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RESUMO 

 

A polimerização de hidrocarbonetos na presença e ausência de oxigênio é um dos grandes 

problemas em indústrias, devido à característica exotérmica da decomposição espontânea dos 

polímeros. Além disso, a presença de polímeros indesejados reduz a eficiência do processo, pode 

provocar rompimento de tubulações e aumentar os custos com intervenções de manutenção. Diversas 

ações podem ser tomadas para minimizar os efeitos causados pela polimerização, sendo a maioria 

delas corretivas, como abertura de tubulações para remoção física de polímeros através de 

hidrojateamento, abertura de tanques para limpeza mecânica, entre outras. A principal ação 

preventiva é a instalação de um sistema de dosagem de inibidores. Há diversas substâncias 

disponíveis no mercado que podem agir como inibidoras, e a escolha do melhor inibidor irá depender 

das condições operacionais, do mecanismo de inibição adequado e do custo de utilização. Neste 

trabalho foram avaliadas três alternativas de instalação de um sistema de dosagem de inibidores de 

polimerização em tanques de armazenamento de butadieno de uma indústria de borracha sintética. O 

polímero “popcorn” formado através do mecanismo de oxidação do butadieno armazenado possui 

alto risco se exposto à luz solar devido à sua capacidade auto-ignitiva e somente em 2019 

representou um custo de R$ 120.000,00 com manutenções não planejadas, como desobstruções na 

linha para as caldeiras, reparos em discos de ruptura dos tanques e queima excessiva de gás natural 

nas caldeiras devido indisponibilidade da linha de butadieno combustível. Verificou-se que a melhor 

alternativa seria um sistema fechado de dosagem utilizando um vaso de transferência e nitrogênio 

para inertização e pressurização. Os inibidores utilizados serão uma alquilamina substituída e o terc-

butilcathecol, com mecanismo de inibição via radical livre e por sequestro de oxigênio, 

respectivamente, sendo dois mecanismos complementares, aumentando o poder de proteção do 

butadieno armazenado. Com esta implementação estima-se uma economia de R$ 360.000,00 no 

consumo de gás natural nas caldeiras, além dos custos com manutenção. 

 

Palavras chave: popcorn, butadieno, polimerização, inibidores. 

  



ABSTRACT 

 

Hydrocarbon polymerization in the presence and absence of oxygen is one of the major 

problems in industries due to the exothermic characteristic of spontaneous decomposition of 

polymers. In addition, the presence of unwanted polymers reduces process efficiency, can lead to 

pipe breakage and increases maintenance intervention costs. Many actions can be taken to minimize 

the effects caused by polymerization, most of them corrective, such as opening pipes for physical 

removal of polymers through hydroblasting and opening of tanks for mechanical cleaning. The main 

preventive action is the installation of an inhibitor dosing system. There are several substances that 

can act as inhibitors known, and the choice of the best inhibitor will depend on operating conditions, 

the appropriate inhibition mechanism and the cost of use. In this work three alternatives were 

proposed for installing a polymerization inhibitor dosing system in butadiene storage tanks of a 

synthetic rubber industry. The “popcorn” polymer formed through the stored butadiene oxidation 

mechanism has a high risk if exposed to sunlight due to its self-igniting capacity and only in 2019 

represented a cost of R$ 120,000.00 with unplanned maintenance, such as unobstructed maintenance 

of shipping line for boilers, rupture disk tank repairs and excessive burning of natural gas in boilers 

due to unavailability of butadiene fuel line. It was found that the best alternative would be a closed 

dosing system using a transfer vessel and nitrogen for inertization and pressurization. The inhibitors 

used will be a substituted alkylamine and tert-Butylcathecol, with free radical inhibition mechanism 

and oxygen sequestration, respectively, being two complementary mechanisms, increasing the 

protection power of stored butadiene. With this implementation it is estimated a saving of 

R$ 360,000.00 in the consumption of natural gas in the boilers, besides the maintenance costs. 

 

Key words: popcorn, butadiene, polymerization, inhibitors. 
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1 Introdução e objetivos 

 

O butadieno é um dos principais subprodutos da indústria petroquímica e um importante 

precursor em muitos processos industrais, sendo obtido a partir de diversas rotas, em que se destaca 

o craqueamento com vapor de hidrocarbonetos parafínicos. O processo é responsável por produzir 

eteno e etileno, importantes para a indústria de plásticos, e tem o butadieno como subproduto 

(FARZAD, MANDEGARI e GÖRGENS, 2017). 

Entre as aplicações, a principal é a produção de borracha de butadieno e estireno (styrene-

butadiene rubber - SBR), destacam-se também a produção de outros tipos de polímero como o 

polibutadieno (polybutadiene - PB), resinas de acrilonitrila-butadieno-estireno (acrilonitrile-

butadiene-styrene - ABS) e uso como intermediário químico. O consumo de SBR está associado 

principalmente à indústria automobilística na produção de pneus, sendo o mercado asiático 

responsável por produzir cerca de 54% da borracha sintética mundial (IIRSP, 2016). 

Por ser bastante reativo, o butadieno sofre processos de polimerização espontâneos na 

presença e ausência de oxigênio. A formação de peróxido de butadieno, na presença de oxigênio, é a 

etapa inicial de formação do polímero conhecido como “popcorn”. Esse polímero, por ser auto 

ignitivo, representa elevado risco de segurança nos processos de armazenamento e transporte em 

indústrias que utilizam butadieno como insumo (LEVIN et al., 2004). 

As formas de prevenção e controle de formação de "popcorn" consistem na remoção manual 

com abertura de linhas para hidrojateamento, assim evitando a etapa de propagação de formação do 

polímero, ou o uso de inibidores de polimerização na etapa de armazenamento do butadieno (ACC, 

2010). 

O sistema de armazenamento de butadieno estudado neste trabalho é utilizado por uma 

indústria de borracha sintética localizada no estado do Rio de Janeiro. Tal sistema armazena dois 

tipos de butadieno, reciclo (BDR) e combustível (BDC), com capacidade total de 3.800 m³ 

aproximadamente. 

No sistema estudado, o BDR é produzido a partir do butadieno que não reage no processo e é 

recuperado na área de recuperação de monômeros. O consumo de BDR se dá na mistura com 

butadieno puro (BDP) que é realizada em cada reação. Quando o estoque de BDR atinge o limite 

máximo de 800 toneladas, há a produção específica do produto chamado, neste trabalho, de borracha 

sintética reciclo (BS-R), em que não há mistura com BDP. Como esta reação não possui 100% de 

conversão, logo também há monômeros de BDR não reagidos, que serão recuperados e enviados 
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para o armazenamento sob a forma de BDC. Outra fonte de BDC consiste no envio pela planta 

localizada no estado do Rio Grande do Sul.  

Como o nome diz, BDC é utilizado como combustível nas caldeiras para geração de vapor, 

que possuem o gás natural como combustível preferencial. O consumo de BDC é importante para 

garantir o balanço de butadieno no processo, além de gerar um ganho econômico com a redução no 

consumo de gás natural, fornecido pela companhia de distribuição local. 

A formação de polímero “popcorn” é um dos grandes problemas do sistema de 

armazenamento de butadieno nas esferas 1 e 2. Além de representar um alto risco para a segurança 

no processo de armazenamento, o polímero forma obstruções nas linhas que enviam BDC às 

caldeiras. A obstrução das linhas gera custos adicionais para desobstrução através de 

hidrojateamento, e com isso, torna menor a disponibilidade de operação do sistema, aumentando o 

consumo de gás natural nas caldeiras.  

O novo sistema de dosagem de inibidores de polimerização será avaliado a partir de três 

sistemas propostos. O melhor sistema será aquele que contemplar facilidade operacional, eficiência 

de dosagem, custo e segurança do operador executante da atividade. 

O sistema 1 consiste em adaptar o sistema de lavagem com querosene, reponsável por fazer a 

lavagem da linha de BDC impedindo o acúmulo de butadieno, e realizar a dosagem nas esferas 1 e 2 

em um sistema fechado. O sistema 2 prevê a utilização de um vaso de dosagem que será submetido à 

vácuo para eliminação do ar interior, sucção dos inibidores via bombonas previamente fracionadas e 

posterior pressurização para descarga na linha de butadieno. Esse sistema ficará localizado próximo 

aos tanques de armazenamento de butadieno. Já o sistema 3 utilizará o mesmo vaso de dosagem do 

sistema 2, porém utilizando nitrogênio para inertização e pressurização durante procedimento de 

dosagem dos inibidores na linha de butadieno. 

Os inibidores de polimerização a serem utilizados no novo sistema de dosagem serão o 

tercbutil catechol (TBC) e uma alquilamina substituída, cujo nome comercial não será divulgado 

neste trabalho, sendo chamado de AQS. O TBC é o inibidor mais utilizado em indústrias que 

armazenam butadieno no mundo, responsável por fornecer proteção principalmente na fase líquida, 

já o AQS possui cinética de inibição superior aos demais inibidores conhecidos no mercado, e mais 

efetivo na proteção da fase gasosa. 

O objetivo deste trabalho é, a partir do estudo de caso, propor um sistema de dosagem seguro 

de inibidor de polimerização nas esferas de armazenamento de BDR e BDC, minimizando os riscos 

existentes com a formação de “popcorn”, além de gerar economia de queima de gás natural em 

caldeiras com a maior disponibilidade da queima de BDC.  
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2 Revisão Bibliográfica 

 

2.1 Importância do butadieno na indústria de borrachas sintéticas 

 

Até 1930 a história da borracha se concentrava apenas na produção de borracha natural 

(“virgem”). Foi Cristóvam Colombo e seus companheiros de viagem, os primeiros europeus a 

tomarem conhecimento da borracha virgem e levaram este material para a Europa no século XVII. 

Os índigenas do Haiti utilizavam este material em um tipo de jogo, sob a forma de bolas, conforme 

retratado por artista francês desconhecido em 1591, como mostra a Figura 2.1. Verificaram também 

que os indígenas eram portadores de calçado e peças de vestuário impermeáveis à água 

(VIJAYARAM, 2009). 

 

 

Fonte: Cateano, 2010. 

Figura 2.1. Jogo utilizando bola retratado por artista francês em 1591. 

 

Ainda no século XVII, a borracha, conhecida como resina elástica, era obtida a partir de um 

líquido branco, com aspecto leitoso (mais tarde chamado de “látex”), que era extraído de 

seringueiras, muito comuns em regiões tropicais. As civilizações dos Andes (aztecas, incas e maias) 

foram precursoras na produção de borracha natural (CAETANO, 2010). 

Porém, com o passar do tempo e aumento do consumo de borracha, além da dificuldade de 

extração de látex das árvores e da escassez dessa espécie, foi necessário o desenvolvimento de novas 

tecnologias para atender a necessidade do mercado mundial, conforme pode ser observado na 
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Tabela 2.1. Dos dados apresentados destaca-se o salto no período de 1914-1918 (I Guerra Mundial), 

em que a utilização de veículos foi crescente (NUNES e MELLO, 2005). 

 

Tabela 2.1. Consumo mundial de borracha natural em toneladas. 

Ano Quantidade (ton) Ano Quantidade (ton) Ano Quantidade (ton) 

1822 31 1916 187500 1944 395000 

1825 30 1917 225000 1945 266500 

1828 51 1918 237500 1946 312500 

1830 156 1919 317500 1950 1750000 

1840 394 1920 302500 1960 2095000 

1850 388 1925 562500 1970 2990000 

1860 2670 1930 817500 1980 3760000 

1870 8000 1935 955000 1990 4177000 

1880 13000 1936 1062500 1995 5989000 

1890 28867 1937 1107500 2000 7340000 

1900 52500 1938 970000 2005 9182000 

1905 70000 1939 1122500 2008 10203000 

1910 102500 1940 1127500 2009 9617000 

1913 132500 1941 1260000 2010 10780000 

1914 122550 1942 777500 2011 10920000 

1915 162500 1943 625000 2017 12900000 

Fonte: IRSG, 2018. 

