destinos variados, gerando valor monetário 

através da reciclagem, reutilização, ou até mesmo como resíduo. Ressalta-se que a 

destilação de uma mistura de solventes não permite, na maioria das vezes, separar 

os constituintes individuais, muitas vezes devido aos custos elevados. Sendo assim, 

o produto gerado é uma mistura não tão complexa. 

A recuperação de uma mistura de solventes orgânicos é a solução que uma 

empresa de resinas da cidade de Ponta Grossa adotou. O resíduo gerado na 

limpeza dos equipamentos entre lotes de produção de resinas é submetido a um 

processo de destilação simples proporcionando a recuperação de uma mistura de 

solventes para utilização em limpezas posteriores.  

Os solventes mais utilizados para a limpeza dos equipamentos dessa 

empresa são tolueno e xileno. Dessa forma, optou-se por um estudo por um 

segundo método de destilação (fracionada) tendo em vista uma recuperação mais 

eficiente da mistura de solventes.  

 

 

1.1 OBJETIVOS 

1.1.1 Objetivo Geral 

Utilizar, na indústria Allnex, o método de destilação simples para recuperar a 

mistura de solventes gerados na limpeza dos equipamentos, comparando, por meio 

de análises cromatográficas, os resultados obtidos na empresa com os resultados 
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obtidos pela destilação fracionada realizada no Laboratório de Química Orgânica do 

Câmpus Ponta Grossa da UTF-PR. 

 

1.1.2 Objetivos Específicos  

 Destilar a mistura de solventes na indústria fazendo uso de uma coluna sem 

recheio; 

 Destilar a mistura de solventes em laboratório fazendo uso de uma coluna de 

Vigreux; 

 Comparar as duas formas de recuperação de solventes, por meio da 

Cromatografia Gasosa; 

 Avaliar o processo de recuperação de solventes realizado na empresa. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

Nesta seção será feita uma revisão sobre as características químicas dos 

solventes orgânicos e uma breve abordagem da importância da utilização de 

solventes orgânicos nas indústrias de resinas. Por fim, será tratado o processo de 

destilação e os fundamentos do método da cromatografia gasosa. 

 

 

2.1 SOLVENTES ORGÂNICOS 

Por definição, solventes são substâncias capazes de dissolver outras 

substâncias formando um líquido. Os solventes podem ter origem sintética ou ainda 

origem natural. Na maioria das vezes encontram-se em estado de vapor ou então 

líquidos à temperatura ambiente. Os solventes orgânicos podem ser classificados de 

acordo com sua estrutura química. Os principais fatores que influenciam as 

propriedades dos solventes orgânicos são (LEVADA, 2008): 

 Total de átomos de carbono 

 Saturação da molécula (ligações simples, duplas ou triplas) 

 Estrutura da molécula (cadeia aberta ou cíclica, ramificada ou não ramificada) 

 Presença de grupos funcionais 

Além disso, a massa molar do composto pode fazer com que solventes que 

pertencem à mesma classificação apresentem propriedades um pouco diferentes. 

Quanto menor o número de átomos de carbono presente em uma molécula, e 

quanto maior o grau de saturação das moléculas, as propriedades de dissolução dos 

solventes tendem a ficar mais acentuadas, fazendo com que esses compostos 

sejam muito reativos. Fatores como volatilidade, solubilidade em água e 

inflamabilidade aumentam o grau de periculosidade dos solventes orgânicos 

(LEVADA, 2008).  

Os solventes estão incluídos na classe de COVs (Compostos Orgânicos 

Voláteis), sendo estes a principal fonte de poluição de ambientes interiores. Devido a 

essas condições, os solventes devem ser condicionados separadamente das outras 

classes de produtos químicos e merecem cuidado especial no armazenamento 

(SOUZA, 2009).  
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Após seu uso, nos mais diversos processos possíveis, e com o intuito de 

recuperá-los, a destilação é o método mais utilizado e mencionado por diversos 

autores. Além disso, Sanseverino (1999) relata que a ausência de processos de 

recuperação de solventes ocasiona custos mais elevados com tratamento de 

efluentes e ainda desperdício de materiais.  

 

2.1.1 Utilização de Solventes Orgânicos nas Indústrias de Resinas 

Levada (2008) e Sanseverino (1999) explicam que mais de 50 tipos de 

solventes estão disponíveis no mercado e apresentam diversas aplicações. São 

usados como matéria-prima para outros produtos químicos, em processos de 

extração, propelentes em aerossóis, na indústria de tintas e resinas entre outros. No 

caso da indústria de resinas os solventes são utilizados tanto no processo de 

produção quanto para limpeza dos equipamentos.  

Na produção de resinas, tintas e revestimentos, os solventes são 

fundamentais para dissolver a resina e manter todos os componentes misturados. O 

solvente escolhido para compor a resina é o responsável por proporcionar 

viscosidade desejada ao produto. Durante o processo de secagem da tinta o 

solvente sofre um processo de evaporação permitindo a formação da película de 

revestimento (FAZENDA, 2009; CETESB, 2008). 

Para garantir conformidade das resinas à base de solvente a serem 

produzidas, entre bateladas de lotes de resinas de famílias diferentes é fundamental 

realizar a limpeza do reator, diluidor, filtro e das tubulações de conexão com 

solvente compatível com a resina posterior. O resultado da limpeza é uma mistura 

de solvente com restos de resina.  

Essas operações de limpeza são responsáveis pela maior fonte de geração 

de efluentes líquidos numa indústria de resinas. O subproduto gerado após a 

lavagem das máquinas apresenta altas concentrações de solventes e sólidos. Em 

relação à composição destes efluentes, existem variações significativas entre as 

empresas. Essa divergência pode ser atribuída principalmente à diversidade de 

matérias-primas envolvidas para a obtenção dos produtos e, também, às diferentes 

quantidades de solventes utilizados nas operações (NASCIMENTO, 2013). 
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A resina corresponde à parte não volátil da tinta e é a matéria-prima 

responsável pela passagem da tinta do estado líquido para o sólido. A classificação 

das tintas está relacionada com a família da resina utilizada na sua produção (FEIL 

KIELING, 2015). 

