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RESUMO 

Um dos principais problemas relacionados à utilização do óleo diesel como 

combustível é a presença de enxofre (S) que provoca poluição no meio ambiente e 

corrosão nos motores. Com o intuito de minimizar as consequências decorrentes da 

liberação deste poluente, a legislação brasileira estabeleceu limites máximos de teor de 

enxofre que os combustíveis podem apresentar. Para atender às exigências, o óleo 

diesel com concentração máxima de enxofre igual a 10 mg/kg (S10) vem sendo 

amplamente comercializado no país. Entretanto, a redução no teor de enxofre pode 

acarretar mudanças nas propriedades físico-químicas do combustível, as quais são 

essenciais para o desempenho dos veículos. Este trabalho tem como objetivo a 

identificação das principais mudanças nas propriedades físico-químicas do óleo diesel 

e como elas estão relacionadas à redução do teor de enxofre. Foram testadas amostras 

de óleo diesel dos tipos S10, S500 e S1800 de acordo com as metodologias da 

American Society for Testing and Materials (ASTM). As propriedades físico-químicas 

de massa específica, ponto de fulgor, viscosidade cinemática e propriedades a baixa 

temperatura foram determinadas. Os óleos também foram caracterizados por 

termogravimetria (TG) e submetidos à destilação física (ASTM D86) e destilação 

simulada por cromatografia gasosa (ASTM D2887). Os resultados da caracterização 

físico-química mostraram que a redução do enxofre tornou os combustíveis mais leves 

e fluidos, permitindo uma maior aplicabilidade a ambientes com baixas temperaturas e 

uma maior segurança para o transporte e armazenamento. Através dos dados de 

destilação simulada foi observado que a diminuição do teor de enxofre provocou 

aumento das temperaturas de ebulição das frações iniciais e a redução das 

temperaturas de ebulição das frações médias e pesadas. A TG revelou um evento de 

perda de massa, atribuído à volatilização ou destilação de hidrocarbonetos leves e 

médios. A partir destes dados, o comportamento cinético das amostras foi estudada e 

verificou-se que as energias de ativação (Ea) pouco variaram ao longo da conversão. 
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Considerando a média dessas energias, o S1800 apresentou a Ea mais elevada no 

decorrer da conversão e o S10 os menores valores. 

 

Palavras-Chaves: Óleo Diesel, Teor de Enxofre, Cromatografia Gasosa, Destilação 

Simulada, Termogravimetria. 
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ABSTRACT  

One of the main problems related to the use of diesel as fuel is the presence of sulfur 

(S) which causes environmental pollution and corrosion of engines. In order to 

minimize the consequences of the release of this pollutant, Brazilian law established 

maximum sulfur content that diesel fuel may have. To meet these requirements, diesel 

with a maximum sulfur concentration equal to 10 mg/kg (S10) has been widely 

marketed in the country. However, the reduction of sulfur can lead to changes in the 

physicochemical properties of the fuel, which are essential for the performance of road 

vehicles. This work aims to identify the main changes in the physicochemical 

properties of diesel fuel and how they are related to reduction of sulfur content. 

Samples of diesel types S10, S500 and S1800 were tested according with the methods 

of the American Society for Testing and Materials (ASTM). The fuels were also 

characterized by thermogravimetric analysis (TG) and subjected to physical distillation 

(ASTM D86) and simulated distillation gas chromatography (ASTM D2887). The 

results showed that the reduction of sulfur turned the fuel lighter and fluid, allowing a 

greater applicability to low temperature environments and safer for transportation and 

storage. Through the simulated distillation data was observed that decreasing sulfur 

content resulted in higher initial boiling point temperatures and the decreasing of the 

boiling temperature of the medium and heavy fractions. Thermogravimetric analysis 

showed a loss event mass attributed to volatilization or distillation of light and medium 

hydrocarbons. Based on these data, the kinetic behavior of the samples was 

investigated and it was observed that the activation energies (Ea) did not show 

significant changes throughout conversion. Considering the average of these energies, 

the S1800 had the highest Ea during the conversion and the S10 the lowest values. 

 

Keywords: Diesel, Sulfur Content, Gas Chromatography, Simulated Distillation, 

Thermogravimetric. 
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1. Introdução  

 

O petróleo é uma mistura de ocorrência natural, consistindo predominantemente 

de hidrocarbonetos aromáticos, parafínicos e naftênicos. Possui ainda uma pequena 

quantidade de constituintes como enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais (Speight, 

2007). 

Em estado bruto, o petróleo não tem aplicabilidade prática, sendo o refino o 

processo mediante o qual as várias frações do petróleo são separadas, gerando-se 

produtos de grande utilidade para o consumo.  

Dentre os derivados do petróleo, o diesel tem uma função essencial na economia 

devido ao seu uso nos setores agrícola e industrial, já que é o derivado de petróleo mais 

consumido do país (Empresa de Pesquisa Energética, 2013). Entretanto, a utilização de 

produtos derivados do petróleo tem sido uma das principais causas de danos ao meio 

ambiente. A queima de combustíveis fósseis gera impactos ambientais através da 

liberação de poluentes atmosféricos, como o dióxido de carbono (CO2), o monóxido de 

carbono (CO), os óxidos de nitrogênio (NOx), os óxidos de enxofre (SOx) e material 

particulado (MP) (Braun et al., 2003).  

No cenário internacional, a problemática ambiental começou a ser discutida em 

1972, quando as Nações Unidas reuniram-se em Estocolmo. Essa Conferência chamou a 

atenção para o fato de que a ação humana estava causando séria degradação da natureza 

e criando severos riscos para o bem estar e sobrevivência da humanidade. Em 1992, os 

países voltaram a reunir-se, desta vez no Brasil, para examinar a situação ambiental 

mundial desde 1972 e suas relações com o estilo de desenvolvimento vigente e 

estabelecer estratégias para prever e implementar ações concernentes questões 

ambientais. Mais recentemente, ocorreu a Conferência das Nações Unidas sobre 

Desenvolvimento Sustentável, conhecida como Rio +20, na cidade do Rio de Janeiro 

em 2012. O principal objetivo desta conferência foi renovar e reafirmar a participação 

dos líderes dos países com relação ao desenvolvimento sustentável no planeta Terra. 

Infelizmente, os impasses, principalmente entre os interesses dos países desenvolvidos e 

em desenvolvimento, acabaram por frustrar as expectativas para o desenvolvimento 

sustentável do planeta. O documento final apresenta várias intenções e posterga para os 

próximos anos a definição de medidas práticas para garantir a proteção do meio 

ambiente. 
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No Brasil, a preocupação com a poluição do ar intensificou-se a partir de 1970, 

quando graves problemas de poluição atmosférica nas áreas de grandes cidades 

evidenciaram a necessidade de se adotar políticas públicas sobre o tema (Duarte, 2006). 

Com os impactos ambientais somados ao crescimento da frota automobilística no país, o 

Governo Federal estabeleceu em 1986, o Programa de Controle da Poluição do Ar por 

veículos Automotores – PROCONVE. Por outro lado, os combustíveis nacionais devem 

se adequar a requisitos de qualidade definidos em legislação, a fim de maximizar a vida 

útil dos motores e manter as emissões de poluentes em níveis aceitáveis. Paralelamente 

ao desenvolvimento das etapas do PROCONVE, a Agência Nacional do Petróleo, Gás 

Natural e Biocombustíveis (ANP) promoveu entre 2001 e 2013 uma redução expressiva 

na concentração de enxofre nos combustíveis. Desde então a quantidade de enxofre no 

óleo diesel vem diminuindo gradativamente de 3500 mg/kg para 500 mg/kg em 2013 e 

em 2014 a concentração desse material chegou a marca de 10 mg/kg.  

No entanto, concentrações mínimas desse elemento podem acarretar mudanças 

nas propriedades intrínsecas do combustível, visto que a remoção do enxofre implica 

em uma dimuição da polaridade dos hidrocarbonetos do combustível. Conhecer as 

características físico-químicas, tais como, massa específica, ponto de fulgor, 

viscosidade cinemática e propriedades à baixa temperatura, é essencial para a 

determinação da qualidade do óleo diesel. Testes rotineiros de destilação física também 

têm sido amplamente usados para traçar perfis dos combustíveis obtidos no processo de 

refino. Em alternativa à destilação física, o método de destilação simulada por 

cromatografia gasosa tem encontrado ampla aceitação e aplicabilidade, embora não seja 

ainda reconhecido pela ANP. Outra metodologia que tem sido usada no estudo da 

combustão de combustíveis fósseis é a análise térmica.  

O objetivo deste trabalho é identificar as principais mudanças nas propriedades 

físico-químicas do óleo diesel e como elas estão relacionadas a redução do teor de 

enxofre. Amostras de óleo diesel dos tipos S10, S500 e S1800, isentas de biodiesel, 

foram caracterizadas de acordo com as metodologias propostas pela ANP e outras ainda 

não adotadas no monitoramento da qualidade dos combustíveis, como a destilação 

simulada por cromatografia gasosa. A estabilidade térmica também foi estudada por 

termogravimetria (TG/DTG) e os resultados comparados com os dados de destilação.  
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2. Aspectos Teóricos  

 

2.1 O petróleo 

 

Petróleo é uma palavra derivada do latim petra (pedra) e oleum (óleo), e refere-

se à fração líquida dos hidrocarbonetos em seu estado natural, podendo ser chamado de 

óleo cru ou condensado (Amui, 2010). Normalmente é encontrado na natureza em 

equilíbrio com gás (associado ou livre), água e impurezas. Existem diferentes tipos de 

petróleo, alguns são pretos, densos e viscosos, liberando pouco ou nenhum gás, 

enquanto que outros são castanhos ou bastante claros, com baixa viscosidade, densidade 

e com presença de gás em solução (Campos, 2005). 

 

2.1.1 Composição química do petróleo 

 

Existem quatro estruturas básicas de hidrocarbonetos e as diferenças entre estas 

residem na forma das ligações entre os átomos de carbono e na formação das moléculas 

com cadeia ou anel. Praticamente todas as moléculas de hidrocarbonetos consistem de 

ligações simples entre carbonos, ou possuem duplas ligações entre carbonos adjacentes; 

as ligações restantes são preenchidas com hidrogênio. Quando todas as ligações 

carbono-carbono são simples, a molécula é chamada saturada, pois possui a quantidade 

máxima possível de ligações com hidrogênio (Bruice, 2006). Quando existem duplas 

ligações presentes, o hidrocarboneto é denominado insaturado, uma vez que possui 

menos hidrogênio do que o máximo possível. A Tabela 2.1 mostra os quatro tipos de 

hidrocarbonetos, baseados nas características relatadas acima. 

O óleo cru é composto de hidrocarbonetos aromáticos, parafínicos e naftênicos. 

Quantidades menores de olefinas podem estar presentes. A média de aromáticos pode 

variar de menor que 25% em óleos parafínicos leves até mais de 75% em óleos pesados 

(Totten, 2003). 
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Tabela 2.1 – Estruturas básicas dos hidrocarbonetos. 

Nome Cadeia/Anel Saturada/Insaturada Exemplo Estrutura 

Parafina Cadeia Saturada Hexano 

 

Olefina Cadeia Insaturada Hexeno 

 

Naftênico Anel Saturada Ciclohexano 

 

Aromático Anel Insaturada Benzeno 

 
  

O petróleo contém também compostos de enxofre, nitrogênio, oxigênio e metais 

(ferro, zinco, cobre, chumbo, molibdênio, entre outros). A concentração média de 

enxofre em petróleo é de 0,65%, com produção comercial na faixa de - 0,02 a 4,0% 

(Thomas, 2004). O óleo com teor de enxofre menor que 0,5 % m/m é denominado doce 

(sweet) e teores acima desse valor é chamado ácido (sour). O teor de nitrogênio é em 

média 0,1 a 2,0% para a maioria dos óleos. São encontrados ainda compostos 

organometálicos, tais como níquel, vanádio, cobre e ferro, com concentração menor que 

0,3%. Ácidos naftênicos e fenóis constituem os principais compostos de oxigênio 

orgânico no petróleo, presentes em concentração que varia de 0,05 a 1,5% (Speight, 

2007).  

 

2.1.2 Classificação do petróleo 

 

O petróleo pode ser classificado quanto a sua densidade, medida na prática pelo 

grau de densidade API (°API), do American Petroleum Institute. Este valor é 

determinado pela fórmula: 
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°𝐴𝑃𝐼 =  
141,5

𝐷𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑎
− 131,5                  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.1) 

 

O °API consiste em uma escala de números inteiros que auxilia mais facilmente 

a diferenciação entre um petróleo e outro em termos de densidade. De acordo com a 

Portaria ANP N° 9/2000, o petróleo pode ser classificado em: 

 

- Leve: todo petróleo com grau API igual ou superior a 31°; 

 

- Mediano: todo petróleo com grau API igual ou superior a 22° e inferior a 31°; 

 

- Pesado: todo petróleo com grau API igual ou superior a 10° e inferior a 22°; 

 

- Extrapesado: todo petróleo com grau API inferior a 10°. 

 

Os hidrocarbonetos aromáticos são mais densos e por isso apresentam menor 

°API, enquanto as parafinas geralmente possuem °API mais elevados. A medida que o 

ponto de ebulição de um óleo cru aumenta, o teor de aromáticos também cresce. 

Portanto óleos com °API elevado possuem uma menor concentração de hidrocarbonetos 

com alto ponto de ebulição e, consequentemente, menos aromáticos.  Os óleos de baixo 

°API tem geralmente maior quantidade de aromáticos e hidrocarbonetos de elevada 

temperatura de ebulição (Totten, 2003). 

De acordo com Thomas (2004), o petróleo pode ser classificado quanto a 

composição química em:  

 

Tabela 2.2 – Classificação do petróleo quanto à composição química.  

Classificação Características 
Onde são 

produzidos 

Parafínico 

Teor de parafinas maior que 75%, baixa 

densidade e baixo teor de resinas e asfaltenos. 

Os aromáticos presentes são de anéis simples 

ou duplos com baixo teor de enxofre 

Nordeste brasileiro, 

Gabão, Líbia e 

Estados Unidos 

Parafínico- 50 a 70% de parafinas e teores de naftênicos Bacia de Campos 
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naftênico acima de 20%.  Apresentam teores de resinas 

e asfaltenos entre 5 e 15% e teores de enxofre 

inferiores a 1%. A densidade e a viscosidade 

apresentam valores maiores que os 

parafínicos. 

(Rio de Janeiro), 

Angola, Arábia 

Saudita, Estados 

Unidos e Indonésia 

Naftênico 

Teor de naftênicos maior que 70%. 

Apresentam baixo teor de enxofre e se 

originam de alteração bioquímica de óleos 

parafínicos e parafínicos-naftênicos. 

Bacia de Campos, 

América do Sul, da 

Rússia e da América 

do Norte 

Aromático 

intermediário 

Teor de aromáticos maior que 50%. São óleos 

pesados, contendo de 10 a 30% de asfaltenos 

e resinas e teor de enxofre acima de 1%. 

Oriente Médio 

(Arábia Saudita, 

Catar, Kuwait, 

Iraque, Síria e 

Turquia), África 

Ocidental, 

Venezuela, 

Califórnia e 

Mediterrâneo 

(Sicília, Espanha) 

Aromático-

naftênico 

São derivados dos óleos parafínicos e 

parafínicos-naftênicos, podendo ter mais de 

25% de resinas e asfaltenos e teor de enxofre 

entre 0,4 e 1%. 

Estados Unidos 

(Califórnia), da 

África Ocidental e do 

Oriente Médio 

Aromático-

asfáltico 

São pesados e viscosos, geralmente 

resultantes da alteração dos óleos aromáticos 

intermediários. O teor de asfaltenos e resinas 

é elevado 

Canadá Ocidental, 

Venezuela e sul da 

França 

 

2.2 Refino de petróleo 

 

O refino de petróleo compreende uma série de operações físicas e químicas cuja 

função é separar as várias frações do petróleo e processá-las, gerando produtos de 

grande utilidade para o consumo.  
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A Figura 2.1 mostra um diagrama de uma refinaria utilizando os principais 

processos adotados no refino. O petróleo bruto primeiramente passa por uma 

dessalinização, a fim de reduzir sais dissolvidos, especialmente os cloretos de sódio, 

magnésio, cálcio e detritos resultantes do transporte. Posteriormente o óleo é submetido 

a destilação fracionada com o intuito de separar os diferentes componentes do petróleo 

pela ação do calor e pressão em função das diferenças de volatilidade (Bacha et al., 

2007).  
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Figura 2.1 – Fluxograma de uma refinaria. 

Fonte: Adaptado de Totten (2003). 

 

A Tabela 2.3 mostra um resumo das frações da destilação de petróleo, número 

de carbonos e faixa de ebulição aproximada.  
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Tabela 2.3 – Frações da destilação do petróleo. 

Nome Número de Carbonos 
Faixa de ebulição 

aproximada (°C) 

Gases C1-C4 -160 – 0 

Nafta leve (LSR) C5-C6 25 – 90 

Nafta pesada (HSR) C6-C10 85 – 190 

Querosene C9-C15 160 – 275 

Gasóleo atmosférico 

leve 
C13-C18 250 – 340 

Gasóleo atmosférico 

pesado 
C16-C25 315 – 410 

Gasóleo de vácuo C22-C45 370 – 575 

Resíduo de vácuo C40+ 500+ – 565+ 

Fonte: Totten, 2003. 

 

A unidade de destilação atmosférica separa vários cortes do petróleo que vão 

desde os gases com menor ponto de ebulição até o gasóleo. A faixa de ebulição do 

gasóleo atmosférico varia de 250 °C a 410 °C. A destilação a vácuo separa o óleo cru 

em gasóleos de vácuo tendo uma faixa de ebulição entre 370-575 °C. 

De acordo com a ordem crescente da faixa de ebulição, descrição e utilização 

das frações de destilação, os derivados do petróleo são (Totten, 2003): 

 

- Gases (C1 a C4): os gases produzidos nas unidades de refinaria são separados por tipo 

e número de carbonos em uma ou mais unidades de recuperação. Impurezas, 

especialmente o H2S, são removidas. 

 

- LSR1 ou Nafta Leve: é misturada diretamente à gasolina. Se a octanagem proporcionar 

mudanças na especificação da gasolina, o número de octano dessa fração pode ser 

aumentado por meio do processo de isomerização. 

 

- HSR2 ou Nafta Pesada: esta fração tem um número de octano muito baixo para ser 

adicionada à gasolina. Então, o HSR é processado nas unidades de reforma catalítica 

onde a composição de hidrocarbonetos é modificada para uma octanagem mais elevada. 

 

                                                           
1 Do inglês: Light Straight Run. 
2 Do inglês: Heavy Straight Run 
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- Querosene: esta fração, após processo de tratamento, pode ser diretamente 

comercializada, e também servir como componente da mistura de óleos combustíveis 

leves e diesel. 

 

- Gasóleo atmosférico: dependendo do ponto final do gasóleo e dos processos 

aplicáveis, a unidade de destilação atmosférica pode fornecer dois cortes. A fração mais 

leve pode passar por hidrotratamento e produzir diesel com baixa concentração de 

enxofre, enquanto a fração mais pesada é geralmente processada nas unidades de 

craqueamento catalítico. 

 

- Gasóleos de Vácuo (LVGO e HVGO3): estes cortes são geralmente processados em 

unidades de craqueamento catalítico em leito fluidizado (FCC). Podem também passar 

por unidades de hidrocraqueamento, sendo convertidos a correntes de alimentação de 

unidades de craqueamento catalítico, a óleo diesel ou frações lubrificantes. 

 

- Resíduos de vácuo: esta fração não pode ser destilada sem sofrer destruição térmica 

dos hidrocarbonetos. É utilizada na indústria de asfaltos e óleos combustíveis pesados.  

 

Além da destilação, também são utilizados outros processos em unidades de 

refino:  

 

- Processos de conversão: nestes processos, frações de baixo valor comercial (gasóleos e 

resíduos) são transformadas em outras de maior valor agregado (GLP, naftas, querosene 

e diesel, por exemplo), por meio de um processo de craqueamento, no qual as moléculas 

com cadeias longas são quebradas, diminuindo assim o peso molecular. O 

craqueamento do petróleo envolve processos térmicos (craqueamento, viscorredução e 

coqueamento) e processos catalíticos (hidrocraqueamento, alquilação e reforma 

catalítica). 

 

- Processos de tratamento: objetivam a eliminação de impurezas presentes nos derivados 

de petróleo. São processos que utilizam hidrogênio juntamente com catalisadores a fim 

de se fazer a remoção de compostos tais como enxofre, nitrogênio e compostos de 

oxigênio. 
                                                           
3 Do inglês: Light Vacuum Gas Oil e Heavy Vacuum Gas Oil 
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2.2.1 Hidrodessulfurização convencional (HDS) 

 

 O enxofre presente no petróleo e seus derivados pode ser encontrado nas 

seguintes formas: tióis (ou mercaptanos4); sulfetos; polissulfetos; tiofenos, 

benzotiofenos e derivados; moléculas policíclicas contendo outros heteroátomos (N e 

O); sulfeto de hidrogênio (H2S) ou enxofre elementar (Brasil et al., 2012). Alguns 

exemplos encontram-se na Figura 2.2. 