 

Com o desenvolvimento de estudos e pesquisas relacionados à polímeros, os alemães Bock e 

Tschunkur propuseram processos de fabricação de borracha sintética a partir de butadieno em 1930, 

dispensando, assim, a dependência de fontes naturais de obtenção da borracha (CAETANO, 2010). 

Com o aprimoramento dos processos estudados inicialmente na década de 1920, chegou-se 

aos diversos tipos de borracha sintética conhecidos atualmente. Na Figura 2.2 é mostrada a evolução 

da produção mundial de borracha sintética (IIRSP, 2016). 
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Fonte: IISRP, 2016. 

Figura 2.2. Produção mundial de borracha sintética no período de 1998 a 2016 (projeções para 2017 

e 2018).  

 

Atualmente diversos tipos de borracha sintética são conhecidos, sendo o butadieno o 

principal monômero utilizado nos processos de polimerização. Os principais tipos de borracha 

sintética são a borracha de estireno-butadieno (styrene-butadiene rubber - SBR), borracha de 

acrilonitrila-butadieno (acrylonitrile-butadiene rubber - NBR) e borracha de policloropreno 

(polychloroprene rubber). Sendo o SBR o produto mais consumido no mundo, com uma capacidade 

de produção de aproximadamente 7.250.000 t/ano, sendo 74% utilizados na fabricação de pneus 

(DOS ANJOS, 2007; IL’IN e REZOVA, 2015). 

Atualmente, o mercado asiático é responsável por mais de 54% da produção de borracha 

sintética mundial, abastecendo praticamente 100% dos mercados locais, sendo 4 (China, Japão, Índia 

e Coreia do Sul) dos 8 principais produtores mundiais, enquanto Europa e Américas correspondem a 

27 e 19% da produção mundial, respectivamente, segundo dados de 2018 do International Rubber 

Study Group (IRSG). 

No Brasil, a produção de borracha sintética a partir de butadieno começou em 1962, quando a 

Fabor entrou em operação em Duque de Caxias – RJ como uma unidade da Petrobras e tornou-se a 

primeira petroquímica do país. Em 1977, foi renomeada para Petroflex, e em 1992, até então 

controlada pela Petroquisa, foi privatizada. Em 2016, o Brasil era o principal produtor de borracha 

sintética na América Latina com uma capacidade de 535.000 toneladas por ano, representando 2,7% 

do mercado mundial.  
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2.2 Butadieno 

 

2.2.1 Características 

 

O 1,3-Butadieno (butadieno), cuja estrutura molecular é apresentada na Figura 2.3, é um gás 

incolor à temperatura ambiente com um cheiro característico de hidrocarboneto. É um composto 

químico perigoso pela sua inflamabilidade, reatividade e toxicidade. Seu ponto de fusão é -108,0°C e 

seu ponto de ebulição, -4,4°C (WHITE, 2007). 

 

 

Fonte: Adaptado de Zhou et al., 2018. 

Figura 2.3. Estrutura molecular do 1,3-butadieno. 

 

O butadieno é um dos componentes que formam a corrente C4, subproduto do craqueamento 

da nafta nos fornos de pirólise para produção de eteno e propeno. Para que não haja prejuízo no 

rendimento na produção de eteno e propeno, a corrente C4 é destinada para purificação do butadieno 

e buteno, obtendo-se um destino mais nobre. Na Tabela 2.2 encontram-se algumas propriedades 

físicas do butadieno (BACKES, 2011). 

 

Tabela 2.2. Algumas propriedades físicas do butadieno. 

Propriedade Valor/Descrição 

Fórmula molecular C4H6 

Peso molecular 54,09 

Pressão crítica 620,3 psia 

Temperatura crítica 152°C 

Densidade (20 °C) 620,5 Kg/m³ 

Solubilidade em água (20 °C) 735 ppm 

Fonte: ACC, 2010. 
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Vapores de butadieno podem causar irritações no nariz, garganta e trato respiratório. Em altas 

concentrações, podem causar sérios danos ao sistema nervoso central. E em espaços confinados pode 

causar asfixia por atmosfera pobre em oxigênio. No contato com os olhos, butadieno gás ou líquido 

causa graves danos, devido à queimadura por congelamento. A queimadura resulta da rápida 

vaporização da substância. O mesmo pode ocorrer em contato com a pele, por exemplo. 

A exposição exagerada por longos períodos pode causar câncer ou algum outro problema de 

saúde crônico. O potencial cancerígeno do butadieno tem sido estudado usando testes em animais em 

laboratório e observando populações humanas expostas a essa substância. Com isso, butadieno é 

classificado como carcinogênico pelo National Institute for Occupational Safety and Health 

(NIOSH) e no Grupo A2-Suspected Human Carcinogen pela American Conference on 

Governamental Industrial Hygienists (ACGIH), os dois principais institutos de regulamentação da 

saúde ocupacional do mundo. O NIOSH fixa um valor máximo de 2000 ppm para exposição por 30 

minutos, considerado como imediatamente perigoso para vida e saúde (immediately hazardous to life 

and health - IDLH), já a ACGIH define um limite de 2 ppm para uma exposição diária para uma 

jornada de trabalho de 8 horas por dia sem sofrer efeitos adversos (time-weighted average - TWA). 

No Brasil, a Norma Regulamentadora – NR-15, define um limite de tolerância caracterizando 

ambiente insalubre de 780 ppm para uma jornada de até 48 horas semanais.  (HENDRY e MAYO, 

1966; ACGIH, 2012; NIOSH, 2016; NR-15, 1978). 

Ward e colaboradores (1996) realizaram um estudo de toxicologia sobre os efeitos da 

exposição por funcionários de três plantas de produção de butadieno localizadas no oeste do estado 

americano da Virgínia, que operavam durante a Segunda Guerra Mundial. No estudo, analisaram 

causas de 185 mortes e verificaram a alta ocorrência de câncer ligado a estruturas celulares e no 

estômago, sendo a incidência 15% maior do que na população americana. Ward e colaboradores 

(1996) comprovam o efeito carcinogênico do butadieno em humanos. 

Os danos ao meio ambiente se limitam à atmosfera, já que o butadieno se volatiliza 

rapidamente. A reação esperada é a formação de hidróxi radicais podendo reagir com ozônio (LEE et 

al., 2019). 

 

2.2.2 Aplicações 

 

A maior parte do butadieno produzido é usada na produção de polímeros ou intermediários 

químicos, que serão utilizados na produção de outros polímeros, possuindo ampla aplicação para 

diversos consumidores e trazendo muitos benefícios para a sociedade. De acordo com suas 
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propriedades, os polímeros são designados para determinado tipo de utilização (ROCHA, SOARES e 

COUTINHO, 2007).  

Além das aplicações conhecidas, substâncias derivadas de butadieno vêm sendo estudadas 

como inibidores de polimerização no tratamento de câncer em tubulinas, proteínas presentes no 

sangue. Pang e colaboradores (2017) observaram que o 2-metóxi-5-(2-metil-3-(3,4,5-trimetóxifenil)-

buta-1,3-dien-1-il)fenol apresentou boa ação antiproliferativa. Um resumo das principais aplicações 

pode ser observado na Tabela 2.3.  

 

Tabela 2.3. Principais destinos da produção mundial de butadieno. 

Destino do butadieno 
% de 

butadieno 
Principais aplicações 

Borracha de estireno-butadieno  

(Styrene-butadiene rubber – SBR) 

28 Pneus; adesivos; artigos de 

borracha 

 

Polibutadieno 

(Polybutadiene - PB) 

 

26 

 

Pneus; materiais anti-impacto 

 

Látex de estireno-butadieno 

(Styrene-butadiene latex – SBL) 

 

12 

 

Borrachas de espuma; adesivos. 

 

Resinas de acrilonitrila-butadieno-estireno 

(Acrylonitrile-butadiene-styrene resins – ABS)  

 

12 

 

Partes de automóveis; telefones; 

máquinas de escritório. 

 

Adiponitrila 

(Adiponitrile) 

 

6 

 

Resinas de nylon 

 

Borracha nitrílica  

(Nitrile rubber – NBR) 

 

4 

 

Mangueiras; linhas de 

combustível; partes de 

automóveis; juntas de vedação. 

 

Cloropreno - neopreno 

Chloroprene (neopreno) 

2 Luvas; revestimentos; adesivos; 

pneus; mangueiras; sapatos 

 

Outros: 

Copolímeros em bloco de estireno-butadieno  

Styrene-butadiene block copolymers (SBS e SEBS) 

 

 

Metil metacrilato-butadieno-estireno 

Methyl methacrylate-butadiene-styrene (MMBS) 

 

Intermediários químicos 

 

10 

 

 

Aditivo para asfaltos; aditivo para 

óleo lubrificante; partes de 

automóveis; brinquedos; sapatos 

 

Materiais anti-impactos; partes de 

automóveis; garrafas 

 

1,4-Hexadieno; Sulfolano 

(solvente); 1,5,9-Ciclodecatrieno 

(fibras de nylon) 
Fonte: Adaptado de White, 2007. 
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A maior parte do butadieno produzido é enviado para produção de polímeros SBR (28%) e 

polibutadieno (26%), sendo aplicados principalmente na indústria de pneus, porém presente também 

no cotidiano da sociedade todos os produtos que utilizem borracha sintética. A Figura 2.4 apresenta a 

reação de obtenção da borracha de SBR (WHITE, 2007). 

 

 

Fonte: Adaptado de Dos Anjos, 2007. 

Figura 2.4. Reação geral de obtenção de polímero SBR. 

 

O processo industrial de produção de SBR pode ocorrer em duas formas, em emulsão ou em 

solução. A diferença entre os dois métodos é a forma como os monômeros são utilizados, na 

ausência ou presença de um solvente, respectivamente. O processo em solução possui maior 

conversão, em torno de 95-99%, enquanto para o processo em emulsão a conversão é entre 60-75%. 

(SAYER, LIMA e PINTO, 1997). 

A polimerização em emulsão possui condições mais brandas comparadas ao processo em 

solução, por isso é mais aplicada mundialmente. O controle do processo torna-se mais fácil devido 

ao melhor controle da temperatura e da viscosidade do meio reacional. Outra vantagem é que o látex 

obtido poder ser utilizado diretamente sem a necessidade de etapas de separação, o que viabiliza sua 

utilização como tintas e revestimentos. A Figura 2.5 traz um esquema geral de produção de SBR via 

processo em emulsão (ROCHA, SOARES e COUTINHO, 2007). 

 

estireno 1,3-butadieno SBR 
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Fonte: Adaptado de Lee et al., 2019. 

Figura 2.5. Processo industrial de produção de SBR em emulsão. 

 

O processo em emulsão era conduzido em sistema aquecido até 1947, quando foi 

desenvolvido o processo a frio para produção de SBR. As principais diferenças estão na temperatura 

e o tipo de sistema iniciador, sendo utilizado um sal ferroso e um hidroperóxido no processo a frio e 

um persulfato no processo à quente. Em ambos os processos são utilizados mercaptans, que possuem 

ação de transferência de cadeia, evitando que sejam formados polímeros de elevado peso molecular. 

Essas diferenças são responsáveis por gerar produtos com propriedades distintas. A Tabela 2.4 traz 

as principais caractaerísticas dos processos à quente a frio para produção de SBR via emulsão 

(ROCHA, SOARES e COUTINHO, 2007). 

 

Tabela 2.4. Condições e componentes de processo utilizados na produção de SBR via emulsão. 

Condições e componentes 

do processo 

SBR à 

quente 

SBR a 

frio 

Temperatura (°C) 50 5 

Tempo de reação (h) 12 12 

Conversão (%) 72 60-65 

Butadieno (%) 71 71 

 

Reator 
Recuperação de 

BD não reagido 

Recuperação de 

SM não reagido 
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Tabela 2.4. Condições e componentes do processo utilizados na produção de SBR via emulsão 

(cont.) 