Num contexto mais simples, uma resina pode ser à base de água ou à base 

de solvente. As resinas à base de água são menos agressivas, tanto ao meio 

ambiente, quanto ao usuário final, devido ao fato de não levarem solventes 

orgânicos em sua composição. Já as resinas à base de solvente são polímeros 

diluídos com solventes com o intuito de facilitar seu manuseio e utilização.  

A CETESB (2008) indica que a escolha do solvente a ser utilizado deve 

basear-se na viscosidade desejada e na forma de aplicação. Existe, atualmente, 

uma campanha muito grande por parte dos ambientalistas que visa à substituição 

dos solventes orgânicos utilizados nas resinas. Dentre as alternativas está a 

substituição dos solventes orgânicos por água, o aumento do teor de sólidos, a 

produção de tintas em pó e ainda o aperfeiçoamento do processo de cura por 

ultravioleta.  

O Quadro a seguir mostra os principais grupos de solventes utilizados na 

produção de resinas. 

 

Quadro 1 - Estrutura e característica dos solventes mais comuns na produção de tintas e 
resinas 

Função 
Exemplo de 
compostos 

Estrutura Propriedades 

Hidrocarbonetos 
alifáticos 

Aguarrás  

Nafta alifática 
CYHY 

Baixo poder de solvência e 
odor suave 

Hidrocarbonetos 
alicíclicos 

Ciclohexano 

 

Elevado poder de solvência 
e menor volatilidade em 
comparação aos alifáticos 

Hidrocarbonetos 
aromáticos 

Tolueno 

 

Maior poder de solvência e 
odor mais característico 

Xileno 
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Função 
Exemplo de 
compostos 

Estrutura Propriedades 

Álcoois 

Metanol 

 

Maior polaridade sendo 
muitos desses solventes 
hidrossolúveis 

Etanol 

 

 

n-Butanol  

 

Isobutanol 

 
 

Ésteres 

Acetato de etila 

 
Ótimos solubilizadores de 
resinas sintéticas 

Acetato de butila 

 

Cetonas 

Propanona 

 

Utilizados em resinas 
insolúveis em 
hidrocarbonetos e álcoois 

Butanona 

 
 

Fontes: Adaptado de Fazenda (2008) e Molbase (2017) 

Segundo Fazenda (2009) e Souza (2009), para a produção de tintas e 

resinas os hidrocarbonetos são um dos grupos de solventes mais utilizados devido o 

baixo custo e compatibilidade com a maioria das resinas. Dentre os hidrocarbonetos 

alifáticos, destaca-se a aguarrás e a nafta alifática. Essa classe é caracterizada pelo 

baixo poder de solvência e odor suave. As cicloparafinas, como o ciclohexano, por 

exemplo, são hidrocarbonetos caracterizados por uma estrutura cíclica, a qual 

confere um elevado poder de solvência e menor volatilidade em comparação aos 

alifáticos. Os hidrocarbonetos aromáticos apresentam um maior poder de solvência 

e odor mais característico. Os aromáticos mais utilizados na produção de tintas e 

resinas são tolueno e xileno.  
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Os solventes oxigenados também são amplamente utilizados. A presença do 

oxigênio na molécula contribui para o aumento da polaridade do composto. Sendo 

assim, muitos desses solventes são hidrossolúveis. Os álcoois mais comuns na 

composição de tintas e resinas são metanol, etanol, propanol, isopropanol, n-butanol 

e isobutanol. Os ésteres também são de grande importância para esse setor, pois 

são ótimos solubilizadores de resinas sintéticas. Como exemplo, citam-se o acetato 

de metila, o acetato de etila e o acetato de butila. As cetonas distinguem-se dos 

ésteres por apresentarem maior poder de solvência. Propanona e butanona, por 

exemplo, são compostos utilizados em resinas insolúveis em hidrocarbonetos e 

álcoois (FAZENDA, 2009).  

 

 

2.2 DESTILAÇÃO  

A recuperação de solventes é uma das principais atividades para minimizar 

o desperdício desse material. Tentando diminuir o uso de solvente in natura, vários 

pesquisadores vêm desenvolvendo métodos cada vez mais eficientes para o 

reaproveitamento desses compostos. Em muitos casos é possível recuperar o 

solvente com a pureza necessária para retornar ao processo de produção.  

O processo mais utilizado e que apresenta melhores resultados para 

recuperação de solventes orgânicos é a destilação. Segundo Roitman (2002), dentre 

os exemplos de sua utilização, pode-se citar a separação das frações contidas no 

petróleo bruto e também a obtenção de álcool retificado de uma mistura de 

fermentação. 

Em muitos processos de separação é necessário utilizar outro componente 

com intuito de auxiliar na separação. Esse componente adicionado deve, na maioria 

das vezes ser removido em operações subsequentes. Dessa forma, uma das 

principais vantagens do processo de destilação é que para a execução do mesmo 

não há necessidade de adicionar outra matéria prima (ALMEIDA, 2005). 

A destilação é uma operação unitária onde o agente de separação é o calor, 

visto que ocorre a separação de misturas líquidas em seus componentes próximos 

da pureza através da evaporação e condensação dos componentes da mistura 

(ROITMAN, 2002; ALMEIDA, 2005).  
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O processo baseia-se nas diferenças de volatilidade relativa entre as 

substâncias. O princípio básico da destilação, segundo Almeida (2005), define que à 

medida que uma solução é vaporizada parcialmente, a composição do vapor difere-

se da composição do material líquido. Sendo assim é possível concentrar compostos 

por meio da vaporização e posterior condensação (FU, 2013). 

Quanto maior a volatilidade relativa, maior a tendência de um dos 

componentes vaporizar em relação ao outro, facilitando a separação. O composto 

mais volátil é a substância que se vaporiza mais rapidamente. A volatilidade é 

expressa numericamente como constante de equilíbrio. A constante de equilíbrio 

expressa uma relação para cada componente entre um vapor e um líquido em 

ebulição no equilíbrio físico. Para qualquer componente a constante de equilíbrio 

sempre vai depender da temperatura e pressão que o componente se encontra, bem 

como da composição do líquido e do vapor (ALMEIDA, 2005; FU, 2013). 

