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RESUMO 

 
Chamada de SIX, a Unidade de Negócios da Industrialização do Xisto brasileiro 
pertencente a PETROBRAS, situada em São Mateus do Sul (PR), processa há 
muitos anos a matéria-prima no país com o intuito de intensificar sua utilização como 
alternativa energética, produzindo combustíveis e produtos sulfurosos. Quando 
submetido a altas temperaturas no processamento do xisto pirobetuminoso, o 
querogênio, que é a matéria orgânica, se decompõe em água, gás, óleo e  um 
resíduo sólido chamado xisto processado ou retortado. O atual trabalho foca nos 
usos potenciais que podem agregar valor à cadeia produtiva do xisto, fazendo uma 
revisão da situação da técnica na gestão deste material. Há várias opções 
tecnológicas praticáveis para a utilização dos resíduos, dentre as quais as que mais 
se acentuam são a síntese de zeolitas, asfalto, o uso das frações mais finas como 
fertilizante na agrigultura e também o material de preenchimento em minas. O xisto 
apresenta significativo poder calorífico, permitindo assim sua queima direta em leito 
fluidificado e sua co-pirólise com pneus, resíduos urbanos ou plásticos. Porém, 
identifica-se a existência de diversos problemas para viabilizar esta proposição 
tecnológica, sobrelevando o fornecimento da matéria-prima e a logística de coleta, 
classificação e transporte dos pneus usados e resíduos plásticos até a unidade onde 
se processa o xisto. Para resolver este impasse, recomenda-se projetar unidades de 
pirólise mais flexíveis, preparadas para usarem maior gama de resíduos em sua 
alimentação em conjunto com o xisto processado. 

 
PALAVRAS-CHAVE: folhelho; xisto retortado; gestão de resíduos;  Petrosix; 
resíduos de mineração. 

 
ABSTRACT 

 
The Business Unit for Brazilian Shale Industrialization, called SIX, belongs to 
PETROBRAS and it is located in São Mateus do Sul (PR). It has processed the raw 
material in the country for many years, seeking its consolidation as an alternative 
energy, producing fuels and sulfur products. When subjected to high temperatures in 
pyrobutous shale processing, the kerogen, which is an organic matter, decomposes 
into water, gas, oil and a solid residue called processed or retorted shale. The current 
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work focuses on the potential uses that can add value to the shale production chain, 
making a review of the technical situation in the management of this material. There 
are several technical options for the use of residues, among which the most 
accentuated are a synthesized zeolite, asphalt, the use of the finer fractions as 
fertilizer in the crop, and also the filler material in mines. In addition, because it has 
significant calorific value, this allows its direct burning in fluidized bed and its co- 
pyrolysis with plastic waste. The co-pyrolysis with tires, urban or plastic waste has 
intriguing collaborations. There are several problems for the validation of this 
technological proposal, highlighting the supply of the raw material and  the  logistics 
for collection, classification and transport of tires and plastic waste for a unit where 
the shale is processed. To resolve this problem, it is recommended to design more 
flexible pyrolysis units, prepared to use a greater range of waste in their feed in 
conjunction with the processed shale. 

 
KEYWORDS: oil shale; spent shale oil; waste management; Petrosix; mining waste. 

 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Atualmente pesquisas e técnicas estão sendo desenvolvidas a fim de se minimizar 
os impactos degradantes das atividades humanas ao ambiente. Segundo Silva 
(2013), o xisto, um rejeito sólido de transformação térmica, vem sendo estudado e é 
considerado um dos materiais que mais apresentam características absorventes e 
servem para gerar energia. 

 
De acordo com a PETROBRAS (2016), sua exploração e ações de avaliação do 
potencial do xisto teve início por volta de 1950, no município de Tremembé, Vale do 
Paraíba (SP) e posteriormente foram realizados os primeiros testes com o xisto 
extraído da jazida de São Mateus do Sul, onde se localiza atualmente a sua unidade 
de negócio da Industrialização do Xisto Sul (SIX). 