Condições e componentes 

do processo 

SBR a 

quente 

SBR a 

frio 

Estireno (%) 29 29 

Persulfato de potássio 0,3 - 

Hidroperóxido de p-mentila - 0,08 

Sulfato ferroso (FeSO4.7H2O) - 0,4 

Fonte: Adaptado de Rocha, Soares e Coutinho, 2007. 

 

A demanda global de butadieno possui crescimento estimado esperado em 3% por ano, e de 

2% para produção de borracha sintética (BACKES, 2011). 

 

2.2.3 Rotas/Processos de obtenção 

 

Devido a dupla ligação conjugada, o butadieno é um intermediário estável produzido em 

grande quantidade durante a combustão de olefinas. As principais rotas de produção são o 

craqueamento térmico de hidrocarbonetos parafínicos (subproduto da produção de etileno), 

desidrogenação catalítica e desidrogenação oxidativa de n-butano e n-buteno, destaca-se também a 

conversão catalítica de etanol, que possui potencial de crescimento (HUANG, YANG e ZHANG, 

2017). 

 

2.2.3.1 Steam cracking de hidrocarbonetos parafínicos 

 

Responsável por 95% da produção global de butadieno, o processo de craqueamento térmico 

é a principal rota de produção, em que o butadieno é subproduto da produção de eteno e é purificado 

em um processo de recuperação. O diagrama de blocos do processo geral é esquematizado na Figura 

2.6. (WHITE, 2007). 
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Fonte: Adaptado de ACC, 2010. 

Figura 2.6. Produção de olefinas, incluindo butadieno. 

 

Eteno é produzido a partir do aquecimento de hidrocarbonetos parafínicos (basicamente 

nafta) em fornos de pirólise com temperatura entre 790 e 830°C, com rendimento em torno de 15% 

da produção de eteno. Entretanto, o baixo custo e a maior disponibilidade de etano vindo do gás 

natural ou gás de xisto resultaram na substituição da nafta pelo etano como alimentação do processo 

de craqueamento depois de 1970. Mesmo assim, nafta ainda representa a principal matéria prima 

para produção de butadieno (55%), seguido do etano (30%) (FARZAD, MANDEGARI e 

GÖRGENS, 2017). 

A corrente C4 produzida do processo de craqueamento térmico da nafta é enviada para o 

processo de destilação extrativa com o objetivo de purificar o 1,3-butadieno. Esta etapa consiste na 

modificação da volatilidade relativa dos componentes presentes com a utilização de um solvente, 

sendo o dimetilformamida (DMF), o mais utilizado (BACKES, 2011). 

O processo é composto de quatro etapas de separação das frações existentes na corrente C4, 

conforme pode ser observado no diagrama de blocos esquematizado na Figura 2.7. O butadieno 

bruto é alimentado em uma coluna, onde será lavado com solvente de extração. O produto de fundo 

contém o solvente de extração, butadieno e outros compostos solúveis. Essa corrente, é então 

alimentada em uma coluna de recuperação do solvente, que volta ao processo. A corrente rica em 
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butadieno é enviada para uma destilação adicional para remoção de acetilenos e outros componentes, 

gerando um produto com pureza mínima de 95% de butadieno. Ao final do processo, o butadieno 

puro é enviado para as eferas de armazenamento (WHITE, 2007). 

 

 

Fonte: Backes, 2011. 

Figura 2.7. Diagrama simplificado de uma unidade de produção de butadieno. 

 

2.2.3.2 Desidrogenação catalítica de n-butano e n-buteno (Houdry 

process) 

 

Foi na década de 1920 que o engenheiro francês Eugene Houdry começou as pesquisas em 

catalisadores para produção de gasolina a partir de lignito (forma de carvão com baixo poder 

calorífico). O desenvolvimento de tecnologias e processos que utilizam catalisadores possibilitou o 

crescimento da indústria automobilística e de aviação. A produção de gasolina via processo catalítico 

em escala industrial teve início em 1940, sendo 90% da gasolina utilizada em aviões pelos Aliados 

na II Guerra Mundial produzida em plantas que utilizavam o processo catalítico desenvolvido por 

Houdry (HOOK, 1996). 
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A desidrogenação remove moléculas de hidrogênio de hidrocarbonetos parafínicos formando 

olefinas com duplas ligações que serão pontos de ataque preferencial em reações sucessivas, 

conforme esquematizado na Equação 2.1, em que R2 consiste em um radical alquil. 

𝑅2𝐶𝐻 − 𝐶𝐻𝑅2

𝑐𝑎𝑡𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑑𝑜𝑟
←          
→       𝑅2𝐶 = 𝐶𝑅2 + 𝐻2 Equação 2.1 

Apesar de sua aparente simplicidade, a desidrogenação de parafínicos é um dos processos 

mais complexos de se realizar industrialmente devido às reações serem altamente endotérmicas, logo 

sendo necessário fornecer grande quantidade de calor ao sistema, conforme observado na Figura 2.8. 

 

 

Fonte: Adaptado de Sanfilippo, Miracca e Trifirò, 2005. 

Figura 2.8. Conversão de equilíbrio de alguns processos de desidrogenação de parafínicos. 

 

O processo de produção de butadieno via desidrogenação catalítica de n-butano consiste em 

duas etapas. Na primeira ocorre a desidrogenação do n-butano produzindo n-buteno, para em 

seguida, haver nova desidrogenação, levando ao butadieno. As reações envolvidas no processo são 

endotérmicas com temperatura de 600-680°C, e catalisadas por óxido de cromo suportado em 

alumina. 

 

2.2.3.3 Desidrogenação oxidativa de n-butano e n-buteno 

 

A desidrogenação oxidativa tem sido amplamente estudada como uma forma de contornar as 

limitações termodinâmicas da desidrogenação catalítica. Envolve o fornecimento de oxigênio para a 

mistura reacional que se combina com o hidrogênio formado na etapa de desidrogenação produzindo 

água. O processo é conduzido a temperaturas relativamente baixas, e a desativação do catalisador é  
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reduzida pela presença de oxigênio. Entretanto, a seletividade na formação de butadieno é um 

desafio (JERMY et al., 2015). 

O processo de desidrogenação oxidativa tem substituído a desidrogenação catalítica devido à 

melhor conversão de butenos e seletividade à formação de butadieno, possui maior tempo de 

operação devido à presença de oxigênio que inibe a deposição de carbono no catalisador, além de ser 

energeticamente favorável, por se tratar de um processo exotérmico, ao contrário do processo de 

desidrogenação catalítica (JIANG et al., 2019). 

O grande problema desse processo é fazer com que o oxigênio reaja apenas com o 

hidrogênio, havendo combustão direta dos hidrocarbonetos e, consequente perda de seletividade. A 

grande vantagem é que a natureza exotérmica decorrente da formação de água, contribui para a 

reação de desidrogenação. 

O processo geral consiste em duas etapas, onde se parte incialmente de n-butano, e através da 

desidrogenação oxidativa chega-se a n-buteno que consiste na segunda etapa de obtenção de 

butadieno. A utilização de n-butano ou n-buteno como matéria-prima irá depender da 

disponibilidade local. Os catalisadores mais utilizados são o dióxido de silício (SiO2) e alumina 

(Al2O3), porém Tanimu e colaboradores (2018) atingiram valores de seletividade de 40% para 

catalisadores de Bi e Ni suportados em SiO2, valor superior aos catalisadores mais comuns. O 

mesmo catalisador é utilizado nas duas etapas, não sendo bem definida na literatura uma combinação 

para melhor otimização. 

Em geral, no processo de desidrogenação oxidativa do n-buteno, uma mistura de n-buteno, ar 

e vapor passa por um leito catalítico geralmente à baixa pressão e na faixa de temperatura de 400-

600°C. O calor pode ser recuperado pelo efluente do reator. A alimentação de ar na mistura é de tal 

forma a manter a razão molar oxigênio/buteno em 0,55, e o oxigênio é totalmente consumido. A 

proporção de vapor para buteno deve ser de 10:1, sendo necessária para absorver o calor da reação e 

manter a temperatura constante (JIANG et al., 2019). 

 

2.2.3.4 Conversão catalítica de etanol 

 

Devido ao potencial risco ao meio ambiente, outras formas de produção mais “limpas” de 

obtenção de butadieno vêm sendo desenvolvidas. A principal delas é a partir de etanol, que pode ser 

obtido de biomassa, produzindo o chamado “butadieno verde” e as borrachas sustentáveis. A 

tecnologia de produção de butadieno a partir de etanol vem sendo estudada desde 1920 na Rússia, 

porém, a partir de 1960, com o baixo preço do petróleo, o processo tornou-se enconomicamente 
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inviável e foi interrompido. Atualmente, o processo de obtenção via etanol somente é realizado na 

China e na Índia (MAKSHINA et al., 2012). 

O mecanismo de tranformação de etanol em butadieno é extremamente complexo e ainda é 

tema de debate. Makshina e colaboradores (2012) sugerem o mecanismo proposto na Figura 2.9, em 

que são observadas 5 etapas principais: (1) Formação de acetaldeído a partir do etanol; (2) 

condensação aldol do acetaldeído em acetaldol; (3) desidratação do acetaldol em crotonaldeído; (4) 

reação de Meerwein-Ponndorf-Verley entre crotonaldeído e etanol para formação de alcool crotílico 

e acetaldeído; (5) desidratação do álcool crotílico formando butadieno.  

 

          

Fonte: Adaptado de Makshina et al., 2012. 

Figura 2.9. Mecanismo de formação de butadieno a partir de etanol. 

 

Vários materiais foram propostos como catalisadores para a reação. Dentre os quais, o mais 

utilizado é baseado em Mg/Si. Diversos autores sugerem que razões de Mg/Si iguais ou maiores que 

1 produzem conversão em butadieno na faixa de 9-42%, com uma seletividade entre 30-84%. A 

performance do catalisador depende da sua composição e do seu método de preparo, além das 
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condições operacionais. A produção de butadieno, hidrogenio e água a partir de etanol ocorre em 

torno de 400-450°C (MAKSHINA et al., 2012). 

 

2.3  Processos de Polimerização  

 

A presença de dupla ligação conjugada facilita a reação do 1,3-butadieno com outras espécies 

que contém dupla ligação conjugada, inclusive ele mesmo, formando aglomerados. Essas reações, 

mostradas na Figura 2.10, ocorrem na presença e ausência de oxigênio, levando à formação de 

diferentes produtos que podem representar riscos operacionais durante as etapas de fabricação, 

armazenamento, manuseio e distribuição, conforme descrito nas seções a seguir (LEVIN et al., 

2004). 

 

 

Fonte: Adaptado de Levin et al., 2004. 

Figura 2.10. Possíveis reações de polimerização do butadieno para diferentes condições. 

 

2.3.1 Formação de radical peróxido de butadieno 

 

Peróxido de butadieno é um material viscoso, oleoso e mais pesado que butadieno líquido. 

Esses peróxidos são explosivos, sensíveis ao calor e agem como iniciadores de polimerização. 
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Quando concentrados, fogo ou explosões podem ocorrer ao atingirem uma massa crítica. Choques 

mecânicos também podem resultar em decomposição explosiva desses peróxidos (ACC, 2010). 

O radical peróxido é formado a partir de reação rápida entre butadieno e oxigênio, sendo uma 

etapa inicial da formação do polímero “popcorn” e do poliperóxido de butadieno, conforme 

observado na Figura 2.10.  

Por ser mais pesado que o butadieno líquido, o polímero tende a depositar em pratos de 

colunas ou trocadores de calor, tornando esses equipamentos menos eficientes e aumentando o 

número de paradas para manutenção. 

A prevenção da formação de peróxido é através da eliminação de oxigênio dos equipamentos 

envolvidos no processo, como tubulações, tanques de armazenamento, tanques de caminhões de 

transporte, etc. Adicionalmente,  alguns produtos químicos, chamados de inibidores, podem ser 

adicionados nesses sistemas, como sequestrantes de oxigênio ou radicais livres formados. 