 

 

Figura 2.2 – Compostos sulfurados presentes no petróleo e seus derivados. 

Fonte: Adaptado de Brasil et al. (2012). 

 

 Os compostos de enxofre presentes nos combustíveis dão origem, no processo 

da queima, aos óxidos de enxofre (SOx), importantes poluentes atmosféricos, 

causadores da chuva ácida e responsáveis por problemas pulmonares na população. Os 

compostos sulfurados também provocam corrosão e envenenamento de catalisadores de 

diversos processos de refino e de catalisadores automotivos, existentes nos 

escapamentos dos veículos. Por esse motivo, a redução do teor de enxofre é um dos 

pontos mais importantes na evolução das especificações dos derivados de petróleo, uma 

vez que as legislações ambientais vem buscando adaptar a produção de derivados de 

petróleo com teores de enxofre cada vez mais baixos. 

 No óleo diesel,  os compostos sulfurados são predominantemente constituídos 

por tiofenos, benzotiofenos (BT) e dibenzotiofenos (DBT), e pelos correspondentes 

produtos alquilados e polialquilados. A remoção de DBT, portanto, é a chave para a 

                                                           
4 O termo mercaptano (derivado do inglês mercaptan) foi abandonado a partir da revisão de 1965 das 

regras da IUPAC. No entanto, ainda é encontrado na área de petróleo e gás. 
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desulfurização eficiente. Os dibenzotiofenos diminuem em reatividade e aumentam a 

dificuldade de dessulfurização conforme seu peso molecular aumenta (Fahim et al., 

2012).  

 Brasil et al. (2012) mostram como referência os possíveis mecanismos de 

hidrodessulfurização do DBT. No primeiro mecanismo, ocorre apenas a remoção do 

átomo de enxofre (hidrogenólise), logo o consumo de hidrogênio é muito menor que no 

segundo mecanismo, em que primeiramente ocorre a hidrogenação do anel aromático e 

somente depois, a remoção do enxofre. 

 

 

 

Figura 2.3 – Mecanismos de reação para hidrodessulfurização do DBT. 

Fonte: Adaptado de Brasil et al. (2012). 

 

 A hidrodessulfurização, portanto, consiste em reagir uma fração do petróleo com 

hidrogênio, na presença de um catalisador. Nas condições empregadas industrialmente, 

as reações de hidrodessulfurização são irreversíveis e exotérmicas. Conforme descrição 

de Fahim et al. (2012, p. 191), uma unidade de HDS para óleo diesel opera da seguinte 

forma (Figura 2.4): 

 

A corrente de carga é combinada com hidrogênio reciclado e hidrogênio de 

reposição, e aquecida em um forno. O efluente do reator é isolado em um 

separador de alta pressão em um líquido e hidrogênio reciclado, sendo este 

líquido vaporizado dentro do separador de alta pressão, produzindo gás, que é 

enviado para a unidade de recuperação de C3 e C4, e um líquido, que é 

enviado a um fracionador que produz gases, nafta e diesel tratado. Um 

depurador de sulfeto de hidrogênio e uma purga de gás são geralmente 

usados para melhorar a qualidade do hidrogênio reciclado. 
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Figura 2.4 –  Unidade de hidrodessulfurização de diesel. 

Fonte: Fahim et al., 2012. 

 

 As condições de operação de uma unidade de HDS incluem pressão, 

temperatura, carga do catalisador, vazão de carga e a pressão parcial do hidrogênio. Esta 

última deve ser maior do que a pressão parcial dos hidrocarbonetos, o que poderia ser 

garantido pela alta pressão e pela alta vazão de hidrogênio (de reposição e reciclo), uma 

vez que  o aumento da pressão parcial de hidrogênio melhora a remoção de compostos 

de enxofre (Heinrich e Kasztelan, 2001). 

 De acordo com Raseev (2003), a hidrodessulfurização do óleo diesel pode ser 

considerada um processo brando, uma vez que ocorre a pressões relativamente baixas (3 

MPa a 6 MPa), temperatura moderada (máx. 380 °C) e baixo tempo de residência da 

carga no reator. Os catalisadores empregados são geralmente à base de cobalto-

molibdênio, e as cargas são praticamente isentas de olefinas, uma vez que são oriundas 

de destilação direta. 
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2.3 O óleo diesel 

 

2.3.1 Motor de ignição por compressão 

 

Os motores movidos a diesel, juntamente com os motores a gasolina, 

denominam-se motores de combustão interna. São motores em que o combustível é 

queimado num espaço fechado e que utilizam a energia do gás em expansão proveniente 

da combustão (Pulkrabek, 2003). Considerando o motor diesel, a ignição por 

compressão inicia-se com a compressão do ar por um pistão, alcançando temperaturas 

na faixa de 500 °C a 800 °C. A seguir o óleo diesel é nebulizado por bicos injetores. 

Devido à alta temperatura da câmara, o combustível se vaporiza e se mistura com o ar, 

entrando em combustão espontânea devido à alta temperatura, ou seja, não há presença 

de uma centelha gerada por uma vela. 

Desde seu aparecimento em 1890, o motor diesel rapidamente tornou-se a 

principal escolha para várias aplicações industriais e marítimas. Entretanto, seu uso 

ficou limitado apenas à área automotiva e de aviação. O fornecimento de combustível 

era o maior obstáculo para um motor mais veloz e menos pesado, apropriado para o uso 

automotivo. A injeção de ar comprimido era complicada e requeria uma bomba de ar 

que não podia ser reduzida em tamanho ou peso. Em 1922, Robert Bosch começou a 

desenvolver um sistema de injeção de combustível para motores diesel (Adler, 1994). 

Em 1923, cerca de uma dúzia de diferentes modelos foram desenvolvidos e testes 

iniciais estavam em andamento. O projeto final foi aprovado em 1925 e a primeira série 

produzida de bombas de injeção de combustível chegaram ao mercado. 

Esse sistema de injeção de combustível abriu as portas para o uso generalizado 

do motor diesel. Em meados da década de 30 do século XX, já existia uma grande 

quantidade de caminhões e ônibus funcionando com motor diesel; no entanto, apenas 

um pequeno número de automóveis era movido a diesel. Com o início da II Guerra 

Mundial em 1939, o motor diesel foi usado em larga escala em automóveis. Após a 

Segunda Guerra Mundial, a economia de combustível desse tipo de motor causou um 

rápido aumento do seu uso em automóveis em toda a Europa. A abundância de gasolina 

barata nos Estados Unidos reduziu os incentivos para a adoção do motor diesel em 

caminhões e automóveis. Mesmo assim, durante este período, a popularidade do motor 

diesel para uso em estradas de ferro, setor marítimo e em equipamentos de construção 
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pesada, aumentou (Westbrook e Lecren, 2003). O primeiro protótipo de motor diesel foi 

alimentado com óleo vegetal. Os combustíveis utilizados nesses motores, ao longo do 

tempo, variaram de gás natural aos óleos pesados, sendo o óleo diesel o mais utilizado. 

 

2.3.2 Óleo diesel no Brasil 

 

O diesel é resultado de um processo de refino do combustível fóssil, o petróleo. 

É constituído majoritariamente por hidrocarbonetos parafínicos e naftênicos e por 

compostos de enxofre, azoto, sais, e água em quantidades relativamente menores 

(Barquette, 2008). 

Dentre os derivados do petróleo, o diesel tem uma função essencial na economia 

devido ao seu uso nos setores agrícola e industrial. Dados da Empresa de Pesquisa 

Energética revelam que o óleo diesel é o derivado de petróleo mais consumido no país 

(48,1%), seguido pela gasolina (30,9%) e etanol (12,5%). Quando comparado com 

outras fontes de energia tais como a eletricidade, o consumo final de diesel continua 

sendo o maior, atingindo um percentual de 18,1% (Figura 2.5).  

 

Figura 2.5 – Consumo final de energia por fonte. 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética, 2013. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Prot%C3%B3tipo
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%93leo_vegetal
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Entre os elementos que explicam o crescimento no consumo de óleo diesel no 

país está o licenciamento, entre 2011 e 2012, de mais de 312 mil novos caminhões. O 

consumo agregado do setor de transporte de carga e de pessoas, cresceu à expressiva 

taxa de 7,2% (Empresa de Pesquisa Energética, 2013). 

 

2.3.3 Especificações do óleo diesel no Brasil 

 

Devido a preocupação global com o meio ambiente, programas destinados a 

controlar as emissões de poluentes, como o 1990 Clean Air Act Amendment e o 

Protocolo de Kyoto, foram implementados em vários países.  No Brasil, até a década de 

1950 não havia uma preocupação primordial com os aspectos ambientais; as normas 

existentes limitavam-se ao saneamento, a conservação e a preservação do patrimônio 

natural, histórico e artístico, e à solução de problemas provocados por secas e enchentes.

 Na década de 1960, o Governo brasileiro se comprometeu com a conservação e 

a preservação do meio ambiente, efetivadas por meio de sua participação em 

convenções e reuniões internacionais, como por exemplo, a Conferência Internacional 

promovida pela UNESCO, em 1968, sobre a Utilização Racional e a Conservação dos 

Recursos da Biosfera.  

A partir de 1970 passaram a ser observados graves problemas de poluição 

atmosférica nas áreas de grandes cidades, como São Paulo, Cubatão e Porto Alegre, 

evidenciaram evidenciando a necessidade de se adotar políticas públicas sobre o tema 

(Duarte, 2006). Foi criada a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, pelo 

Decreto nº 73.030, de 30 de outubro de 1973, que se propôs a discutir junto à opinião 

pública a questão ambiental, fazendo com que as pessoas se preocupassem mais com o 

meio ambiente e evitassem atitudes predatórias. Várias medidas legais foram tomadas 

posteriormente com o objetivo de preservar e conservar os recursos ambientais e de 

controlar as diversas formas de poluição. O Governo Federal, por intermédio da SEMA, 

instituiu a Política Nacional do Meio Ambiente (Lei nº 6.938/81). Foi criado, também, o 

Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) que tem poderes regulamentadores 

e estabelece padrões de meio ambiente.Na década de 80 do século XX, com o 

crescimento da frota automobilística no Brasil, o Governo Federal propôs o 

estabelecimento de um programa de controle de poluição veicular, criado por meio da 

Resolução do Conama de nº 05, de 15 de junho de 1989. O Programa Nacional de 

Controle de Qualidade do Ar — PRONAR — tem o intuito de promover a orientação e 
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controle da poluição atmosférica no país. Conforme a resolução, a estratégia básica do 

PRONAR é estabelecer limites nacionais para as emissões, por tipologia de fontes e 

poluentes prioritários, reservando o uso dos padrões de qualidade do ar como ação 

complementar de controle.  

Ainda na década de 1980, a Companhia de Tecnologia de Saneamento 

Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), órgão técnico conveniado do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), desenvolveu as bases técnicas que culminaram 

com a Resolução Conama nº 18, de 06 de maio de 1986, que dispõe sobre a instituição 

do Programa de Controle da Poluição do Ar por veículos Automotores – PROCONVE 

(Mendes, 2004). Esse programa definiu os primeiros limites de emissão para veículos 

leves, e contribuiu para o atendimento dos Padrões de Qualidade do Ar instituídos pelo 

PRONAR.  

O controle do Programa é realizado mediante a classificação dos veículos em 

função do   seu Peso Bruto Total (PBT), sendo fase "L” para veículos leves e "P” para 

veículos pesados. A Tabela 2.4 mostra as fases de implantação do PROCONVE para 

veículos leves e suas principais características. 

 

Tabela 2.4 – Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos leves. 

Fase Implantação Característica/Inovações Tecnológicas 

Fase L-1 1988-1991 

Iniciou-se o controle das emissões evaporativas. As principais 

inovações tecnológicas que ocorreram nesta fase foram: reciclagem 

dos gases de escapamento para controle das emissões de NOx; 

injeção secundária do ar no coletor de exaustão para o controle de CO 

e HC; implantação de amortecedor da borboleta do carburador para 

controle do HC e a otimização do avanço da ignição. 

Fase L-2 1992-1996 

Nessa fase investiu-se na adequação de catalisadores e sistemas de 

injeção eletrônica para uso com mistura de etanol, em proporção 

única no mundo. As principais inovações nos veículos foram a 

injeção eletrônica, os carburadores assistidos eletronicamente e os 

conversores catalíticos. Em 1994 iniciou-se o controle de ruído dos 

veículos. 

Fase L-3 1997-2004 
Em face da exigência de atender aos limites na Resolução CONAMA 

N° 15 de 1995, ocorreram reduções bastante significativas em relação 
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aos limites anteriores, e o fabricante/importador empregou, 

conjuntamente, as melhores tecnologias disponíveis para a formação 

de mistura e controle eletrônico do motor como, por exemplo, o 

sensor de oxigênio. 

Fase L-4 2005-2008 

Tendo como referência a Resolução CONAMA Nº 315 de 2002, a 

prioridade é a redução das emissões de HC e NOx. Para o 

atendimento desta fase, se deu o desenvolvimento de motores com 

novas tecnologias como a otimização da geometria da câmara de 

combustão e dos bicos de injeção, o aumento da pressão da bomba 

injetora e a injeção eletrônica. 

Fase L-5 2009-2013 

A prioridade na fase L-5 continua sendo a redução das emissões de 

HC e NO. De maneira análoga à fase L-4, as inovações tecnológicas 

se deram na otimização da geometria da câmara de combustão e dos 

bicos, o aumento da pressão da bomba injetora e a injeção eletrônica. 

Fase L-6 
A partir de 

2013 

Esta fase estabelece, basicamente, novos limites máximos para a 

emissão de escapamento de veículos automotores leves de 

passageiros de massa menor ou igual a 1.700 kg e veículos leves 

comerciais com massa superior a 1.700 kg. Ambas as categorias são 

para uso rodoviário, e contemplam tanto veículos do ciclo Otto 

quanto Diesel. Para o futuro ainda está prevista a introdução de 

catalisadores de oxidação, de filtro de particulados e de recirculação 

de gases. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente, 2009.  

 

 Veículos pesados de transporte de passageiros e/ou carga com peso total máxima 

maior que 3.856 kg, ou peso do veículo em ordem de marcha maior que 2.720 kg, são 

os principais emissores de material particulado e óxidos de nitrogênio. A Tabela 2.5 

mostra as fases de implantação e suas principais características para veículos pesados.  
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Tabela 2.5 – Estratégia de implantação do PROCONVE para veículos pesados.  

Fase Implantação Característica/Inovações Tecnológicas 

Fases 

P-1 e 

P-2 

1990-1993 

Já em 1990 estavam sendo produzidos motores com níveis de 

emissão menores que aqueles que seriam requeridos em 1993 

(ano em que teve início o controle de emissão para veículos 

deste tipo com a introdução das fases P-1 e P-2). Nesse 

período, os limites para emissão gasosa (fase P-1) e material 

particulado (fase P-2) não foram exigidos legalmente. 

Fase P-3 1994-1997 

Nessa fase investiu-se na adequação de catalisadores e 

sistemas de injeção eletrônica para uso com mistura de 

etanol, em proporção única no mundo. As principais 

inovações nos veículos foram a injeção eletrônica, os 

carburadores assistidos eletronicamente e os conversores 

catalíticos. Iniciou-se o controle de ruído dos veículos. 

Fase P-3 1997-2004 

O desenvolvimento de novos modelos de motores visaram a 

redução do consumo de combustível, aumento da potência e 

redução das emissões de óxidos de nitrogênio (NOx) por 

meio da adoção de intercooler e motores turbo. Nesta fase se 

deu uma redução drástica das emissões de CO (43%) e HC 

(50%). 

Fase P-4 1998-2002 Reduziu ainda mais os limites criados pela fase P-3. 

Fase P-5 2003-2008 
Teve como objetivo a redução de emissões de material 

particulado (MP), NOx e HC. 

Fase P-6 2009-2011 

O objetivo principal, assim como na fase cinco, era a redução 

de emissões de material particulado (MP), NOx e HC. A fase 

P-6, entretanto, não foi implantada na data prevista, em razão 

de atrasos na especificação do combustível (diesel) a ser 

comercializado no interior e nas regiões metropolitanas, e 

consequente inviabilização da produção de combustíveis e de 

inovações tecnológicas de motores. A redução da 

concentração de enxofre presente no combustível constituía 

condição importante para o atendimento dos limites 

estabelecidos na fase P-6, vez que a formação de compostos 
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de enxofre na combustão contribui para o denominado 

"envenenamento" do catalisador, não propiciando o bom 

funcionamento do mesmo na redução das emissões de NOx e 

HC. 

Fase P7 2012-2016 

A fase P-7 apresenta limites ainda mais rígidos de emissão, e 

que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2012. Essa fase 

implica na disponibilização ao mercado de um óleo diesel 

com teor aproximado de 10 ppm de enxofre. Pelo 

cronograma em vigor, as indústrias automobilísticas e de 

combustíveis têm até 2016 para se adaptarem às novas 

normas técnicas, disponibilizando no mercado brasileiro 

diesel e motores nos padrões que já são adotados na Europa. 

Fonte: Adaptado de Ministério do Meio Ambiente, 2009. 

 

Paralelamente ao desenvolvimento do PROCONVE, as especificações para óleo 

diesel - foram sendo estabelecidas ao longo dos anos, através de regulamentos técnicos 

constantes em Portarias e Resoluções publicados pela ANP. Os combustíveis 

comercializados atualmente no Brasil devem atender a especificações físico-químicas 

determinadas pela ANP em todas as etapas de produção, distribuição e revenda dos 

produtos. O contínuo monitoramento da qualidade dos combustíveis derivados de 

petróleo constitui uma das ferramentas da ANP para a proteção dos direitos dos 

consumidores, e consequentemente estabelecendo um preceito legal que é o 

desenvolvimento sustentável (Souza Júnior, 2013; Souza Júnior et al., 2013). 

 A Tabela 2.6 mostra o histórico da legislação para óleo diesel, e as alterações 

das especificações do teor de enxofre no Brasil. Em 2001, o óleo diesel comercializado no 

Brasil era classificado em Metropolitano (máximo de 2000 mg/kg de enxofre) e Interior 

(máximo de 3500 mg/kg de enxofre). A partir de 2006, houve redução nos teores máximos 

de enxofre para o diesel metropolitano e interior para 500 mg/kg e 2000 mg/kg, 

respectivamente. Em 2008, o diesel interior teve seu teor de enxofre máximo reduzido para 

1800 mg/kg. A partir de 2009, a nomenclatura do óleo diesel foi modificada, sendo este 

classificado pela concentração máxima de enxofre (S) permitida em S500 e S1800. Houve 

ainda a introdução no mercado do diesel tipo S50. Por fim, em 2013 passou a ser 

obrigatória a comercialização do diesel S10, além do S500. 
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Nesse sentido, a ANP tem atuado em consonância com os objetivos do 

PROCONVE. Mediante a implementação das resoluções e o monitoramento do respectivo 

cumprimento, a ANP contribui diretamente para à redução dos níveis de emissão de 

poluentes por veículos automotores e para à melhoria da qualidade dos combustíveis 

líquidos.  

 

Tabela 2.6 – Histórico da legislação para o óleo diesel no Brasil. 

Legislação Descrição 
Especificação para Enxofre 

(mg/kg) 

2001 

Portaria ANP n° 310/2001 

e Regulamento Técnico 

06/2001 

Especifica o diesel B2 (2% em 

volume de biodiesel). Classifica 

o diesel comercializado no país 

como S500, Metropolitano e 

Interior. 

S500 – máximo 500  

Metropolitano – máximo 

2000  

Interior – máximo 3500  

2006 

Resolução ANP n° 

15/2006 e Regulamento 

Técnico 02/2006 

Especifica o diesel B2. Classifica 

o diesel comercializado no país 

como Metropolitano e Interior. 

Metropolitano – máximo 500  

Interior – máximo 2000  

2007 

Resolução ANP n° 

32/2007 e Regulamento 

Técnico 04/2007 

Especifica o diesel para a fase P6 

do Proconve. Surge o termo de 

S50. 

S50 – máximo 50   

2008 

Resolução ANP n° 

40/2008 e Regulamento 

Técnico 06/2008 

Especifica o diesel para a fase P7 

do Proconve.  
Diesel – máximo 10   

Resolução ANP n° 

41/2008 e Regulamento 

Técnico 02/2006 

Especifica o diesel Metropolitano 

e Interior. 

Metropolitano – máximo 500  

Interior – máximo 1800  

2009 

Resolução ANP n° 

31/2009 e Regulamento 

Técnico 04/2009 

Especifica o diesel para a fase P7 

do Proconve. Surge o termo S10. 
S10 – máximo 10   

Resolução ANP n° 

42/2009 e Regulamento 

Técnico 08/2009 

A classificação do diesel é 

alterada para S50, S500 e S1800. 

O diesel também passa a ser 

classificado quanto à adição de 

biodiesel, em tipos A e B. 

S50 – máximo 50 

S500 – máximo 500 

S1800 – máximo 1800  

2010 

Resolução ANP n° 

33/2010  

Determina a comercialização do 

S500, considerando a 

substituição do óleo diesel S1800 

pelo S500, e em quais localidades 

é obrigatória a venda de S500. 

- 

2013 
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Resolução ANP n° 

50/2013 e Regulamento 

Técnico 04/2013 

Especifica o diesel para a fase P7 

e L6 do Proconve. A partir desta 

resolução, o diesel classifica-se 

em A e B quanto à adição de 

biodiesel, e em S10 e S500. 

