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RESUMO 
 

  

A avaliação de petróleo consiste em analisá-lo por diferentes metodologias, seguindo 

normas internacionais para conhecer suas propriedades químicas, físico-químicas, teor de 

contaminantes, composição e principalmente sua capacidade em gerar derivados. Muitas 

dessas análises são demoradas, consomem uma grande quantidade de amostras, insumos e 

precisam de uma organizada logística de transporte, cronograma de realização e profissionais 

envolvidos. Para buscar alternativas que otimizem essa avaliação e permitam a utilização de 

novas tecnologias, sete amostras de diferentes petróleos brasileiros centrifugados e 

caracterizados previamente pela Petrobrás foram analisadas por termogravimétrica numa faixa 

de temperatura de 25 a 900ºC utilizando razões de aquecimento de 05, 10 e 20ºC por minuto. 

Com os dados obtidos experimentalmente, foram realizadas correlações com as 

caracterizações disponibilizadas que permitiram: a geração de curvas de pontos de ebulição 

verdadeiros (Curva PEV) simulada; a comparação entre as frações geradas com as devidas 

faixas de temperaturas de corte padrão; uma aproximação para obter o fator de caracterização 

de Watson; e comparar os resíduos de carbono micro. Os resultados mostraram uma boa 

possibilidade de reproduzir uma curva PEV simulada a partir da termogravimetria levando em 

consideração a composição, densidade e outras propriedades do petróleo; as correlações 

propostas experimentalmente para o fator de caracterização e resíduo de carbono 

acompanharam as caracterizações informadas pela Petrobrás, mostrando que a 

termogravimetria pode ser utilizada como ferramenta na avaliação de petróleos, apresentando 

rapidez na análise, precisão, além de necessitar de uma quantidade mínima de amostras e 

insumos. 

 

Palavras-chave: Avaliação de Petróleo; Termogravimetria; Curva de Ponto de Ebulição 

Verdadeiro; Fator de Caracterização; Resíduo de Carbono Micro
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ABSTRACT 
 

 

Petroleum evaluation is analyze it using different methodologies, following 

international standards to know their chemical and physicochemical properties, contaminant 

levels, composition and especially their ability to generate derivatives. Many of these 

analyzes consuming a lot of time, large amount of samples , supplies and need an organized 

transportation logistics, schedule and professionals involved. Looking for alternatives that 

optimize the evaluation and enable the use of new technologies, seven samples of different 

centrifuged Brazilian oils previously characterized by Petrobras were analyzed by 

thermogravimetry in 25-900° C range using heating rates of 05, 10 and 20ºC per minute. With 

experimental data obtained, characterizations correlations were performed and provided: 

generation of true boiling point curves (TBP) simulated; comparing fractions generated with 

appropriate cut standard in temperature ranges; an approach to obtain Watson characterization 

factor; and compare micro carbon residue formed. The results showed a good chance of 

reproducing simulated TBP curve from thermogravimetry taking into account the 

composition, density and other oil properties. Proposed correlations for experimental 

characterization factor and carbon residue followed Petrobras characterizations, showing that 

thermogravimetry can be used as a tool on oil evaluation, because your quick analysis, 

accuracy, and requires a minimum number of samples and consumables. 

 

Keywords: Petroleum Evaluation; Thermogravimetry; True Boiling Point Curve; 

Characterization Factor; Micro Carbon Residue 
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Capítulo 1 – Introdução Geral 

1. INTRODUÇÃO GERAL   

 

 

 Com as novas e constantes descobertas de petróleo, o Brasil tem se firmado cada vez 

mais como uma nação autossuficiente em volume produzido por dia, e caminha para nos 

próximos anos atingir essa independência do mercado externo também na qualidade da 

matéria prima que é processada no país com a entrada em produção de mais campos 

produtores, principalmente no pré-sal.  

Cada um desses campos produz um tipo de óleo, com composições e contaminantes 

diferentes em suas quantidades, e é preciso caracterizá-los para definir quais os tratamentos 

serão necessários para deixá-lo pronto para o refino, de que forma será efetuado seu transporte 

da unidade produtora até a unidade de processamento, quais e quanto de derivados ele pode 

produzir e em qual refinaria do país ele pode ser processado de forma a maximizar os 

rendimentos. 

É preciso produzir um óleo mais leve para se enquadrar no blend ótimo de projeto de 

nossas refinarias antigas, além de projetar a construção de novos parques de refino para 

atender a oferta interna que tenderá a crescer a partir de 2014. Espera-se a pré-operação e 

partida da Refinara Abreu e Lima em Pernambuco ainda este ano e estão na carteira de 

projetos da Petrobrás unidades de grande porte no Maranhão e no Ceará.  

Esse estudo qualitativo do petróleo em exploração é chamado de Avaliação do 

Petróleo, e é um conjunto de procedimentos analíticos utilizados para se obter dados sobre o 

petróleo e sobre as frações que esse petróleo pode produzir. Esses dados são importantes para 

a valoração do óleo e para a definição do seu potencial produtivo, que são então usadas para a 

sua comercialização (Farah, 2013). 

A avaliação do petróleo permite gerar informações das propriedades químicas e físico-

químicas que serão utilizadas tanto em projetos e adequações de sistemas de transporte, 

processamento e armazenamento de óleos crus e derivados, quanto em projeções de 

quantidade e qualidade de produtos gerados. 

Dentre as propriedades químicas que são avaliadas podemos citar a análise elementar, 

resíduo de carbono, hidrocarbonetos e suas famílias, SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas 

e Asfaltenos). 

As caracterizações físico-químicas mais relevantes são: densidade, ºAPI, ponto de 

fluidez, viscosidade, índice de refração, ponto de congelamento, ponto de anilina, ponto de 

fulgor, octanagem, ponto de fuligem, peso molecular, água, sais e sedimentos. 