 
 

1.1. O ÓLEO DE XISTO 
 

É um tipo de “petróleo não convencional”. Conforme Medeiros (2013), a palavra xisto 
é usada generalizadamente para designar as rochas oleígenas no Brasil. O termo 
mais exato para esse tipo de rocha seria "folhelhos". Estas rochas sedimentares 
apresentam um conteúdo apreciável de hidrocarbonetos disseminados em seu meio 
mineral. O xisto contém betume e querogênio, um complexo orgânico que se 
decompõe termicamente e produz óleo e gás junto com vários  produtos, 
subprodutos e rejeitos. Esse óleo não é facilmente separado e extraído pelos 
solventes comuns, os métodos mais utilizados para separá-lo são retortagem, 
combustão ou liquefação. No xisto betuminoso a matéria orgânica (betume) 
disseminada em seu meio é quase fluida, sendo facilmente extraída por solvente. No 
xisto pirobetuminoso, tipo predominante no Brasil, a matéria orgânica (querogênio) é 
sólida à temperatura ambiente e quando submetido a temperaturas elevadas, 
decompõe-se em óleo, gás, água, enxofre e um resíduo sólido chamado xisto 
processado, gasto ou retortado gerando vários subprodutos. Na Figura 1 pode-se 
observar melhor a distribuição das reservas. 
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Figura 1 - Jazidas de folhelhos no Brasil 

Fonte: Adaptado de O Mundo da Usinagem.com.br 

 
 

1.2. O PROCESSO PETROSIX. 

 
 

1.2.1. A UNIDADE SIX. 
 
A unidade de operações da industrialização do Xisto, a SIX, está localizada em São 
Mateus do Sul (PR). Nesta unidade funciona também o centro avançado de  
pesquisa (Cenpes) na área de refino, onde são desenvolvidos vários projetos em 
conjunto com algumas universidades. Segundo a PETROBRAS (2016), o Petrosix é 
a tecnologia criada para a exploração e desenvolvimento todo o processo produtivo 
do xisto. 

 
Ainda de acordo com a PETROBRAS (2016), o gás é encaminhado para a unidade 
de tratamento, para a produção de GLP, enxofre e gás combustível (que por sua vez 
é destinado via gasoduto para uma indústria cerâmica, cliente e vizinha à SIX). A 
nafta é destinada para a Refinaria Presidente Getúlio Vargas (Repar), em Araucária 
(PR), para a geração de combustíveis a partir do processamento na refinaria. 



XXVII Encontro Nacional de Tratamento de Minérios e Metalurgia Extrativa 

Belém-PA, 23 a 27 de Outubro 2017 

 

 

 
Figura 2 - Fluxograma do processo PETROSIX 

Fonte: Geocities 

 

 
1.3. TIPOS DE RESÍDUOS SÓLIDOS GERADOS. 

 

Xisto retortado (RX), obtido após o processo de retortagem (Petrosix). O complexo 
orgânico (betume e querogênio) do qual o Xisto é constituído, se decompõem pela 
ação do calor. Nesse processo, uma grande parte vaporiza da rocha–mãe na forma 
de hidrocarboneto gasoso (inclusive o gás hidrogênio) e a outra parte (RX) é o 
resíduo sólido que ainda contém uma fração da matéria orgânica (carbono residual), 
que, por apresentar elevado poder energético, pode ser aproveitado por meio da 
combustão. (PETROBRAS, 2006) 

 
Cal Xisto (CX), rocha carbonatada, denominada marga dolomítica, obtida após a 
mineração. O alto poder de carbonatos impede sua utilização na indústria de tijolos, 
pois o cálcio contido nos carbonatos não reage com a sílica. (PETROBRAS, 2006) 

 
Fino do Xisto (FX), também obtido após a mineração, pedras de diâmetros inferiores 
a 6 mm, sendo hoje utilizado como combustível ou ainda matéria prima de 
cerâmicas. (PETROBRAS, 2006 & SOUZA SANTOS, 1975) 

 
A matriz do xisto é composta principalmente por silício (na forma de óxidos), matéria 
orgânica, ferro e alumínio (na forma de óxidos), como mostra a Tabela 1. 