 

2.3.2 Formação de poliperóxido de butadieno 

 

A formação de poliperóxido de butadieno se dá pela reação do radical de peróxido de 

butadieno na presença de oxigênio e butadieno. Com o consumo de oxigênio presente no meio, há 

diminuição da quantidade de oxigênio, e com isso, a etapa de crescimento do polímero “popcorn” 

será preferencial, como será visto no próximo item. Porém, em casos em que a concentração de 

oxigênio seja elevada em conjunto com a presença de butadieno, haverá desenvolvimento do 

poliperóxido de butadieno. 

O mecanismo de adição de oxigênio ao butadieno pode ocorrer tanto como 1,2 ou 1,4-adição, 

conforme verificado através de espectros de ressonância magnética nuclear (RMN) (HENDRY e 

MAYO, 1966). 

A decomposição do poliperóxido de butadieno gera calor suficiente para provocar explosões, 

sendo exotérmica da ordem de 570 BTU/lb. O calor liberado é aproximadamente igual ou maior que 

as explosões causadas por nitroglicerina ou TNT, produzindo acroleina, formaldeído, hidrogênio e 

monóxido de carbono. 

Todo cuidado deve ser tomado no momento do manuseio do poliperóxido de butadieno, 

especialmente em temperaturas elevadas. Deve-se armazená-lo em água, evitando o contato com ar 

para que não haja decomposição. 
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A ação mais eficaz para eliminar os riscos de formação de poliperóxido de butadieno é 

eliminar todo o oxigênio em contato com butadieno. Muitas substâncias “sequestrantes” de oxigênio 

são utilizadas com esse objetivo. 

O inibidor mais utilizado, como visto em outras seções, é o terc-Butilcathecol (TBC). Porém, 

não é tão efetivo na fase gasosa devido sua baixa volatilidade. Outras substâncias como nitrito de 

sódio também podem ser utilizadas. 

Manter a temperatura baixa também é uma prática comum, devido à redução da taxa de 

oxidação do butadieno. Altas temperaturas, acima de 90°C, pode ser uma medida eficaz, pois todo 

peróxido formado sofrerá decomposição espontânea, não havendo acúmulo e desenvolvimento de 

políperóxido de butadieno. Porém, não é recomendado devido ao risco de explosão pelo alto grau de 

inflamabilidade das substâncias envolvidas. 

 

2.3.3 Formação de polímero “popcorn” 

 

Hidrocarbonetos com duplas ligações conjugadas como 1,3-butadieno, isopreno e aromáticos 

vinílicos, como estireno, podem formar o polímero chamado “popcorn”, que possui esse nome 

devido à aparência semelhante a couve-flor ou pipoca, tendo caraterísticas de forma vítrea, cristais 

em forma de agulhas ou um gel claro em espaços confinados. A Figura 2.11 mostra o polímero 

“popcorn” encontrado no topo de um tanque de armazenamento de butadieno. 

 

 

Figura 2.11. Polímero "popcorn" encontrado no topo de um tanque de armazenamento de butadieno. 
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Polímero “popcorn” é tão reativo, que pode sofrer autoignição (combustão espontânea) 

quando exposto ao ar ou choques mecânicos. A formação e crescimento de “popcorn” pode causar 

aumento de pressão suficiente para romper tubulações, cascos de condensadores, válvulas e outros 

equipamentos. Além disso, há também a perda de eficiência em sistemas de bombeamento e troca 

térmica, principalmente, pelo acúmulo ou obstrução do polímero nas linhas e equipamentos. 

A formação de polímero “popcorn” segue três etapas distintas: etapa de formação das 

sementes, crescimento ou germinação e a terminação (quando há inibição). Sendo a etapa de 

crescimento dependente da etapa de formação das sementes e os fatores que afetam uma etapa não 

necessariamente afetam a outra (HENDRY e MAYO, 1966). 

Em tanques de armazenamento e vasos de tranferência de butadieno, a concentração de 

oxigênio deve ser mantida abaixo de 0,3% em volume. Segundo Demircan e Demirhan (2011), é 

possível prever a concentração de oxigênio a partir dos dados de pressão e temperatura do tanque de 

armazenamento de butadieno. O modelo matemático apresentado na Equação 2.2 foi obtido a partir 

de simulação com dados experimentais, onde Y é a concentração de oxigênio no sistema, P é a 

pressão em kg/cm² e T é a temperatura em °C. As principais fontes de oxigênio podem ser entradas 

de ar, peróxidos, ferrugem nas tubulações e água. 

𝑌 = 90(𝑃)1,9(𝑇)−2,13 Equação 2.2 

Para concentrações pequenas de oxigênio em sistemas fechados com butadieno há a rápida 

iniciação da reação de polimerização, porém altas concentrações favorecerá a formação de 

poliperóxido de butadieno. 

A formação de polímero “popcorn” é mais facilmente verificada para concentrações acima 

de 80% de butadieno, sendo verificada com mais frequência na fase vapor, onde a concentração de 

butadieno é alta. Entretanto, a concentração de butadieno não é a única variável determinante para o 

fenômeno, com isso, o polímero “popcorn” pode ser encontrado também em outras condições de 

concentrações baixas de butadieno. O “popcorn” se desenvolve a partir das sementes já formadas, 

onde mais monômeros se adicionam, promovendo o crescimento do “popcorn”, conforme 

observado no gráfico da Figura 2.12. 
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Fonte: Adaptado de ACC, 2010. 

Figura 2.12. Crescimento de polímero "popcorn" em 60°C. 

 

O mecanismo de polimerização de butadieno na presença de oxigênio foi determinado por 

Aldeeb, Rogers e Mannan (2004), e pode ser verificado na Figura 2.13. A partir de dados de variação 

de energia livre de Gibbs, presentes na Tabela 2.5, verifica-se que as reações 1 e 2 são dominantes 

levando a formação de 3,6-dihidro-1,2-dioxina (DHD). Além disso, análises de calorimetria 

realizadas por Aldeed, Rogers e Mannan (2004), verificaram que polímeros formados na presença de 

oxigênio apresentaram maiores variação de pressão e temperatura, sendo mais perigosos do que os 

dímeros formados na ausência de oxigênio. 

 

 

Fonte: Adaptado de Aldeeb, Rogers e Mannan, 2004. 

Figura 2.13. Proposta para mecanismo da reação de polimerização de 1,3-butadieno na presença de 

oxigênio para formar 3,6-dihidro-1,2-dioxina (DHD). 

 

Tempo (horas) 

𝑀
𝑎
𝑠𝑠
𝑎
 𝑑
𝑒 
𝑝
𝑜
𝑙í
𝑚
𝑒𝑟
𝑜
 "
𝑝
𝑜
𝑝
𝑐𝑜
𝑟𝑛
"

𝑀
𝑎
𝑠𝑠
𝑎
 𝑖
𝑛
𝑖𝑐
𝑖𝑎
𝑙 
𝑑
𝑒
 𝑝
𝑜
𝑙í
𝑚
𝑒
𝑟𝑜
 "
𝑝
𝑜
𝑝
𝑐𝑜
𝑟𝑛
" 

Oxigênio 
 

Intermediário 

Intermediário 



35 

 

 

Tabela 2.5. Energia livre de Gibbs de reações de 1,3-butadieno com oxigênio. 

Reação ΔGr (Kcal/gmol) Comentário 

1 -1,8 Reação direta 

2 -50,0 Reação direta 

3 -29,4  

4 -20,6  

Fonte: Adaptado de Aldeeb, Rogers e Mannan, 2004. 

 

As principais formas de prevenção podem variar desde adição de inibidores de polimerização 

até remoção mecânica do “popcorn”. O uso de inibidores deve ser bem estudado devido a 

especificidade que cada um pode ter, podendo agir na etapa de formação das sementes ou de 

crescimento do “popcorn”. A maioria dos inibidores conhecidos agem na eliminação de sementes, 

destruindo peróxidos e capturando oxigênio presente no meio.  

O principal inibidor utilizado é o terc-Butilcatechol (TBC) responsável por maior inibição de 

butadieno na fase líquida e agindo na diminuição da taxa de formação de “popcorn”. Outros 

importantes inibidores agem na remoção do oxigênio presente no sistema, sendo mais utilizados na 

operação de equipamentos novos. 

A remoção mecânica dos polímeros “popcorn” tem como objetivo eliminar núcleos de 

polimerização, que favorecem o crescimento do polímero. Essa ação consiste na abertura das linhas 

obstruídas e utilização de hidrojateamento para desobstrução. Além disso, é importante evitar linhas 

com pontos baixos ou “galhos mortos” para evitar acúmulo de butadieno e o desenvolvimento de 

polimerização. 

  

2.3.4 Polímero de borracha de butadieno 

 

Esse produto de elevado peso molecular é formado com a combinação de várias moléculas de 

butadieno (auto-adição). A reação é acelerada pela presença de peróxidos e pelo aumento de 

temperatura.  

O polímero pode formar uma nova fase devido a sua baixa solubilidade em butadieno e pode 

causar dificuldades durante as operações presentes no processo. Pode formar incrustações em 

superfícies quentes e de alta concentração de butadieno, especialmente em trocadores de calor, com 

isso diminuindo a eficiência de troca térmica e o tempo de campanha dos equipamentos (ACC, 

2010). 
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Como formas de prevenção para formação do polímero de borracha de butadieno recomenda-

se manter a temperatura baixa durante as etapas de armazenamento e transporte, assim como evitar a 

presença de oxigênio no sistema. Para isso, evita-se o contato com superfícies quentes e utiliza-se 

inibidores, como o TBC como forma de diminuir a taxa de formação do polímero.  

 

2.3.5   Dimerização 

 

A dimerização do butadieno é uma reação bimolecular homogênea, não catalisada por 

oxigênio (ocorre na ausência de oxigênio), exotérmica e com a mesma cinética nas fases líquida e 

gasosa.  

No mecanismo proposto por Aldeeb, Rogers e Mannan (2004), a dimerização segue o modelo 

da reação de Diels-Alder. Três possíveis mecanismos são possíveis: o mecanismo combinado, o 

mecanismo em 2 etapas e o mecanismo assíncrono em 2 etapas, conforme pode ser observado na 

Figura 2.14. 

 

 

Fonte: Adaptado de Aldeeb, Rogers e Mannan, 2004. 

Figura 2.14. Proposta para mecanismo de reação de dimerização do 1,3-butadieno.  
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O mecanismo combinado sugere que monômeros de butadieno vão se combinar diretamente 

para formar o produto através de uma barreira de estado de transição ativada. Já o mecanismo em 2 

etapas sugere a formação de diversos radicais duplos como primeira etapa seguida da formação do 

produto como segunda etapa. O mecanismo assíncrono em 2 etapas é uma combinação dos dois 

mecanismos anteriores. Há muita controvérsia sobre qual mecanismo é dominante, porém acredita-se 

que seja o mecanismo assíncrono em 2 etapas (ALDEEB, ROGERS e MANNAN, 2004). 

A partir do cálculo dos dados termocinéticos realizados por Aldeeb, Rogers e Mannan 

(2004), foi possível prever o caminho preferencial de dimerização como mostrado na Figura 2.14 

(em vermelho). Os dados da variação de energia livre de Gibbs e da entalpia de reação estão 

presentes na Tabela 2.6. Dos dados obtidos, a reação 1 é dominante sobre reações 2 e 3, devido ao 

menor calor de reação. A reação 4 possui calor de reação menor que a reação 5, o que sugere uma 

menor barreira de ativação, sendo mais dominante. Logo, conclui-se que o 4-vinilciclohexano é o 

principal produto da dimerização, sendo formado principalmente através do intermediário (cis, trans) 

e um pouco através do intermediário (cis, cis), com um calor de reação de -43,1 Kcal/gmol. 