S10 – máximo 10 

S500 – máximo 500 

 

2.3.4 Propriedades do óleo diesel 

 

Para um melhor funcionamento de um motor, o combustível utilizado deve 

apresentar um teor energético elevado como é o caso da gasolina e do diesel. No 

entanto, devido aos diferentes processos de combustão utilizados nos motores movidos 

com estes combustíveis, as propriedades físico-químicas destes dois diferem 

significativamente. A seguir, são apresentadas várias características do diesel e suas 

implicações no funcionamento do motor. 

 

Enxofre Total 

 

O enxofre é um elemento natural em todos os óleos crus. Os combustíveis 

destilados, tais como o óleo diesel, tem um teor de enxofre menor, devido ao processo 

de refino.  

O teor de enxofre do óleo diesel é conhecido por afetar o material particulado 

(MP) das emissões de escape. Durante sua queima na câmara de combustão do motor, 

dá origem à formação de óxidos de enxofre, que reagem com o vapor de água 

resultando no ácido sulfúrico. Do mesmo modo que o ácido sulfúrico, se esses vapores 

ácidos condensarem-se, atacam as superfícies metálicas provocando o desgaste do 

motor. O enxofre do combustível também pode provocar a formação de depósitos no 

motor... 

 A eliminação total do enxofre no combustível acarreta, por outro lado, a 

eliminação da substância presente no diesel que tem a capacidade de lubrificar os 

componentes móveis do sistema de injeção. 

 

Massa Específica 

 

A massa específica é a massa por unidade de volume de combustível. É uma 

propriedade física fundamental que pode ser usada em conjunto com outras 
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propriedades para caracterizar tanto as frações leves quanto as pesadas dos produtos de 

petróleo. A determinação exata desta característica também é necessária para a 

conversão de volumes medidos em volumes à temperatura especificada, no caso 20 ºC.  

A massa específica do óleo diesel depende fortemente da massa específica dos 

compostos individuais que o formam, estando relacionada com o conteúdo aromático, 

naftênico e parafínico, afetando assim, certas propriedades como a volatilidade. As 

parafinas são os grupos com menor massa específica, e, por outro lado, os aromáticos e 

os naftenos apresentam valores maiores. O tamanho das cadeias dos hidrocarbonetos 

também tem influência, pois quanto mais longas são as cadeias, maior é a massa 

específica (Altgelt e Boduszinsky, 1994). 

Os motores são projetados para operar com combustíveis em determinada faixa 

de densidade ou massa específica, tendo em vista que o sistema de injeção funciona 

com base métrica, na qual o volume da câmara de combustão é constante e o conteúdo 

energético é dependente da massa utilizada. Quando a densidade varia, o conteúdo 

energético da porção injetada e a relação ar-combustível, na câmara de combustão, 

ficam alterados variando a potência do motor (Song et al., 2000).  

Para que a combustão ocorra, deve existir uma razão estequiométrica ideal, ou 

seja, uma relação combustível/comburente (ar). Uma concentração de combustível 

maior que a de comburente caracteriza uma mistura rica. Por sua vez, uma quantidade 

de ar é maior que a de combustível indica uma mistura pobre.  

Valores de massa específica acima daquela a que o motor foi projetado, podem 

levar à mistura rica de ar/combustível, o que aumenta a emissão de poluentes como 

hidrocarbonetos, monóxido de carbono e material particulado. Valores baixos para a 

densidade podem favorecer a formação de mistura pobre, o que leva à perda de potência 

do motor e ao aumento de consumo de combustível.  

 

Ponto de Fulgor 

 

Ponto de fulgor é especificado para a segurança durante o transporte, 

armazenamento e manuseio. Corresponde a temperatura mínima, a pressão de 101,3 

kPa, em que os vapores de um combustível inflamam quando aplicada uma chama. 

 Um combustível de baixo ponto de fulgor pode ser um risco de incêndio, sujeito 

a inflamar, com possibilidade de ignição contínua e explosão. Também pode indicar a 

contaminação com combustíveis de baixo ponto de fulgor, como a gasolina.  
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O ponto de fulgor do combustível não tem qualquer relação significativa com o 

desempenho do combustível no motor. A temperatura de autoignição não é influenciada 

por variações no ponto de fulgor (Totten, 2003). 

 

Destilação 

 

A volatilidade é o principal determinante da tendência de uma mistura de 

hidrocarbonetos de produzir vapores potencialmente explosivos (ABNT NBR 9619). 

Antes de ocorrer a combustão num motor, o combustível vaporiza e mistura-se com o 

ar. Uma volatilidade baixa implica uma dificuldade acrescida na ocorrência da 

vaporização, o que leva a uma combustão incompleta. 

As características de destilação do óleo diesel exercem uma grande influência 

em seu desempenho. Para que haja uma combustão completa, além da proporção exata 

entre a mistura ar-combustível ainda deverá haver a atomização da massa de 

combustível na massa de ar, ou seja, as partículas de combustível deverão se misturar 

muito bem na massa de ar. Uma maior concentração da massa de combustível em um 

determinado ponto, ou seja, a proporção da mistura pode ser a ideal mas a mistura não 

está bem atomizada, poderá vir a provocar a falhas na reação de combustão.

 Combustíveis com baixa volatilidade tendem a reduzir a potência e a economia 

de combustível através de atomização pobre. Combustiveis com alta volatilidade 

também podem reduzir a produção de energia e economia de combustível através da 

obstrução de vapor no sistema de combustível ou pela entrada inadequada de gotas no 

bico injetor. 

Preferencialmente, a faixa de destilação deve ser tão baixa quanto possível, sem 

afetar adversamente o ponto de fulgor, a qualidade da queima, o poder calorífico ou a 

viscosidade do combustível (Westbrook e Lecren, 2003). Desta forma, a vaporização e 

mistura com o ar é mais fácil, o que facilita o arranque do motor, assim como uma 

combustão mais eficiente reduzindo assim a formação de resíduos.   

Em uma análise de destilação, são feitas observações sistemáticas de leituras de 

temperatura e volumes de condensado (ou recuperado), e a partir destes dados, a curva 

de ebulição é determinada. Se a temperatura - de 10% de recuperado é muito alta, pode 

resultar em uma partida deficiente. Um intervalo de ebulição excessivo entre 10-50% 

recuperados pode aumentar o tempo de aquecimento. Uma temperatura mais baixa em 

50% é desejável para minimizar o odor, além de contribuir para o bom desempenho do 



2. Aspectos Teóricos   

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                  27 

 

motor quando o mesmo já se encontra em funcionamento e nas retomadas de 

velocidade. Temperaturas mais baixas a partir de 85% de recuperados minimizam a 

formação de depósitos no motor, emissões gasosas de hidrocarbonetos que não sofreram 

combustão, emissão de fumaça preta e de óxidos de nitrogênio (Dyroff, 1993). 

A temperatura de 50% de recuperados geralmente é tomada como uma indicação 

geral das características de destilação de um combustível quando um único valor 

numérico é utilizado sozinho. Por exemplo, em motores de alta velocidade, com 50% de 

evaporados acima de 302 ºC, pode ocorrer a formação de fumaça, produção de odor 

desagradável, contaminação do óleo lubrificante e formação de depósitos no motor. No 

outro extremo, um combustível com temperatura excessivamente baixa 50% de 

destilação, apresentaria baixos valores de viscosidade e poder calorífico por unidade de 

volume. Portanto, uma faixa de temperatura entre 232-280 ºC em 50% é desejável para 

a maioria dos motores diesel de velocidades mais elevadas (Dyroff, 1993). 

Pelas razões acima expostas, alguns pontos da curva de destilação são 

considerados mais importantes e estão incluídos nas especificações da ANP para o óleo 

diesel -, como os pontos de 10%, 50%, 90% e 95%. A ASTM D86 também define, além 

da temperatura, outros parâmetros a serem observados durante uma destilação física, a 

saber: 

 

- Taxa de destilação: refere-se a quantidade de combustível, em mililitro, que é 

destilada por minuto. Para que um resultado seja válido, a taxa média deve ser de 4,5 

mL/min.  

 

- Recuperação: volume máximo de condensado, observado na proveta graduada, 

em conexão com uma leitura simultânea de temperatura. 

 

- Resíduo: volume de resíduo no balão, medido em mililitros e expresso como 

porcentagem do volume de amostra. 

 

- Recuperação total: porcentagem combinada entre a recuperação porcento e o 

resíduo no balão. 

 

- Perda: cem menos a recuperação total. Para que um resultado seja válido, a 

perda deve ser no máximo 2,5%. 
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Viscosidade  

 

A viscosidade de um combustível indica sua resistência ao escoamento e está 

relacionada com a facilidade de moléculas individuais de líquidos poderem mover-se 

em relação às outras. Portanto, depende das forças atrativas entre as moléculas e do fato 

de existirem ou não características estruturais que façam as moléculas tornarem-se 

emaranhadas (Brown et al., 2005). Seu controle visa permitir boa atomização do óleo e 

preservar suas características lubrificantes. 

A viscosidade máxima está limitada pela concepção e dimensão do motor, e 

pelas características do sistema de injeção. Viscosidade além dos valores especificados 

acarreta sobrecarga do sistema de injeção, uma vez que a pulverização do combustível 

na câmara de combustão é incorreta. Como resultado, o combustível não é bem 

misturado com o ar necessário para a combustão, resultando em perda de potência e 

economia. Implica também em um aumento da resistência, provocando desgaste nas 

bombas e estragos no sistema de filtração (Dyroff, 1993).  

Combustíveis com baixa viscosidade ocasionam uma queda na capacidade de 

pressurização pelo sistema de injeção resultando em uma maior quantidade de 

combustível injetada, comprometendo assim a potência e a economia. O desgaste 

precoce dos elementos do sistema de injeção pode ocorrer porque as propriedades de 

lubrificação tendem a diminuir com a viscosidade (Garrett, 1994). 

Como a viscosidade é dependente da temperatura, o efeito das variações de 

temperatura na viscosidade cinemática do diesel deve ser o menor possível com o 

intuito de reduzir a sensibilidade do motor às mudanças do clima. Em climas muito 

quentes ou muito frios, a mistura de outros tipos de diesel pode permitir o acerto da 

viscosidade ideal. 

 

Propriedades à baixa temperatura 

 

O óleo diesel possui hidrocarbonetos lineares e ramificados (parafinas). À 

medida que a temperatura é reduzida, a solubilidade das parafinas presentes no 

combustível diminui. (Westbrook e Lecren, 2003). Em algum momento, cristais 

começarão a precipitar e caso ocorra muita precipitação, os cristais podem bloquear o 

fluxo de combustível através dos filtros entre o tanque e o sistema de injeção. Neste 

caso, é muito importante que o diesel esteja preparado para condições ambientais frias 
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(Bacha et al., 2007). Entretanto, a presença de cristais de parafina em combustíveis não 

garante que o combustível obstruirá os filtros ou outros componentes do sistema de 

combustível. A tendência de um combustível para obstruir telas e filtros a baixas 

temperaturas é uma propriedade dinâmica dependente do tamanho e da forma dos 

cristais. Por esta razão, inúmeros testes dinâmicos para baixa temperatura têm sido 

desenvolvidos (Song et al., 2000). Os principais são: 

 

- Ponto de Entupimento de Filtro a Frio (PEFF): também chamado CFPP (Cold 

Filter Plugging Point). Este teste foi criado - para produzir resultados indicativos do 

desempenho do combustível a baixa temperatura. Baseia-se na temperatura em que um 

certo volume de combustível atravessa um filtro num intervalo específico de tempo. 

 

- Ponto de Névoa: também conhecido como cloud point, corresponde a 

temperatura à qual ocorre a precipitação da parafina. À medida que o ponto de névoa 

aumenta, a aplicabilidade do combustível para a operação a baixa temperatura diminui. 

 

- Ponto de Fluidez: corresponde a temperatura mais baixa a que um combustível 

pode ser bombeado. O ponto de fluidez deve ser considerado apenas como um guia para 

a temperatura mais baixa a que um combustível pode ser usado. Também é chamado de 

pour point. 

 

Para qualquer combustível, não haverá problemas de precipitação a temperaturas 

acima do ponto de névoa. Em temperaturas abaixo do ponto de fluidez, é altamente 

improvável que o combustível proporcione um desempenho satisfatório. Não é 

incomum obter um desempenho satisfatório do motor com um combustível a uma 

temperatura ambiente, entre o ponto de névoa e o ponto de fluidez (Westbrook e Lecren, 

2003). O grau de desempenho e a temperatura dependem do motor, do design do 

veículo e da configuração do sistema de combustível.  

Os veículos e os sistemas de combustível com pequeno diâmetro, constrições, 

filtros de baixa porosidade, tubulações de combustível expostos à temperatura ambiente 

ou vento tenderão a um pior desempenho. Sistemas com isolamento, aquecedores 

complementares ou grandes partes do sistema de combustível em proximidade com o 

calor do motor, provavelmente terão um desempenho melhor em temperaturas mais 

baixas (Westbrook e Lecren, 2003). 
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2.4 Destilação simulada 

 

Conhecer os pontos de ebulição do petróleo e seus derivados tem sido parte 

essencial para determinar a qualidade desses produtos. Em alternativa à destilação física 

temos a destilação simulada por cromatografia gasosa. Operado em condições 

apropriadas, um cromatógrafo a gás funciona como uma unidade de microdestilação 

altamente eficiente (Schwartz et al., 1987).  

A curva de destilação pode ser usada para avaliar frações de óleo, para monitorar 

a qualidade durante o transporte de cargas, e prover informações para otimização dos 

processos na refinaria. Por esta técnica ser extremamente rápida e confiável na análise 

de frações de petróleo, tem uma importante implicação econômica no processo. Um 

completo desenvolvimento dos métodos de destilação simulada para aplicação em 

procedimentos de rotina pode contribuir significativamente na obtenção de informações 

dos pontos de ebulição dos produtos originados em uma refinaria. 

 

2.4.1 Cromatografia gasosa e destilação simulada 

 

Cromatografia gasosa é um método de separação de componentes voláteis. É 

uma técnica de fracionamento altamente eficiente e amplamente utilizada na 

determinação de componentes presentes em uma amostra (Collins et al., 2006). 

Na cromatografia gasosa convencional, uma pequena quantidade (1 à 5 

microlitros) de amostras líquidas é injetada por uma seringa em uma porta de injeção 

aquecida, na qual o líquido é vaporizado. Um gás de arraste inerte (hélio, nitrogênio ou 

hidrogênio) transporta a amostra vaporizada através de uma coluna, na qual é realizada 

a separação. Finalmente, o fluxo de gás contendo os compostos separados chega ao 

detector. O sinal do detector é monitorado constantemente por um dispositivo de 

gravação que detecta os componentes em função do tempo transcorrido, resultando em 

picos individuais em forma de curva gaussiana. 

A destilação simulada é um método cromatográfico que vem sendo 

desenvolvido para simular o ponto de ebulição verdadeiro ou a destilação física. Tem 

como premissa o fato de que hidrocarbonetos efluem da coluna cromatográfica na 

ordem crescente dos seus pontos de ebulição (Durand et al., 1999). Isso é obtido através 

do uso de fases estacionárias apolares, como as metilpolisiloxanas e as 5%-fenil-
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metilpolisiloxanas (Peaden, 1994). A escolha definitiva da fase está diretamente 

relacionada à concordância entre o resultado da análise e as curvas de destilação reais, e 

também com a estabilidade da fase no que diz respeito às temperaturas máximas de 

utilização. 

De acordo com Neer e Deo (1995), a destilação simulada é realizada a partir do 

estabelecimento de um protocolo de análise que deve incluir: 

 

a) uma análise em branco (com solvente ou não); 

b) uma análise de uma mistura de parafinas de cadeia normal com   

pontos de ebulição bem conhecidos; 

c) uma análise de uma amostra de referência. 

 

A análise em branco serve para eliminar fatores como impurezas do gás de 

arraste, ruído provocado pelo detector, sangramento da coluna e impurezas do septo, 

devendo ser subtraído dos cromatogramas das amostras (Ferreira e Aquino Neto, 2005). 

A análise da mistura de parafinas, por sua vez, permite a construção de uma curva de 

calibração, conforme Figura 2.6. Esta curva correlaciona os pontos de ebulições com o 

tempo de retenção de cada componente da mistura. A amostra de referência deve ser 

analisada nas mesmas condições e serve para validar a curva de calibração.  

Os injetores preferencialmente utilizados para as análises de destilação simulada 

são o injetor na coluna a frio (Neer e Deo, 1995; Bacaud e Rouleau, 1996) e o injetor 

por vaporização com temperatura programável (DiSanzo et al., 1988; Curvers e van den 

Engel, 1989). Esses injetores diminuem significativamente a discriminação, na agulha, 

de componentes mais pesados, na transferência da amostra da seringa para o 

cromatógrafo.  

No que diz respeito ao detector, sua resposta deve ser relacionada à massa ou ao 

volume dos componentes da amostra. Os dois detectores mais comumente utilizados são 

o detector por condutividade térmica e o detector por ionização em chama (Peaden, 

1994). 
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Tempo (min) 

 
                                         

 

 

Figura 2.6 – (a) Cromatograma de padrão de calibração com mistura de parafinas até n-

C60 e (b) Curva de calibração do referido padrão.  

 

O cromatograma de uma amostra é dividido em picos individuais que são 

comparados com o padrão de calibração. Cada pico tem um tempo de retenção 

associado e, portanto, o ponto de ebulição pode ser determinado através da curva de 

calibração, como representado pela Figura 2.7. 
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Figura 2.7 – Cromatograma de destilação simulada de uma amostra de óleo 

diesel. 

 

A análise cromatográfica por destilação simulada - fornece como resultado final, 

uma curva de destilação semelhante à curva gerada pelo método convencional PEV 

(Pontos de Ebulição Verdadeiros), mostrada na Figura 2.8. A diferença reside no fato 

que essa curva pode ser obtida em um intervalo de tempo menor, com maior precisão e 

os valores de PFE (Ponto Final de Ebulição) alcançados são bem mais altos (Shariff et 

al., 1994).  

 

Figura 2.8 – Curva de destilação obtida pelo método PEV. 

Fonte: Ferreira e Aquino Neto, 2005. 
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Uma das principais vantagens do uso da destilação simulada é, sem dúvida, o 

alto nível de automação envolvido no processo. Essa automação proporciona não 

somente uma melhor reprodutibilidade, como também uma menor intervenção por parte 

do operador. Além disso, há um maior detalhamento composicional da amostra 

(Spieksma, 1998).  

Atualmente, existem diversas normas publicadas pela American Society of 

Testing Materials (ASTM). Um breve resumo das normas ASTM de destilação 

simulada encontra-se na Tabela 2.7. 

A destilação simulada alcançou um status formal como norma internacional em 

1973, com a publicação das primeiras normas. Embora a técnica esteja bem 

estabelecida, a legislação brasileira ainda não a instituiu como metodologia para 

controle de qualidade de óleo diesel. 

 

Tabela 2.7 – Sumário dos métodos ASTM para destilação simulada. 

Métodos Aplicação e especificidades 

D3710 
Análise de gasolinas com ponto final até 260 °C. Usa 

detector de condutividade térmica. 

D7096 

Análise de gasolinas com ponto final até 280 °C. Permite 

também a análise de gasolina com etanol. Usa detector de 

ionização de chama e coluna capilar wide-bore. 

D2887 
Análise de produtos de petróleo com ponto final até 538 

°C. Usa detector de ionização de chama. 

D5399 

Análise de solventes de hidrocarbonetos, com ponto inicial 

mínimo de 37 ºC e ponto final máximo de 285 °C. A rampa 

de aquecimento usada é de 5 a 150 ºC. 

D7213 
Análise de destilados de petróleo com ponto inicial de 100 

ºC e ponto final menor que 615 °C.  

D6352 
Análise de destilados de petróleo com ponto inicial maior 

que 174 ºC e ponto final menor que 700 °C. 

D6417 

Estima a quantidade de óleo de motor volatilizado a 371 

ºC. Limita-se a amostras com ponto inicial acima de 126 

ºC. 

D5307 

Análise de óleo cru até 538 ºC (n-C42). O material que elue 

acima de 538 ° C é relatado como resíduo. Usa coluna 

empacotada. 

D7169 
Análise de óleo cru até 720 ºC (n-C100). Usa coluna 

capilar e cromatografia gasosa de alta temperatura. 
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2.5 Análise térmica 

 

Análise Térmica pode ser definida como um grupo de técnicas nas quais uma 

propriedade física de uma substância e/ou de seus produtos de reação é medida em 

função da temperatura, enquanto a substância é submetida a uma variação de 

temperatura controlada e programada sob uma atmosfera específica (Wendlandt, 1986; 

Haines, 2005). Vários métodos térmicos são conhecidos e tem ampla aplicação tanto em 

controle de qualidade, quanto em pesquisa na indústria. Na indústria petroquímica, as 

técnicas de termogravimetria (TG), derivada da termogravimetria (DTG) e calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) são largamente empregadas (Kök et al., 1997). 