Marcílio Pelicano Ribeiro, Fevereiro/2014 2 



Capítulo 1 – Introdução Geral 

Uma das mais importantes informações que um petróleo cru pode fornecer é sua 

capacidade em produzir derivados em quantidade e qualidade. Esses dados são fornecidos em 

análises de volatilização como a Destilação pela norma ASTM D 86 (American Society for 

Testing Materials), Curva de Pontos de Ebulição Verdadeiros (Curva PEV) e Destilação 

Simulada. 

A destilação PEV é realizada em um equipamento que simula uma torre de destilação 

fracionada, onde de 1 a 50 L de petróleo são aquecidos num balão na parte inferior, os 

vapores passam através de pratos teóricos, trocam calor e massa até o topo da torre, são 

condensados e retornam em refluxo interno e as frações são recolhidas para posterior análise. 

O sistema também permite a destilação a vácuo e, com isso, trabalhar em temperaturas até em 

torno de 560ºC. Porém apesar da importância das informações de volatilidade, suas análises 

são demoradas, necessitam de grande quantidade de amostra, consumo de insumos e mão de 

obra disponível.  

Nesse contexto surge a proposta de uma nova metodologia para determinação da curva 

PEV utilizando a técnica da Termogravimetria (TG), em que uma pequena quantidade de 

amostra (da ordem de miligramas) é colocada em uma termobalança, aquecida e sua perda de 

massa é medida em relação ao tempo e a temperatura.  

Assim, o objetivo deste trabalho é caracterizar o petróleo por Termogravimetria (TG) e 

Termogravimetria Derivada (DTG), apresentar uma metodologia geral para determinação de 

uma curva PEV simulada a partir dos dados de TG e usando propriedades do petróleo. Com as 

curvas geradas será possível verificar a viabilidade da técnica, bem como comparar as 

informações originadas em relação à capacidade de produzir derivados de petróleo. Além 

disso, novas correlações matemáticas serão propostas para a inferência de outras propriedades 

como fator de caracterização e resíduo de carbono micro. 

As principais vantagens dessa técnica são a diminuição significativa do tempo de 

análise (entre 45 min e 1,5 h), maior precisão, utilização de uma pequena quantidade de 

amostra (entre 10 e 100 mg), os produtos de decomposição gerados podem ser monitorados 

simultaneamente e de forma contínua. 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

 

 Dispondo de diferentes tipos de petróleos para processamento, torna-se necessário 

avaliar técnico-economicamente o refino desses petróleos para o atendimento de um mercado 

consumidor.  Para isso necessita-se realizar estudos sobre o potencial produtivo de cada um, 

além de analisar informações sobre o esquema de refino utilizado e sobre o mercado 

consumidor, qualificando-se os petróleos por diferentes critérios descritos a seguir e ilustrados 

na Figura 2.1. 

 

• Critérios intrínsecos ao petróleo quanto ao seu transporte, armazenamento e 

processamento; 

• Critérios qualitativos e quantitativos quanto aos derivados que se quer produzir. 

 

Figura 2.1 Critérios de qualificação do petróleo 

Qualitativos  Produção de querosene de aviação, diesel, óleo 

combustível, asfaltos, cargas para craqueamento 

catalítico, solventes e insumos petroquímicos. 

Quantitativos 

 

 Produção de derivados de maior demanda ou maior 

valor. 

Transporte e 
armazenamento 

 Facilidade de escoamento, acidez (corrosividade). 

Fonte: (Farah, 2013) 
 

2.1 AVALIAÇÃO DE PETRÓLEOS 

 

A avaliação de petróleo é um conjunto de procedimentos analíticos utilizados para se 

obter dados sobre o petróleo e sobre as frações que esse petróleo pode produzir. Esses dados 

são importantes para a valoração do óleo e para a definição do seu potencial produtivo, que 

são então usadas para a sua comercialização. Essas informações são também necessárias para 

o licenciamento de unidades operativas, previsão de toxicidade do óleo, subsídios a planos de 

emergência e controle de emissões atmosféricas e para remediação de derrames (Guimarães, 

Iório, Pinto, 2010). 

As principais características do petróleo avaliadas são: o teor de hidrocarbonetos 

saturados, de aromáticos, de resinas e de asfaltenos, a acidez, o teor de contaminantes, a 
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densidade, a viscosidade, a pressão de vapor e o ponto de fluidez, entre outros, como mostra a 

Figura 2.2. 

 

Figura 2.2 Qualificação do Petróleo 

 

Fonte: (Farah, 2013) 

 

 Essa avaliação prossegue com a separação do petróleo em frações, de acordo com 

seus pontos de ebulição, buscando-se compor as chamadas frações básicas do refino, pois é a 

partir delas que se obtêm os diversos derivados do petróleo, Figura 2.3. 

 Em relação aos derivados, é importante conhecer: 

 

• A sua distribuição relativa, obtida a partir da curva de destilação denominada 

ponto de ebulição verdadeiro (PEV); 

• Os tipos das frações básicas produzidas, caracterizadas por suas propriedades 

físicas e químicas. 

 

 Entre os tipos de frações a serem avaliadas listam-se normalmente a nafta, o querosene 

de aviação (QAV), o óleo diesel, os óleos lubrificantes básicos, os asfaltos, os solventes, a 

carga para craqueamento catalítico e os óleos combustíveis. 

Avaliação do Petróleo 

Características físicas e químicas do petróleo 

Características físicas: 
Escoamento, armazenamento  

e corrosividade 

Características químicas: 
Composição química 

HCs, asfaltenos e resinas 
S, N, O e metais 

Densidade, pressão de vapor,  
viscosidade e ponto de fluidez 

Marcílio Pelicano Ribeiro, Fevereiro/2014       6 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos 
 

Figura 2.3 Separação e análises do petróleo e de suas frações básicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: (Farah, 2013) 

 

 

2.2 QUALIFICAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

2.2.1 Densidade 

 

A densidade de um produto é definida como a relação entre a massa específica desse 

produto a uma temperatura padronizada e a massa específica de um padrão a temperatura 

também padronizada. No Brasil, as temperaturas usadas são as de 20 ºC e 4 ºC, 

respectivamente, para o produto e para o padrão, que é a água. As temperaturas de 

determinação usadas nos Estados Unidos são de 15,6 ºC tanto para o produto, quanto para o 

padrão. A densidade do petróleo é uma informação importante, pois reflete, em termos 

médios, o conteúdo de frações leves e pesadas do óleo cru, já que se trata de uma propriedade 

aditiva em base volumétrica, o que determina o seu preço comercial. 