 

Tabela 2.6. Energia livre de Gibbs e calor de reação para etapas de dimerização do butadieno. 

Reação ΔGr (Kcal/gmol) ΔHr (Kcal/gmol) 

1 -2,2 -12,4 

2 42,9 31,0 

3 66,7 57,5 

4 -27,3 -30,7 

5 -3,7 -5,8 

6 -45,2 -45,9 

7 -43,7 -44,6 

8 -99,7 -103,9 

9 -76,1 -79,0 

10 -74,6 -77,7 

11 -14,9 -16,5 

12 -89,5 -94,2 

Fonte: Adaptado de Aldeeb, Rogers e Mannan, 2004. 

 

A formação de dímeros não é afetada pela presença de oxigênio e peróxidos, como os outros 

processos apresentados anteriormente, sendo formado naturalmente. Até o momento, não há 
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inibidores conhecidos para reações de dimerização de butadieno. Trata-se de um fenômeno 

estritamente dependente do tempo e da temperatura. A taxa de reação aumenta nove vezes para cada 

acréscimo de 20°C na temperatura, segundo Aldeeb, Rogers e Mannan (2004). 

Para minimizar a formação de dímeros deve-se evitar muitas etapas de armazenamento e 

transporte de butadieno, além de manter temperaturas baixas durante esses processos. 

 

2.4   Inibidores de Polimerização 

 

A utilização de inibidores de polimerização é um importante meio de prevenção na formação 

de polímeros de butadieno. Uma variedade de substâncias químicas com ação antioxidante pode ser 

usada com essa função. Os principais inibidores utilizados nas indústrias possuem átomos de 

nitrogênio e oxigênio, favorecendo a característica redutora e impedindo que haja oxidação de 

olefinas em sistemas de armazenamento e transporte, especialmente butadieno. Cada inibidor possui 

ação e características específicas, e os diversos mecanismos de ação serão discutidos nesta seção.  

 

2.4.1   terc-Butilcatechol (TBC) 

 

O TBC é o principal produto adicionado como inibidor de polimerização em sistemas de 

armazenamento de butadieno. Para evitar a formação espontânea de polímeros, a concentração de 

TBC deve ser mantida em torno de 100 ppm em tanques de armazenamento e entre 10 e 30 ppm para 

movimentações em tubulações. A Figura 2.15 mostra a estrutura molecular do TBC e sua Ficha de 

Informação de Segurança para Produtos Químicos (FISPQ) encontra-se disponível no Anexo A. 

 

 

Fonte: ACC, 2010. 

Figura 2.15. Estrutura molecular do TBC. 
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Devido à sua baixa volatilidade relativa ao butadieno, TBC é mais efetivo na fase líquida. 

Para ação eficaz também na fase vapor, em que a presença de oxigênio é maior, utilizam-se outros 

inibidores em uma ação combinada com o TBC. 

O mecanismo de ação do TBC consiste no sequestro dos radicais livres formados a partir da 

conversão de butadieno em peróxidos na presença de oxigênio, especialmente na fase líquida. A 

formação dos radicais livres de butadieno não é dependente da temperatura, logo esse parâmetro não 

será importante durante o consumo de TBC. Entretanto, recomenda-se temperaturas não muito 

baixas, pois pode haver condensação de vapores em vasos fechados, criando vácuo e aumentando o 

risco de entrada de oxigênio no sistema. 

O inibidor TBC é consumido ao longo do tempo, portanto é essencial que haja uma rotina de 

medição e controle da concentração de TBC no butadieno armazenado para garantir a faixa ideal 

recomendada. A medição da concentração de TBC pode ser monitorada utilizando o método de TBC 

total ASTM D 1157, desenvolvido pela American Society for Testing and Materials em 2000. 

Se necessário para o processo do usuário de butadieno, o inibidor pode ser removido por 

destilação. TBC pode ser removido também por lavagem cáustica ou por absorção em leito de 

alumina. Se butadieno sem inibidores adicionados for utilizado no processo, devem ser feitos testes 

frequentes para monitorar a presença de peróxidos. Qualquer equipamento que utilize butadieno sem 

adição de inibidores deve ser limpo periodicamente para remoção de polímero acumulado (ACC, 

2010). 

Muitos avanços no uso de TBC foram alcançados ao longo dos anos, como: 

 TBC é armazenado sob atmosfera de nitrogênio em containeres de aço inox para manter 

sua atividade; 

 A precisão dos testes de medição de concentração de oxigênio, TBC e peróxidos sofreram 

melhorias; 

 Melhorias em equipamentos e procedimentos foram desenvolvidas para aprimorar o 

controle da quantidade de TBC adicionada ao produto; 

 A quantidade de oxigênio na fase vapor de butadieno em tanques de armazenamento e 

transporte reduziu significativamente com o uso do TBC. 
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2.4.2   Nitrito de sódio 

 

O nitrito de sódio possui dois tipos de ação em dois cenários existentes. Na presença de água, 

age como inibidor de corrosão formando uma camada de proteção na superfície do metal, e na 

ausência de água, age como sequestrante de oxigênio livre, formando íons nitrato. 

Como forma de minimizar a taxa de corrosão, inibidores são aplicados e possuem três tipos 

de mecanismo de proteção: anódica, catódica e mista. A proteção anódica é responsável por bloquear 

a atividade da reação anódica, enquanto a proteção catódica age na minimização dos efeitos da 

reação catódica, e os inibidores mistos agem em ambas (MEDEIROS e MONTEIRO, 2002). 

Quando se faz uso de inibidores anódicos deve-se ter cuidado com a concentração de inibidor 

aplicado. Se for aplicado a uma concentração abaixo do valor crítico, não haverá formação de 

película protetora em toda a extensão a ser protegida, ocasionando corrosão localizada nos pontos 

não protegidos (CARNEIRO e BARKOKÉBAS, 2002). 

Os inibidores a base de nitrito são considerados os produtos mais eficazes do mercado. 

Caracterizado como um inibidor anódico, o nitrito de sódio exibe proteção por meio de um processo 

de interface parcial. A Figura 2.16 traz os mecanismos de ação de alguns inibidores anódicos e 

catódicos em meio aquoso (TANG, 2019). 

 

 

Fonte: Adaptado de Tang, 2019. 

Figura 2.16. Mecanismos de ação de inibidores anódicos e catódicos. 
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Na presença de água os íons nitrito oxidam o metal formando uma película protetora na 

superfície. No caso de tubulação em aço carbono, o ferro é oxidado para formar uma película de 

óxido férrico Fe2O3, como é mostrado nas Equações 2.3 e 2.4 (RESENDE et al., 2018). 

2𝐹𝑒2+ + 2𝑂𝐻− + 2𝑁𝑂2
− → 2𝑁𝑂 + 𝐹𝑒2𝑂3 + 𝐻2𝑂 Equação 2.3 

𝐹𝑒2+ + 𝑂𝐻− +𝑁𝑂2
− → 𝑁𝑂+ 𝛾− 𝐹𝑒𝑂𝑂𝐻 Equação 2.4 

Na ausência de água, os íons nitrito agem como sequestrantes de oxigênio presente no meio. 

Nesse caso, a ação redutora dos íons nitrito forma íons nitrato, reduzindo a concentração de oxigênio 

no meio. 

O procedimento de passivação com utilização de nitrito de sódio consiste na utilização de 

uma solução cáustica de nitrito de sódio com pH mantido acima de 8. Pois, em pH ácido, o nitrito de 

sódio tende a se decompor (MEDEIROS e MONTEIRO, 2002). 

 É comum também haver utilização de nitrito de sódio para eliminação de sementes de 

“popcorn”, em que haverá consumo do oxigênio presente na estrutura do polímero. O procedimento 

consiste na injeção de solução cáustica de nitrito de sódio em tanques ou equipamentos em que foi 

constatada a presença de sementes de polímero “popcorn”. 

Apesar do baixo custo e ampla utilização de nitrito de sódio em indústrias que utilizam 

butadieno em seus processos, a sua aplicação deve ser controlada, podendo apresentar riscos ao 

sistema de tratamento de efluentes. O nitrito de sódio serve como nutriente para microrganismos, e 

em excesso, pode levar ao aumento da demanda de oxigênio, provocando desequilíbrios nos 

parâmetros de descarte. 

Potanto, o uso de nitrito de sódio deve ser apenas uma parte das ações necessárias para 

impedir a polimerização de butadieno, sendo normalmente utilizado em conjunto com outros 

produtos que atuarão de forma direta na inibição à polimerização. 

 

2.4.3  Dietilhidroxiamina (DEHA) 

 

O produto químico dietilhidroxiamina (DEHA) é um líquido incolor ou levemente amarelado 

disponível em solução aquosa com concentração de 85%. A Tabela 2.7 mostra algumas propriedades 

físico-químicas do DEHA. 

 

Tabela 2.7. Dados físico-químicos do DEHA. 

Fórmula química C4H11NO 
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Tabela 2.7. Dados físico-químicos do DEHA (cont.) 

Número CAS 3710-84-7 

Massa molecular 89,14 

Densidade específica a 20°C 0,902 

Índice de refração 1,419 

Ponto de ebulição 130°C 

Ponto de congelamento 25°C 

Solubilidade em água Solúvel 

Ponto de fulgor 46°C 

Fonte: FISPQ (Anexo B). 

 

A DEHA possui diversas aplicações conhecidas e usualmente aplicáveis. Devido à 

propriedade sequestrante de oxigênio, é mais usado no tratamento de água em sistemas de 

aquecimento, como caldeiras. Em comparação com hidrato de hidrazina (comumente utilizado para 

tratamento de água em caldeiras), DEHA é muito menos tóxico, menos nocivo ao meio ambiente e 

oferece uma boa proteção contra corrosão ao mesmo tempo (ACC, 2010). 

Devido à sua capacidade redutora, DEHA é utilizado também na indústria fotográfica como 

agente auxiliar para ajuste em fotos instantâneas coloridas. Além disso, DEHA é eficaz na 

estabilização da imagem e na prevenção da descoloração. 

A utilização como inibidor de polimerização em sistemas de armazenamento de estireno, 

divinilbenzeno, butadieno e isopreno vem da capacidade em sequestrar radicais livres combinada 

com sua moderada volatilidade. Devido à essas características, DEHA torna-se um ideal inibidor de 

formação de polímero “popcorn”, principalmente na fase gasosa em sistemas de armazenamento e 

recuperação de olefinas e monômeros de butadieno (SCHAAL, PARTYMILLER e HEICKLEN, 

1978). 

Assim como outros inibidores, a utilização de DEHA isoladamente não traz grandes 

benefícios no controle e prevenção da formação de polímero “popcorn”. É necessário que seja 

utilizado um sistema de dosagem de inibidores com substâncias que tenham ação específica, e que 

cada inibidor seja responsável por uma função dentro do sistema de inibição. 
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2.4.4   Alquilamina substituída (AQS) 

 

O inibidor a base de alquilamina substituída com radical de oxiamina, sendo a amina o grupo 

funcional, é uma substância comercial, cujo nome não será revelado neste trabalho por ser um 

insumo de processo. Entre os diversos tipos de alquilamina substituída, o produto estudado neste 

trabalho será chamado de AQS. 

Em sua estrutua molecular há átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio, sem a 

presença de metais pesados. As propriedades físico-químicas do AQS estão presentes na Tabela 2.8, 

a seguir. 

 

Tabela 2.8. Propriedades físico-químicas da alquilamina substituída (AQS). 

Aspecto Líquido 

Cor Transparante vermelho ou laranja 

Ponto de Fulgor >93,3°C 

Densidade relativa 0,933 – 1,033 (15,6°C) 

Densidade 1,009 g/cm³ 

Solubilidade em água Completamente solúvel 

pH 6,7, 100% 

Fonte: FISPQ (confidencial). 