A aplicação da análise térmica para estudar a cinética da combsutão de 

combustíveis fósseis tem alcançado ampla aceitação e aplicabilidade. Muitos dos 

trabalhos estão direcionados para correlacionar o comportamento térmico da amostra 

com a cinética. Uma vez que a energia de ativação da combustão de um óleo está 

relacionada a ignição do sistema, torna-se um parâmetro importante na avaliação da 

qualidade de um combustível (Leiva et al., 2006).  

 

2.5.1 Termogravimetria e derivada da termogravimetria (TG e DTG) 

 

 Termogravimetria ou análise termogravimétrica é definida como um processo 

contínuo de medição da variação de massa (perda ou ganho de massa) de uma 

substância ou material em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é 

submetida a uma programação controlada de temperatura (Mackenzie, 1979).  A partir 

desta análise podem ser observados fenômenos físicos, como sublimação, vaporização, 

absorção, adsorção e dessorção, e também fenômenos químicos, como por exemplo, as 

reações de decomposição térmica, que ocorrem podem envolver processos oxidativos 

ou de redução (Wendlandt, 1986). 

 Como resultados são geradas curvas que apresentam eventos térmicos em que a 

variação de massa (Δm) está envolvida. A avaliação destes resultados permite avaliar a 

estabilidade térmica do material, a composição e a estabilidade térmica dos compostos 

intermediários e final. As determinações quantitativas por TG são obtidas diretamente a 

partir dos degraus de perda de massa em função da temperatura ou do tempo, 

evidenciados nas curvas. Para facilitar tais determinações e aumentar a precisão e 
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exatidão da análise, assim como, melhorar a visualização dos eventos térmicos, pode-se 

trabalhar com a curva termogravimétrica derivada. 

A curva DTG registra a derivada primeira da curva de variação de massa em 

função da temperatura ou do tempo (Equação 3.2). Dessa forma, uma série de picos é 

obtida e a área abaixo dos picos é proporcional à variação de massa. Uma série de 

inflexões é obtida na curva DTG em função das etapas que envolvem variação de massa 

na curva TG.  O ponto de maior intensidade em uma inflexão, corresponde à 

temperatura em que a respectiva reação está ocorrendo (Tpico). A ausência de variação 

de massa na curva TG origina uma linha horizontal na curva DTG, uma vez que dm/dt = 

0. Pode-se atribuir para o primeiro ponto de temperatura em que a diferencial é diferente 

de zero, como sendo a primeira etapa de decomposição térmica, ou seja, a temperatura 

na qual o material analisado deixa de ser termicamente estável sob as condições 

experimentais utilizadas.  

  

𝑓 =  
𝑑𝑚

𝑑𝑡
  𝑜𝑢  𝑓 =  

𝑑𝑚

𝑑𝑇
                   (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.2) 

 

A curva DTG, portanto, permite a determinação mais rápida e clara da 

temperatura inicial (Ti), temperatura final (Tf) e temperatura máxima (Tmáx) em que 

ocorre um evento térmico. Além disso, os picos agudos permitem a diferenciação de 

eventos térmicos, que podem estar sobrepostos na curva TG (Paulik e Arnold, 1990).  

A Figura 2.9 ilustra uma curva TG hipoteticamente ideal e uma curva TG obtida 

experimentalmente (prática), e suas respectivas curvas DTG. 

 

 

Figura 2.9 – Representação de curvas TG ideal e experimental, e suas respectivas curvas 

DTG. 

Fonte: Salvio Neto, 2010. 
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2.5.2 Estudo cinético através da termogravimetria 

  

Svante Arrhenius (1889) estabeleceu que somente aquelas moléculas possuindo 

energia maior que uma certa quantidade de energia de ativação iriam reagir 

quimicamente. A energia de ativação (Ea) pode ser definida como sendo a energia 

necessária para que uma reação ocorra. Para um sistema reacional, além da energia de 

ativação outros parâmetros podem ser utilizados para prever o seu comportamento 

térmico, tais como o fator pré-exponencial (A) - frequência de colisões efetivas entre as 

moléculas - e a constante de velocidade a uma dada temperatura (k) (Ribeiro, 2009).  

Esses três parâmetros podem ser obtidos a partir de ensaios experimentais 

realizados por análise térmica. Arrhenius definiu uma equação que relaciona estes 

fatores: 

 

𝑘 =  𝐴 ∙  𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇                    (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.3) 

 

Vyazovkin e Goryachko (1992) desenvolveram um método cinético - Model-free 

kinetics - para o cálculo da energia de ativação efetiva (Ea) como uma função da 

conversão (α) da reação química, ou seja, E = f (α). Para tanto, diferentes taxas de 

aquecimento são usadas para avaliar reações simples e complexas por TG. A taxa de 

aquecimento, portanto, depende fundamentalmente da conversão (α), temperatura (T) e 

tempo (t).  

A análise é baseada no princípio da isoconversão, ou seja, para uma conversão 

constante, a taxa de reação é unicamente em função da temperatura (Vyazovkin e 

Wight, 1999). Para um experimento, são necessárias no mínimo três taxas de 

aquecimento diferentes (β) e suas respectivas curvas de conversão são avaliadas das 

curvas TG. 

Partindo da equação básica para cinética não isotérmica: 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=  𝑘(𝑇)  ∙  𝑓(𝛼)                   (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.4) 

  

Onde t é o tempo, T a temperatura, α é a extensão da conversão, f(α) o modelo 

de reação e k(T) o coeficiente taxa de reação de Arrhenius.  
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Substituindo o valor de k dado pela equação 3.3, e rearranjando a equação 3.4 

obtem-se: 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=  𝐴 ∙  𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇 ∙ 𝑓(𝛼)                   (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.5) 

 

Onde R é a constante universal dos gases. Dividindo a equação 3.4 pelo 

coeficiente taxa de aquecimento 𝛽 =  
𝑑𝑇

𝑑𝑡
: 

 

𝑑𝛼

𝑑𝑡
=  𝑘(𝑇) ∙  𝑓(𝛼)  →   

𝑑𝛼

𝑑𝑇
=   

𝑘

𝛽
 ∙  𝑓(𝛼)              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.6) 

 

Substituindo 2.6 em 2.5: 

 

1

𝑓(𝛼)
𝑑𝛼 =  

𝐴

𝛽
 ∙  𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇  ∙ 𝑑𝑇              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.7) 

Integrando até a conversão α, na temperatura T: 

 

∫
1

𝑓(𝛼)
𝑑𝛼

𝛼

0

=  
𝐴

𝛽
 ∙ ∫ 𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇  ∙ 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

               (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.8) 

 

 Desde que Ea/2RT seja >> 1, a integral da temperatura pode ser aproximada 

para: 

 

∫ 𝑒
−𝐸𝑎
𝑅𝑇  ∙ 𝑑𝑇

𝑇

𝑇0

≈
𝑅

𝐸𝑎
 ∙ 𝑇2  ∙ 𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇              (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.9) 

 Substituindo esse termo na integral da temperatura, temos que: 

 

∫
1

𝑓(𝛼)
𝑑𝛼

𝛼

𝛼0

=  
𝑘𝛽

𝛽
 ∙

𝑅

𝐸𝑎
 ∙ 𝑇2  ∙ 𝑒

−𝐸𝑎
𝑅𝑇                (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.10) 

  

 Fazendo ∫
1

𝑓(𝛼)
𝑑𝛼

𝛼

𝛼0
=  𝑔(𝛼), e rearranjando a equação 2.10 na forma 

logarítmica: 
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ln
𝛽

𝑇2
= 𝑙𝑛 [

𝑅𝑘𝛽

𝐸𝑎𝑔(𝛼)
−  

𝐸𝑎

𝑅𝑇
]               (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.11) 

 

 A equação 3.9 é definida como equação dinâmica, a qual pode ser usada para a 

determinação da energia de ativação para todos os valores de conversão (Leiva et al., 

2006). A equação 3.11 é usada para se estudar a influência da temperatura e do tempo 

na reação, sendo possível a determinação de parâmetros cinéticos como a energia de 

ativação e o fator pré-exponencial, e predição de dados de conversão (Castro, 2009). 
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3. Estado da Arte 

 

3.1 Aplicações da destilação simulada por cromatografia gasosa (CG) 

 

A análise de hidrocarbonetos em petróleo e seus produtos iniciou em meados de 

1800. Os métodos iniciais baseavam-se em propriedades físicas tais como ponto de 

ebulição e massa específica. Em 1928, o American Petroleum Institute (API) deu início 

ao Projeto 6, o qual tinha por objetivo separar, identificar e determinar os componentes 

químicos das frações de petróleos comerciais. A partir deste programa, a cromatografia 

em coluna de adsorção foi desenvolvida para a separação de hidrocarbonetos. Devido as 

necessidades militares da Segunda Guerra Mundial nos anos 40 do século XX, 

laboratórios de petróleo rapidamente desenvolveram métodos espectroscópicos. A 

espectrometria de massa foi introduzida em 1943 para análise de gás. A partir daí, essa 

técnica começou a substituir o método de destilação fracionada de baixa temperatura 

para hidrocarbonetos leves desenvolvido por Podbielniak (1933).  

A cromatografia gasosa foi desenvolvida somente no início de 1950.Smith et al. 

(2004), mostraram que o desenvolvimento da CG e a análise de petróleo e seus 

derivados estão relacionados. Com efeito, o primeiro Simpósio Internacional sobre 

cromatografia em fase de vapor (gás) foi patrocinado pelo Instituto Britânico do 

Petróleo em 1956, no qual foram apresentados trabalhos que descreviam a análise do 

gás de refinaria, solventes aromáticos em naftas e em amostras provenientes de motores 

de combustão interna. Até então, a maior parte das análises mostradas nas apresentações 

eram realizadas em cromatógrafos homebuilt1. No mesmo evento também foi 

apresentado o primeiro cromatógrafo a gás comercial juntamente com o primeiro 

detector por ionização. 

O rápido desenvolvimento da CG continuou em paralelo com suas aplicações no 

refinamento de petróleo. O refino é primariamente um processo de destilação e os 

métodos baseados em destilações tem sido largamente empregados para caracterizar 

óleos crus e suas frações. Dados cromatográficos vem sendo utilizados com maior 

frequência em relação as destilações convencionais por fornecerem resultados com 

maior precisão.  

                                                           
1 Tradução do inglês: "construído em casa". A expressão denota que os cromatógrafos eram construídos 
artesanalmente pelos próprios pesquisadores. 
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A necessidade de informações dos processos é constante em uma refinaria. 

Assim, a combinação entre o tempo de análise e a necessidade de informações para o 

controle dos processos de refino foi alcançada pela destilação convencional. A 

introdução de destilações simuladas paralela à necessidade de dados mais precisos e 

detalhados, vem otimizar o processo de refino, uma vez que a utilização de CG envolve 

o estabelecimento de relações entre composição e parâmetros de desempenho dos 

produtos analisados. 

Eggertsen et al. (1960), relataram pela primeira vez um método de cromatografia 

gasosa que podia ser utilizado para simular o ponto de ebulição verdadeiro (PEV) de 

amostras de hidrocarbonetos. A técnica usava coluna empacotada2, programação de 

temperatura e detector de condutividade térmica. Era aplicável a destilados de petróleo 

na faixa de -40 a 400 ºC. Os tempos de retenção foram correlacionados com os pontos 

de ebulição e a resposta do detector correlacionada com a quantidade de material 

“destilado”. A eficiência do método foi confirmada por Green et al. (1964), pois foram 

os primeiros a usarem a frase “destilação simulada por cromatografia gasosa”. O 

método desenvolvido usava detector de ionização de chama, e era aplicável a produtos 

de petróleo com pontos de ebulição até 1000 ºF (538 ºC) e amostras contendo até 85% 

de compostos não-voláteis. No ano seguinte, Worman e Green (1965) publicaram um 

artigo relatando a extensão do método anterior, que agora poderia ser usado para frações 

de petróleo com pontos finais de ebulição acima de 1000 ºF. Isso foi possível devido a 

utilização de padronização interna, sendo n-octano o padrão interno para amostras com 

ponto inicial de ebulição (PIE) acima de 350 ºF (~ 177 ºC), e uma mistura de parafinas 

do nonano ao dodecano para amostras com PIE abaixo de 350 ºF. 

A destilação simulada continuou a ganhar aceitação geral a medida que o 

método foi sendo aperfeiçoado e correlações com destilações físicas desenvolvidas. O 

método ASTM D2887 foi publicado em 1973 para padronizar o uso da destilação 

simulada para produtos de petróleo, complementando os procedimentos de destilação 

física comumente utilizados: ASTM D86 (destilação à pressão atmosférica), ASTM 

D1160 (destilação à vácuo) e ASTM D2892 (pontos de ebulição verdadeiros). As 

determinações dos pontos de ebulição eram normalmente obtidas em colunas com fases 

                                                           
2 O termo coluna empacotada (do inglês “packed column”) em cromatografia é empregado para 
descrever o tipo de coluna na qual a fase estacionária é constituída por partículas ou por um filme 
polimérico depositado na superfície de partículas sólidas (denominadas suporte), as quais são colocadas 
dentro de um tubo de forma a preenchê-lo por completo. Às vezes estas colunas são também 
denominadas colunas recheadas. 
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líquidas de silicone. Estas fases líquidas incluem OV-101, UC-W98, UCW-982 e 

Supelco 21003. Zuber e Bartl (1989) mostraram em sua revisão que os pesquisadores 

Butler et al. e Huber examinaram trabalhos anteriores e descreveram a teoria, princípios 

e metodologia de destilação simulada de frações de petróleo, incluindo correlações com 

testes de destilação convencionais. Para líquidos derivados de carvão, Southern et al. 

(1985) desenvolveram um método de correção da linha de base dos cromatogramas 

obtidos por destilação simulada, mas utilizaram um método termogravimétrico no vácuo 

para calcular o resíduo acima de 538 °C.  

Petroff et al. (1987), descreveram o método de destilação simulada implantado 

no Instituto Francês de Petróleo (IFP). O método é apropriado para análise de amostras 

com extensa faixa de destilação e também para cortes de petróleo provenientes de 

processos de conversão térmica e catalítica. Ao contrário dos demais trabalhos 

apresentados até a época, que utilizavam silicone como fase estacionária, os autores 

sugeriram o polímero Dexsil (policarboranosiloxano). Petroff et al. (1981) 

demonstraram que essa fase é mais estável a altas temperaturas. Isso permitiu que a 

técnica determinasse pontos de ebulição de até 575 ºC, com correlações satisfatórias em 

relação a destilação a vácuo e PEV. Entretanto, comparações com a ASTM D86 

mostraram-se insatisfatórias. 

Uma vez que a ASTM D2887 tem como escopo amostras com faixas de ebulição 

acima de 100 ºF (~ 38 ºC), Gouw (1973) desenvolveu um método gráfico, 

complementar à D2887, para determinar pontos de ebulição de hidrocarbonetos com 

alto peso molecular e faixas de ebulição estreitas. Nessa época, a norma previa a 

utilização de colunas empacotadas. 

Com o avanço da tecnologia de colunas capilares, novas perspectivas para a 

análise de hidrocarbonetos por cromatografia gasosa surgiram. O pesquisador Marcel J. 

E. Golay apud Ettre e Zlatkis (1979) desenvolveu as colunas capilares de metal em 

1957. Essas colunas altamente eficientes foram rapidamente adotadas pela indústria de 

petróleo, trazendo maior estabilidade e controle dos parâmetros da destilação simulada. 

Luke e Ray apud Petroff et al. (1987) desenvolveram um método de destilação 

simulada com ponto final de ebulição de 650 °C, e Trestianu et al. conseguiram eluir 

frações de hidrocarbonetos até um ponto final de 800 °C. Os autores confirmaram 

                                                           
3 As siglas correspondem aos nomes comerciais das colunas empacotadas com fases líquidos de silicone.  
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assim, o desempenho superior das colunas capilares em destilação simulada de frações 

de petróleo com pontos de ebulição além do limite superior da norma ASTM D2887.  

Dorbon et al. (1991), avaliaram a influência da polaridade das colunas capilares 

na precisão dos resultados.  O estudo foi realizado com análise de destilados médios e 

pesados através da ASTM D2887, com três colunas - uma apolar, outra fracamente 

polar, e uma terceira de polaridade média (DB-1, CP-Sil8 e CP-Sil194, 

respectivamente). Chegou-se à conclusão de que a coluna com polaridade média é a 

mais indicada para a análise de destilados médios, já que a diferença entre o resultado 

da destilação simulada e o PEV para um determinado ponto é menor com essa coluna. 

Durand et al. (1999) descreveram três métodos de destilação simulada 

desenvolvidos pelo IFP. São eles: método convencional, para distribuição de C5-C72; 

método de alta temperatura, para análise de C10-C100; e método residual, para análise 

de C5-C60 em amostras contendo frações não destiláveis (asfaltenos). Também 

abordaram os critérios para escolha da fase estacionária e espessura do filme das 

colunas capilares usadas. 

Segundo Pereira e Aquino Neto (2000), a grande inovação das colunas capilares, 

que permitiu sua aplicação eficiente acima de 300 ºC, foi a utilização de polisiloxanas 

com OH terminal, nas quais a imobilização ocorre pela formação de uma ligação 

química entre silanóis residuais da superfície interna do capilar e a fase estacionária. 

Essa ligação aumenta a inércia e a estabilidade térmica. 

Surge, então, a cromatografia de alta temperatura, que aplicada à destilação 

simulada é conhecida como HTSD (High Temperature Simulated Distillation). 

Villalanti et al. (2000) mostraram as principais aplicações da técnica na caracterização 

do petróleo. De acordo com os autores, este método cobre a faixa de ebulição de 36 a 

750 ºC, que abrange n-alcanos de C5-C120. A diferença principal entre HTSD e a 

D2887 é que a aplicação de altas temperaturas permite a análise de amostras contendo 

resíduos, ou seja, componentes com temperaturas de ebulição acima de 538 ºC. Os 

autores mostraram ainda que HTSD pode ser aplicada em análises ambientais, uma vez 

que o método serve para caracterizar hidrocarbonetos presentes como contaminantes na 

água e no solo.  

Misturas complexas como o petróleo incluem, geralmente, compostos de alta 

massa molecular ou polares. Portanto, é preciso lidar com dois problemas: reduzir a 

                                                           
4 As siglas referem-se aos nomes comerciais das colunas capilares utilizadas no estudo citado. 
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retenção desses compostos e aumentar a resolução para misturas complexas. As 

temperaturas de eluição podem ser reduzidas usando colunas de comprimento reduzido 

e filmes de fase estacionária delgada. Quando a resolução não é um fator crítico, podem 

ser utilizadas colunas de alta temperatura com diâmetro interno elevado, chamadas 

megabore, com 0,53 mm d.i., como mostram Thomson e Rynaski (1992). Essa 

constatação é importante, particularmente para a injeção a frio, já que a introdução de 

amostras em colunas capilares de diâmetro reduzido, por meio de injetores do tipo 

COCI5, é extremamente problemática, segundo Damasceno et al. (1992). 

Reddy et al. (1998) submeteram dois resíduos de petróleo a hidroprocessamento 

na presença e ausência de Co-Mo/Al2O3, e caracterizaram as frações obtidas usando 

HTSD. Utilizaram injeção a frio e calibraram os tempos de retenção até C92 (847 ºC). 

Barman (2005) aplicou altas temperaturas para caracterização de frações de gasóleo e 

óleo desasfaltado. Utilizou também a técnica de cromatografia delgada com detecção 

por ionização de chama (TLC-FID), a qual fornece resultados dos tipos de 

hidrocarbonetos existentes nas amostras. Quando combinados HTSD e TLC-FID, 

transformam-se numa uma ferramenta útil para obtenção de informações das matérias 

primas, dos produtos, assim como pode ser usada para o ajusto dos parâmetros de 

operação do refino de óleos pesados, além de monitorar a qualidade dos produtos finais. 

Muitos pesquisadores tem unido outras técnicas cromatográficas para aprimorar 

a caracterização de petróleo e seus derivados. Bacaud et al. (1996) aplicaram destilação 

simulada por cromatografia gasosa e espectrometria de massa (CG-MS) na 

caracterização de produtos provenientes da hidroconversão de resíduo de vácuo 

desasfaltado. Os resultados mostraram quatro classes de hidrocarbonetos saturados e 

aromáticos. Os autores concluíram que o processo de hidroconversão é caracterizado 

pela redução de aromáticos e aumento de saturados, sendo isso evidenciado nos perfis 

de destilação dos produtos. 

Sharma et al. (2003) estudaram a eficiência da remoção de compostos polares e 

insolúveis de resíduos de vácuo, através de três técnicas cromatográficas: HPLC6, SEC7 

e HTSD. Os cromatogramas obtidos mostraram que o teor de alcanos aumenta nas 

frações solúveis. Vendeuvre et al. (2005), propuseram uma metodologia com 

cromatografia gasosa bidimensional para análise de destilação simulada, chamada GC x 

                                                           
5 Do inglês: Cool On Column Injection. 
6 Do inglês: High Performance Liquide Chromatography. 
7 Do inglês: Size Exclusion Chromatography. 
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GC-Simdist. A técnica comparada com a ASTM D2887 dá informações para um melhor 

entendimento dos processos de conversão. 