A densidade para os óleos líquidos (SGóleo) é definida como: 

 

Características físico-químicas das frações 

Petróleo 

Distribuição relativa das frações e características  
 fisico-químicas do petróleo 

Gás  
(C1-C4) 

Densidade, volatilidade, composição química,  
viscosidade, pressão de vapor, ponto de fluidez 

Naftas Querosene 
Óleo Diesel 

Gasóleo  
de vácuo 

Resíduo  
de vácuo 
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 𝑆𝐺ó𝑙𝑒𝑜 =  
𝜌ó𝑙𝑒𝑜

𝜌á𝑔𝑢𝑎
 (1) 

 

Onde ρóleo é a massa específica do óleo e ρágua é a massa específica da água. 

 

 As massas específicas do óleo e da água estão às mesmas condições de temperatura e 

pressão, que são 1 atm e 15,6 °C. Nessas condições a maioria das frações de petróleo é mais 

leve que a água, por exemplo: ρóleo ≤ 1. 

 A partir da densidade podem-se definir outras grandezas, que expressam a relação 

massa-volume em outras escalas. Na indústria do petróleo, é comum usar-se a escala grau API 

como medida de densidade, que é definida da seguinte forma: 

 

 
𝐴𝑃𝐼 =   

141,5
𝑆𝐺óleo

− 131,5 
(2) 

 

Os óleos pesados possuem densidade °API baixa, e óleos leves possuem densidade 

°API alta.  A densidade °API pode variar de 8,5, para óleos crus muito pesados, a 44, para 

óleos crus leves. Geralmente, os óleos crus podem ser classificados de acordo com a 

densidade, como mostrado na tabela 2.1: 

 

Tabela 2.1 Classificação de óleos crus 

Categoria do óleo cru Densidade 

Extraleve °API ≥ 40 

Leve 40 > °API ≥ 33 

Médio 33 > °API ≥ 27 

Pesado 27 > °API ≥ 19 

Extrapesado 19 > °API ≥ 15 

Asfáltico °API < 15 

Fonte: (Farah, 2013) 

 

Diversos métodos são utilizados para a medição da densidade de frações de petróleo e 

óleos crus, entre os quais se cita o picnômetro, densímetro nas escalas de densidade relativa, o 

densímetro na escala de grau API, o densímetro digital (ASTM D 4052). Esse método utiliza 

um tubo oscilatório, em que um pequeno volume da amostra é introduzido e, com base na 

variação da frequência de oscilação causada pela variação da massa do tubo, determina-se a 
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densidade da substância. A densidade °API também é medida para várias frações de petróleo, 

e um dos testes padrão é a ASTM D1298. 

 

2.2.2 Composição Química 

 

2.2.2.1  Análise elementar 

 

O teor de hidrogênio, carbono e nitrogênio de uma fração de petróleo ou óleo cru pode 

ser determinado pela análise elementar. A amostra é queimada para dióxido de carbono, 

dióxido de enxofre, água e óxidos de nitrogênio; os gases são separados e suas quantidades 

determinadas. 

A determinação do teor de enxofre é da maior importância, uma vez que determina o 

esquema de processamento do óleo cru e, assim, o valor de mercado dos produtos. Os 

métodos analíticos para a determinação de enxofre são numerosos e dependem do nível de 

enxofre na amostra, onde pode ser encontrado pelo método de espectrometria de fluorescência 

de raios-x, por emissão de energia dispersiva, pelas ASTM D2622 e D 4294. 

A análise elementar pode ser estimada pela ASTM D5251. O conteúdo de metais 

como o níquel (Ni), ferro (Fe) e vanádio (V) também podem ser determinados por intermédio 

da análise elementar, e os métodos utilizados estão na categoria de fluorescência de raios X, 

absorção atômica plasma de argônio, a ASTM D5708 pode ser usada para determinação do 

metal.  

 

2.2.2.2  Resíduo de carbono 

 

O resíduo de carbono de um óleo cru, petróleo pesado ou resíduo é a porcentagem do 

peso do coque que permanece após a evaporação e craqueamento da amostra na ausência do 

ar. Ele indica o teor de asfalto do petróleo ou a quantidade de óleos lubrificantes que pode ser 

produzida a partir do processamento do petróleo e é medido pela ASTM D189. 

Dependendo do procedimento de teste utilizado, o resultado é relatado como resíduo 

de carbono Conradson ou Ramsbottom na porcentagem de peso. Ambos os métodos 

representam a quantidade de resíduo de carbono produzida pela evaporação e pirólise da 

amostra, que indica a tendência do produto formar coque. Os valores obtidos em ambos os 

métodos não são iguais, existindo uma correlação aproximada que não pode ser usada de 

forma generalizada, pois depende do tipo de derivado analisado, figura 2.4 (ASTM, 2011). 
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Figura 2.4 Correlação entre resíduo de carbono Conradson e resíduo de carbono Ramsbottom 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

No método Conradson, uma quantidade definida da amostra é destilada até a sua 

decomposição. O resíduo da destilação sofre craqueamento e coqueamento durante um 

período fixo de aquecimento severo. O resíduo remanescente é secado, pesado e calculado 

como fração percentual da amostra original.  

• Normas ASTM: Conradson – D189; Ramsbottom – D524. 

• Repetibilidade: Conradson – 0,01% a 2% em massa; Ramsbottom – 0,01% a 2% 

em massa. 

• Reprodutibilidade: Conradson – 0,02% a 2% em massa; Ramsbottom – 0,025% a 

3% em massa. 