 

O mecanismo de ação deste inibidor é o mais completo dentre os já conhecidos, atuando nas 

3 fases da reação de formação de polímeros. O inibidor AQS age na fase de iniciação impedindo a 

formação dos radicais livres, e assim, evitando a propagação de crescimento dos polímeros. Pode 

agir também na fase de terminação, em que age como um “radical livre”, terminando a reação com a 

formação de um composto estável.  

Além do mecanismo específico, o AQS apresenta alta reatividade na faixa de temperatura em 

que ocorre a polimerização; possui alta solubilidade, formando um composto solúvel, não havendo 

deposição no meio, e possui estabilidade após a reação. 

Devido sua alta volatilidade, o AQS possui maior ação protetora na fase gasosa. Comparado 

ao DEHA, o AQS apresenta cinética de inibição mais rápida em temperaturas mais baixas. Isso o 

torna mais eficiente nessas condições. Além disso, devido ao baixo peso molecular e volatilidade, é 

difícil recuperar o DEHA de uma corrente de butadieno, com isso, acompanha o fluxo de butadieno 

no processo. 
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Outros inibidores disponíveis no mercado como o nitrito de sódio são efetivos em eliminar o 

oxigênio presente, porém não são tão eficazes em parar a reação de polimerização uma vez iniciada, 

tornando o uso de AQS mais vantajoso. 

 

2.5 Análise histórica de acidentes com butadieno 

 

Como verificado anteriormente, a decomposição dos polímeros formados a partir de 

butadieno na presença de oxigênio é exotérmica e pode causar explosões e incêndios, além de 

rompimentos de tubulações devido ao aumento de pressão causado pelo acúmulo dos polímeros em 

linhas de butadieno. 

Desde 1944 há registros de incidentes e acidentes provocados por processos de polimerização 

de butadieno, e nesta seção, serão apresentados alguns casos e como poderiam ser evitados. 

 

 Caso 1 (WU et al., 2002): 

 

Em 2 de agosto de 1978, uma explosão aconteceu em um tambor de armazaenamento de 

butadieno em uma petroquímica localizada em Liaoning, China. Devido à explosão, o tambor foi 

dividido ao meio, janelas de prédios comerciais localizadas a 200 m do centro da explosão foram 

quebradas e uma válvula pesando 30,5 kg foi arremessada para o topo de um prédio de 10 m de 

altura localizado a 500 m do local da explosão. 

Segundo testemunhas, a válvula de segurança foi aberta automaticamente e foi observado 

escape de vapor. Nesse momento, um estrondo enorme foi ouvido. Após 10 segundos, a explosão 

aconteceu, com a formação de chama. Cerca de 30 kg de polímero “popcorn” queimado foi 

encontrado no local. 

O tambor passou por manutenção e limpeza cerca de 2 anos antes, e armazenava butadieno 

puro (pureza de 99,5%) por um longo período desde então. O sistema era mantido sob atmosfera de 

nitrogênio, com teor de oxigênio em torno de 0,4%. Antes da explosão, cerca de 1 m³ de butadieno 

era armazenado em um volume total de 16 m³ do tambor.  

A principal causa do acidente descrito em Liaoning foi a auto decomposição do polímero 

“popcorn”. A concentração de 0,4%, mesmo baixa, estava acima da recomendada de 0,3%. Com 

isso, houve desenvolvimento e acúmulo de polímero “popcorn”. Para evitar esse evento, deveria 

haver uma rotina de manutenção mais frequente e eficiente, além de medidas de prevenção na 

formação do polímero “popcorn”. 
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 Caso 2 (KOBAYASHI e TAMURA, 2005): 

 

Em 14 de agosto de 1994, uma explosão de um cilindro contendo butadieno ocorreu em uma 

indústria química em Yokkaichi, Japão. O cilindro armazenava cerca de 500 kg e foi movido para 

uma área, onde eram realizados fracionamentos seguidos do produto. 

O cilindro ficava exposto ao sol e devido à presença de oxigênio no sistema, foi verificado a 

formação de polímero “popcorn”. Com a exposição ao sol por 52 horas, a alta temperatura levou à 

rápida formação de “popcorn”, acarretando a um aumento de pressão interna no cilindro. Com isso, 

houve rompimento da válvula de segurança, vazamento de butadieno e explosão em sequência. 

As consequências deste incidente foram apenas materiais, como danos a janelas de edifícios 

próximos, equipamentos destruídos pelo fogo e 8,3 m² do local danificados pelo fogo com um 

prejuízo total de 31 milhões de ienes japonês. 

Como formas de prevenção para este tipo de acidente destacam-se as formas de prevenção de 

formação de “popcorn” citadas anteriormente. Este acidente evidencia também que condições de 

armazenamento, como temperatura, devem ser mantidas de forma a reduzir a taxa de formação de 

“popcorn”. 

 

 Caso 3 (WU et al., 2002): 

 

Em 21 de setembro de 2000 ocorreu uma explosão em um tanque de armazenamento de 

butadieno em uma petroquímica localizada em Jinzhou, China. O acidente provocou a morte de três 

funcionários e deixou outro ferido. 

De acordo com uma testemunha, eram 15:05 quando uma chama seguida de uma densa 

fumaça foi avistada na região onde ficavam localizados os tanques de armazenamento de butadieno. 

O céu foi iluminado com um clarão e a chama subiu alguns metros acima do solo. O fogo foi 

controlado após 1 hora. 

A investigação do acidente revelou que o dreno do tanque de armazenamento de butadieno 

estava bloqueado por poliperóxido de butadieno. E durante uma manobra de reparo para remoção do 

polímero, o fogo subitamente subiu do fundo do tanque provocando a abertura da válvula de 

segurança.  

Neste acidente, a decomposição de polímero de poliperóxido de butadieno foi responsável 

por ocasionar a explosão do tanque. É importante manter níveis baixos de oxigênio em sistemas de 

armazenamento de butadieno, impedindo ou evitando a entrada de ar nesses sistemas. A dosagem de 
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produtos químicos sequestrantes de oxigênio também seria uma medida importante para evitar o 

ocorrido. 

 

 Caso 4 (Ministério do Meio Ambiente Francês, 2006): 

 

O terceiro caso investigado ocorreu no complexo petroquímico de Lavéra, França. Neste 

complexo eram produzidos dois tipos de produto: rafinado utilizado por unidades de produção de 

poliisobuteno e 1,3-butadieno que era armazenado e enviado para outras indústrias. O acidente 

ocorreu na unidade de destilação de butadieno. 

A seção de destilação de butadieno consistia em uma torre, um vaso de refluxo e dois 

refervedores, em que apenas um deles operava normalmente. O refervedor reserva estava conectado 

à torre via linha de 8” que continha uma válvula de segurança. 

Em 14 de dezembro de 2000, às 20:10 um vazamento de butadieno, devido à ruptura da linha 

de suprimento de 8” que seguia em direção à válvula de segurança do refervedor inativo, acionou o 

alarme. Uma nuvem de butadieno gasoso foi formada e se espalhou para a vizinhança, iniciando o 

procedimento de segurança geral da fábrica. 

Às 20:35 os operadores da unidade foram autorizados a isolar a linha com vazamento através 

do fechamento das válvulas manuais. Com isso, houve redução da taxa de gás vazado. Às 20:50 o 

público foi informado através de uma mensagem gravada e exibida pelos líderes locais de Lavéra.  

Às 21:40, o procedimento de emergência interno foi encerrado, e às 22:00, o público foi 

informado que o incidente estava sob controle e o alerta estava cancelado. 

As consequências do evento ocorrido em Lavéra foram menores devido à rápida intervenção 

das equipes de segurança responsáveis. A imediata ação com cortina de água e uso de equipamentos 

à prova de fogo eliminaram todas as fontes de ignição. Aproximadamente 7 toneladas de butadieno 

foram emitidas para a atmosfera. 

A causa do acidente foi atribuída ao design da linha de fornecimento da válvula do refervedor 

que formava um “galho morto”, onde o butadieno acumulou, formando polímeros sem condição de 

saída devido à inclinação inversa da linha. 

A tubulação rompeu devido ao aumento de pressão provocado pelo acúmulo de polímero em 

seu interior, este identificado mais tarde como polímero “popcorn”. A tubulação abriu 

aproximadamente 1 metro ao longo da menor geratriz, conforme mostra a Figura 2.17. 
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Fonte: Ministério do Meio Ambiente Francês, 2006. 

Figura 2.17. Tubulação rompida devido ao aumento de pressão decorrente da formação de polímero 

"popcorn" em Lavéra, França. 

 

Dentre as ações tomadas após o acidente, destacam-se: 

 O “galho morto” que causou o acidente foi removido. O design da linha foi modificado 

para evitar formação de “popcorn” por acúmulo de butadieno, sendo agora na vertical. O 

mesmo design foi aplicado nas linhas do outro refervedor e do vaso de refluxo. 

 Um sistema de injeção de inibidor de polimerização foi criado na sucção das bombas. 

 Os procedimentos de operação foram revisados com o objetivo de melhorar a segurança 

local e prevenir a formação de “popcorn”. 

 Um plano de monitoramento foi criado para estabelecer inspeções de acessórios de 

tubulações e trechos horizontais a cada 3 meses para detectar possível formação de 

“popcorn”. 

As lições aprendidas com este acidente foram importantes para tornar o processo mais 

seguro. A formação de “popcorn” foi atribuída a entrada de oxigênio na torre através dos bueiros. 

Além disso, as zonas mortas da tubulação, onde o butadieno acumulou, promoveram o 

desenvolvimento de “popcorn”. As medidas tomadas consistiram em evitar volumes mortos em 

linhas, a entrada de oxigênio e estabelecer planos rigorosos de monitoramento. 
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3 Estudo de caso 

 

O sistema de armazenamento de butadieno estudado neste trabalho pertence à uma indústria 

de borracha sintética localizada no estado do Rio de Janeiro, sendo responsável por armazenar 

monômero de butadieno puro (BDP), combustível (BDC) e reciclo (BDR). Consiste em 9 esferas 

(tanques) com capacidade aproximada de 1900 m³ cada uma, porém nem todas encontram-se 

operacionais. A rotina da área consiste basicamente no acompanhamento do nível, pressão e 

temperatura dos tanques. A Figura 3.1 traz a vista aérea da área desta indústria, obtida através do 

Google Maps. 

 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

Figura 3.1. Área de armazenamento de butadieno estudada neste trabalho. 

 

O foco de estudo deste trabalho serão os Tanques 1 (TQ1) e 2 (TQ2) com capacidade total de 

3800 m³ que armazenam butadieno reciclo (BDR) e butadieno combustível (BDC), respectivamente. 

Algumas informações são apresentadas na Tabela 3.1. 
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Tabela 3.1. Dados técnicos e de operação dos Tanques 1 e 2. 

 Tanque 01 (BDR) Tanque 02 (BDC) 

Capacidade útil nominal (ton) 940 940 

Diâmetro interno vertical médio (m) 15,44 15,41 

Diâmetro interno horizontal médio (m) 15,33 15,34 

Altura útil (m) 15,04 15,04 

Pressão de fundo (kg/cm²)* ~ 2,7 kg/cm² ~ 2,7 kg/cm² 

Pressão de topo (kg/cm²)* ~ 2,0 kg/cm² ~ 2,2 kg/cm² 

Pureza butadieno (%)* 81,4 64,8 

*Dados de setembro de 2019. 

 

Todo o butadieno que não reagiu na produção de borracha sintética é recuperado na área de 

recuperação de monômeros e enviado de volta à área de armazenamento de butadieno sob a forma de 

BDR, sendo armazenado no Tanque 1. O BDR é consumido para formar uma mistura com BDP de 

composição pré-definida. Além disso, quando seu estoque atinge 800 toneladas, é consumido 

diretamente para produzir certo tipo específico de borracha sintética, chamada de BS-R. Durante esta 

produção específica, os monômeros recuperados de BDR serão armazenados sob a forma de BDC, 

com menor pureza. 