Pesquisadores ligados à indústria de refino relataram implementações da 

destilação simulada no controle de qualidade de processos. Zanozina et al. (2003) 

mostraram o levantamento de parâmetros como teor de enxofre e fluidez, a partir de 

dados de destilação simulada em refinarias russas. Espinosa-Penã et al. (2004), relatam 

as modificações realizadas pelo Instituto Mexicano de Petróleo na norma ASTM 

D53078, a fim de otimizar a análise e melhorar sua precisão. A principal mudança foi 

quanto a preparação da amostra, que é resfriada entre 0-5 ºC, seca com sulfato de sódio 

ou cloreto de cálcio anidro, e só então dissolvida em dissulfeto de carbono. Mora-Atiés 

e Marbot-Ramada (2010), substituíram colunas recheadas por colunas capilares para 

análise de petróleo, alterando, assim, a ASTM D5307. Essa metodologia foi aplicada 

em laboratórios de refinarias cubanas.  

Recentemente, Boczkaj et al. (2011) investigaram a possibilidade de trocar as 

colunas capilares com dimetilpolisiloxano como fase estacionária, por uma coluna 

capilar de sílica fundida desativada. Este tipo de coluna permite uma considerável 

diminuição nas temperaturas de eluição dos analitos, o que resulta na diminuição da 

temperatura final do forno, enquanto assegura completa separação da mistura. Os 

resultados indicaram uma melhor concordância entre os pontos de ebulição e os PEV, 

do que aqueles obtidos pelo método de destilação simulada convencional. 

 

3.2 Aplicações da análise térmica 

 

As técnicas termoanalíticas, tais como calorimetria exploratória diferential 

(DSC), termogravimetria (TG) e e termogravimetria diferencial (DTG) tem sido 

aplicadas com sucesso na determinação da estabilidade térmica do petróleo e seus 

derivados.  

Dyszel (1980) desenvolveu a análise de petróleo por termogravimetria para 

distinguir o óleo proveniente do Alasca de outros. O método envolveu programação de 

temperatura e mudança na composição do gás de purga. Foram determinados padrões de 

pirólise e de combustão. Amostras de origem conhecida foram usadas na construção de 

uma base de dados, com a qual um óleo de origem desconhecida pode ser comparado. 

                                                           
8 Método para determinação da faixa de ebulição de óleo cru por cromatografia gasosa. 
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As curvas TG obtidas refletiram as características dos componentes presentes nos óleos: 

compostos volátes, não voláteis e resíduos de carbono/cinzas. 

Al-Sammerrai et al. (1987) usaram técnicas DSC e TG/DTG para avaliar a 

estabilidade de destilados de petróleo na faixa de 250-425 ºC, produzidos a partir de 

petróleo do Iraque. Na análise de DSC, os resultados apontam que as temperaturas de 

oxidação aumentam com o teor de aromáticos constituintes, mas aparentemente não 

estão relacionados com o teor de enxofre das amostras. Concluíram também que, a 

partir das curvas TG, a estabilidade será maior quanto maior for o peso molecular do 

destilado. 

A análise de destilação simulada por cromatografia gasosa requer pouca 

quantidade de amostra e é razoavelmente rápida. No entanto, pode ser limitada por 

temperaturas muito elevadas, nas quais a estabilidade térmica da coluna pode não ser 

suficente. Além disso, os resultados medidos são determinados pelas interações entre a 

amostra testada e a fase estacionária da coluna.Para evitar essa limitação, Schwartz et al. 

(1987) desenvolveram um método de cromatografia de fluídos supercríticos (SFC). O 

SFC mostrou-se eficiente para a destilação simulada de frações com pontos de ebulição 

entre 300 e 1400 ºF (148 – 760 ºC). No entanto, isso não eliminou o problema das 

interações da amostra com a fase estacionária. Os autores avaliaram, então, a influência 

da temperatura e pressão na análise de frações pesadas de petróleo. Aplicaram os 

métodos de análise termogravimétrica com fluxo de N2 (FTGA9) e a vácuo (VTGA10), 

para distinguir os eventos de evaporação e decomposição térmica. Foram observados 

em ambos os experimentos, curvas DTG com distribuição bimodal. O primeiro pico 

representava a evaporação da amostra. No VTGA esse pico foi deslocado para uma 

temperatura mais baixa, quando comparado com o perfil FTGA, uma vez que a 

vaporização foi intensificada por uma pressão reduzida. No entanto, a pressão reduzida 

não teve qualquer efeito sobre a posição do segundo pico na curva VTGA. Portanto, o 

segundo, por volta de 430 ºC, indicava a decomposição térmica do óleo.  

Enquanto a cromatografia de fluido supercrítico era uma alternativa, o uso de 

análise termogravimétrica para determinar a curva de destilação foi considerado uma 

abordagem promissora. Tal método não seria afetado por interações com a coluna, nem 

limitado por faixa de ponto de ebulição da amostra. 

                                                           
9 Do inglês: flow thermogravimetric analysis. 
10 Do inglês: vacum thermogravimetric analysis. 
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Tomando por base o estudo apresentado anteriormente, Huang et al. (1996) 

desenvolveram dois métodos para destilação simulada por termogravimetria: o método 

rampa e o método isotérmico. No primeiro, uma taxa de aquecimento constante foi 

utilizada e a taxa de perda de massa determinada em função da temperatura. No 

segundo método, a amostra foi rapidamente aquecida a uma temperatura pré-

determinada dentro de 2 minutos. A variação de massa e a DTG foram determinadas em 

função do tempo. Se material com alto ponto de ebulição estivesse presente, somente o 

método rampa sob vácuo seria executado, a fim de estudar a volatilização e pirólise da 

amostra. As correlações com os pontos de ebulição foram feitas a partir de uma curva de 

calibração construída com base na análise de uma mistura de parafinas. 

Ali et al. (1998) caracterizaram quatro óleos comerciais da Arábia Saudita, que 

variavam de leves a pesados, por termogravimetria e análise térmica diferencial (DTA). 

As curvas de destilação também foram determinadas por destilação física e simulada. 

Os resultados TG/DTA apontaram para a existência de quatro grupos de 

hidrocarbonetos: voláteis, baixo, médio e alto peso molecular. Os voláteis são 

caracterizados por reações de absorção de calor, levando a evaporação desses 

hidrocarbonetos. Os outros três grupos são identificados pela presença de picos 

exotérmicos na curva de DTA, como resultado da degradação oxidativa destes 

hidrocarbonetos. Os autores concluiram que a perda de massa observada na TG 

correspondia ao percentual destilado. Foi verificado que, a partir de 250 ºC, a variação 

de massa da TG teve comportamento semelhante ao observado nas destilações.  
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4. Metodologia Experimental 

 

4.1 Caracterização físico-química do óleo diesel  

 

Neste trabalho, foram analisados três tipos de óleo diesel, isentos de biodiesel e 

com diferentes concentrações de enxofre. As amostras foram fornecidas pela Refinaria 

Potiguar Clara Camarão (RPCC), localizada em Guamaré, no estado do Rio Grande do 

Norte. Foram disponibilizados dois lotes de diesel dos tipos S10 e S500, e um lote de 

S1800. As amostras foram identificadas como S10 (1), S10 (2), S500 (1), S500 (2) e 

S1800. Os números 1 e 2 entre parênteses referem-se aos diferentes lotes.  

As cinco amostras foram primeiramente submetidas à caracterização físico-

química e, em seguida, aos ensaios de destilação simulada por cromatografia gasosa e 

termogravimetria. Os ensaios de caracterização físico-química foram realizados em 

duplicata, devido a quantidade de amostra fornecida, e de acordo com as normas da 

ASTM (ver Tabela 4.1).  

 

Tabela 4.1 – Métodos utilizados na caracterização físico-química das amostras 

de óleo diesel. 

Método Título Análise 

ASTM D 86 
Distillation of Petroleum Products at 

Atmospheric Pressure 
Destilação Atmosférica 

ASTM D 97 Pour Point of Petroleum Products Ponto de Fluidez 

ASTM D 93 
Flash Point by Pensky-Martens Closed 

Cup Tester 
Ponto de Fulgor 

ASTM D 445 

Kinematic Viscosity of Transparent 

and Opaque Liquids (and Calculation 

of Dynamic Viscosity) 

Viscosidade Cinemática 

ASTM D 2500 Cloud Point of Petroleum Products Ponto de Névoa 

ASTM D 4052 
Density and Relative Density of 

Liquids by Digital Density Meter 
Massa Específica 

ASTM D 4294 

Sulfur in Petroleum and Petroleum 

Products by Energy Dispersive X-ray 

Fluorescence Spectrometry 

Teor de enxofre 

(S1800) 

ASTM D 5453 

Determination of Total Sulfur in Light 

Hydrocarbons, Spark Ignition Engine 

Fuel, Diesel Engine Fuel, and Engine 

Oil by Ultraviolet Fluorescence 

Enxofre Total (S500 e 

S10) 

ASTM D 6371 
Cold Filter Plugging Point of Diesel 

and Heating Fuels 

Ponto de Entupimento 

de Filtro a Frio 
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4.1.1 Enxofre total 

 

Na caracterização da amostra S1800 foi utilizado o Analisador de Raios X por 

Energia Dispersiva (FRX), modelo EDX-800, fabricado pela Shimadzu (Figura 4.1). Os 

parâmetros do método são: tempo de análise de 180 segundos, atmosfera de ar e sem 

utilização de filtro de absorção seletiva. Nitrogênio líquido foi utilizado para manter a 

temperatura do detector a -179 ºC. 

 A curva de calibração foi preparada com padrões com concentração conhecida 

de enxofre, da marca Accustandard®. Prioritariamente a realização da análise, a 

voltagem do equipamento foi ajustada com uma placa de alumínio, e em seguida a 

leitura foi verificada através da análise de uma amostra de referência.  

Foram preparadas cubetas com filme de polipropileno e preenchidas com 

amostra em ¾ de sua capacidade. Posteriormente foram introduzidas na câmara de 

análise, sendo colocada no feixe emitido a partir de um tubo de raios-X. A amostra 

absorve radiação e seus elétrons ficam excitados. A radiação resultante, emitida pelos 

elétrons ao retornar ao seu estado fundamental, é medida por um detector, e a contagem 

acumulada é comparada com as contagens a partir dos padrões de calibração. O tempo 

total da análise foi de 4 minutos por amostra. 

 

 

Figura 4.1 – Analisador de fluorescência de raios X por energia dispersiva (FRX). 
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Para o ensaio das amostras de S10 e S500 foi empregado o Analisador de 

Enxofre Total por Fluorescência de Ultravioleta (FUV), modelo TS 3000, marca 

Thermo Scientific (Figura 4.2). O tubo de combustão do equipamento foi aquecido a 

1075 ± 25ºC, sob atmosfera de oxigênio (435 mL/min) e hélio (135 mL/min). Foram 

construídas duas curvas de calibração a partir de padrões com concentrações de enxofre 

conhecidas, sendo uma de baixa concentração (0 a 10 mg/kg) e outra média (100 a 500 

mg/kg). Os padrões foram preparados com Xileno P.A. (Vetec) e Dibenzotiofeno 98% 

(Sigma-Aldrich).  

 Um volume de 20 µL das amostras de S10 e S500 foi injetado diretamente no 

tubo de combustão, no qual o enxofre foi oxidado a dióxido de enxofre (SO2). A água 

produzida durante a combustão das amostras foi removida e os gases da combustão 

foram expostos à radiação ultravioleta. O SO2 absorveu energia da radiação e foi 

convertido em dióxido de enxofre excitado (SO2
*). A radiação emitida pelo SO2

*, ao 

retornar ao estado fundamental, foi detectada por um fotomultiplicador e o sinal 

resultante medido como concentração de enxofre. O tempo total da análise foi de 6 

minutos por amostra. 

 

 

Figura 4.2 – Analisador de enxofre total por fluorescência de ultravioleta (FUV). 

 

 Foram empregadas diferentes metodologias na determinação do teor de enxofre 

devido à sensibilidade das técnicas utilizadas. A FRX tem baixa sensibilidade, não 

podendo ser utilizada para quantificar baixas concentrações de enxofre.  
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5.1.2 Massa específica a 20 ºC 

  

Para este ensaio, utilizou-se o densímetro digital de bancada Anton Paar 

D4500M (Figura 4.3). Após verificação do equipamento com água ultra pura e ar, foi 

introduzido no tubo de oscilação cerca de 2 mL de amostra de diesel. Em seguida, 

observou-se a amostra no tubo a fim de evitar a ocorrência de bolhas. A alteração da 

frequência de oscilação provocada pela variação da massa do tubo é usada em conjunto 

com os dados de calibração para determinar a massa específica da amostra. Após o 

tempo de equilíbrio, o equipamento forneceu o resultado a 20 ºC. 

 

 

Figura 4.3 – Densímetro digital DMA 4500M. 

 

4.1.3 Ponto de fulgor 

  

A determinação do ponto de fulgor foi realizada com o equipamento automático 

de vaso fechado Pensky-Martens, marca TANAKA, modelo APM-7 (Figura 4.4). 

Uma cuba de teste de latão foi cheia até a marcação interior com a amostra 

(aproximadamente 75 mL) e fechada com uma tampa. A cuba foi aquecida e a amostra 

agitada a 100 rpm. Uma fonte de ignição foi direcionada para a cuba de teste em 

intervalos regulares (a cada 1 ºC), com a interrupção simultânea da agitação, até ser 

detectado um flash. O resultado foi corrigido para a pressão de 101,3 kPa.  
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Figura 4.4 – Ponto de fulgor automático APM-7. 

 

4.1.4 Destilação atmosférica 

  

A destilação foi realizada em um destilador automático Optidist, marca PAC 

(Figura 4.5). No procedimento, foram medidos 100 mL de amostra em uma proveta 

graduada e calibrada, previamente limpa e seca. Esse volume foi transferido para um 

balão de destilação de 125 mL, limpo e seco. Colocou-se um dispositivo centralizador, 

no qual o sensor de temperatura foi ajustado. O tubo de vapor do frasco foi firmemente 

encaixado ao tubo do condensador. A placa de suporte foi levantada para adaptá-la 

firmemente contra o fundo do balão. A proveta usada para medir a amostra foi colocada 

sob a extremidade inferior do tubo condensador, dentro do banho de temperatura 

controlada. Ao término da destilação, as temperaturas de vapor observadas foram 

também corrigidas para a pressão barométrica de 101, 3 kPa.  
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Figura 4.5 – Destilador Automático Optidist. 

 

4.1.5 Viscosidade cinemática a 40 ºC  

 

O equipamento utilizado no ensaio em questão foi o viscosímetro automático da 

marca TANAKA, modelo AKV-202, com tubo viscosimétrico capilar do tipo Lanz-

Zeirfuchs modificado de fluxo reverso e banho térmico à 40 ºC (Figura 4.6). Para a 

realização do ensaio, foram colocados 15 mL de amostra no capilar, já imerso no banho. 

Após 30 minutos de repouso, tempo suficiente para alcançar a temperatura do teste, a 

amostra foi succionada e medido o tempo em que a amostra fluiu livremente pelo bulbo, 

entre as marcas de medição. A viscosidade foi calculada de acordo com a equação 5.1: 

 

𝑣 =  𝑐 𝑥 𝑡                 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.1) 
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Onde: 𝑣 − é a viscosidade cinemática, mm2/s; 𝑐 − é a constante do capilar, 

(mm2/s)/s; e 𝑡 − é o tempo em segundos. 

 

 

Figura 4.6 – Viscosímetro automático AKV-202. 

 

4.1.6 Propriedades à baixa temperatura 

 

O ponto de entupimento de filtro a frio (PEFF) foi determinado em equipamento 

automático modelo AFP-102, marca TANAKA (Figura 4.7a). Foram colocados 45 mL 

de amostra em uma jarra de teste. Esta alíquota foi resfriada sob condições específicas e 

em intervalos de 1 º C, aspirado para dentro de uma pipeta sob um vácuo controlado por 

meio de um filtro. O procedimento foi repetido, conforme a amostra continuava a 

resfriar, para cada 1 °C abaixo da temperatura do primeiro teste. O teste prosseguiu até 

que a quantidade de cristais de cera que se formaram foi suficiente para parar o fluxo, 
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de modo a que o tempo necessário para encher a pipeta excedesse 60 s. A temperatura 

em que isso ocorreu foi registrada como ponto de entupimento. 

Para a determinação do ponto de névoa, uma dada quantidade de amostra foi 

submetida a resfriamento em uma taxa específica e observada periodicamente até que 

fosse percebido o aparecimento, pela primeira vez, de uma área turva no fundo do tubo 

de teste. A temperatura em que isto ocorreu foi registrada como o ponto de névoa.  

Para a determinação do ponto de fluidez, a amostra foi aquecida previamente e, 

em seguida, submetida a um resfriamento a uma taxa específica e examinada a 

intervalos de 3 ºC, certificando-se que havia escoamento do fluido analisado. Quando 

foi observado que não havia mais movimentação da amostra determinou-se o ponto de 

fluidez, ou seja, a menor temperatura em que o óleo diesel conseguiu obter 

deslocamento físico.  

Os ensaios de ponto de névoa e fluidez foram realizados no equipamento 

TANAKA modelo MPC – 102 L (Figura 4.7b). 

 

 

(a)                                                         (b) 

 

Figura 4.7 – (a) Equipamento automático para PEFF, AFP-102 e (b) Equipamento para 

Ponto de Névoa e Fluidez, MPC – 102 L. Disponível em: www.tanaka-sci.com. 

 

 

http://www.tanaka-sci.com/
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4.2 Destilação simulada por cromatografia gasosa 

 

 A análise para determinação da curva de destilação por cromatografia gasosa foi 

realizada de acordo com a ASTM D 2887 em um cromatógrafo TRACE GC ULTRA, 

marca THERMO SCIENTIFIC, com injetor cool on-column (a amostra líquida foi 

injetada diretamente em uma pré-coluna com 1 m de comprimento e 0.53 mm de 

diâmetro interno) e detector por ionização em chama de hidrogênio (Figura 4.8). A 

coluna de separação utilizada foi TR-SD Thermo, apolar, com fase estacionária 100% 

dimetilpolisiloxano, dimensões 10 m x 0.53 mm, e espessura do filme de 0.9 µm. 

 

 

Figura 4.8 – Cromatógrafo TRACE GC ULTRA com injetor cool on-column. 

 

 Uma mistura de n-parafinas de C7-C44 foi diluída em 1% v/v em CS2 (99%, 

Vetec) para construção da curva de calibração. Uma amostra de gasóleo de referência 

também foi preparada em CS2 e usada para demonstrar a performance da coluna e 

verificar a calibração. A mistura e o gasóleo foram adquiridos na Sigma Aldrich. 

Dissulfeto de carbono de alta pureza foi usado como solvente devido a sua 

miscibilidade com óleo, baixos ponto de ebulição e fator de resposta no FID.  
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A análise da mistura de n-parafinas também foi utilizada para avaliar a resolução 

da coluna como critério de aceitação da performance do sistema. Tomando-se os tempos 

de retenção e a largura do pico a meia altura correspondentes ao C16 e C18, foi 

calculada a resolução da coluna através da equação 5.2. 

 

𝑅 = 2 ∙ (𝑡2 − 𝑡1)/[1,699 (𝑤2 + 𝑤1)                 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.2) 

 

Onde: 𝑡1 − é o tempo de retenção para o ponto máximo do pico n-C16; 𝑡2 − é o 

tempo de retenção para o ponto máximo do pico n-C18; 𝑤1 − é a largura do pico, a meia 

altura, do pico n-C16; e  𝑤2 − é a largura do pico, a meia altura, do pico n-C18. 

 Após a preparação do sistema, as amostras de diesel foram analisadas em 

duplicata. As condições de operação para calibração, verificação do sistema e 

determinação da curva de destilação das amostras estão descritas na Tabela 4.2. Os 

resultados foram processados no software Simdist Gas ReporterTM. 

 

Tabela 4.2 – Condições de operação do cromatógrafo para destilação simulada. 

Programação de Temperatura do Forno 

Temperatura inicial 35 ºC por 1 min 

Taxa de aquecimento 20 ºC/min até 350 ºC por 2.50 min 

Detector 

Tipo Ionização em chama (FID)  

Temperatura 350 °C  

Hidrogênio 35 mL/min  

Ar sintético 350 mL/min  

Nitrogênio (makeup) 30 mL/min  

Fluxo de Gás 

Gás de arraste Hélio  

Fluxo constante 12 mL/min  

Injeção 

Injetor Cool on column  

Volume de injeção 0,5 µL  

Tempo Total de Analise 

 19.25 min  
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4.3 Análise termogravimétrica 

 

 As análises termogravimétricas (TG/DTG) foram realizadas em uma 

termobalança da marca METTLER TOLEDO, modelo TGA/SDTA 851. (Figura 4.9). 

Em todas as análises foram utilizados cadinhos de alumina e aproximadamente 20 mg 

de amostra. O gás de arraste foi hélio à uma vazão controlada de 25 mL/min.  

O método de análise consistiu em submeter cada óleo diesel a três razões de 

aquecimento não isotérmicas, 5, 10 e 20 ºC/min, da temperatura ambiente até 500 ºC. 

Os dados da DTG foram calculados através da razão da perda de massa em relação à 

variação da temperatura. 

 

 

Figura 4.9 – Termobalança TGA/SDTA 851. 
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5. Resultados e Discussões 

 

Neste capítulo serão discutidos os resultados obtidos na caracterização físico-

química e na determinação da estabilidade térmica dos óleos S10, S500 e S1800. 