A temperatura na qual a pressão de vapor é igual a 1 atm é o ponto de 

ebulição de uma mistura líquida de dois componentes. Assim, para conhecer o 

comportamento de ebulição de uma mistura faz-se necessário conhecer como a 

pressão de vapor varia conforme a composição da mistura. À medida que o 

processo ocorre, o vapor gerado se enriquece com o componente mais volátil e o 

líquido restante concentra-se com o componente menos volátil. A separação finaliza 

quando o equilíbrio termodinâmico é atingido (GAUTO; ROSA, 2011). 

Existem basicamente três tipos de destilação: destilação descontínua ou 

destilação simples, destilação em um único estágio e a destilação fracionada 

(ROITMAN, 2002). 

 

2.2.1 Destilação Simples 

A destilação simples consiste em uma única etapa de vaporização e 

condensação, ocorrendo pelo aquecimento do líquido até a formação do vapor do 

componente com menor ponto de ebulição. A vaporização ocorre devido ao rápido 

aumento da temperatura ou então pela redução de pressão. O vapor gerado é 

direcionado a um condensador onde é resfriado e logo em seguida coletado. Um 

esquema da destilação simples é mostrado na Figura 1.  

 



18 

Figura 1 - Sistema de destilação simples 

 
Termômetro

Condensador

Recipiente coletor
Balão de destilação 

Manta de aquecimento

 

Fonte: Adaptado de Levada (2008) 

Sucessivas destilações são realizadas a fim de se obter um grau maior de 

pureza do composto. Uma das características da destilação simples é que 

normalmente esse processo é realizado em bateladas (processo que não é 

contínuo). A carga líquida é introduzida em um vaso com aquecimento e, à medida 

que esse líquido atinge o ponto de ebulição os vapores tendem a subir a coluna. 

Esses vapores passam por um condensador localizado no topo da coluna de 

destilação onde são liquefeitos e coletados em outro recipiente (ROITIMAN, 2002). 

A primeira porção do destilado é a mais rica em compostos mais voláteis. O 

produto destilado, que é o vapor condensado, pode ser coletado em porções 

separadas, denominadas frações ou cortes. Sendo assim, é possível recuperar 

porções de destilado com diferentes graus de pureza. No processo de destilação em 

batelada é muito difícil realizar um balanço material e térmico instantâneo, visto que 

a temperatura e a composição de líquido e vapor variam continuamente (ROITIMAN, 

2002). 

O processo de destilação simples é o mais empregado para recuperação de 

solventes. Esse método proporciona a separação do solvente e dos contaminantes, 

fazendo com que esses compostos apresentem características semelhantes às 

iniciais (SOUZA, 2009). 
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2.2.2 Destilação Fracionada 

Conforme descrito por Gauto e Rosa (2011), com o intuito de aumentar a 

eficiência do processo de destilação simples, onde a mesma porção é destilada 

várias vezes. A fim de evitar essa operação, desenvolveu-se o método da destilação 

fracionada. A utilização de uma coluna de fracionamento proporciona vários estágios 

de equilíbrio em um único processo de destilação. Sucessivas vaporizações e 

condensações proporcionam um produto com maior grau de pureza. Industrialmente 

esse é o processo de destilação mais utilizado visto ser o mais eficiente e apresentar 

capacidade de separar misturas com multicomponentes. 

Ao realizar a purificação de uma mistura em laboratório com o intuito de 

reproduzir um processo de destilação fracionada, uma coluna de fracionamento 

pode ser utilizada (LEVADA, 2008). Um exemplo do sistema de destilação 

fracionada é indicado na Figura 2.  

 

Figura 2 - Sistema de destilação fracionada 

 
Termômetro

Condensador

Recipiente coletor

Balão de destilação 

Manta de aquecimento

Coluna de Vigreux

 

Fonte: Adaptado de Levada (2008) 

O mesmo autor explica que, à medida que a mistura é aquecida, a porção 

mais volátil entra em ebulição. O vapor quente dessa porção tende a subir a coluna 
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dotada de “obstáculos” e, ao entrar em contato com esses obstáculos, o vapor torna 

a condensar. O líquido formado desce para a fonte de calor e este ciclo de 

vaporização e condensação ocorre até o final do processo de separação ao longo de 

todo o comprimento da coluna.  

Quanto maior a quantidade de estágios de vaporização e condensação e 
quanto maior a área de contato entre líquido e vapor no interior da coluna, 
mais completa é a separação e mais purificado será o destilado. (LEVADA, 
2008, p.21) 

Como citado anteriormente, a recuperação de solventes é uma das 

principais medidas para evitar o desperdício de material e diminuir a quantidade de 

efluentes gerados pelas empresas. Entretanto, existem algumas diferenças 

significativas quando se compara solvente recuperado com solvente in natura. 

Normalmente, após sucessivos processos de destilação os solventes recuperados 

perdem um pouco do seu poder de limpeza. Isso se deve ao fato de que durante a 

destilação ocorre a perda de solventes mais voláteis, visto que a evaporação natural 

não ocorre de maneira uniforme. Uma saída é fazer uso de pequenas porções de 

solvente novo para manter o processo de limpeza com resultados satisfatórios 

(SOUZA, 2009). 

Parâmetros como inflamabilidade, instabilidade térmica e reatividade 

química devem ser levados em consideração em plantas de recuperação de 

solvente, visto que a estocagem e as condições de operação podem apresentar 

riscos (SOUZA, 2009).  

Devido ao grau de periculosidade dos solventes orgânicos buscam-se 

alternativas para minimizar a utilização e adequar cada vez mais o destino final 

desses resíduos. Essas medidas contribuem para minimizar os impactos ambientais 

que esses compostos ocasionam.  