 

No método Ramsbottom, a amostra, após ter sido pesada em um bulbo de vidro 

especial, figura 2.5, é colocada em um forno metálico mantido a aproximadamente 550 ºC. A 

matéria volátil da amostra é vaporizada, com ou sem decomposição, enquanto o resíduo que 
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permanece no bulbo sofre craqueamento e coqueamento. Na fase final do ensaio, o coque ou 

resíduo sofre decomposição lenta ou leve oxidação promovida pelo ar que entra no bulbo. 

Após o período especificado de permanência no forno, o bulbo é removido, deixado esfriar 

em um secador e pesado. O resíduo remanescente é calculado como fração percentual da 

amostra original. 

 

Figura 2.5 Aparelho para determinação do resíduo de carbono Ramsbottom 

 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

 

 

2.2.2.3 Análise detalhada de hidrocarbonetos 

 

Análises detalhadas de componentes podem ser realizadas em gases de petróleo e 

frações de nafta por cromatografia gasosa utilizando colunas diferentes em uma sequência 

prescrita. Um padrão interno é utilizado para fornecer as concentrações dos diferentes 

compostos, e um cromatograma pode ser utilizado para calcular o teor de parafinas, isso-

parafinas, olefinas e aromáticos (PIONA) de uma amostra. Nesse caso, pode-se utilizar 

ASTM D 5445. 
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2.2.2.4 Análise da família de hidrocarbonetos 

 

Embora a cromatografia gasosa possa ser usada para a determinação de compostos 

individuais em frações de nafta, isso não pode ser dito sobre cortes mais pesados. Análises da 

família de hidrocarbonetos por meio de espectroscopia de massa fornecem informações sobre 

as quantidades relativas de diferentes tipos de hidrocarbonetos saturados e aromáticos. 

Parafinas, monocicloparafinas, alquilbenzenos, diaromáticos e a família contendo compostos 

de enxofre, como tiofenos, são exemplos de famílias de hidrocarbonetos. Os resultados podem 

ser úteis em cálculos de rendimento, já que as correlações para os diferentes processos contêm 

parâmetros relacionados ao tipo de família de hidrocarbonetos. A ASTM D 5368 pode ser 

usada nesse caso. 

 

2.2.2.5 Teor de carbono aromático 

 

 A aromaticidade de um corte de petróleo é definida como a fração molar de carbono 

aromático na amostra, conforme determinado pela espectroscopia de ressonância magnética 

nuclear (RMN) do carbono 13. A ASTM D 5292 pode ser usada nesse caso. 

 

2.2.2.6 Análise SARA 

 

 A análise SARA determina o teor de aromáticos saturados, resinas e asfaltenos em 

óleos crus, cortes pesados e resíduos, informação útil no projeto e na operação de refinaria. A 

análise também é preparativa, o que significa que o teste fornece amostras suficientes das 

quatro classes de compostos para mais testes e análises por intermédio dos métodos de análise 

química mencionados anteriormente (Speight, 1991). 

A separação dessas quatro classes de compostos é feita em estágios diferentes. 

Primeiro, asfaltenos são precipitados por n-heptano, e óleos desasfaltados chamados maltenos 

são submetidos à cromatografia líquida, que é similar, à cromatografia gasosa, em que os 

compostos são eluídos por meio de uma coluna recheada com um suporte, nesse caso um 

líquido em vez de um gás. Os hidrocarbonetos saturados são eluídos por n-heptano, os 

aromáticos por uma mistura de volume 2:1 de n-heptano e tolueno, e resinas por uma mistura 

de volume igual de diclorometano, tolueno e metanol. Nesse caso, pode-se utilizar a ASTM D 

4124. Na figura 2.6 é mostrado um diagrama esquemático para análise SARA. 
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Figura 2.6 Diagrama esquemático da análise SARA 

 
 Fonte: Adaptado (Fahim et al, 2012) 

 

A grade de teste para o óleo cru e cortes diferentes obtidos da destilação atmosférica e a 

vácuo é mostrada na tabela 2.2 (Strum e Shay, 2000). 
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Tabela 2.2 Conjunto de análises ASTM para o petróleo e suas frações 

Fonte: Fahim et al, 2012 - adaptado 

 ÓLEO GLP Nafta 
Leve 

Nafta 
Pesada Querosene Gasóleo 

Leve 
Gasóleo 
Pesado 

Gasóleo 
Vácuo 

Resíduo 
Vácuo 

Temperatura 
(ºC)   90-180 180-380 380-520 520-610 610-800 800-1050 1050 

Destilação 
ASTM 

(D86/D1160) 
X X X X X X X   

Ponto de 
Ebulição 

Verdadeiro 
(D2892) 

X X X X X X X   

Destilação 
Simulada 
(D5304) 

X X X X      

API/SG 
(D1298) X X X X X X X X X 

Enxofre Total 
(D4294) X  X X X X X X X 

Mercaptans 
(D3227) X  X X X     

H2S 
(D325) X  X X X     

Nitrogênio Total 
(D4629) X    X X X X X 

Viscosidade 
(D446) X    X X X X X 

Ponto de 
Fluidez 
(D97) 

X     X X X  

Número de 
Acidez 
(D664) 

X    X X    

Resíduo de 
Carbono 
(D189) 

X      X X X 

Metais 
(D5708) X      X  X 

Índice de 
Cetano 

(D4737) 
    X X  X  

Ponto de Névoa 
(D1322)     X X    

Número de 
Octano 
(D2700) 

  X X      

Pressão de 
Vapor 
(D323) 

X         

Água e 
Sedimentos 

(D473) 
X         

Teor de Sal 
(D6470) X         

Índice de 
Refração 
(D1218) 

X   X X X  X  
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2.2.3 Volatilidade 

 

   O petróleo apresenta constituintes que, nas condições normais de temperatura e 

pressão, CNTP, seriam gases, líquidos ou sólidos, se estivessem isolados entre si. Em mistura, 

constituem uma dispersão coloidal. Essa mistura pode ser separada por aquecimento, de 

acordo com a diferença entre os pontos de ebulição dos seus componentes, conforme a figura 

2.7. 