 
Tabela 1 - Composição química do xisto retortado 
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Fonte: Andrea Garcia de Medeiros – Tecnologias de Aproveitamento de Xisto Retortado 

 
2. METODOLOGIA 

 

O presente trabalho utiliza como metodologia a análise de dados em diversos 
âmbitos, sejam eles científicos, industriais ou governamentais. Foi realizada uma 
revisão bibliográfica detalhada acerca do aproveitamento do xisto retortado, bem 
como sua queima conjunta com pneus. 

 
Em seguida, apresentam-se os resultados e conclusões. O objetivo é examinar a 
viabilidade e ganhos econômicos, energéticos e ambientais do uso desta matéria- 
prima e apontar suas diversas limitações. Tais limitações referem-se principalmente 
às questões logísticas no Brasil associadas ao provimento do insumo, bem como 
sua coleta, classificação e transporte. 

 
3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 
Após minerar o xisto a céu aberto, o mesmo é levado para um britador para reduzir o 
minério para tamanhos entre 6 e 80 milímetros (FONSECA et al., 1989). Feito isso, o 
minério é misturado aos pneus picados e levados continuamente por uma correia a 
um reator cilíndrico verticalmente conhecido como retorta para serem pirolisados a 
uma temperatura de aproximadamente 500°C em atmosfera inerte. É nessa fase de 
retortagem que se produz o xisto retortado. As etapas posteriores, que são a 
condensação do óleo pesado de xisto, a retirada dos gases de xisto, a obtenção do 
óleo leve e o tratamento dos gases para obtenção dos gases combustível e GLP, 
levam a liberação da matéria orgânica contida no xisto sob a forma de óleo, gás e 
água (SOONE, 2001). 

 
As opções tecnologicamente viáveis para o aproveitamento do xisto retortado são: 

 
a) Adsorventes; 
b) Material de construção e produção de clínquer (cimento); 
c) Material de preenchimento em minas; 
d) Asfalto, substituindo calcário; 
e) (Cinzas voláteis) para vidro; 
f) Síntese de zeólitas; 
g) Fertilizante na agricultura; 
h) Queima direta em leito fluidificado; 
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i) Co-pirólise com resíduos plásticos: 
 
Pneus: A SIX é a única planta a realizar pirólise de pneus em escala comercial no 
Brasil. Assim como o pneu inservível o xisto tem alto poder calorífico, mas se for 
incinerado na forma bruta dificilmente permite a reação completa de queima. Devido 
à semelhança, em 1998 iniciaram-se testes para co-processados de pneus 
inservíveis misturados ao xisto. Desde então, nove milhões de pneus passaram pelo 
mesmo processo de pirólise na unidade. A capacidade instalada permite 
processamento de 400 toneladas por dia (ou em torno de 3,2 milhões de carcaças 
por ano), mas segundo a Petrobras (2005), a planta opera com 12% da carga (48 
toneladas) por dificuldade de coleta de matéria prima. O óleo gerado com a 
reciclagem do pneu é misturado com óleo de xisto, numa proporção de um para 
quatro, e empregado como óleo combustível para caldeiras industriais por mais de 
60 empresas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país. O gás industrial é 100% 
empregado na INCEPA, e o enxofre é distribuído pela BR-Distribuidora para 
empresas diversas, como alimentícias, farmacêuticas, agropecuárias e de 
vulcanização. Os resíduos de xisto e pneu retortado servem de insumo para 
termelétricas, e o aço é reciclado nas indústrias siderúrgicas ou dispostos  
novamente nas minas da PETROSIX. 