 

 

2.3 CROMATOGRAFIA GASOSA 

Dentre todos os métodos de separação instrumental, a cromatografia gasosa 

(CG) é a que apresenta maior extensão de utilização. A técnica é amplamente 
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utilizada para identificação de gases ou substâncias volatilizáveis. Trata-se de uma 

forma rápida e fácil de determinar o número de componentes em uma mistura, a 

identidade de um composto, e ainda se há presença de interferes (COLLINS; 

BRAGA; BONATO, 1997). 

A cromatografia é uma técnica utilizada para análise de compostos voláteis 

por meio da separação da mistura em componentes individuais. Essa técnica 

baseia-se na distribuição dos componentes da amostra entre uma fase móvel e uma 

fase estacionária. Um gás presente na fase móvel é responsável por transportar pela 

coluna as moléculas que serão separadas, sendo assim, esse gás é comumente 

denominado gás de arraste (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997; HOLLER; SKOOG; 

CROUCH, 2009). 

A cromatografia gasosa pode ser classificada como cromatografia gás-solido 

(CGS) ou então cromatografia gás líquido (CGL) dependendo da fase estacionária. 

A fase estacionária da CGS é um sólido com área superficial grande, geralmente um 

composto adsorvente como, por exemplo, carvão vegetal ou sílica gel. A adsorção 

dos componentes da mistura no sólido adsorvente de forma diferencial é a base 

para a separação cromatográfica. Geralmente utiliza-se nessa técnica gases como 

nitrogênio, oxigênio ou gás carbônico (LEVADA, 2008). 

Uma película delgada líquida é a fase estacionária da CGL. Essa película 

recobre um sólido inerte. Essa fase estacionária fica acondicionada dentro da coluna 

por onde o gás de arraste flui continuamente. As moléculas da amostra distribuem-

se entre o gás de arraste e a fase líquida. As moléculas mais solúveis na fase líquida 

permanecem um tempo menor na fase gasosa e, por conta disso se deslocarão de 

forma mais lenta para a coluna (LEVADA, 2008). 

Ao introduzir a amostra na coluna contendo a fase estacionária através de 

um injetor o processo de análise é iniciado. O local de injeção da amostra e a coluna 

são submetidos a uma temperatura que possibilitará a vaporização das substâncias. 

O gás de arraste flui e carrega essa amostra. Os componentes da amostra que 

apresentam afinidade pela fase estacionária gastam mais tempo para serem eluídos 

quando comparado com os compostos que apresentam menor afinidade (HOLLER; 

SKOOG; CROUCH, 2009).  

Durante o processo de separação o ponto de ebulição de cada componente 

é levado em consideração. Quando dois compostos apresentam a mesma afinidade 

pela fase estacionária, o componente com ponto de ebulição maior apresenta um 
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tempo de eluição maior (LEVADA, 2008). Assim, dependo da fase estacionária e das 

propriedades das substâncias analisadas, cada uma dessas substâncias é retirada 

em tempos diferentes e chegam na saída da coluna em tempos distintos (COLLINS; 

BRAGA; BONATO, 1997). 

Na saída da coluna um detector constata a eficiência da separação pelo 

cromatograma registrado. Esse detector é o responsável pela quantidade mínima de 

substância a ser detectada, enquanto a coluna é responsável pela quantidade 

máxima a ser detectada (LEVADA, 2008). 

 

Figura 3 - Representação do comportamento de um cromatograma 

 

Fonte: Silva (2015) 

A técnica CG permite identificar dezenas de compostos presentes em uma 

única amostra. A sensibilidade associada a essa análise é o fator que a torna seu 
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uso tão comum. Em alguns casos é possível encontrar valores de até 10-12g. Outro 

ponto vantajoso dessa técnica é a necessidade de utilização de apenas uma 

pequena quantidade de amostra. Muitas vezes, os experimentos são limitados 

devido à pequena quantidade de amostra existente. Além disso, a cromatografia 

gasosa é uma técnica excelente para determinação quantitativa das frações 

individuais de cada composto obtidas nos cromatogramas, apresentando resultados 

que varia de pictogramas a miligramas (COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997). 

Os picos de um cromatograma ideal apresentam-se simétricos e separados. 

Na prática alguns desvios podem ocorrer causando assimetria desses picos. 

Normalmente um excesso de amostra injetada ou ainda uso de temperatura 

inadequada são os fatores que ocasionam interferência nos resultados. O uso da 

temperatura correta é fundamental para o bom funcionamento da técnica, visto que 

interfere na qualidade da separação dos componentes e na velocidade da análise 

(COLLINS; BRAGA; BONATO, 1997).  

Na técnica de CG os analitos a serem separados de compostos voláteis 

devem apresentar uma pressão de vapor razoável à temperatura utilizada na 

separação. À medida que o caráter iônico do composto aumenta, a volatilidade 

diminui junto com a possibilidade de separação por cromatografia gasosa (SOUZA, 

2009).  

A cromatografia gasosa é indispensável em sistemas de recuperação de 

solventes. Trata-se da técnica mais popular para identificação de COV em misturas. 

Diversos pesquisadores relatam que a CG é usada para análises comparativas dos 

compostos orgânicos das tintas, bem como para quantificar misturas complexas de 

solventes em tintas e resinas (SOUZA, 2009; FAZENDA, 2009). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

Nesse capítulo são abordados todos os materiais utilizados bem como os 

procedimentos realizados durante o processo de recuperação de solventes na 

empresa Allnex na cidade de Ponta Grossa e durante os testes laboratoriais 

desenvolvidos no Câmpus Ponta Grossa da Universidade Tecnológica Federal do 

Paraná.  

 

 

3.1 MATERIAIS 

3.1.1  Empresa 

Os solventes utilizados em processos de limpeza dos equipamentos entre 

lotes de resinas incompatíveis é o material destinado para o processo de 

recuperação de solventes por destilação simples dentro da empresa. A mistura de 

solventes resultante do processo de limpeza é denominada solvente sujo.  

 Na maioria das vezes a limpeza dos equipamentos é feita com tolueno e 

xileno em grandes quantidades e álcool butílico (butanol), metil etil cetona, acetato 

de etila e Issol R9 (mistura de hidrocarbonetos aromáticos: 1,2,4 - trimetilbenzeno; 

1,3,5 - trimetilbenzeno; 1,2,3 - trimetilbenzeno; o-etiltolueno npropilbenzeno; p-

etiltolueno; isopropilbenzeno, o-xileno) em quantidades menores. 