 

Figura 2.7 Componentes do petróleo e seu estado físico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fonte: (Farah, 2013) 

 

Gases 
 

Líquidos Sólidos 

Temperatura de Ebulição 

-120 °C     10 °C 
  

25 °C     570 
   

600 °C     2000°C 
   

Qualificação do Petróleo pela Volatilidade 

Constituição dos petróleos  

Em mistura formam dispersão coloidal 

Isolados são: 
Gases 

Líquidos 
Sólidos 

 

Maior número de  
átomos de carbono:  

maior temperatura de 
ebulição e maior 

complexidade química 

Diferentes famílias de 
Hidrocarbonetos com 
diferentes números de 
átomos de carbono e 

Hidrogênio 
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Essa separação é feita em laboratórios pelo procedimento de destilação conhecido 

como Pontos de Ebulição Verdadeiros – PEV, que se constitui no ponto de partida para a 

determinação do rendimento dos derivados de petróleo, separando-se um número de frações 

que depende do tipo de avaliação realizada. O procedimento PEV, realizado segundo as 

normas ASTM D 2892 e D 5236, não tem, contudo, rigidez quanto aos tipos de aparelhagem 

empregada, nem quanto às condições operacionais. No procedimento D 2892 pode-se utilizar 

colunas de 14 a 18 estágios de equilíbrio, bandejas ou recheios, trabalhando-se em refluxo em 

torno de 5:1, destilando-se cerca de 50 litros. 

 Pela destilação PEV se obtêm, teoricamente, na fase vapor, no topo da coluna, os 

constituintes da mistura que possuam pontos de ebulição iguais ou menores do que a 

temperatura nesse ponto da torre. Ou seja, os constituintes são separados de acordo com seus 

pontos de ebulição verdadeiros – PEV, como apresentado na figura 2.8. 

 

Figura 2.8 Aparelhagem PEV 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

  

Marcílio Pelicano Ribeiro, Fevereiro/2014       16 



Capítulo 2 – Aspectos Teóricos 
 

O procedimento PEV utiliza colunas que operam em condições ora com refluxo total, sem 

retirada de produto, ora sem refluxo e com retirada total do produto. A razão de refluxo é 

definida pela razão entre o tempo em que a coluna opera sem retirada de produto e o tempo 

em que opera com retirada total. Para que não ocorra o craqueamento térmico do petróleo, 

evita-se trabalhar em temperaturas maiores que 300 °C no fundo, que equivale a cerca de 220 

°C no topo, operando-se a pressão atmosférica e subatmosférica (Guimarães, Iório, Brandão 

Pinto, 2010). 

 

 As colunas utilizadas atualmente em laboratórios são constituídas por: 

 

• Uma unidade automatizada, que segue a norma ASTM D2892, com a qual é 

possível alcançar 220 °C no topo, a pressão atmosférica ou subatmosférica; 

• Uma unidade automatizada, que segue a norma ASTM D5236, com a qual é 

possível continuar a destilar o resíduo remanescente da destilação ASTM D2892 a 

pressões atmosféricas. 

 

Cada temperatura do topo em que se retiram as frações corresponde ao ponto de 

ebulição do constituinte mais pesado ali existente que é separado nessa temperatura. Assim, o 

volume recolhido em cada intervalo de temperatura corresponde ao volume total de 

constituintes existentes no petróleo com pontos de ebulição situados nessa faixa de 

temperatura. 

As temperaturas subatmosféricas são transformadas em temperaturas equivalentes à 

pressão atmosférica por meio de cálculos. A maior temperatura equivalente à pressão 

atmosférica que se obtém é cerca de 570 °C, como mostra a figura 2.9. 
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Figura 2.9 Procedimento de destilação PEV empregados 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

2.2.3.1 Procedimento básico de destilação por pontos de ebulição verdadeiros 

 

 O procedimento de destilação é iniciado pela desbutanização do petróleo, em que se 

separam os hidrocarbonetos leves, do metano ao butano, mantendo-se a temperatura no 

condensador em valores de -20 °C até cerca de 15 °C, recolhendo-se os gases em recipientes 

refrigerados com gelo seco. O material recolhido é pesado e medido, e posteriormente 

analisado por cromatografia gasosa. Em seguida procede-se à destilação propriamente dita, 

aquecendo-se o balão e a coluna por uma manta de aquecimento, ajustando-se as quantidades 

retiradas das frações em tempos fixados de acordo com critérios operacionais definidos. 

Enquanto a torre está trabalhando em refluxo total, a válvula solenoide que está instalada no 

topo da coluna controlando a saída de produto está em uma posição que permite o retorno de 

líquido para a coluna. Quando se efetua a retirada de produto, e a solenoide fecha o retorno de 

líquido para a coluna, o qual é encaminhado para o coletor externo; essa operação dura entre 

20 e 30 segundos. 

 Para cada volume retirado, deve-se anotar o volume recuperado, o tempo, a 

temperatura do vapor com precisão de 0,5 °C, a temperatura do líquido em ebulição, a perda 

de carga na coluna e a pressão no topo da coluna. Atingindo cerca de 220 °C, deve-se 

proceder à destilação a pressão subatmosféricas, para evitar craqueamento térmico do líquido 

contido no balão. O vácuo é obtido por uma bomba a vácuo conectado ao sistema. As 
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temperaturas obtidas devem ser convertidas para os valores equivalentes à pressão 

atmosférica por meio de gráficos ou fórmulas próprias (Guimarães, Iório, Pinto, 2010). 

 Cada volume separado e a temperatura observada no topo da coluna de destilação são 

tabelados e lançados em gráfico, gerando a chamada curva PEV, de temperatura de ebulição 

versus porcentagem vaporizada, conforme a figura 2.10. 

O procedimento de separação do PEV, na avaliação completa, é conduzido em 

temperaturas tais que o volume de cada fração da destilação do petróleo corresponda, 

aproximadamente, a 2% em volume do petróleo. Cada fração é pesada, determinando-se sua 

densidade relativa, o que permite obter a curva de destilação PEV em massa e volume (Farah, 

2013). 