  

5.1 Caracterização físico-química do óleo diesel  

 

Os lotes de óleo diesel dos tipos S10, S500 e S1800 foram submetidos a uma 

caracterização físico-química. Cada ensaio foi realizado em duplicata e a média dos 

resultados obtidos é apresentada na Tabela 5.1. A forma de reportar cada resultado está 

de acordo com as exigências das respectivas normas ASTM quanto à apresentação dos 

valores em números inteiros ou quantidade de casas decimais/algarismos significativos.  

 

Tabela 5.1 – Resultados da caracterização físico-química do S1800, S500 e S10. 

CARACTERÍSTICA 

RESULTADO ESPECIFICAÇÃO1 

S10 

(1) 

S10 

(2) 

S500 

(1) 

S500

(2) 
S1800 S10 S500 S1800 

Enxofre Total, mg/kg, 

máx. 
12 35 430 465 1210 15 500 1800 

Massa Específica a 

20° C, kg/m³ 
826,9 824,6 831,5 829,7 836,5 

815 a 

853 

815 a 

865 

820 a 

880 

Ponto de Fulgor, °C, 

mín. 
62,0 62,0 52,0 48,0 40,0 38,0 

Viscosidade 

cinemática a 40 ºC, 

mm2/s 

3,002 2,478 3,242 2,694 3,732 
2,0 a 

4,5 
2,0 a 5,0 

PEFF, ºC -4 -18 2 4 12 -2 

Ponto de Névoa, ºC -3 -11 6 3 14 - 

Ponto de Fluidez, ºC -14 -17 6 -1 14 - 

 

 

                                                           
1 A especificação refere-se a óleo diesel com adição de 5% de biodiesel. Neste trabalho foi utilizada para 
fins de comparação, uma vez que não existe especificação vigente para diesel isento de biodiesel. 
2 Não existe limite máximo para PEFF no estado do Rio Grande do Norte. 
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5.1.1 Enxofre total 

 

As amostras de S500 e S1800 apresentaram teor de enxofre abaixo do limite 

máximo especificado pela ANP. Já o S10 (2) teve valor acima do esperado.  

O S10 chega até a Refinaria Potiguar Clara Camarão através de navio e fica 

armazenado em tanques. Na RPCC, o diesel S10 é utilizado apenas como matéria-prima 

para formulação do S500 (através de mistura com S1800). Uma vez que a RPCC não 

está fazendo a comercialização de S10 no estado do Rio Grande do Norte, não é 

obrigada a manter o teor de enxofre inferior a 10 mg/kg. 

Cabe aqui ressaltar que o S10 comercializado no RN vem de outras refinarias 

diretamente para as distribuidoras de combustíveis.   

 

5.1.2 Destilação atmosférica (D86) 

 

A Tabela 5.2 apresenta as temperaturas de destilação para 10%, 50%, 85%, 90% 

e 95% de recuperados. O comportamento de ebulição das amostras na destilação física 

mostrou pontos de ebulição iniciais mais elevados para o S500 e S10. Em contrapartida, 

as frações destiladas médias e pesadas tiveram temperaturas mais baixas para 

combustíveis com menor teor de enxofre. Na Figura 5.1, observa-se que em 

aproximadamente 20% de recuperado, a curva de S1800 assume temperaturas mais 

elevadas que as curvas referentes aos lotes de S500 e S10.  

 

Tabela 5.2 – Resultados da destilação atmosférica do S1800, S500 e S10. 

Destilação S1800 S500 (1) S500 (2) S10 (1) S10 (2) 

10% Recuperados (ºC) 178,9 203,6 188,3 212,6 202,9 

50% Recuperados (ºC) 297,6 281,7 267,1 271,0 259,0 

85% Recuperados (ºC) 366,6 345,3 331,8 332,2 312,1 

90% Recuperados (ºC) 382,9 360,2 348,9 344,5 323,2 

95% Recuperados (ºC) - 383,5 375,7 361,5 339,5 
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Figura 5.1 – Curvas de destilação obtidas pelo método D86. 

 

5.1.3 Massa específica a 20 ºC 

  

A redução na concentração de enxofre provocou uma diminuição na massa 

específica (Figura 5.2). Essa constatação está relacionada à composição e ao tamanho 

das cadeias dos hidrocarbonetos e afeta a propriedade de volatilidade. O S1800 

apresentou frações finais mais pesadas do que S500 e S10, conforme os dados de 

destilação, e a sua massa específica foi mais elevada. Assim, esse diesel é o que 

potencialmente apresenta maior conteúdo energético por volume. As amostras de S500 

e S10, por sua vez, apresentaram massas específicas menores, o que pode estar 

relacionado a um maior teor de parafinas e cadeias carbônicas mais curtas. 
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Figura 5.2 – Valores de massa específica a 20 ºC e representação dos limites superior 

(LS) e inferior (LI) para S10, S500 e S1800. 

 

5.1.4 Ponto de fulgor 

  

O ponto de fulgor está relacionado à inflamabilidade e varia em função do teor 

de hidrocarbonetos leves existentes no diesel, limitando os pontos iniciais de ebulição 

do produto. Como pode ser visto nos dados da destilação, o S10 e o S500 apresentaram 

temperaturas iniciais mais elevadas que o S1800, sendo um indicativo da presença de 

hidrocarbonetos menos voláteis. Uma vez que a inflamabilidade aumenta com uma 

maior quantidade de hidrocarbonetos leves, essa característica confere temperaturas de 

ponto de fulgor mais altas para os combustíveis com menores concentrações de enxofre 

(Figura 5.3).  
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Figura 5.3 – Valores de ponto de fulgor e representação do limite inferior (LI) para S10, 

S500 e S1800. 

 

5.1.5 Viscosidade cinemática a 40 ºC 

 

Considerando que a remoção de enxofre diminui a polaridade dos componentes 

do óleo diesel, as forças atrativas entre as moléculas de hidrocarbonetos tornam-se mais 

fracas, permitindo uma maior liberdade de movimento. Portanto, a viscosidade tem 

tendência a diminuir, o que de fato foi demonstrado através dos resultados obtidos para 

as amostras analisadas (Figura 5.4). 
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Figura 5.4 – Valores de viscosidade cinemática a 40 ºC e representação dos limites 

superior (LS) e inferior (LI) para S10, S500 e S1800. 

 

5.1.6 Propriedades à baixa temperatura 

 

Sabe-se que, geralmente, o ponto de fluidez é menor que o ponto de névoa. As 

amostras S10 (1), S10 (2) e S500 (2) apresentaram, respectivamente, uma diferença de -

11, -6 e -4 ºC entre a fluidez e a névoa. Já o S500 (1) e o S1800 mostraram os mesmos 

valores para ambos os parâmetros.  

Dentre todas as amostras analisadas, o diesel tipo S10 apresentou as menores 

temperaturas de fluidez e, portanto, tem melhor aplicabilidade em ambientes mais frios. 

Assim, a diminuição do teor de enxofre acarretou em uma redução na temperatura 

mínima em que o combustível pode ser bombeado. As temperaturas de névoa também 

tornaram-se menores com a diminuição da concentração de enxofre no óleo diesel. 

Durante a formação dos cristais, os componentes mais pesados, que apresentam o maior 

ponto de fusão, precipitam primeiro, sendo um indicativo de que estão presentes no 

combustível em uma proporção mais elevada. Conforme demonstrado pelos resultados 

de destilação e massa específica, o S1800 possui componentes mais pesados, portanto, a 

formação de precipitado ocorre a uma temperatura mais elevada (14 ºC) que as do S10 e 

S500. 

Na avaliação do PEFF, a formação de parafinas foi suficiente para impedir o 

fluxo de combustível. A temperatura na qual essa obstrução ocorreu é um pouco menor 
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que o ponto de névoa, sendo a diferença mais acentuada para o S10 (2). Os resultados 

encontram-se na Figura 5.5.  

 

 

Figura 5.5 – Temperaturas dos pontos de entupimento, névoa e fluidez para S10, S500 e 

S1800. 

 

5.2 Destilação simulada por cromatografia gasosa 

 

A Figura 5.6 mostra a curva de calibração construída a partir do tempo de 

retenção de cada n-parafina versus o ponto de ebulição, na qual obteve-se linearidade 

maior que 0,99.   

Figura 5.6 – Curva de calibração dos pontos de ebulição. 
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A curva de calibração foi usada para determinar a faixa de destilação de um 

gasóleo de referência, com faixa de ebulição entre 115,6 °C e 473,3 °C. A Tabela 5.3 

traz os pontos de ebulição, o valor de referência, os limites de tolerância e a diferença 

entre as temperaturas de referência e as determinadas na análise. As temperaturas 

atenderam aos limites de tolerância, com exceção dos pontos de ebulição de 20 e 30% 

que apresentaram diferenças 1,3 ºC e 0,5 ºC maior que o esperado, respectivamente. 

 

Tabela 5.3 – Resultados da destilação simulada do gasóleo de referência. 

Recuperado 

(%) 

Ponto de 

Ebulição (°C) 

Referência 

(°C) 

Limite 

(± °C) 

Diferença 

(°C) 

PIE 115,6 115,0 7,6 0,6 

5 148,0 151,0 3,8 -3,0 

10 172,8 176,0 4,1 -3,2 

20 217,8 224,0 4,9 -6,2 

30 254,2 259,0 4,3 -4,8 

40 286,0 289,0 4,3 -3,0 

50 309,1 312,0 4,3 -2,9 

60 330,6 332,0 4,3 -1,4 

70 352,5 354,0 4,3 -1,5 

80 378,1 378,0 4,3 0,1 

90 408,8 407,0 4,3 1,8 

95 431,3 428,0 5,0 3,3 

PFE 473,3 475,0 11,8 -1,7 

 

Além da verificação da curva com o gasóleo de referência, a resolução da coluna 

(R) também foi calculada. Os tempos de retenção para o C16 e C18 foram, 

respectivamente 7,066 min e 8,098 min. As larguras dos picos, a meia altura, foram 

iguais a 0,131 para o C16 e 0,036 para o C18. Substituindo estes valores na equação 4.2, 

a resolução da coluna foi: 

 

𝑅 = 2 ∙ (8,098 − 7,066)/[1,699 (0,131 + 0,036)] = 7,3 
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De acordo com a ASTM D2887, a valor de R deve ser pelo menos 3, usando as 

mesmas condições empregadas para análise da amostra. Portanto, a coluna e a 

performance do sistema foram consideradas adequadas. 

A partir das análises de destilação simulada de amostras com diferentes 

concentrações de enxofre, observou-se que a diminuição do teor de enxofre provocou 

alteração no perfil de destilação do óleo diesel.  Todos os cromatogramas obtidos 

encontram-se nos anexos. Para eles, os formatos dos picos ao longo da faixa de ebulição 

foram simétricos e não evidenciaram sobreposição. A Figura 5.7 mostra as curvas de 

destilação para todas as amostras analisadas. 

 

   

Figura 5.7 – Curvas de destilação obtidas pelo método ASTM D2887. 
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predominância de cadeias carbônicas de C7 a C10 nas frações iniciais do S1800, 

enquanto nas amostras de S500 e S10 são encontradas em maior proporção frações de 

C11 e C12 (Figuras 5.8 e 5.9).  

 

 

 

 

0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

0 20 40 60 80 100

Te
m

p
er

at
u

ra
 (

°C
)

Recuperado (%)

Curvas de Destilação (D2887)

S1800 S500 (1) S500 (2) S10 (1) S10 (2)



5. Resultados e Discussões 

 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                   71 
 

 

Figura 5.8 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras S1800, S500 (1) e S10 (1), 

mostrando as intensidades dos picos de C7 a C12. 
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Figura 5.9 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras S1800, S500 (2) e S10 (2), 

mostrando as intensidades dos picos de C7 a C12. 
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(a) 

(b) 

Essas observações corroboram os dados de ponto de fulgor, que também 

apontaram para a ausência de compostos voláteis. Até 17% de recuperado, o S500 (1) 

apresentou temperaturas em média 5,3 ºC mais elevadas que o S1800, enquanto o S500 

(2) teve temperaturas em média 2,0 ºC mais baixas que as do S1800 até 10% de 

recuperado. Comparando os resultados do S10 e do S1800, a diferença entre as 

temperaturas de destilação foi de 13,2 ºC para o lote 1 e 4,1 ºC para o lote 2, 

correspondendo a 18% e 12% de recuperado, respectivamente (ver também Figura 

5.10).  

 

  

    

Figura 5.10 – (a) Comparação das curvas de S1800 e S500 obtidas por destilação 

simulada. (b) Comparação das curvas de S1800 e S10 obtidas por destilação simulada. 
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Por sua vez, até os 20% de recuperado, o S500 (1) apresentou temperaturas em 

média 8,4 ºC mais baixas que o S10 (1), enquanto o S500 (2) teve temperaturas em 

média de 2,0 ºC mais baixas que o S10 (2) (Figura 5.11). 

 

 

Figura 5.11 – Comparação das curvas de destilação de S500 e S10. 

 

 A segunda mudança observada foi a diminuição das temperaturas de ebulição do 

S500 e S10 em relação ao S1800, a partir de 20% de recuperado. A Tabela 5.4 mostra o 

abaixamento das temperaturas para os pontos de destilação especificados pela ANP. Se 

as curvas de S500 e S10 também forem comparadas, observa-se que as amostras de 

S500 tem temperaturas mais elevadas que as amostras de S10 nesta faixa. 

 

Tabela 5.4 – Abaixamento dos pontos de ebulição das frações médias e pesadas com a 

redução do teor de enxofre. 

Recuperado 

(%) 

Abaixamento do Ponto de Ebulição (ºC) 

S500 (1) S500 (2) S10 (1) S10 (2) 

50 -19,9 -32,4 -26,7 -43,5 

85 -27,0 -34,1 -34,1 -52,7 

90 -29,3 -38,7 -38,7 -57,2 

95 -31,9 -37,5 -44,1 -64,5 

PFE -26,2 -19,7 -38,0 -57,7 
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Sabe-se também que os compostos de enxofre presentes no diesel são polares. 

Sua interação intermolecular é dipolo permanente, difícil de ser rompida. Com a 

diminuição da quantidade desses compostos no combustível, a maior parte das 

interações passa a ser do tipo dipolo induzido, que é a interação intermolecular mais 

fraca que existe. Sendo assim, torna-se mais fácil o seu rompimento, o que proporciona 

temperaturas de ebulição menores.  

Do ponto de vista composicional, os cromatogramas apontam para a presença de 

cadeias de C16 a C18 no S1800, e C14 a C16 no S500 e S10, faixa correspondente aos 

50% de recuperado da destilação. Entre 85 e 95% de recuperado, os combustíveis com 

menor teor de enxofre apresentam compostos entre C20 e C24, enquanto o S1800 

possui até C28. Avaliando-se o PFE, as temperaturas para S10 e S500 correspondem a 

frações entre C24 e C28, enquanto que no S1800, correspondem a cadeias de C28 a C32 

(Figuras 5.12 a 5.15). 

A diminuição do tamanho das cadeias nos pontos de 85%, 90%, 95% e PFE 

ocorre devido a modificações nos cortes de destilação (tanto na destilação atmosférica e 

a vácuo, quanto nas torres fracionadoras que acompanham as unidades de craqueamento 

e coque). Essa alteração é feita para que as correntes de carga do processo HDS tenham 

teor de enxofre um pouco menor. Assim, reduz-se a necessidade de severidade em 

termos de pressão, temperatura e quantidade de hidrogênio usadas na 

hidrodessulfurização. Do ponto de vista da produção, esta parte pesada do diesel migra 

para outros produtos mais pesados, como diesel marítimo ou óleo combustível para 

turbinas. 

Essas observações ratificam as diferenças encontradas nas massas específicas e 

nas propriedades à baixa temperatura. Uma vez que o S1800 tem cadeias carbônicas 

mais longas, sua massa específica é maior e esses componentes mais pesados precipitam 

primeiro (temperatura mais elevada). Já as amostras de S500 e S10 tem cadeias 

carbônicas mais curtas, logo apresentam massas específicas e teor de parafinas menores 

que os do S1800.  
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Figura 5.12 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras S1800, S500 (1) e S10  

(1), mostrando as intensidades dos picos de C14 a C16. 
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Figura 5.13 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras S1800, S500 (2) e S10 (2), 

mostrando as intensidades dos picos C14 a C16. 
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Figura 5.14 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras S1800, S500 (1) e S10 (1), 

mostrando as intensidades dos picos de C20 a C32. 
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Figura 5.15 – Sobreposição dos cromatogramas das amostras de S1800, S500 (2) e S10 

(2), mostrando as intensidades dos picos C20 a C32. 
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5.2.1 Comparação com a destilação atmosférica (D86) 

 

A Tabela 5.5 mostra as temperaturas medidas pelos métodos D2887 e D86 para 

os principais pontos de destilação. A região que abrange as recuperações de destilação 

10-90%, representando assim a maior parte da amostra, revelou um padrão de diferença 

de temperatura. A partir de 50% de recuperados, as temperaturas de destilação 

atmosférica foram mais baixas que as determinadas por destilação simulada, para todos 

os tipos de diesel analisados. No entanto, pontos de ebulição na fase inicial diminuíram 

quando a destilação simulada foi usada. 

 O PIE, representando 0,5% de recuperado, foi 15,5 ºC maior para o S1800, 

quando medido com o aparelho de destilação atmosférica.  Essa diferença aumentou, a 

medida que a concentração de enxofre diminuiu, atingindo o valor máximo de 54,8 ºC 

para a amostra S10 (2). Finalmente, o ponto de ebulição de 90% mostrou uma diferença 

de temperatura máxima de -23,2 ºC para o S10, -16,0 ºC para o S500 e -19,6 ºC para o 

S1800.  
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Tabela 5.5 – Comparação dos pontos de ebulição obtidos pelas destilações simulada e convencional. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 A especificação refere-se a óleo diesel com adição de 5% de biodiesel. Neste trabalho foi utilizada para fins de comparação, uma vez que não existe especificação vigente 
para diesel isento de biodiesel. 

METODOLOGIA 

RESULTADO ESPECIFICAÇÃO3 

S10 (1) S10 (2) S500 (1) S500 (2) S1800 S10 S500 S1800 

D86 D2887 D86 D2887 D86 D2887 D86 D2887 D86 D2887 D86 

D
es

ti
la

çã
o
, 
°C

 

PIE, °C 160,4 115,6 167,7 112,9 151,7 114,2 142,4 114,2 129,6 114,2 - 

10% 

Recuperados, 

mín. 

212,6 183,1 202,9 168,4 203,6 173,3 188,3 165,6 178,9 165,6 180,0 Anotar 

50% Recuperados 271,0 272,5 259,0 255,7 281,7 279,5 267,1 266,8 297,6 299,2 

245,0 

a 

295,0 

245,0 a 

310,0 

85% 

Recuperados, 

máx. 

332,2 349,7 312,1 331,1 345,3 356,8 331,8 349,7 366,6 383,8 - 360,0 370,0 

90% Recuperados 344,5 364,9 323,2 346,4 360,2 374,3 348,9 364,9 382,9 403,6 - Anotar 

95% 

Recuperados, 

máx. 

361,5 384,8 339,5 364,4 383,5 397,0 375,7 391,4 - 428,9 370,0 - 

PFE, °C 370,9 420,0 351,5 400,3 391,5 431,8 377,2 438,3 391,4 458,0 - 



5. Resultados e Discussões 

 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                   82 
 

Na destilação física não foi observado um valor de PFE representando 99,5% do 

destilado, devido ao fato de que a destilação convencional encerrou antes de se atingir 

este percentual. A eficiência da destilação do óleo diesel pelo método físico é, portanto, 

um aspecto importante a ser abordado. A ASTM D86 define, além da temperatura, 

outros parâmetros a serem observados durante uma destilação física, tais como: taxa de 

destilação, recuperação, resíduo, recuperação total e perda. Para as amostras analisadas, 

os valores para cada parâmetro estão dispostos na Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 – Parâmetros para aceitação da destilação atmosférica. 

Parâmetro S1800 S500 (1) S500 (2) S10 (1) S10 (2) 

Taxa de destilação média 

(mL/min) 
4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 

Recuperação (%) 95,9 97,7 97,3 97,8 98,2 

Resíduo (%) 2,9 1,5 2,0 1,7 1,5 

Recuperação Total (%) 98,8 99,2 99,3 99,5 99,7 

Perda (%) 1,2 0,8 0,7 0,5 0,3 

 

Observa-se que todas as amostras apresentaram taxa de destilação média dentro 

do critério estabelecido pela ASTM D86. De fato, ao destilar S10 e S500, a taxa 

manteve-se quase constante, apresentando pontos mínimos e máximo iguais a 4,1 

mL/min e 4,8 mL/min, respectivamente. Entretanto, ao considerar a destilação do S1800 

foi observado que entre 6% e 15% de recuperado, a taxa média foi igual a 3,5 mL/min, 

ou seja, abaixo do valor recomendado. Entre 20 e 40% de recuperado, a taxa média foi 

de 5,1 mL/min. Após essa faixa normalizou para 4,5 mL/min (ver Figura 5.16). 
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Figura 5.16 – Gráfico da taxa de destilação média para S10, S500 e S1800. 