Após a realização da limpeza dos equipamentos, a mistura dos compostos é 

armazenada em um tanque específico ou então em containers plásticos de 1000 

litros em local adequado. 

Para a destilação simples a empresa conta com dois vasos, um denominado 

R7 com volume de 25.000 litros e outro denominado D7 com capacidade de 43.000 

litros. Além disso, o sistema é dotado de um tubo leabing de 10 polegadas de 

diâmetro e aproximadamente 7 metros de comprimento, um condensador e um 

tanque separador de fases com volume aproximadamente igual a 300 litros. Para a 

dosagem da mistura no equipamento utilizado para destilação, uma bomba 

pneumática feita de inox é necessária.  
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O produto gerado após a destilação simples é denominado solvente 

recuperado.  

 

3.1.2  UTFPR 

Durante os testes de destilação fracionada foram utilizadas amostras de 

solvente sujo, resultante do processo de limpeza dos equipamentos. As amostras 

foram coletadas na empresa Allnex, no período compreendido entre abril e julho de 

2017 totalizando quatro amostras diferentes.  

Para a destilação fracionada em laboratório, fez-se uso de um balão 

volumétrico de 500 ml com fundo redondo, uma manta de aquecimento, uma coluna 

Vigreux, um termômetro com variação de 0 a 150ºC, um condensador e um béquer 

coletor.  

 

3.1.3  Cromatografia Gasosa 

O cromatógrafo utilizado para analisar e comparar os resultados obtidos foi o 

da marca Varian, modelo 3900 com detector de ionização de chama FID (Flame 

ionization detector), com injeção manual. A coluna utilizada foi a CP-Wax 52, com 

60m de comprimento, 0,25mm de diâmetro interno e 0,25µm de espessura de filme. 

O software vinculado a esse equipamento é o Galaxie Chromatography Data 

System.  

Para a criação das curvas de calibração foram usados padrões de grau 

analítico em diferentes concentrações. Esses padrões foram injetados como padrão 

externo para que o equipamento possa fazer a comparação entre a amostra injetada 

e o padrão.  

As amostras submetidas à análise cromatográfica foram as quatro amostras 

de solvente recuperado por destilação simples na empresa e todas as frações 

obtidas pela destilação fracionada das amostras do solvente sujo, totalizando 16 

amostras.  
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3.2  MÉTODOS 

3.2.1  Empresa 

A recuperação dos solventes utilizados na limpeza dos equipamentos segue 

o ciclo descrito na Figura 4. 

 

Figura 4 - Fluxograma das etapas da utilização e recuperação de solventes 

 

Fonte: Autoria própria (2017)  

O método de destilação empregado pela empresa para recuperação dos 

solventes é o da destilação simples. O carregamento da mistura de solventes é feito 

com utilização de uma bomba pneumática até o reator denominado R7. O processo 

é exemplificado na Figura 5.  

 

Limpeza dos 
equipamentos 

Geração de resíduo 

Envase do resíduo 

Acondicionamento 

Carregamento 

Destilação 

Envase do solvente 
recuperado 

Acondicionamento 
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Figura 5 - Processo de destilação simples realizado pela empresa de estudo 

Tubo leabing

Embalagem com 
solvente sujo

Bomba

R7

D7

Condensador

Tanque 
separador de 

fases

ETE

Atmosfera

Borra úmida

Solvente recuperado

Calor

Fonte: Autoria própria (2017)  

Após o carregamento da mistura no vaso, com agitação constante, o 

aquecimento é iniciado. O sistema é mantido em aquecimento constante e todo o 

material evaporado sobe pelo tubo leabing e essa mistura é liquefeita em um 

condensador resfriado com água de uma torre de resfriamento. O material 

condensado é armazenado no tanque separador de fases que tem por função 

separar os solventes e a água que pode vir a estar presente. A água é descarregada 

pelo fundo do tanque separador e destinada a estação de tratamento de efluentes.  
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A mistura de solventes que agora é denominada solvente limpo é removida 

do tanque por uma tubulação lateral e direcionada para um vaso denominado D7. O 

processo tem por objetivo destilar aproximadamente 70% do volume carregado. O 

produto que fica no R7 no final do processo é denominado borra úmida e é vendida 

como subproduto do processo de destilação. No final do processo, o solvente 

recuperado no D7 é transferido por gravidade para containers para armazenamento 

seguro.  

Reiniciando o ciclo mostrado na Figura 3, esse solvente recuperado é 

destinado para limpeza de equipamentos dos lotes seguintes, reduzindo assim a 

quantidade de solvente in natura utilizado pela empresa.  

 

3.2.2  UTFPR 

Os experimentos ocorreram no Laboratório de Química Orgânica do Câmpus 

Ponta Grossa da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. As quatro amostras 

coletadas de solvente sujo foram destiladas seguindo sempre o mesmo padrão.  

As amostras coletadas na empresa foram armazenadas em frascos âmbar 

até a execução da análise. O processo de recuperação adotado no laboratório para 

comparação foi a destilação fracionada, utilizando um sistema composto por uma 

manta de aquecimento e um balão de fundo redondo com capacidade de 500 ml. O 

balão foi conectado a uma coluna do tipo Vigreux para simular uma destilação 

fracionada, isolada com alumínio reduzindo assim as trocas de calor. Um 

termômetro de vidro com escala de 0 a 150°C acoplado a uma rolha inserida no topo 

da coluna monitorou a temperatura. Essa temperatura foi verificada em intervalos de 

um minuto. Os vapores que chegavam ao topo da coluna passavam por um 

condensador acoplado a um sistema de resfriamento a água e, finalmente, as 

diferentes frações de condensado foram coletadas em béqueres.  
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Fotografia 1 - Processo de destilação fracionada realizado em laboratório. 

 

Fonte: Autoria própria (2017)  

Com a temperatura monitorada, foi possível recolher diferentes frações de 

cada amostra. As diferentes frações coletadas durante a destilação foram 

devidamente armazenadas para posterior análise por cromatografia gasosa.  