 

Figura 2.10 Curvas PEV típicas de petróleo 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

2.2.3.2 A utilização da PEV para qualificação do petróleo 

 

Um item importante para a qualificação de um petróleo são os rendimentos 

porcentuais das chamadas frações básicas de refino que podem ser obtidos com esse óleo. A 

curva PEV é a característica do petróleo utilizada para essa estimativa, a partir da definição 

das temperaturas em que serão separadas essas frações, que se constituem na base para a 

produção de derivados. A definição das temperaturas das frações básicas é feita de forma a se 

atender ao perfil desejado de produção de derivados, levando em conta demanda e qualidade. 

As especificações dos derivados são tais que suas faixas de ebulição podem se sobrepor, 
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sendo necessário utilizar a demanda de cada derivado para delimitar as temperaturas de corte 

das frações básicas, figura 2.11.  

 

Figura 2.11 Faixas de temperaturas dos principais derivados de petróleo 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 
 

Como a demanda varia sazonalmente, há variação dessas temperaturas de corte de 

acordo com a região geoeconômica e a época do ano, como mostrado na tabela 2.3. Nas 

temperaturas de corte estão embutidas as restrições de qualidade necessárias para produzir os 

tipos de derivados. Nas frações básicas são realizadas análises de acordo com as 

especificações dos derivados que elas irão produzir. 

 

Tabela 2.3 Exemplos de diferentes temperaturas de corte das frações básicas do refino 

Fração Básica Temperaturas de Separação (ºC) 

GLP -42 a 0 -42 a 0 -42 a 0 

Naftas C5-150 C5-170 C5-220 

Querosene 150-250 170-270 220-280 

Diesel 250-380 270-380 280-380 

Gasóleo 380-540 - 380-570 

Resíduo 540+ 380+ 570+ 

Fonte: (Farah, 2013) 

 

Então, as quantidades de cada fração básica de refino que podem ser obtidas pela 

destilação do petróleo são obtidas pela fixação de valores de temperaturas de corte de cada 

fração básica do refino sobre a curva PEV, figura 2.12. 
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Figura 2.12 Faixas de produção dos derivados 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

 Para exemplificar, considerando-se as temperaturas de corte da tabela 2.3 e utilizando 

esses valores de temperaturas na curva PEV do petróleo, figuras 2.13 e 2.14, definem-se os 

rendimentos teóricos de cada fração básica. Dessa forma, é possível comparar e selecionar 

petróleos quanto aos rendimentos dessas frações. 

 

Figura 2.13 Definição dos rendimentos das frações básicas de refino sobre a PEV. 
 

 
Fonte: (Farah, 2013) 
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Figura 2.14 Definição dos rendimentos das frações básicas de refino sobre a PEV de um 
petróleo extra leve. 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

2.2.3.3 Procedimento de destilação ASTM 

 

 A destilação ASTM é realizada em um aparelho relativamente simples, que consiste 

em um frasco contendo a amostra, conectado a um condensador inclinado, que condensou os 

vapores em ascensão. As frações destiladas são coletadas em uma proveta graduada, e a 

temperatura dos vapores em ascensão é registrada em um intervalo específico dos destilados 

coletados. Isso é essencialmente uma destilação em batelada com um estágio de equilíbrio e 

sem refluxo, e separação mínima dos componentes das frações. Para gasolina, querosene, 

gasóleo e destilados leves e médios similares, é utilizado o método ASTM D86, mas que 

podem ser parcial ou totalmente vaporizados a uma temperatura máxima de 400 °C e pressões 

entre 1 e 760 mmHg. 

 A temperatura à qual a primeira gota de condensado é coletada é chamada ponto 

inicial de ebulição (PIE). O ponto final (PFE) é a temperatura máxima do vapor quando quase 

a totalidade da amostra é destilada (acima de 95%). As temperaturas de ebulição a pressões 

subatmosféricas (menores que 760 mmHg) podem ser convertidas para PEs (a 760 mmHg), 

utilizando o procedimento 5A1.13 da API-TDB (API, 1993). 

 Um fracionamento mínimo ocorre na destilação ASTM, e os componentes da mistura 

não são destilados um a um na ordem de seus pontos de ebulição, mas sim como misturas 

com pontos de ebulição sucessivamente mais altos. No entanto, as destilações ASTM são 
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amplamente utilizadas pois são conduzidas rapidamente, foram devidamente automatizadas, 

exigem apenas uma pequena quantidade de amostra e per serem bastante reproduzíveis. 

 

2.2.3.4 Conversão entre destilação ASTM e PEV 

 

 Uma vez que a destilação PEV é demorada em comparação com o método ASTM, 

houve um incentivo ao desenvolvimento de uma correlação para converter a destilação ASTM 

em PEV e, ao mesmo tempo, obter o benefício da separação detalhada da destilação PEV com 

o pouco esforço da destilação ASTM. A seguinte equação, sugerida por Riazi e Daubert 

(1980) e publicada pela API (1993), é usada para a interconversão, conhecida como método 

API: 

 

 PEV =  𝛼(ASTM D86)𝛽 (3) 

 

Onde α e β são constantes que variam como o percentual da amostra líquida destilada, como 

mostrado na tabela 2.4. PEV são as temperaturas de ponto de ebulição verdadeiro para 0%, 

10%, 30%, 50%, 70%, 90% e 95% do volume destilado, em graus Rankine. ASTM D 86 são 

as temperaturas ASTM D 86 observadas para os percentuais de volume destilados 

correspondentes, em graus Rankin. O erro médio entre o PEV calculado e o medido está na 

faixa de 5 °C. 

 

Tabela 2.4 Constantes para a equação (3). 