 

 Não foi observada uma tendência de redução do resíduo a partir da diminuição 

do teor de enxofre. Ainda que a amostra mais concentrada (S1800) tenha apresentado o 

maior percentual de resíduo, não ocorreu uma mudança significativa referente as 

amostras de S500 e S10. Por outro lado, foi observado que a medida que a concentração 

de enxofre reduziu, as perdas tornaram-se menores.  

 Analisando os gráficos de destilação já apresentados e os dados da Tabela 5.4, 

percebe-se que a recuperação total do S1800 foi menor que a do S10 e S500. Uma vez 

que o S1800 possui frações mais pesadas, seria necessário o fornecimento de grande 

quantidade de energia ao sistema na forma de calor. Entretanto, por limitações técnicas, 

o equipamento de destilação não fornece calor suficiente para promover a quebra das 

ligações das frações pesadas desse tipo de diesel. Logo, a destilação do S1800 encerrou 

em 92% de recuperado, ficando uma quantidade maior de resíduo no balão. Mesmo com 

o máximo de vapor condensado após o término da destilação, a recuperação continuou 

sendo menor em relação aos outros tipos de diesel. Para o S10 e S500, a destilação 

encerrou em 97% de recuperado, refletindo diretamente na quantidade de resíduo e na 

perda, que foram menores do que as do S1800. Isso está relacionado com a composição 

dos combustíveis, que neste caso, são mais leves e atingem temperaturas finais mais 

baixas. Em compensação, a ASTM D2887 garantiu uma recuperação de 100%, 

fornecendo a temperatura das frações mais pesadas. 
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 Ainda pode ser mostrado que a destilação simulada é uma ferramenta útil que, 

em comparação com a D86, exibe uma série de vantagens que incluem: quantidade de 

amostra comparativamente pequena; possibilidade de automação; e redução no tempo 

de análise, uma vez que uma destilação física dura em torno de 40 min e a simulada 

cerca de 19 min. 

 

5.3 Análise termogravimétrica 

 

 As Figuras 5.17 a 5.19 apresentam a sobreposição das curvas TG com taxas de 

aquecimento a 5 °C/min, 10 ºC/min e 20 ºC/min para as amostras S1800, S500 e S10.

 As curvas TG possuem inclinação (perda de massa) que praticamente coincide 

com o aumento da concentração de enxofre no óleo diesel. A perda de massa foi 

atribuída à volatilização ou destilação, devido ao aquecimento, de hidrocarbonetos leves 

e médios. Ainda que as amostras exibam apenas um estágio térmico, os perfis de 

volatilização são diferentes. Os gráficos mostram que à medida que a taxa de 

aquecimento aumenta, eleva-se também as temperaturas de perda de massa.  

A etapa de volatilização do S1800 representou uma perda de massa de 99,6%. 

Ambas as amostras de S10 apresentaram perda de massa total igual a 98,5%. Os lotes 1 

e 2 do S500 tiveram perda de massa iguais a 97,8 e 98,5%, respectivamente. 
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Figura 5.17 – Curvas TG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 5 °C/min. 
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Figura 5.18 – Curvas TG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 10 °C/min. 
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Figura 5.19 – Curvas TG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 20 °C/min. 

 

Analisando as curvas DTG (Figuras 5.20 a 5.22), pode-se perceber mais 

facilmente este evento de perda de massa, determinando-se a temperatura inicial (Ti), 

final (Tf) e a temperatura onde ocorre a velocidade máxima de perda de massa (Tmáx). O 

processo de volatilização iniciou a temperaturas muito próximas para todas as amostras. 

Já para as temperaturas final e de velocidade máxima de perda, foi observado que a 

medida que a concentração de enxofre diminui, os valores também diminuem.  
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Figura 5.20 – Curvas DTG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 5 °C/min. 
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Figura 5.21 – Curvas DTG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 10 °C/min. 
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Figura 5.22 – Curvas DTG sobrepostas do S10, S500 e S1800 à taxa 20 °C/min. 

 

A Tabela 5.7 apresenta um resumo dos dados observados na análise 

termogravimétrica. Os dados mostram que à medida que a taxa de aquecimento foi 

aumentada, elevou-se também as temperaturas de Tmax e Tf para todas as amostras. Essa 

elevação também é concomitante ao aumento da concentração de enxofre e das massas 

específicas correspondentes. Também não foi observada uma tendência de redução do 

resíduo a partir da diminuição do teor de enxofre 

A tendência destes resultados é semelhante a encontrada por Al-Sammerrai et al. 

(1987) para destilados de petróleo na faixa de 25 – 425 °C. 
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Tabela 5.7 – Dados da análise termogravimétrica. 

Dados S1800 
S500 

(1) 

S500 

(2) 
S10 (1) S10 (2) 

5 °C/min 

Temperatura inicial, Ti (°C) 41 41 40 40 41 

Velocidade máxima de perda de 

massa, Tmax (°C) 
179 162 155 153 145 

Temperatura final, Tf (°C) 264 239 233 222 207 

Perda de massa (%) 100 99,1 99,9 100 97,3 

Massa residual (%) 0 0,9 0,1 0 2,7 

10 °C/min 

Temperatura inicial, Ti (°C) 49 51 50 51 53 

Velocidade máxima de perda de 

massa, Tmax (°C) 
206 186 175 170 163 

Temperatura final, Tf (°C) 304 281 271 254 239 

Perda de massa (%) 99,6 97,8 98,5 98,5 98,5 

Massa residual (%) 0,4 2,2 1,5 1,5 1,5 

20 °C/min 

Temperatura inicial, Ti (°C) 47 46 66 50 64 

Velocidade máxima de perda de 

massa, Tmax (°C) 
208 195 191 179 179 

Temperatura final, Tf (°C) 322 298 300 278 268 

Perda de massa (%) 98,2 97,6 100 99,3 100 

Massa residual (%) 1,8 2,4 0 0,7 0 

 

5.3.1 Estudo cinético da volatilização do óleo diesel 

 

 A determinação da taxa de conversão do óleo diesel depende de alguns fatores, 

tais como temperatura (ºC) e tempo (min). As Figuras 5.23 a 5.27 mostram as curvas de 

conversão versus temperatura das amostras de S10, S500 e S1800. 
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Figura 5.23 – Conversão do S1800 em função da temperatura. 
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Figura 5.24 – Conversão do S500 (1) em função da temperatura. 
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Figura 5.25 – Conversão do S500 (2) em função da temperatura. 
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Figura 5.26 – Conversão do S10 (1) em função da temperatura. 
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Figura 5.27 – Conversão do S10 (2) em função da temperatura. 

 

 Aplicando o método de Vyazovkin foram obtidos os valores de Ea em função do 

grau de conversão para cada amostra. Observou-se que cada curva de energia de 

ativação em relação à conversão apresentou um perfil distinto (Figura 5.28).   

 A energia de ativação pouco variou ao longo das conversões. Os valores estão 

dispostos na Tabela 5.8. O S1800 apresentou valores de energia de ativação mais 

elevados que as demais amostras no intervalo entre 10% e 85% da conversão. O S500 

(1) apresentou uma inclinação com o aumento da conversão, com a energia de ativação 

variando de 35 kJ/mol a 54 kJ/mol. As curvas das amostras S500 (2) e S10 (1) possuem 

perfis parecidos entre 20% e 70% de conversão, com energia de ativação de 

aproximadamente 57 kJ/mol nesta faixa. O S10 (2) manteve-se praticamente constante 

durante a conversão e apresentou Ea em média 53 kJ/mol, ou seja, menor que o S1800, 

S500 (2) e S10 (1).   
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Tabela 5.8 – Energias de ativação para as conversões das amostras de óleo diesel. 

Conversão 

(%) 

Energia de Ativação (kJ/mol) 

S1800 S500 (1) S500 (2) S10 (1) S10 (2) 

5 45 35 61 50 51 

10 58 39 59 55 51 

20 60 42 56 56 51 

30 58 45 56 56 52 

40 58 47 56 56 53 

50 58 48 56 57 54 

60 59 50 57 58 53 

70 59 51 57 57 53 

80 59 52 58 56 53 

90 58 53 59 55 54 

95 58 54 60 56 54 

Média 58 47 57 56 53 
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Figura 5.28 – Energias de ativação das amostras de óleo diesel. 
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5.3.2 Análise termogravimétrica e destilação 

 

 Os resultados da destilação D86 foram plotados juntamente com as perdas de 

massa (TG) à taxa de 10 °C/min (Figuras 5.29 a 5.33). Essa taxa de aquecimento foi 

escolhida porque a taxa média da destilação atmosférica é de aproximadamente 9,5 

ºC/min.   
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Figura 5.29 – Comportamento da destilação do S1800: TG e D86. 
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Figura 5.30 – Comportamento da destilação do S500(1): TG e D86. 
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Figura 5.31 – Comportamento da destilação do S500(2): TG e D86. 
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Figura 5.32 – Comportamento da destilação do S10(1): TG e D86. 
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Figura 5.33 – Comportamento da destilação do S10(2): TG e D86. 

 

Os resultados da destilação pelo método D2887 foram plotados juntamente com 

as perdas de massa (TG) (Figuras 5.34 a 5.38). A taxa de aquecimento para ambas as 

análises foi 20 °C/min. 
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Figura 5.34 – Comportamento da destilação do S1800: TG e D2887. 
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Figura 5.35 – Comportamento da destilação do S500(1): TG e D2887. 
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Figura 5.36 – Comportamento da destilação do S500(2): TG e D2887. 
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Figura 5.37 – Comportamento da destilação do S10(1): TG e D2887. 
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Figura 5.38 – Comportamento da destilação do S10(2): TG e D2887. 

 

As curvas mostraram que até cerca de 90% de destilados a perda de massa tem 

comportamento semelhante à destilação. Nas temperaturas Tmáx à taxa de 10 °C/min, o 

percentual de perda de massa foi maior para o S1800, seguido pelo S500 e pelo S10. 

Para a taxa de 20 °C/min, os percentuais foram muito próximos. Comparando as 

temperaturas da TG com os pontos de ebulição correspondentes a estes percentuais de 

destilado, observaram-se temperaturas mais elevadas para as análises de destilação do 

que para a termogravimetria. A diferença entre as temperaturas foi acima de 100 °C 

para a maioria das amostras, considerando os métodos D86 e D2887. Essa mesma 

verificação ocorreu para 90% de destilado (ver Tabelas 5.9 e 5.10). A diferença de 

temperaturas medidas por TG e pelos métodos de destilação tornou-se maior para 90% 

de destilado porque, a medida que a temperatura aumenta, a taxa de destilação diminui, 

enquanto a taxa de perda de massa tende a aumentar.  
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Tabela 5.9 – Comparação das Temperaturas da TG e da Destilação D86. 

Dados Destilado (%) TG (°C) D86 (°C) Diferença 

Temperaturas correspondentes à Taxa Máxima de Perda de Massa 

S1800 62 206 315,6 109,6 

S500(1) 59 186 298,2 112,2 

S500(2) 59 175 285,0 110,0 

S10(1) 55 170 278,7 108,7 

S10(2) 55 163 266,7 103,7 

Temperaturas correspondentes à 90% de Destilado 

S1800 

90 

240 384,0 144,0 

S500(1) 226 360,4 134,4 

S500(2) 215 348,9 133,9 

S10(1) 211 344,5 133,5 

S10(2) 200 323,2 123,2 

 

Tabela 5.10 – Comparação das Temperaturas da TG e da Destilação D2887. 

Dados Destilado (%) TG (°C) D2887 (°C) Diferença 

Temperaturas correspondentes à Taxa Máxima de Perda de Massa 

S1800 58 208 315,2 107,2 

S500(1) 59 195 297,3 102,3 

S500(2) 60 191 287,5 96,5 

S10(1) 58 179 288,9 109,9 

S10(2) 59 179 272,5 93,5 

Temperaturas correspondentes à 90% de Destilado 

S1800 

90 

254 403,6 149,6 

S500(1) 238 374,3 136,3 

S500(2) 230 364,9 134,9 

S10(1) 223 364,9 141,9 

S10(2) 214 346,4 132,4 
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6. Conclusões 

 

Este trabalho procurou avaliar as principais alterações nas propriedades físico-

químicas do óleo diesel - do estado do Rio Grande do Norte, com a diminuição do teor 

de enxofre.  

Todas as amostras analisadas apresentaram resultados em conformidade com as 

especificações vigentes, exceto a amostra de S10 (2), cujo teor de enxofre estava acima 

do especificado. 

Os parâmetros de destilação física e ponto de fulgor apontaram para a ausência 

de compostos voláteis nas amostras de S10 e S500. Os valores da massa específica 

indicaram que o S1800 é mais pesado e potencialmente apresenta maior conteúdo 

energético por volume, que o S500 e o S10, sendo este último o que apresenta menor 

massa específica, o que pode estar relacionado a presença de cadeias carbônicas mais 

curtas. 

A viscosidade cinemática diminuiu conforme a concentração de enxofre no 

combustível decrescia, uma vez que a remoção do enxofre altera a polaridade do 

combustível, permitindo uma maior liberdade de movimento das moléculas.  

O ponto de fluidez do S10 apresentou a menor temperatura, enquanto no S1800 

observou-se a temperatura mais elevada. Foi observado que a medida que o teor de 

enxofre diminuiu, as temperaturas de névoa tornaram-se menores. O ensaio de PEFF 

indicou que a obstrução do filtro pela precipitação de parafinas ocorreu a temperaturas 

mais baixas para as amostras de S10, seguidas pelas de S500 e S1800. Essas 

constatações estão relacionadas tanto a polaridade, quanto à composição. A medida que 

o combustível possui componentes mais pesados, as temperaturas de fluidez, névoa e 

PEFF tendem a aumentar. Portanto, quanto menores forem essas temperaturas, o diesel 

encontra maior aplicabilidade em ambientes frios. 

A linearidade da curva de calibração, a verificação com o gasóleo de referência e 

a determinação da resolução da coluna confirmaram a adequabilidade do sistema e das 

condições empregadas para a análise das amostras.  

Através dos dados obtidos constatou-se que a diminuição do teor de enxofre 

provocou alteração no perfil de destilação do óleo diesel. As temperaturas de ebulição 

das frações iniciais aumentaram e os pontos de destilação das frações médias e pesadas 

diminuíram. O abaixamento das temperaturas de destilação acaba por proporcionar uma 
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melhor atomização, otimizando a combustão e reduzindo a formação de resíduos. Na 

análise de destilação simulada por cromatografia gasosa observou-se a predominância 

de cadeias carbônicas de C7 a C10 no S1800, e C11 e C12 nas amostras de S500 e S10. 

Os cromatogramas também mostraram a presença de cadeias de C16 a C18 no S1800, e 

C14 a C16 no S500 e S10, correspondentes às temperaturas de 50% de recuperado. Para 

as frações mais pesadas e o PFE, o S10 e o S500 apresentaram compostos entre C20 e 

C28, enquanto no S1800 foram encontradas cadeias carbônicas até C32. A diminuição 

do tamanho das cadeias carbônicas ocorre devido a modificações nos cortes feitos nas 

unidades de destilação, craqueamento e coque da refinaria, cujo objetivo é reduzir o teor 

de enxofre para as correntes de carga do processo de hidrodessulfurização. Os dados por 

cromatografia gasosa foram comparados com os resultados da destilação atmosférica 

(D86) e mostraram que os pontos de ebulição na fase inicial diminuíram quando a 

destilação simulada foi usada e a partir de 50% de recuperados, as temperaturas de 

destilação atmosférica foram mais baixas que as determinadas por destilação simulada 

para todos os tipos de diesel analisados. 

Não houve temperaturas de PFE correspondentes entre as duas metodologias, 

devido ao fato de que a destilação convencional não permite recuperação total, 

contrariamente à D2887 que garante uma recuperação de 100%. 

Na análise termogravimétrica foi observado um evento de perda de massa, 

atribuído à volatilização ou destilação de hidrocarbonetos leves e médios, para todos os 

óleos. Entretanto, os perfis de volatilização foram diferentes para cada tipo de amostra. 

Para as temperaturas final e de velocidade máxima de perda, foi observado que a 

medida que a concentração de enxofre diminuiu, os valores também diminuíram.  

Observou-se também a ocorrência de um deslocamento no perfil das curvas 

termogravimétricas à medida que a razão de aquecimento foi aumentada. Quanto ao 

estudo cinético, verificou-se que as energias de ativação pouco variaram ao longo da 

conversão. Considerando a média dessas energias, o S1800 apresentou a Ea mais 

elevada no decorrer da conversão (58 kJ/mol) e o S10 (2) teve o menor valor (53 

kJ/mol). 

Avaliando os resultados da termogravimetria conjuntamente com os dados de 

destilação, conclui-se que até cerca de 90% de destilados a perda de massa tem 

comportamento semelhante à destilação e que a volatilização ocorre a temperaturas 

mais baixas na TG.  
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Em suma, constatou-se que a redução no teor de enxofre do óleo diesel provoca 

alterações nas características físico-químicas do produto, tornando-o mais leve e fluido, 

com uma maior aplicabilidade a ambientes com temperaturas baixas, e com maior 

segurança para o transporte e armazenamento.  

Finalmente, a técnica de destilação simulada mostrou-se eficiente na 

determinação das temperaturas de ebulição e das cadeias carbônicas existentes nos 

combustíveis, obtendo-se os resultados a partir de quantidade de amostra pequena 

(aproximadamente 1 mL) e redução no tempo de análise (19,25 min) quando comparada 

a destilação convencional, que utiliza 150 mL de amostra e dura em torno de 40 min. 

Portanto, pode ser utilizada como método complementar ou como substituto de 

metodologias convencionais. Alternativamente, a técnica de análise termogravimétrica 

pode ser introduzida como método complementar para estudo da volatilização de 

combustíveis derivados do petróleo. 

Em termos de trabalhos futuros, sugere-se a utilização da espectrometria de 

massas para determinação dos compostos sulfurados presentes em cada tipo de diesel, a 

fim de aprofundar as discussões sobre o seu comportamento físico-químico. Uma outra 

linha de estudo é discutir a relação entre a concentração de enxofre e o poder calorífico 

do combustível. Por fim, sugere-se realizar o mesmo estudo aqui apresentado em 

amostras de óleo diesel rodoviário (com presença de biodiesel). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Referências Bibliográficas 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                106 

 

Referências Bibliográficas 

 

ADLER, U. Diesel fuel injection. Warrendale : Robert Bosch GmbH, 1994. 

 

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS. 

Portaria ANP n° 9, de 21 de janeiro de 2000. Define os termos relacionados com as 

reservas de petróleo e gás natural, estabelece critérios para apropriação de reservas e traça 

diretrizes para a estimativa das mesmas. Diário oficial [da] República do Brasil. 

Brasília, DF, 24 jan. 2000. 
 

ALI, M. A.; SIDDIQUI, M. A. B.; ZAIDI, S. M. J. Thermal analysis of crude oils and 

comparison with simdist and tbp distillation data. Journal of Thermal Analysis, v.51, p. 

307-319, 1998. 

 

AL-SAMMERRAI, D.; MOHAMMED, A. A. K.; ABBAS, N. Thermoanalytical 

evaluation of the thermal stability of petroleum distillates: distillates with a boiling range 

of 250-425°C. Fuel, v.66, p. 512-514, 1987.  

 

ALTGELT, K. H.; BODUSZINSKY, M. M. Composition and analysis of heavy 

petroleum fractions. New York: Marcel Dekker, Inc., 1994.  

 

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. ASTM D5307-97(2007) 

Standard test method for determination of boiling range distribution of crude petroleum 

by gas chromatography (withdrawn 2011). West Conshohocken, PA: ASTM 

International, 2007. 

 

_________. ASTM D3710-95(2009) Standard test method for boiling range distribution 

of gasoline and gasoline fractions by gas chromatography. West Conshohocken, PA: 

ASTM International, 2009. 

 

_________. ASTM D5399-09 Standard Test Method for Boiling Point Distribution of 

Hydrocarbon Solvents by Gas Chromatography. West Conshohocken, PA: ASTM 

International, 2009. 

 

_________. ASTM D6417-09 Standard test method for estimation of engine oil volatility 

by capillary gas chromatography. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2009. 

 

_________. ASTM D4294-10 Standard test method for sulfur in petroleum and petroleum 

products by energy dispersive x-ray fluorescence spectrometry. West Conshohocken, PA: 

ASTM International, 2010. 

 

_________. ASTM D6371-05(2010) Standard test method for cold filter plugging point 

of diesel and heating fuels. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2010. 

 

_________. ASTM D7096-10 Standard test method for determination of the boiling range 

distribution of gasoline by wide-bore capillary gas chromatography. West 

Conshohocken, PA: ASTM International, 2010. 

 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                107 

 

_________. ASTM D2500-11 Standard test method for cloud point of petroleum products. 

West Conshohocken, PA: ASTM International, 2011. 

 

_________. ASTM D4052-11 Standard test method for density, relative density, and api 

gravity of liquids by digital density meter. West Conshohocken, PA: ASTM International, 

2011. 

 

_________. ASTM D7169-11 Standard test method for boiling point distribution of 

samples with residues such as crude oils and atmospheric and vacuum residues by high 

temperature gas chromatography. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2011. 

 

_________. ASTM D86-12 Standard test method for distillation of petroleum products at 

atmospheric pressure. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D97-12 Standard test method for pour point of petroleum products. 