Após avaliação do comportamento das amostras mediante destilação 

fracionada, optou-se por realizar uma segunda destilação fracionada de uma das 

amostras (Amostra 3). O processo foi idêntico ao processo desenvolvido para a 

primeira destilação e as frações coletadas também foram submetidas à análise 

cromatográfica.  
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3.2.3  Cromatografia Gasosa 

Antes de iniciar a análise das amostras por meio do cromatógrafo gasoso, 

todas as frações foram filtradas em membrana de 0,45 µm para evitar entupimento e 

possíveis danos à agulha de injeção.  

O método utilizado para análise cromatográfica foi o mesmo método usado 

pela empresa para caracterização e aprovação dos solventes adquiridos. Sendo 

assim, todas as curvas de calibração seguiram protocolo estabelecido pela empresa 

Allnex.  

O gás de arraste utilizado foi nitrogênio, com fluxo de 2 mL/min. O programa 

de temperatura utilizado foi uma rampa de aquecimento com temperatura inicial de 

80°C por 1 min seguido de elevação de 20°C por minuto até a temperatura de 

220°C. O tempo total de cada ensaio foi 10 minutos. As temperaturas do injetor e 

detector foram 250°C. As amostras foram injetadas com split de 200:1 inserindo 1 

microlitro de amostra via injeção manual. 
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4 RESULTADOS 

O resultado da limpeza dos equipamentos com solvente após a produção de 

resina é uma mistura de solvente com alto teor de sólidos causado pela presença de 

resina. Essa mistura é armazenada em containers plásticos conforme 

disponibilidade. A quantidade de solvente recuperado depende de inúmeros fatores 

como, por exemplo, quantidade de lotes de resina produzidos e volume do reator 

onde a limpeza foi realizada. Dessa forma, a destilação de solvente ocorre conforme 

necessidade da empresa.  

A Tabela 1 apresenta a temperatura de ebulição e a pressão de vapor dos 

compostos químicos utilizados no processo de limpeza.  

 

Tabela 1 - Algumas propriedades dos compostos utilizados na limpeza dos equipamentos 

Composto Ponto de ebulição (ºC) Pressão de vapor (kPa) 

Acetato de Etila 70 - 78 9,83 (25°C) 

Metil Etil Cetona  79,6 9,6 (20°C) 

Tolueno 111 3,8 (25°C) 

Álcool Butílico 117,7 0,67 (20°C) 

Xileno 137 - 143 0,8 - 1,2 (25°C)  

R9  155 - 180  91,19 (38°C) 

Fonte: Adaptado de Molbase (2017) 

 

A Tabela 2 apresenta a comparação entre o teor percentual das quantidades 

dos compostos presentes em cada produto da destilação simples realizada na 

empresa. Segundo os gráficos de tendência armazenados pela empresa, a mistura 

entre em ebulição a 75ºC.  

 

Tabela 2 - Resultados obtidos na destilação simples em porcentagem 

Compostos Amostra 1 Amostra 2 Amostra 3 Amostra 4 

Acetato de Etila 0,677 0,483 1,169 0,546 

Metil Etil Cetona 0,769 0,323 0,11 0,374 

Tolueno 73,667 67,959 69,488 70,157 

Álcool Butílico 3,69 7,159 7,647 8,023 

Xileno 13,985 15,463 10,662 12,669 

R9 3,766 4,244 2,803 3,336 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 



32 

Observa-se que as amostras apresentam um perfil cromatográfico 

semelhante, sendo assim é possível estabelecer um padrão para as análises 

subsequentes. As quatro amostras descritas apresentam uma quantidade de tolueno 

próximas entre si (de 67,9 a 73,6%) e, o segundo composto dominante em todos os 

casos é o xileno (10,6 a 15,4%). Esses resultados estão de acordo com o que foi 

descrito anteriormente: as limpezas são feitas predominantemente com tolueno e 

xileno.  

Todas as amostras de solvente sujo coletadas na fábrica foram submetidas 

à destilação fracionada em laboratório e as frações obtidas foram analisadas por 

cromatografia gasosa. O número de frações e o intervalo de temperatura encontrado 

em cada fração são apresentados na Tabela 3.  

 

Tabela 3 - Comparação entre o intervalo de temperatura das frações obtidas 

Amostra Fração Intervalo de Temperatura (ºC) 

Amostra 1 1 63 - 101 

Amostra 2 1 65 - 82 

Amostra 3 1 65 - 102 

Amostra 3 1 (Segunda destilação) 80 - 85 

Amostra 4 1 70 - 102 

Amostra 1 2 103 - 111 

Amostra 2 2 82 - 100 

Amostra 3 2 103 - 110 

Amostra 3 2 (Segunda destilação) 85 - 103 

Amostra 4 2 100 - 107 

Amostra 3 3 100 - 110 

Amostra 3 3 (Segunda destilação) 96 - 103 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Os resultados obtidos na destilação simples da amostra 1 são comparados 

com os resultados das análises cromatográficas das frações 1 e 2 obtidas pela 

destilação fracionada em laboratório. Essa comparação é mostrada na Tabela 4 

onde “DS” e “DF” são as abreviações para destilação simples e destilação 

fracionada respectivamente.  
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Tabela 4 - Resultados percentuais obtidos na Amostra 1. 

Compostos DS 
DF 

Fração 1 
DF 

Fração 2 

Acetato de Etila 0,677 0,398 1,079 

Metil Etil Cetona 0,769 0,066 0,176 

Tolueno 73,667 79,09 59,604 

Álcool Butílico 3,69 0,713 0,112 

Xileno 13,985 13,31 25,317 

R9 3,766 3,384 7,038 

DS: Destilação simples; DF: Destilação fracionada. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Fração 1 foi coletada no intervalo de temperatura de 63 a 101ºC enquanto 

que a Fração 2 compreende o intervalo de temperatura de 103 a 111ºC. 

Comparando essas frações com a destilação realizada pela empresa nota-se que a 

Fração 1 apresentou concentração maior de tolueno, já na Fração 2 o resultado do 

xileno foi maior.   