 Outra fonte de geração de BDC importante é o BDR de segunda geração produzido na planta 

localizada no estado do Rio Grande do Sul, onde não há consumo de BDC para geração de vapor, 

com isso, todo BDC produzido na Região Sul é enviado para o Rio de Janeiro. A Figura 3.2 traz um 

diagrama de blocos exemplificando a geração e consumo de BDR e BDC no processo avaliado. 
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Figura 3.2. Diagrama de blocos exemplificando os processos de geração e consumo de BDR e BDC. 

 

A partir dos dados da programação de produção para 2020, é possível calcular o acúmulo de 

BDR de acordo com o total de toneladas de produto planejado por mês. É importante ressaltar que a 

programação de produção para 2020, assim como informações de conversão e taxa de produção são 

confidenciais, portanto não serão expostos neste trabalho. O acúmulo de BDR já contempla as 

entradas e saídas do balanço, e com isso, estimam-se 2 produções pontuais de BS-R para consumo 

direto de BDR em 2020. A Figura 3.3 traz a projeção da evolução dos estoques de BDR e BDC para 

2020 considerando os dados anteriores. 
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Figura 3.3. Projeção para produção de BDR e BDC em 2020. 

 

O balanço de massa de BDC é garantido através do consumo nas caldeiras como combustível 

alternativo para geração de vapor, sendo esta a única fonte de saída. A queima de BDC possui um 

potencial retorno financeiro com a redução do consumo de gás natural (combustível preferencial) no 

sistema de geração de vapor. A partir dos dados de geração de BDR estimados anteriormente através 

dos dados de planejamento de produção para 2020, estima-se um consumo necessário de 2 ton/dia ou 

60 ton/mês de BDC para que não haja excedente ao limite de armazenamento no TQ2.  
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4 Alteração do processo 

 

4.1 Apresentação do problema 

 

A formação de polímero “popcorn” nos tanques e na linha de BDC é a principal causa dos 

problemas operacionais e de segurança existentes nos sistemas de armazenamento de butadieno e de 

queima nas caldeiras. O principal, e mais grave problema identificado, é o risco de incêndio no 

sistema de armazenamento de butadieno devido à característica autoignitiva do “popcorn”.  

No sistema de armazenamento estudado não há formas de prevenção de formação de 

“popcorn”, além das medidas corretivas quando a presença do polímero é verificada durante 

inspeções de manutenção. Um dos objetivos deste trabalho será a sugestão da instalação de um 

sistema de dosagem de inibidor de polimerização, conforme descrito no próximo tópico. 

Em decorrência da existência de “popcorn” no sistema, é frequente a indisponibilidade da 

linha de queima de BDC nas caldeiras, que leva ao aumento no consumo de gás natural, além de 

paradas imprevistas para manutenção da linha de BDC e de discos de ruptura (RD) dos tanques 1 e 

2. Tais eventos tornam menor o tempo de campanha dos equipamentos e geram custos adicionais não 

planejados.  

Devido aos problemas decorrentes da formação de polímero “popcorn”, os custos com 

medidas corretivas chegam a R$ 120.000,00 por ano e o consumo excedente de gás natural nas 

caldeiras chegou a R$ 105.000,00 em 2019, aproximadamente. Os pricipais problemas existentes e 

os custos gerados serão descritos nos tópicos a seguir. 

 

 Eventos de rompimento de RD: 

 

Um dos problemas decorrentes da formação de polímero “popcorn” é a ruptura de RD 

existentes no topo dos tanques. Discos de ruptura são dispositivos de segurança que limitam a 

pressão máxima permitida no sistema a ser protegido. Para garantir sua funcionalidade de proteger o 

sistema, o RD deve ser corretamente projetado, fabricado, testado e instalado, além de sofrer 

inspeções periódicas de manutenção. A Figura 4.1 traz um esquema geral de um dispositivo de disco 

de ruptura para vasos pressurizados (MUTEGI, SCHMIDT e DENECKE, 2019). 
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Fonte: Adaptado de Ball, 2011. 

Figura 4.1. Esquema geral de um dispositivo de disco de ruptura para vasos pressurizados. 

 

Um evento de ruptura de um RD gera paradas não programadas de manutenção para 

substituição. Com isso, custos não previstos podem ser evitados agindo na prevenção da formação de 

polímero “popcorn”.  

Somente em 2019 foram registrados 3 eventos de rompimento de RD no sistema estudado. 

Como parte do procedimento de manutenção dos tanques de butadieno, para que haja a execução do 

serviço, o mesmo deverá ser esvaziado e preenchido com água antes e depois da manutenção 

realizada. Com isso, devido ao grande volume dos tanques em questão, há os custos da água 

industrial utilizada e do tratamento do efluente gerado com o primeiro enchimento do tanque com 

água. Estima-se que em 2019 foram gastos em torno de R$ 60.000,00 com os eventos de 

rompimento de RD. 

 

 Obstruções na linha de BDC para as caldeiras: 

 

A formação de polímero “popcorn” ocasiona obstruções na linha de envio de BDC do TQ2 

para as caldeiras. Um levantamento geral mostrou que a queima de BDC nas caldeiras foi 

prejudicada devido obstruções na linha por 56 dias até setembro de 2019, ou seja, 21% do período 

analisado. Considerou-se para esse levantamento uma taxa de queima de BDC menor que 0,5 ton/dia 

e intervenções de manutenção para desobstrução na linha.  

O principal risco existente devido à formação de “popcorn” é a sobrepressão que pode 

ocasionar o rompimento da linha de BDC e uma possível explosão em casos mais graves. Além 

disso, obstruções na linha de BDC impossibilitam a queima constante nas caldeiras, gerando custos 

adicionais com o aumento no consumo de gás natural e paradas para desobstrução da linha de BDC. 
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Nos seis primeiros meses de 2019 foram gastos R$ 40.000,00 para hidrojateamento da linha 

de BDC. Essa é a única forma para evitar que sementes de polímero “popcorn” se desenvolvam 

ocasionando obstruções. No mesmo período foram gastos R$ 20.000,00 com intervenções de 

manutenção na mesma linha, ou seja, um total de R$ 60.000,00 em 2019. 

 

 Consumo de BDC e gás natural nas caldeiras: 

 

O sistema de geração de vapor consiste em 3 caldeiras, porém uma em operação, outra em 

hibernação, e a outra fora de operação. A capacidade máxima de cada caldeira é de 35.316 Kg/h de 

vapor superaquecido, a uma pressão de 11,5 Kg/cm² e temperatura de 210°C, fornecendo vapor para 

toda a fábrica. As caldeiras utilizam gás natural (GN) como combustível preferencial, porém 

podendo utilizar BDC proveniente do TQ2 a uma taxa máxima de 30% (definido pelo fornecedor 

dos equipamentos), como forma de garantir o balanço de massa e tornar menor o consumo de gás 

natural. 

Com as frequentes obstruções identificadas no tópico anterior, a queima de BDC fica 

prejudicada com uma taxa de queima abaixo da meta. Para suprir a queima insuficiente de BDC há 

um aumento no consumo de gás natural, devido ao balanço de energia no processo de geração de 

vapor. A Tabela 4.1 traz os valores do poder calorífico para o gás natural, butadieno gás e butadieno 

líquido. 

 

Tabela 4.1. Calor de combustão para butadieno (gás e líquido) e gás natural a 25°C. 

Combustível Estado físico Calor de combustão ∆𝑯𝒄 (Kcal/Kg) 

Butadieno 
Gás 11.238 

Líquido  11.144 

Gás natural Gás 12.051 

Fonte: Adaptado de Prosen e Rossini, 1945. 

 

A partir dos dados de calor de combustão para os combustíveis utilizados nas caldeiras foi 

possível estabelecer a relação de equivalência, que representa o balanço de energia durante a queima 

de butadieno e gás natural. A Equação 4.1 a seguir foi utilizada para calcular o calor de combustão 

do BDC, considerando 50% de fases gás e líquida: 

∆𝐻𝑐(𝐵𝐷𝐶) = 0,5 ∙ 11.238 + 0,5 ∙ 11.144 = 11.196 𝐾𝑐𝑎𝑙/𝐾𝑔 Equação 4.1 
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Logo, pelo balanço de energia calculou-se a relação entre a energia gerada entre 1 Kg de 

BDC e 1 Kg de gás natural, indicada a seguir. 

𝐵𝑎𝑙𝑎𝑛ç𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎: 1 𝐾𝑔 𝐵𝐷𝐶 = 0,93 𝐾𝑔 𝐺𝑁 Equação 4.2 

Em 2019, a média da taxa de queima de BDC foi de 43 ton/mês até outubro (em torno de 

30% abaixo da meta de 60 ton/mês). A Figura 4.2 traz a evolução dos consumos de GN e BDC, e 

como seria o consumo de GN caso não houvesse consumo de BDC, calculado através da relação 

obtida pelo balanço de energia da Equação 4.2. 

 

 

Figura 4.2. Evolução do consumo de GN e BDC em 2019. 

 

Para o cenário em que não houvesse queima de BDC, haveria um aumento de 7,3% no 

consumo acumulado de GN. Considerando uma tarifa líquida média de 1,969 R$/m³ de GN, esse 

excedente representa um custo de R$ 212.835,92 no período avaliado devido às obstruções na linha 

de BDC. 

Também através da Equação 4.2, pode-se prever o consumo e economia de GN no cenário de 

projeção para 2020 indicado na Figura 3.3. Para isso, utilizou-se a taxa prevista de queima de BDC 

como 2 ton/dia, um percentual de indisponibilidade da linha de BDC de 21%, a massa específica do 

GN igual a 0,78 Kg/m³ e a tarifa líquida de GN como 1,969 R$/m³: 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁 =
2.000 𝐾𝑔 (𝐵𝐷𝐶)

𝑑𝑖𝑎
𝑥 365 𝑑𝑖𝑎𝑠 𝑥 

0,93 𝐾𝑔 (𝐺𝑁)

1 𝐾𝑔 (𝐵𝐷𝐶)
 𝑥 

𝑚3

0,78 𝐾𝑔
 𝑥 0,21  

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑁 = 182.780 𝑚³ 

𝐸𝑐𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑁 (2020) = 182.780 𝑚³ 𝑥 
1,969 𝑅$

𝑚3
= 𝑅$ 359.528,26 

Equação 4.3 

 

 

Equação 4.4 
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A economia calculada na Equação 4.4 corresponde ao período em que se esperam obstruções 

na linha de BDC, mantendo os 21% encontrados em 2019 para 2020. Com isso, para 2020 com a 

instalação do sistema de dosagem de inibidor de polimerização nos Tanques 1 e 2, espera-se uma 

economia total de aproximadamente R$ 480.000,00 (eventos de rompimento de RD + manutenção 

na linha de BDC + hidrojateamento na linha de BDC + economia no consumo de GN nas caldeiras). 

 

4.2 Modificações propostas 

 

Os inibidores utilizados no sistema de dosagem proposto neste trabalho serão o TBC e a 

alquilamina substituída em solvente orgânico. Os dois inibidores possuem ações complementares, 

sendo o TBC um ótimo antioxidante, agindo no sequestro do oxigênio presente, já a alquilamina 

substituída age inativando os radicais livres formados, impedindo o desenvolvimento de polímeros. 

A utilização dos inibidores em conjunto somente pode ser realizada na proteção do BDC, já para o 

BDR somente a alquilamina pode ser utilizada, pois o TBC age como inibidor do processo.  

Tendo em vista os problemas citados nos itens anteriores, serão propostos e avaliados três 

sistemas de dosagem de inibidor como medida de prevenção para formação de polímero “popcorn”. 

Os sistemas avaliados serão discutidos nos itens a seguir. 