% Volume destilado α β 

0 0,9167 1,0019 

10 0,5277 1,0900 

30 0,7429 1,0425 

50 0,8920 1,0176 

70 0,8705 1,0226 

90 0,9490 1,0110 

95 0,8008 1,0355 

Fonte: (Fahim et al, 2012) 
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Daubert (1994) publicou um novo método para a interconversão de curvas de destilação, 

utilizando as seguintes equações: 

 

      𝑇′0 =  𝑇′10 −  ∆𝑇′1 (4) 

𝑇′10 =  𝑇′30 −  ∆𝑇′2 (5) 

𝑇′30 =  𝑇′50 −  ∆𝑇′3 (6) 

𝑇′50 =  𝐴4(𝑇50)𝐵4 (7) 

𝑇′70 =  𝑇′50 −  ∆𝑇′5 (8) 

𝑇′90 =  𝑇′70 −  ∆𝑇′6 (9) 

𝑇′95 =  𝑇′90 −  ∆𝑇′7 (10) 

 

 

Onde: ∆𝑇′𝑖 =  𝐴𝑖(∆𝑇𝑖)𝐵𝑖, ∆𝑇1 =  𝑇10 −  𝑇0, ∆𝑇2 =  𝑇30 −  𝑇10, ∆𝑇3 =  𝑇50 −  𝑇30, ∆𝑇5 =

 𝑇70 −  𝑇50, ∆𝑇6 =  𝑇90 −  𝑇70, ∆𝑇7 =  𝑇𝑓 −  𝑇90. 

 

 Os símbolos T e T’ representam as temperaturas ASTM D 86 e PEV, respectivamente, 

ambas em °F. Os subscritos 0 e f representam as temperaturas inicial e final, respectivamente. 

Ai e Bi são constantes dadas na Tabela 2.5. O erro médio relatado para esse método é de 

aproximadamente 3 °C. 

 

Tabela 2.5 Constantes para o método de interconversão de curvas de destilação de Daubert 

Número índice i Ai Bi 

1 7,4012 0,6024 

2 4,9004 0,7164 

3 3,0305 0,8008 

4 0,8718 1,0258 

5 2,5282 0,8200 

6 3,0419 0,7750 

7 0,1180 1,6606 

Fonte: (Fahim et al, 2012) 

 

É relevante observar empiricamente um corte de petróleo que apresenta os seguintes 

dados de destilação ASTM, na tabela 2.6: 
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Tabela 2.6 Dados de destilação ASTM 

Volume destilado (%) Temperatura (°C) 

0 36,5 

10 54,0 

30 77,0 

50 101,5 

70 131,0 

90 171,0 

95 186,5 

Fonte: (Fahim et al, 2012) 

 

Esses, quando convertidos para dados PEV utilizando o método API de Riazi e 

Daubert, e o método de Daubert geram gráficos específicos de conversão ASTM D 86 em 

PEV. 

 A aplicação do método API é direta, usando a equação (3) e as constantes da tabela 

2.4. Para o método de Daubert, as constantes da tabela 2.5 são usadas para calcular o PEV 

para 50% de rendimento acumulado (T’50). ∆Ti é calculado a partir dos dados de destilação 

ASTM, e, então, calcula-se o ∆T’ para PEV. Sendo assim, T’ para PEV é calculado usando-se 

as fórmulas das equações de (4) à (10). Os resultados são mostrados na tabela 2.7. 

 

Tabela 2.7 Temperaturas ASTM convertidas 

% Volume destilado D86 

T (°C) 

PEV (°C) 

Método API 

PEV (°C) 

Método de Daubert 

0 36,5 14,1 -5,3 

10 54,0 33,4 27,5 

30 77,0 69,0 66,7 

50 101,5 101,6 101,7 

70 131,0 135,2 138,1 

90 171,0 180,5 184,6 

95 186,5 194,1 201,1 

Fonte: (Fahim et al, 2012) 
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Como pode ser visto a partir da figura 2.14, a curva de destilação PEV está abaixo da 

curva ASTM para o volume destilado abaixo de 50%. Os métodos API e Daubert mostram 

resultados comparáveis, exceto para a faixa baixa, com menos de 10% destilado. 

 

  Figura 2.15 Curva de destilação ASTM e PEV 
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Fonte: (Fahim et al, 2012) 

 

2.2.4 Fator de Caracterização de Watson 

 

O mais conhecido e utilizado dos fatores de caracterização é o de Watson (Watson e 

Nelson, 1933); (Watson, Nelson e Murphy, 1935); (Smith e Watson, 1937) proposto com base 

no diagrama de densidade versus ponto de ebulição dos diversos tipos de hidrocarbonetos, 

figura 2.16. Nesse diagrama, verifica-se que os diversos hidrocarbonetos de uma mesma 

família se distribuem regularmente sobre curvas bem definidas. O fator de caracterização de 

Watson (Kw) divide o diagrama em regiões distintas, segundo o tipo de hidrocarboneto. 
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Figura 2.16 Diagrama do fator de caracterização de Watson 

 
Fonte: (Farah, 2013) 

 

Watson sugeriu a seguinte classificação para frações de petróleos: 

 

Kw > 13: parafínicos de cadeia longa 

12 < Kw ≤ 13: parafínicos de cadeia média e alquilnaftênicos 

11 < Kw ≤ 12: naftênicos 

10 < Kw ≤ 11: alquilbenzeno 

9 < Kw ≤ 10: alquilnaftalenos 

 

 

2.2.4.1 Determinação dos pontos de ebulição médios por Watson e Smith 

 

Com base nas curvas de destilação, cinco diferentes pontos de ebulição médios podem 

ser estimados. Entre esses, o ponto de ebulição médio (PEM) e a média dos pontos de 

ebulição médios (MPEM) são os mais amplamente utilizados em estimativas de propriedades 

e projetos. O MPEM é utilizado na definição de um importante parâmetro, o fator de 

caracterização de Watson Kw, dado por: 
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𝐾𝑤 =  

(𝑀𝑃𝐸𝑀)1 3�

𝑆𝐺  
(11) 

 

Onde MPEM é expresso em graus Rankine. 

 Dada à destilação ASTM D 86, o PEM pode ser calculado com a média das cinco 

temperaturas de ebulição para 10%, 30%, 50%, 70% e 90% destilado. 