A Tabela 5 aborda a comparação entre os resultados obtidos na destilação 

simples com os resultados obtidos na destilação fracionada da Amostra 2.  

 

Tabela 5 - Resultados percentuais obtidos na Amostra 2. 

Compostos DS 
DF 

Fração 1 
DF 

Fração 2 

Acetato de Etila 0,483 0,307 0,119 

Metil Etil Cetona 0,323 0,027 0,123 

Tolueno 67,959 75,1 21,393 

Álcool Butílico 7,159 6,507 0,186 

Xileno 15,463 11,916 46,768 

R9 4,244 2,841 15,635 

DS: Destilação simples; DF: Destilação fracionada. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Fração 1 da amostra 2 representa o intervalo de temperatura de 65 a 82ºC 

enquanto que a Fração 2 compreende o intervalo de 82 a 100ºC. Como esperado, 

percebe-se que a Fração 1 apresentou concentração maior de tolueno se 

comparada com a destilação simples. Na Fração 2 o resultado de xileno foi 

predominante, sendo maior inclusive que a concentração de tolueno na mesma 

amostra.    
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Como dito anteriormente, a Amostra 3 foi submetida a uma análise mais 

avançada. Em laboratório foi realizada um bidestilação dessa amostra. A primeira 

destilação seguiu os padrões de análise das outras amostras. Todo o produto 

resultante da destilação fracionada foi submetido a uma segunda destilação 

fracionada. Todos os resultados encontrados dessa amostra são mostrados na 

Tabela 6.  

 

Tabela 6 - Resultados percentuais obtidos na Amostra 3. 

Compostos DS 
DF 

Fração 1 
DF 

Fração 2 
DF 

Fração 3 
2ª DF 

Fração 1 
2ª DF 

Fração 2 
2ª DF 

Fração 3 

Acetato de Etila 1,169 1,436 0,13 0,749 0,887 0,085 0,165 

Metil Etil Cetona 0,11 0,637 0,017 0,125 0,025 0,008 0,024 

Tolueno 69,488 70,803 72,579 37,676 75,756 79,794 64,712 

Álcool Butílico 7,647 8,554 2,853 0,256 11,903 4,688 0,416 

Xileno 10,662 11,106 15,515 37,063 5,432 10,445 23,886 

R9 2,803 2,73 3,941 11,189 1,089 2,265 5,793 

DS: Destilação simples; DF: Destilação fracionada. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

Na primeira destilação fracionada da Amostra 3, o intervalo de temperatura 

da Fração 1 foi entre 65 e 102ºC. O intervalo de temperatura da Fração 2 foi 103 a 

110ºC. Após a coleta da Fração 2, o comportamento da destilação variou, a Fração 

3 obteve temperatura inicial igual a 110ºC, temperatura a qual se manteve estável 

por quase 15 minutos e diminuiu até 100ºC, sendo esta a temperatura final dessa 

fração.  

Parte da amostra que foi submetida a duas destilações fracionadas 

consecutivas obteve as seguintes faixas de temperatura: Fração 1 - 80 a 85ºC, 

Fração 2 - 85 a 103ºC e Fração 3 - 103 a 96ºC. A Fração 3 iniciou com temperatura 

de 103ºC, foi elevada a 105ºC e diminuiu gradativamente até atingir 96ºC onde mais 

nenhum produto de topo foi recolhido.  

Nesse caso observa-se que as frações da amostra destilada duas vezes 

foram as que obtiveram melhores resultados para a concentração de tolueno, onde o 

composto chegou a atingir 79,794% (Fração 2). Em se tratando do xileno, os 

melhores resultados foram obtidos na amostra que sofreu apenas uma destilação 

fracionada, em especial na Fração 3 onde o valor encontrado foi 37,063%.  
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Tabela 7 - Resultados percentuais obtidos na amostra 4. 

Compostos DS 
DF 

Fração 1 
DF 

Fração 2 

Acetato de Etila 0,546 0,34 0,63 

Metil Etil Cetona 0,374 0,157 0,103 

Tolueno 70,157 44,483 42,037 

Álcool Butílico 8,023 21,063 0,737 

Xileno 12,669 23,098 31,157 

R9 3,336 6,059 10,977 

DS: Destilação simples; DF: Destilação fracionada. 

Fonte: Autoria própria (2017) 

 

A Fração 1 apresentou um intervalo de temperatura entre 70 a 102ºC. A 

coleta da Fração 2 iniciou a uma temperatura de 104ºC que se manteve por alguns 

minutos e posteriormente chegou a 107ºC, após atingir esse valor a temperatura 

decresceu e ao final da coleta a temperatura foi 100ºC.   

Ambas as frações dessa amostra foram predominantes em tolueno, 

entretanto o valor encontrado na Fração 1 é inferior se comparado aos resultados 

das outras Frações 1 já descritas.  

Levando em consideração os pontos de ebulição dos solventes puros como 

descrito na Tabela 1, percebe-se que a mistura desses solventes não definiu a 

separação fracionada desejada, mesmo os compostos apresentando temperaturas 

de ebulição distintas.  

Coletti (2016) desenvolveu um estudo dentro da Universidade de São Paulo 

com intuito de recuperar os solventes utilizados nos laboratórios de uma forma mais 

sustentável. Em seu trabalho, o autor comparou dois procedimentos de destilação 

fracionada variando o intervalo de temperatura de estudo. As frações obtidas nas 

destilações basearam-se em valores de massa, ou seja, cada fração correspondeu a 

uma quantidade exata de massa. No presente trabalho, levou-se em consideração o 

comportamento da temperatura do topo da coluna de destilação, dessa forma, as 

frações de cada amostra apresentaram massas distintas. Além de fazer uso da 

cromatografia gasosa, Coletti (2016) também levou em consideração análises de 

densidade em seus resultados, obtendo valores tão satisfatórios quanto os 

encontrados na CG. Comparando a destilação fracionada com a incineração 

(destino dos resíduos dentro da universidade), o primeiro método foi o que se 

mostrou mais sustentável.  
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Em seu trabalho, Levada (2008) fez um estudo da viabilidade do processo 

de recuperação de xileno proveniente de dois laboratórios do Hospital Universitário 

de São Paulo. Os resultados apontados pela autora mostraram altas concentrações 

de xileno no produto final. Em suma, o material destilado por ela apresentava menos 

contaminantes se comparado ao produto destilado nesse trabalho, isso pode ser um 

dos motivos da recuperação aplicada por ela ter sido mais eficiente. 