West Conshohovken, PA: ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D445-12 Standard test method for kinematic viscosity of transparent 

and opaque liquids (and calculation of dynamic viscosity). West Conshohocken, PA: 

ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D5453-12 Standard test method for determination of total sulfur in 

light hydrocarbons, spark ignition engine fuel, diesel engine fuel, and engine oil by 

ultraviolet fluorescence. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D6352-12 Standard test method for boiling range distribution of 

petroleum distillates in boiling range from 174 to 700 °C by gas chromatography. West 

Conshohocken, PA: ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D7213-12e1 Standard test method for boiling range distribution of 

petroleum distillates in the boiling range from 100 to 615 °C by gas chromatography. 

West Conshohocken, PA: ASTM International, 2012. 

 

_________. ASTM D93-13e1 Standard test methods for flash point by pensky-martens 

closed cup tester. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2013. 

 

_________. ASTM D1160-13 Standard test method for distillation of petroleum products 

at reduced pressure. West Conshohocken, PA: ASTM International, 2013. 

 

_________. ASTM D2887-13 Standard Test method for boiling range distribution of 

petroleum fractions by gas chromatography1, 2. West Conshohocken, PA: ASTM 

International, 2013. 

 

_________. ASTM D2892-13 Standard test method for distillation of crude petroleum 

(15-theoretical plate column). West Conshohocken, PA: ASTM International, 2013. 

 

AMUI, S. Petróleo e gás natural para executivos. Rio de Janeiro: Interciência, 2010. 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9619: Produtos de 

petróleo: destilação à pressão atmosférica. Rio de Janeiro, 2009. 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                108 

 

BACAUD, R. E ROULEAU, L. Coupled simulated distillation-mass spectrometry for the 

evaluation of hydroconverted petroleum residues. Journal of Chromatography A, v.750, 

p.97-140, 1996. 

 

BACHA, J; FREEL, J.; GIBBS, A.; GIBBS, L.; HEMIGHAUS, G.; HOLKMAN, K.; 

HORN, J.; INGHAM, M.; JOSSENS, L.; KOHLER, D.; LESNINI, D.; MCGEEHAN, J.; 

NIKANJAM, M.; OLSEN, E.; ORGAN, R.; SCOTT, B.; SZTENDEROWICZ, M.; 

TIDEMANN, A.; WALKER, C.; LIND, J.; JONES, J.; SCOTT, D.; MILLS, J. Diesel 

fuels technical review. San Ramon: Chevron Corporation, 2007.  

 

BARMAN, B. N. Characterization of feeds, intermediates, and products from heavy oil 

processes by high-temperature simulated distillation and thin-layer chromatography with 

flame ionization detection. Energy & Fuels, v.19, p. 1995-2000, 2005. 

 

BARQUETTE, A. V. Avaliação da melhor localização do sistema de mistura em linha 

de diesel da REDUC. 2008. 112f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Industrial) - 

Departamento de Engenharia Industrial, Programa de Pós-Graduação em Engenharia de 

Produção, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. 

 

BOCZKAJ, G.; PRZYJAZNY, A.; KAMIŃSKI, M. A new procedure for the 

determination of distillation temperature distribution of high-boiling petroleum products 

and fractions. Anal Bioanal Chem., v.399, p. 3253-3260, 2011. 

 

BRASIL. Decreto n° 73.030, de 30 de outubro de 1973. Cria, no âmbito do Ministério do 

Interior, a Secretaria Especial do Meio Ambiente - SEMA, e dá outras providências. 

Diário oficial [da] República do Brasil. Brasília, DF, 30 out. 1973. 

 

_________. Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do 

Meio Ambiente, seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras 

providências. Diário oficial [da] República do Brasil. Brasília, DF, 31 ago. 1981. 

 

BRASIL, N. I.; ARAÚJO, M. A. S.; SOUSA, E. C. M. Processamento de Petróleo e Gás: 

petróleo e seus derivados, processamento primário, processos de refino, petroquímica, 

meio ambiente. Rio de Janeiro: LTC, 2012. 

 

BRAUN, S.; APPEL, L. G.; SCHMAL, M. A poluição gerada por máquinas de 

combustão interna movidas à diesel - a questão dos particulados. Estratégias atuais para 

a redução e controle das emissões e tendências futuras. Quim. Nova, v.27, p. 472-482, 

2003. 

 

BROWN, T. L.; LEMAY, H. E.; BURSTEN, B. E. Química: a ciência central. 9. ed. São 

Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.  

 

BRUICE, P. Y. Química orgânica. 4. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. V. 1. 

 

CAMPOS, M. C. V. Estudo dos ácidos naftênicos do gasóleo pesado derivado do 

petróleo marlim. 2005. 158f. Tese (Doutorado em Ciências dos Materiais) - Instituto de 

Química, Programa de Pós-Graduação em Ciências dos Materiais, Universidade Federal 

do Rio Grande do Sul. 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                109 

 

CAREL, A. B.; CABBINESS, D. K. A thermal method for determining the oxidation-

autoignition characteristics of oils. Thermochimica Acta, v.44, p. 363-367, 1981. 

 

CASTRO, K. K. V. Síntese, caracterização e aplicação do MCM-41 e Al-MCM-41 na 

pirólise do resíduo atmosférico do petróleo. 2009. 140f. Dissertação (Mestrado em 

Química) - Centro de Ciências Exatas de da Terra, Programa de Pós-Graduação em 

Química, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

COLLINS, C. H.; BRAGA, G. L.; BONATO, P. S. Fundamentos de cromatografia. 

Campinas: Editora da UNICAMP, 2006.  
 

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução CONAMA nº 005, de 15 

de junho de 1989. Dispõe sobre o Programa Nacional de Controle da Poluição do Ar - 

PRONAR. Diário oficial [da] República do Brasil. Brasília, DF, 25 ago. 1989. 

 

_________. Resolução CONAMA nº 018, de 06 de maio de 1986. Dispõe sobre a criação 

do Programa de Controle de Poluição do Ar por Veículos. Diário oficial [da] República 

do Brasil. Brasília, DF, 17 jun.1986. 
 

CURVERS, J.; VAN DEN ENGEL, P. Gas chromatographic method for simulated 

distillation up to a boiling point of 750°C using temperature-programmed injection and 

high temperature fused silica wide-bore columns. J. High Resol. Chromatogr., v.12, p. 

16-22, 1989. 

 

DAMASCENO, L. M. P.; CARDOSO, J. N.; COELHO, R. B. High temperature gas 

chromatography on narrow bore capillary columns. J. High Resol. Chromatogr., v. 5, p. 

256–259, 1992. 

 

DAUBERT, T. E.; DANNER, R. P. API technical data book: petroleum refining. 6. ed. 

Washington: American Petroleum Institute (API), 1997. 

 

DISANZO, F. P.; LOWTHER, C. J.; YODER, R. E.; LANE, J. L. Automated Simulated 

Distillation of Heavy Petroleum Fractions by Packed Column Gas Chromatography. J 

Chromatogr Sci., v. 26, p. 39-41, 1988. 

 

DORBON, M.; LAMAISON, S.; CHEVALIER, A. Simulated distillation of distillates 

on capillary columns: influence of the polarity of the stationary phase. Journal of 

Chromatography, v.557, p. 155-162, 1991. 

 

DUARTE, D. L. Avaliação das emissões atmosféricas causadas por motocicletas no 

estado do rio de janeiro e benefícios ambientais do uso de tração elétricas nestes 

veículos. 2006. 137f. Dissertação (Mestrado em Engenharia Ambiental) - Centro de 

Tecnologia e Ciências, Departamento de Engenharia Sanitária e Meio Ambiente, 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro. 

 

DURAND, J.-P.; BRÉ, A.; BÉBOULÈNE, J.-J.; DUCROZET, A.; CARBONNEAUX, 

S. Improvement of Simulated Distillation Methods by Gas Chromatography in Routine 

Analysis. Oil & Gas Science and Technology., v.54, p. 431-438, 1999. 

 

DYROFF, G. V. Manual on significance of tests for petroleum products. 6. ed. West 

Conshohocken : ASTM International, 1993. 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                110 

 

DYSZEL, S. M. A thermogravimetric method for distinguishing Alaskan crude oil from 

that of other world sources. Thermochimica Acta., v.38, p. 299-310, 1980. 

 

EGGERTSEN, F. T.; GROENNINGS, S.; HOLST, J. J. Analytical Distillation by Gas 

Chromatography. Analytical Chemistry, v.32, p. 904-909, 1960. 
 

EMPRESA DE PESQUISA ENERGÉTICA. Balanço Energético Nacional 2013 - Ano 

Base 2012: Relatório Síntese. Rio de Janeiro: EPE, 2013. 
 

ESPINOSA-PENÃ, M.; FIGUEROA-GÓMEZ, Y.; JIMÉNEZ-CRUZ, F. Simulated 

Distillation Yield Curves in Heavy Crude Oils: A Comparison of Precision between 

ASTM D-5307 and ASTM D-2892 Physical Distillation. Energy & Fuels, v.18, p. 1832-

1840, 2004. 

 

ETTRE, L. S.; ZLATKIS, A. Marcel J .E. Golay. Journal of Chromatography Library, 

v.17, p. 109-114, 1979. 

 

FAHIM, M. A.; AL-SAHHAF, T. A.; ELKILANI, A. S. Introdução ao refino de petróleo. 

Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. 

  

FERREIRA, A. A.; AQUINO NETO, F. R. A destilação simulada na indústria do 

petróleo. Química Nova, v.28, p. 478-482, 2005. 

 

GARRETT, T. K. Automotive fuels and fuel systems: diesel. London: Pentech Press, 

1994. V. 2. 

 

GOUW, T. H. Simulated Distillation of Narrow, High Boiling Hydrocarbon Fractions. 

Analytical Chemistry, v.45, p. 987-989, 1973. 

 

GREEN, L. E.; SCHMAUCH, L. J.; WORMAN, J. C. Simulated Distillation by Gas 

Chromatography. Analytical Chemistry, v.36, p. 1512-1516, 1964. 

 

HAINES, P. J. Thermal methods of analysis: principles, applications and problems. 

London: Champman & Hall, 2005. 
 

HEINRICH, G.; KASZTELAN, S. Hydrotreating. In: LEPRINCE, P. Conversion 

processes petroleum refining, v.3. Paris: Technip, 2001. p. 533-573.  

 

HUANG, H.; WANG, K.; WANG, S.; KLEIN, M.  T.; CALKINS, W.  H. Distillation of 

liquid fuels by thermogravimetry. Am. Chem. Soc. Div. Fuel Chem., v.41, p. 87-92, 1996. 

 

_________. A novel method for the determination of the boiling range. Am. Chem. Soc. 

Div. Fuel Chem., v.41, p. 485-491, 1996. 

 

KÖK, M. V.; SZTATISZ, J.; POKOL, G. High-Pressure DSC applications on crude oil 

combustion. Energy & Fuels, v.11, p. 1137-1142, 1997. 

 

LEIVA, C. R. M.; CRNKOVIC, P. M.; SANTOS, A. M. O emprego da termogravimetria 

para determinar a energia de ativação do processo de combustão de óleos combustíveis. 

Quimica Nova, v.29, p. 940-946, 2006. 

 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                111 

 

MACKENZIE, R. C. Nomenclature in thermal analysis: part IV. Thermochimica Acta, 

v.28, p. 1-6, 1979. 

 

MENDES, F. E. Avaliação de programas de controle de poluição atmosférica por 

veículos leves no Brasil. 2004. 179f. Tese (Doutorado em Ciências em Planejamento 

Energético) - Programa de Pós-Graduação em Engenharia, Universidade Federal do Rio 

de Janeiro. 

 

MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE. PROCONVE: Programa de Controle de Poluição 

do Ar por Veículos Automotores, fev 2009. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/estruturas/163/_arquivos/proconve_163.pdf>. Acesso em: 03 

fevereiro 2014.  
 

MORA-ATIÉS, D.; MARBOT-RAMADA, R. Determinación de las fracciones del 

petróleo crudo con el empleo de la destilación simulada por cromatografía gaseosa como 

método alternativo. Revista CENIC Ciencias Biológicas, v.41, p. 105-112, 2010. 

 

NEER, L. A.; DEO, M. D. Simulated distillation of oils with a wide carbon number 

distribution. J Chromatogr Sci., v. 33, p. 133-138, 1995. 

 

PAULIK, F.; ARNOLD, M. Role of the DTG curve in the evaluation of TG curve by 

computer in case of overlapping reactions. J. Thermal Anal.,v.36, p. 2313-2322, 1990. 

 

PEADEN, P. A. Simulated distillation of petroleum and its products by gas and 

supercritical fluid chromatography: a review. J. High Resol. Chromatogr., v.17, p. 203–

211, 1994. 

 

PEREIRA, A. S.; AQUINO NETO, F. R. Estado da arte da cromatografia gasosa de alta 

resolução e alta temperatura. Química Nova, v.23, p. 370-379, 2000. 

 

PETROFF, N.; COLIN,  J.  M. ; FEILLENS, N. ; FOLLAIN, G. Distillation simulée par 

chromatographie en phase gazeuse sur des coupes lourdes de pétrole. Oil & Gas Science 

and Technology - Rev. IFP, v.36, p. 467 - 484, 1981. 

 

PETROFF, N.; HOSCHEITT, A.; DURAND, J. P. Automated simulated distillation by 

gas chromatography: performance test for petroleum product control. Journal of 

Chromatograp, v.395, p. 241-254, 1987. 

 

PODBIELNIAK, W. J. Apparatus and Methods for Precise Fractional-Distillation 

Analysis. Industrial and Engineering Chemistry, pp. 119-142, 1933. 

 

PULKRABEK, W. W. Engineering fundamentals of the internal combustion engine. New 

Jersey: Prentice Hall, 2003.  

 

RASEEV, S. Thermal and catalytic processes in petroleum refining. New York: Marcel 

Dekker, 2003. 
 

REDDY, K. M.; WEI, B.; SONG, C. High-temperature simulated distillation GC analysis 

of petroleum resids and their products from catalytic upgrading over Co-Mo/Al2O3 

catalyst. Analytica Chimica Acta, v.43, p. 187-202, 1998. 

 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                112 

 

RIBEIRO, M. P. Aplicação de termogravimetria acoplada à espectrometria de massa 

para caracterização de petróleo e detemrinação da curva de evolução do gás sulfídrico. 

2009. 96f. Dissertação (Mestrado em Engenharia de Petróleo) - Centro de Tecnologia, 

Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-Graduação em Ciência e 

Engenharia do Petróleo, Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

 

SALVIO NETO, H. Estudo da compatibilidade fármaco/excipiente e de estabilidade do 

prednicarbato por meio de técnicas termoanalíticas, e encapsulação do fármaco em 

sílica mesoporosa do tipo SBA-15. 2010. 206f. Tese (Doutorado em Ciências 

Farmacêuticas) - Faculdade de Ciências Farmacêuticas, Programa de Pós-Graduação em 

Fármaco e Medicamentos, Universidade de São Paulo. 

 

SCHWARTZ, H. E.; BROWNLEE, R. G.; BODUSZYNSKI, M.  M.; SU, F. Simulated 

Distillation of High-Boiling Petroleum Fractions by Capillary Supercritical Fluid 

Chromatography and Vacuum Thermal Gravimetric Analysis. Analytical Chemistry, 

v.59, p. 1393-1401, 1987. 

 

SHARIFF, S. M.; DAIXIN, T.; BARTLE, K. D. Simulated Distillation by Supercritical 

Fluid Chromatography on Packed Capillary Columns. J Chromatogr Sci.,v.32, p. 541-

546, 1994. 

 

SHARMA, B. K.; SAROWHA, S. L. S.; BHAGAT, S. D. Chromatographic 

characterization of high-boiling petroleum fractions. J. Sep. Sci.,v.26, p. 1657–1664, 

2003. 

 

SMITH, E. F.; CRAIG, M. E.; WALTERS, C. Petroleum and Petrochemical Analysis by 

Gas Chromatography. In: GROB, R. L.; BARRY, E. F. Modern practice of gas 

chromatography. 4. ed. Hoboken: John Wiley & Sons, 2004. p. 643-737. 

 

SONG, C.; HSU, C. S.; MOCHIDA, I. Chemistry of diesel fuels. New York: Taylor and 

Francis, 2000.  

 

SOUTHERN, T. G.; IACCHELLI, A.; CUTHIELL, D.; SELUCKY, M. L. Simulated 

Distillation of Coal-Derived Liquids Using Combined Gas Chromatography-Vacuum 

Thermogravimetry. Analytical Chemistry, v.57, p. 303-308, 1985. 

 

SOUZA JÚNIOR, J. B. A. A Agência nacional de petróleo, gás natural e 

biocombustíveis/anp: contribuição para um desenvolvimento sustentável e regulação da 

qualidade dos combustíveis no rio grande do norte. 2013. 107f. Dissertação (Mestrado 

Profissional em Engenharia de Petróleo e Gás) - Escola de Engenharia e Ciências Exatas, 

Universidade Potiguar. 

 

SOUZA JÚNIOR, J. B. A.; CORIOLANO, A. C. F. E DELGADO, R. C. O. B. A agência 

nacional de petróleo, gás natural e biocombustíveis/anp: contribuição para um 

desenvolvimento sustentável e regulação da qualidade dos combustíveis no rio grande do 

norte. In: 7° PDPETRO. ANAIS - Mídia digital. Aracaju: ABPG, 2013. 

SPEIGHT, J. G. The chemistry and technology of petroleum. 4. ed. Boca Raton: CRC 

Press, 2007.  

 



Referências Bibliográficas 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                113 

 

SPIEKSMA, W. Prediction of ASTM method D86 distillation of gasolines and naphthas 

according to the fugacity-filmmodel from gas chromatographic detailed hydocarbon 

analysis. J Chromatogr Sci., v.36, p. 467-475, 1998. 

 

THOMAS, J. E. Fundamentos de engenharia de petróleo. 2. ed. Rio de Janeiro: 

Interciência, 2004.  

 

THOMSON, J. S.; RYNASKI, A. F. Simulated distillation of wax samples using 

supercritical fluid and high temperature gas chromatography. J. High Resol. Chromatogr, 

v.15, p. 227–234, 1992. 

 

TOTTEN, G. E. Fuels and lubricants handbook: technology, properties, performance, 

and testing. West Conshohocken: ASTM International, 2003.  

 

VENDEUVRE, C.; RUIZ-GUERRERO, R.; BERTONCINI, F.; DUVAL, L.; 

THIÉBAUT, D.; HENNION, M. Characterisation of middle-distillates by comprehensive 

two-dimensional gas chromatography (GC×GC): a powerful alternative for performing 

various standard analysis of middle-distillates. Journal of Chromatography A, v.1086, p. 

21-28, 2005. 

 

VILLALANTI, D. C.; RAIA, J. C.; MAYNARD, J. B. High-temperature simulated 

distillation: applications in petroleum characterization. In: MEYERS, R. A. Encyclopedia 

of analytical chemistry. Chichester: John Wiley & Sons Ltd, 2000. P. 6726–6741. 

 

VYAZOVKIN, S.; GORYACHKO, V. Potentialities of software for kinetic processing 

of thermoanalytical data by the isoconversion method. Thermochimica Acta, v.194, p. 

221-230, 1992. 

 

VYAZOVKIN, S.; WIGHT, C. A. Model-free and model-®tting approaches to kinetic 

analysis of isothermal and nonisothermal data. Thermochimica Acta, v.340-341, p. 53-

68, 1999. 

 

WENDLANDT, W. W. Thermal methods of analysis. 3. ed. New York: Willey, 1986. 

 

WESTBROOK, S. R.; LECREN, R. Automotive diesel and non-aviation gas turbine 

fuels. In: TOTTEN,  G. E. Fuels and lubricants handbook: technology, properties, 

performance and testing. West Conshohocken: ASTM International, 2003, P. 115-144. 

 

WORMAN, J. C.; GREEN, L. E. Simulated distillation of high boiling petroleum 

fractions. Analytical Chemistry, v.37, p. 1620-1621, 1965. 

 

ZANOZINA, I. I.; ZANOZIN, I. YU.; CHERENTAEVA, V. V.; DISKINA, D. E. 

Extending the informativeness of simulated distillation in oil monitoring at refineries. 

Measurement Techniques, v.46, p. 1211-1214, 2003. 

 

ZUBER, K.; BARTL, P. Quality control of aviation fuels: 1. automatic simulated 

distillation and calculation of the vapour pressure of JP-4 aviation fuel (AVTAG) using 

capillary gas chromatography. Fuel, v.68, p. 659-663, 1989. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________________________________ 

 

Anexos 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 

Camila Gisele Damasceno Peixoto, Setembro/2014                                                                                                                                                                        115 
 

Anexo A – Cromatograma da mistura de n-parafinas (C7-C44) usada como padrão de calibração. 
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Anexo B – Cromatograma da destilação simulada do gasóleo de referência. 
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Anexo C – Cromatograma da destilação simulada do S1800. 
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Anexo D – Cromatograma da destilação simulada do S500 (1). 
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Anexo E – Cromatograma da destilação simulada do S500 (2). 
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Anexo F – Cromatograma da destilação simulada do S10 (1). 
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Anexo G – Cromatograma da destilação simulada do S10 (2). 

 

 