 

 

Gráfico 1 - Materiais obtidos com a retortagem dos pneus 
Fonte: Elaborado pelos autores 

 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

4.1. APROVEITAMENTO DO XISTO NO MUNDO E NO BRASIL 
 

Atualmente, apenas quatro países, dentre eles o Brasil, no mundo possuem 
unidades que fazem o aproveitamento comercial dos recursos do xisto para 
obtenção de óleo e produção de energia. (PIMENTEL, 2005). 

 
Foi por meio da PETROSIX, que o país desenvolveu, desde 1998, tecnologia própria 
e auto-sustentável para o processamento do xisto, passando a ser reconhecido 
mundialmente como o detentor do processo mais avançado no aproveitamento 
industrial desse minério. 
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No processo de pirólise, ocorre a mistura de 5% de pneus picados a 95% de xisto 
betuminoso resultando em derivados do petróleo. Como resultado do processo, a 
produtora consegue extrair 50 quilos de óleo a cada 100 quilos de pneus 
(ANDRADE, 2014). 

 
Os rejeitos da industrialização do xisto produzidos pela PETROBRAS S.A. 
apresentam diversas aplicações, das quais pode-se citar: 

 
● Uso do xisto como adsorvente para remoção de poluentes; 
● Uso do xisto como adsorvente para remoção de poluentes orgânicos; 
● Utilização do xisto como matéria prima para síntese de zeólitas. 

 
 

4.2. PROBLEMAS E DESAFIOS: LOGÍSTICOS E ECONÔMICOS, NECESSIDADE 
DE MAIS PESQUISAS 

 

Santos (2010) destaca as questões ambientais e políticas têm grande influência 
sobre o sistema energético mundial e que estudos devem ser realizados no intuito  
de detectar a viabilidade ou não de a nação investir em projetos novos de 
exploração e produção de seus recursos de xisto como principal fonte para produção 
de combustíveis. 

 

O autor considera que tais estudos devem ser realizados com diversos propósitos, 
como: definir e localizar os recursos de xisto nacional, arquitetar um projeto de 
explotação e produção de óleo de xisto com base no valor dos recursos, identificar 
os maiores fatores de riscos associados num projeto para explotação e produção de 
óleo de xisto nacional, empregar modelo para definir a viabilidade financeira do 
projeto idealizado e os riscos presentes, determinar qualitativamente ou 
quantitativamente os riscos de o país explorar seus recursos de xisto em frente ao 
cenário futuro de oferta e demanda de energia mundial e identificar as principais 
limitações à explotação comercial dos recursos de xisto nacional. 

 
A heterogeneidade na composição dos folhelhos dificulta muitas vezes a separação 
dos componentes, sendo capaz de fazer o empreendimento de viabilidade 
econômica crítica e bastante complexo. Somado a isso, seu bombeamento direto do 
reservatório geológico é dificultado pelo estado sólido dos hidrocarbonetos 
presentes. Outro fator negativo é sua complexidade intrínseca de extração. 
(SANTOS, 2010). 

 
5. CONCLUSÕES 

 

● Existem diversas colaborações da co-pirólise do xisto processado com 
resíduos plásticos e com pneus. 

● 30% da massa dos pneus retortados se separam termicamente na forma de 
“negro de fumo”. Torna-se indispensável o monitoramento dos gases emitidos 
e a captura dos poluentes aéreos por meio de equipamentos destinados  
como precipitadores eletrostáticos ou ciclones. 

● Dentre os obstáculos identificados para tornar viável esta proposição 
tecnológica, tem-se como destaque a logística de fornecimento da matéria 
prima.    Para    viabilização    desta    opção    de    co-pirólise    deve    existir 
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disponibilidade de dois insumos complicados de se achar conjuntamente: 
resíduos plásticos ou resíduos da mineração de xisto. Sendo assim, a coleta, 
classificação e transporte são pontos fundamentais. 
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