Sendo assim, os resultados obtidos por Colleti (2016), Levada (2008) e os 

dados apresentados nesse trabalho mostram a eficiência do método da destilação 

fracionada na recuperação de solventes. 

Souza (2009) fez um estudo com base na recuperação dos resíduos de 

solventes gerados no processo de pintura dentro da indústria moveleira. Além de 

comparar os métodos da destilação simples e fracionada, o autor também executou 

o processo de destilação simples a vácuo. Para testar a eficiência dos processos de 

recuperação aplicados, além de análises de cromatografia gasosa e medida do 

índice de refração, as porções resultantes da destilação foram submetidas a um 

teste de eficiência do solvente em remoção de tintas. Em trabalhos futuros, 

recomenda-se a realização de testes semelhantes para comprovar a eficiência do 

solvente recuperado por destilação simples ou fracionada na limpeza dos 

equipamentos contaminados com resinas.  

Feil e Kieling (2015) fizeram uma análise financeira da utilização da borra 

para produção de tintas específicas de menor custo. Em seu trabalho as autoras 

utilizaram a ferramenta Produção mais Limpa (P+L) com intuito de reduzir todos os 

subprodutos gerados durante o processo de recuperação de solventes provenientes 

de indústrias de tinta. Os resultados obtidos pelas autoras foram satisfatórios, 

mostrando que se trata de um projeto viável financeiramente. Vinculando esse 

projeto com o sistema de recuperação de solventes dentro da indústria de resinas, 

cabe a sugestão de análise da viabilidade de implementação de um sistema 

semelhante, reaproveitando a borra úmida gerada como subproduto durante a 

destilação na produção de resinas, gerando cada vez menos resíduos para 

descarte. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Frente a grande diversidade de produtos químicos existentes no mundo, é 

preciso sempre propor alternativas tecnológicas cada vez mais limpas para sua 

recuperação e reciclagem.  

Para tanto, nesse trabalho foi utilizada a metodologia de destilação 

fracionada visando avaliar a eficiência da recuperação e reciclagem de resíduos de 

compostos orgânicos provenientes da limpeza dos equipamentos em uma fábrica 

local de resinas.  

Foram realizadas análises de cromatografia gasosa onde se observa que o 

resíduo foi recuperado de maneira eficaz, visto que, segundo a matriz de limpeza 

utilizada pela fábrica, a maioria das resinas produzidas é compatível com tolueno e 

xileno. Sendo assim, os resultados obtidos foram os esperados, visto que todos os 

cromatogramas apresentaram altas concentrações desses dois compostos.  

Comparando os métodos utilizados, constata-se pouca diferença entre a 

destilação simples já realizada pela empresa e a destilação fracionada feita em 

laboratório. Embora os resultados sejam semelhantes, a destilação fracionada tende 

a obter frações mais concentradas dos solventes.  

A primeira fração obtida pela destilação fracionada das amostras 

normalmente contém um teor maior de tolueno, enquanto que a segunda fração 

apresenta concentração maior de xileno. Dessa forma, ambas as frações podem ser 

utilizadas em processos de limpeza podendo apresentar resultados até mais 

eficientes que a limpeza com solvente recuperado por destilação simples, devido às 

concentrações serem maiores.  

No geral, todos os produtos obtidos tanto com a destilação simples quanto 

com a destilação fracionada podem ser utilizados em processos de limpeza 

subsequentes trazendo todos os resultados desejados, minimizando assim a 

geração de efluentes. 

Com intuito de melhorar o poder de solvência do produto recuperado nos 

processos de destilação, é possível fazer a adição de solventes in natura à mistura. 

Recomenda-se uma avaliação cromatográfica para encontrar o valor ideal de 

solvente in natura a ser adicionado proporcionando um equilíbrio entre o resultado 

desejado e a quantidade de cada produto a ser utilizada.  
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Como sugestão para trabalhos futuros, vislumbra-se desenvolver uma 

análise de destilação com utilização de pressão visando um melhoramento do 

processo. Outra comparação que pode ser realizada é através da utilização de 

colunas fracionadas de diferentes tamanhos, buscando a separação individual de 

cada um dos solventes presentes na mistura. 

Considerando que o custo para aquisição de matéria prima para limpeza dos 

equipamentos é elevado dentro da empresa, constata-se que a utilização de 

solvente recuperado no lugar de solvente in natura dentro da fábrica de resina reduz 

significativamente os custos e minimiza os impactos ambientais.  
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APÊNDICE A - Cromatogramas 
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Figura 6 - Análise cromatográfica da Amostra 1 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 7 - Análise cromatográfica da Fração 1 da Amostra 1 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 8 - Análise cromatográfica da Fração 2 da Amostra 1 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  



45 

Figura 9 - Análise cromatográfica da Amostra 2 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 10 - Análise cromatográfica da Fração 1 da Amostra 2 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 11 - Análise cromatográfica da Fração 2 da Amostra 2 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 12 - Análise cromatográfica da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 13 - Análise cromatográfica da Fração 1 da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 14 - Análise cromatográfica da Fração 2 da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 15 - Análise cromatográfica da Fração 3 da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 16 - Análise cromatográfica da Fração 1 da bidestilação da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 17 - Análise cromatográfica da Fração 2 da bidestilação da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 18 - Análise cromatográfica da Fração 3 da bidestilação da Amostra 3 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 19 - Análise cromatográfica da Amostra 4 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 20 - Análise cromatográfica da Fração 1 da Amostra 4 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017)  
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Figura 21 - Análise cromatográfica da Fração 2 da Amostra 4 

 

Fonte: Print screen do Software Galaxie Chromatography Data System (2017) 