 

 4.2.1 Sistema utilizando a lavagem com querosene (Sistema 1): 

 

O sistema de lavagem da linha de BDC líquido para as caldeiras com querosene tem como 

objetivo impedir o acúmulo de butadieno na linha, que favoreceria a formação e desenvolvimento de 

polímeros. Portanto, toda a linha de BDC, cujo volume é de aproximadamente 700 litros, é 

preenchida com querosene. Para isso, há um contêiner de 1 m³ contendo querosene e uma bomba que 

faz a injeção na linha. A Figura 4.3 traz a vista aérea obtida através do Google Maps indicando a 

linha de BDC que deve ser lavada com querosene. 
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Fonte: Google Maps, 2019. 

Figura 4.3. Imagem de satélite indicando o trecho de linha de BDC (em vermelho) e o sistema de 

lavagem de querosene (em amarelo). 

 

O sistema 1 consiste na adaptação do sistema de lavagem de querosene para dosagem de 

inibidor de polimerização nos tanques 1 e 2. A adaptação necessária requer a instalação de um vaso 

atmosférico de transferência com medidor de nível, novo trecho de tubulação na sucção da bomba de 

querosene e ampliação da bacia de contenção. O custo total estimado para esta nova configuração é 

de R$ 40.000,00. A Figura 4.4 traz o esquema das adaptações necessárias ao sistema de querosene 

para adição de inibidores de polimerização. 
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Figura 4.4. Adaptações necessárias ao sistema de querosene. 

 

4.2.2 Sistema de dosagem a vácuo (Sistema 2): 

 

A segunda alternativa proposta consiste na transferência do vaso, que se encontra desativado 

no sistema de injeção de divinilbenzeno, para a área de armazenamento de butadieno, onde será 

utilizado vácuo para evacuação do ar no interior do vaso. Com o auxílio do vácuo, os inibidores 

serão inseridos no vaso através da sucção via tubo pescador (tubo fixo com tamanho suficiente para 

chegar no fundo do recipiente). O vaso precisará sofrer adaptações como instalação de medidor de 

nível, manômetro, linha de descarga e dreno, e linha para válvula de alívio de segurança (pressure 

safety valve - PSV). A Figura 4.5 mostra a situação atual do vaso e as adaptações necessárias. 
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Figura 4.5. (a) Vaso desativado do sistema de divinilbenzeno que será utilizado para dosagem de 

inibidores. (b) Adaptações necessárias para utilização do vaso no sistema proposto. 

 

O vaso disponível foi projetado para vácuo e uma pressão máxima de 10,7 kg/cm², além de 

ser fabricado em aço inox, compatível com os produtos que serão utilizados. A Tabela 4.2 traz 

alguns dados de projeto do vaso. 

 

Tabela 4.2. Dados de projeto do vaso de dosagem. 

Capacidade total (m³) 0,197 

Capacidade útil (m³) 0,055 

Temperatura de projeto (°C) 
185 (máx) 

0 (mín) 

Pressão de projeto (kg/cm²) 
10,8 (máx) 

Vácuo total (mín) 

Altura total (m) 2,2 

Diâmetro parte cilíndrica (m) 0,445 

 

Após a injeção dos inibidores no vaso, será necessária uma pressão interna igual ou superior 

à pressão do fundo do TQ2, onde o vaso estará localizado. Para exercer essa pressão, de no mínimo 3 

kg/cm², será utilizado o alinhamento com o topo de outros tanques de butadieno existentes na área. 
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As pressões de topo dos tanques da área de armazenamento de butadieno variam de 2 a 4 kg/cm². O 

tanque utilizado como fonte de butadieno vapor para pressurização do vaso será determinado em 

procedimento operacional. Para evitar acúmulo de butadieno durante o período em que o vaso não 

estiver em operação, deverá ser feito novo procedimento de evacuamento ao final da dosagem dos 

inibidores. A Figura 4.6 traz um diagrama de blocos simplificado de aplicação do sistema 2. 

 

 

Figura 4.6. Diagrama de blocos de instalação do sistema 2. 

 

O custo total com as adaptações necessárias ao vaso, transporte até ao novo local de 

instalação, serviços de calderaria para fabricação dos novos trechos de tubulação e acessórios é 

estimado em R$ 100.000,00. 

 

4.2.3 Sistema utilizando nitrogênio (Sistema 3): 

 

O sistema 3 proposto como alternativa para instalação de um sistema de dosagem de 

inibidores de polimerização nos tanques 1 e 2 consiste na utilização do mesmo vaso proposto no 

sistema 2, porém com uso de nitrogênio nas etapas de inertização e pressurização.  

Nesta alternativa, prevê-se a disponibilidade de nitrogênio em linha na área de 

armazenamento de butadieno, o que não existe atualmente. Portanto, além das adaptações 

necessárias no vaso (medidor de nível, manômetro e linha de PSV), a extensão da linha de nitrogênio 
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que passa próximo aos tanques de armazenamento de butadieno também faz parte do escopo da 

modificação. A Figura 4.7 traz uma imagem de satélite indicando o novo trecho da linha de 

nitrogênio, em torno de 150 m, para ser utilizado no sistema de dosagem de inibidores nos tanques 1 

e 2. 

 

Fonte: Google Maps, 2019. 

Figura 4.7. Novo trecho (em amarelo) da linha de nitrogênio que passa próximo à área de 

armazenamento de butadieno (em vermelho). 

 

A etapa inicial de dosagem dos inibidores seria a inertização do interior do vaso criando-se 

uma atmosfera interna de nitrogênio. Em seguida, seria realizada a transferência dos inibidores 

através de funil localizado no bocal lateral inferior. E por fim, a pressurização com nitrogênio para 

favorecer a transferência dos inibidores para a linha de butadieno. A Figura 4.8 traz as adaptações 

necessárias ao vaso para instalação no sistema 3. 
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Figura 4.8. Adaptações necessárias ao vaso para instalação no sistema 3. 

 

Comparando-se ao sistema 2, as únicas alterações seriam o funil de transferência dos 

inibidores e o uso de nitrogênio como inertizador e pressurizador do sistema. Portanto, o diagrama 

de blocos para o sistema 3 será similar ao sistema 2, com a substituição da linha de vácuo por 

nitrogênio. O custo estimado para estas modificações é de R$ 300.000,00. 

 

4.3 Estudo de viabilidade 

 

A partir dos sistemas de dosagem de inbidor propostos nos itens anteriores, alguns pontos 

positivos e negativos de cada sistema serão discutidos para definir a melhor alternativa, tendo em 

vista os fatores técnico, financeiro e operacional. 

O sistema 1, apesar de ter o menor custo de implementação, possui alguns pontos que 

merecem ser avaliados. Um deles é a grande distância do ponto de aplicação dos inibidores até o 

alvo final. Cerca de 300 metros de tubulação serão percorridos até a chegada aos tanques 1 e 2. O 

volume total da linha de 700 litros torna a operação ainda mais complexa, pois serão necessários 

pelo menos 700 litros de querosene para garantir que os inibidores cheguem ao ponto final. Tendo 

em vista o armazenamento de 1000 litros de querosene, sugere-se a utilização do volume total de 

querosene para lavagem da linha de BDC e injeção de inibidores. 

Para avaliar o transporte dos inibidores no sistema de querosene, foi realizado em laboratório 

uma análise de solubilidade de amostras do inibidor de AQS em solvente orgânico com o querosene, 
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cujas densidades relativas são 0,85 e 0,82, respectivamente. Com isso, foi observado que os dois 

produtos são solúveis, não havendo diferença de fases entre os líquidos, conforme pode ser 

observado na Figura 4.9. Logo, espera-se que os inibidores solubilizem no querosene ao longo da 

linha de BDC diminuindo a quantidade de inibidor que chegaria aos tanques 1 e 2 e reduzindo a 

eficiência do processo.  

 

 

Figura 4.9. Teste de solubilidade de alquilamina substituída (em solvente orgânico) e querosene. 

 

O sistema 2 apresenta custo mais elevado em relação ao sistema 1, porém coloca o ponto de 

dosagem de inibidores próximo aos tanques 1 e 2, o que torna o processo mais eficiente e confiável. 

O ponto negativo desta alternativa é a alta complexidade do procedimento operacional, e com isso, 

além de criar riscos adicionais ao processo, inclui uma atividade com tempo elevado de execução na 

rotina do operador. 

Como o sistema prevê a utilização de vácuo no vaso de dosagem de inibidores, algumas 

manobras em válvulas serão necessárias em outras áreas para promover o alinhamento do vácuo até 

o vaso. Essas manobras deverão ser executadas antes e após a dosagem, e qualquer falha em abertura 

ou fechamento de válvulas poderá tornar o processo ineficiente. Além disso, há o risco de entrada de 

ar nas linhas, tornando o processo pouco confiável. 
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Para o sistema 3, o ponto negativo principal é o elevado custo de implantação. Porém, em 

questões técnicas e operacionas é a melhor opção entre as alternativas propostas. Devido à 

localização próxima aos tanques 1 e 2, o sistema 3 possui boa eficiência de dosagem. Além disso, o 

uso de nitrogênio em um sistema independente reduz a complexidade do procedimento operacional, 

com baixo tempo de execução da atividade. A Tabela 4.3 traz um comparativo entre as alternativas 

apresentadas para o sistema de dosagem. 

 

Tabela 4.3. Comparativo entre as alternativas propostas para o sistema de dosagem de inibidores. 

 Sistema 1 Sistema 2 Sistema 3 

Custo R$ 40.000,0 R$ 100.000,00 R$ 300.000,00 

Eficiência de dosagem baixa alta alta 

Procedimento operacional simples complexo simples 

Tempo da atividade* baixo alto baixo 

*Classificação do tempo de execução da atividade: baixo (20~60 minutos), alto (> 60 minutos). 

 

É importante destacar que todas as alternativas devem ser avaliadas pela segurança de 

processos em reuniões de Estudo de Risco e Operacionalidade (hazard and operability study – 

HAZOP) para uma implementação e operação seguras com a prevenção dos riscos existentes nos 

possíveis cenários de condições inseguras.  

 

  



65 

 

 

5 Conclusão 

 

O fenômeno de polimerização do butadieno deve ser motivo de preocupação e estudo por 

indústrias que possuem esta substância como insumo. A característica exotérmica da decomposição 

dos polímeros formados possui alto potencial de causar acidentes catastróficos. Além disso, riscos de 

obstruções podem ser a causa de diversos problemas operacionais. 

A minimização da ocorrência deste fenômeno deve ser constante, e ações devem ser tomadas 

para atingir este objetivo. A principal delas é possuir um sistema de proteção através da dosagem de 

inibidores de polimerização. O melhor sistema deve ser estudado de acordo com as condições de 

processo existentes, devido às particularidades de cada sistema. 

A utilização de AQS e TBC como inibidores de polimerização busca a melhor combinação 

possível de proteção dos tanques 1 e 2. O AQS possui mecanismo via radical livre, impedindo que 

novos radicais sejam formados, enquanto o TBC age como sequestrante de oxigênio, sendo 

considerado um ótimo antioxidante. Os dois mecanismos se complementam, e com isso, formam 

uma combinação de proteção ideal para o sistema proposto. Além disso, devido às diferenças nas 

volatilidades, o AQS possui maior ação de proteção na fase gasosa, enquanto o TBC é mais eficaz na 

fase líquida. 

Para o sistema de armazenamento de butadieno estudado neste trabalho, o sistema 3 mostrou-

se a melhor alternativa para aplicação de inibidores de polimerização nos tanques 1 e 2. Apesar de 

possuir custo mais elevado, a maior eficiência técnica e operacional são fatores de maior peso de 

decisão, devido a severidade dos riscos existentes na formação de polímero “popcorn”. Com a 

implantação do sistema de dosagem de inibidores estima-se uma economia total de R$ 480.000,00 

em 2020 com menos intervenções de manutenção e redução do consumo de gás natural nas caldeiras. 

Devido à indisponibilidade de nitrogênio na área de armazenamento no momento, sugere-se a 

utilização de nitrogênio em cilindro como uma etapa preliminar. Com isso, consegue-se uma redução 

no tempo de execução das modificações e prevê-se, a curto prazo, a instalação do sistema de 

proteção do butadieno armazenado. 
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