 

 
𝑃𝐸𝑀 =

𝑇10 + 𝑇30 + 𝑇50 + 𝑇70 +  𝑇90
5

 
(12) 

 

Onde todas as temperaturas estão em °F.  

 O MPEM é calculado pela seguinte equação: 

 

 𝑀𝑃𝐸𝑀 = 𝑃𝐸𝑀 − ∆ (13) 

 

Onde ∆ é dado por: 

 

 ln∆ =  − 0,94402− 0,00865 (𝑃𝐸𝑀 − 32)−0,6667 + 2,99791.𝑆𝐿−0,333 (14) 

 

 

𝑆𝐿 =  
𝑇90 +  𝑇10
90 − 10  (15) 

 

 Resumidamente, as destilações ASTM e PEV podem ser realizadas para óleos crus e 

produtos de petróleo. As frações de petróleo são “cortes” a partir do óleo cru, com faixa 

específica de pontos de ebulição e com propriedades especiais, tais como densidade °API e 

viscosidade. Cada um desses cortes pode ser ainda definido dividindo-os em frações com 

faixas de ebulição estreitas, chamados pseudocomponentes (não reais). Para esses 

pseudocomponentes, o ponto de ebulição médio pode ser estimado como ponto médio de 

ebulição ou ponto percentual médio de ebulição. A curva PEV é dividida em um número 

arbitrário de pseudocomponentes ou cortes com faixas de ebulição estreitas. O ponto médio 

de ebulição é a média entre o ponto inicial de ebulição (PIE) e o ponto final de ebulição (PF) 

daquele pseudocomponente, e o ponto percentual médio de ebulição é a temperatura da média 

aritmética dos volumes destilados à PIE e PF daquele pseudocomponente. Uma vez que a 

faixa de ebulição é pequena, os dois pontos médios estão próximos entre si e podem ser 

considerados o PEM ou a MPEM para aquele pseudocomponente. 
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2.2.5 Características físicas 

 

2.2.5.1 Ponto de fluidez 

  

O ponto de fluidez é definido como a menor temperatura na qual a amostra fluirá e 

indica quão fácil ou difícil será bombear o petróleo, especialmente em clima frio, além de 

indicar a aromaticidade ou a parafinidade de óleo cru ou fração. Um ponto de fluidez inferior 

significa que o teor de parafina é baixo, e os pontos de fluidez para todo o óleo cru ou frações 

destiladas acima de 232 °C são determinados por testes padrão, como o ASTM D 97. 

 

2.2.5.2 Viscosidade 

 

 A resistência ao fluxo ou à capacidade para ser bombeado do óleo cru ou fração de 

petróleo é indicada pela viscosidade, e petróleos mais viscosos criam uma queda de pressão 

maior quando fluem em tubos. A medição da viscosidade é expressa em termos de 

viscosidade cinemática em centistocks (cSt) e também pode ser expressa em segundos 

Saybolt. A viscosidade é medida em 37,8 °C por ASTM D 445 em 99 °C por ASTM D 446. 

 

2.2.5.3 Índice refrativo (Índice de refração) 

 

 O índice de refração é a relação entre a velocidade da luz no vácuo para velocidade da 

luz no óleo, o qual é utilizado como um parâmetro de caracterização de composição de fração 

de petróleo e medido de acordo com a ASTM D 1218. 

 

2.2.5.4 Ponto de congelamento 

 

 As frações de petróleo, na sua maioria, estão líquidas em condições ambientais. 

Entretanto, os petróleos pesados contêm compostos pesados como ceras ou asfaltenos, os 

quais tendem a se solidificar em baixas temperaturas, restringindo, assim, o fluxo. O ponto de 

congelamento é a temperatura na qual o líquido de hidrocarbonetos se solidifica em pressão 

atmosférica, e essa é uma das especificações importantes de propriedades para querosene de 

aviação em virtude das temperaturas muito baixas encontradas em altitudes elevadas em 

aviões a jato. Alguns dos testes padrão são realizados pela ASTM D 4790. 
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2.2.5.5 Ponto de anilina 
  

 A menor temperatura na qual uma mistura de volume igual de petróleo e anilina é 

miscível é o ponto de anilina. Como a anilina é um composto aromático, frações de petróleo 

com teor de aromático alto será miscível com anilina em condições ambiente, entretanto, se o 

petróleo tem mais parafinas, isso exigirá uma temperatura mais elevada e, assim, um ponto de 

anilina superior, para ser miscível com anilina. Essa propriedade é importante para as 

especificações dos óleos diesel e é medido pela ASTM D 611. 

 

2.2.5.6 Ponto de fulgor 
 

 O ponto de fulgor de um hidrocarboneto líquido é a temperatura mais baixa em que 

produz vapores sobre o líquido de modo que uma ignição espontânea ocorrerá se houver uma 

faísca. É uma especificação importante para a gasolina e nafta relacionada com a segurança 

no armazenamento e transporte em ambientes de alta temperatura. O ponto de fulgor indica o 

potencial para incêndio e explosão de um combustível, ou seja, um combustível de ponto de 

fulgor baixo tem um risco maior de incêndio. Alguns dos testes padrão são ASTM D 1711 e 

D 1695. 

 

2.2.5.7 Octanagem ou Índice de octano 

 

 Octanagem é uma medida da tendência de detonação por compressão de gasolina em 

motores de ignição por centelha. A capacidade de um combustível de resistir à autoignição 

durante a compressão e antes da emissão da centelha apresenta um índice de octano elevado. 

O índice de octano de um combustível é determinado pela medição de seu valor de detonação 

por compressão em comparação com a detonação por compressão de uma mistura de n-

heptano e iso-octano (2,2,4-trimetilpentano). É atribuído ao n-heptano um índice de octano 

igual à zero, ao passo que o iso-octano é atribuído um índice de octano igual a 100. Assim, 

uma mistura de 80% de volume de iso-octano tem um  índice de octano igual a 80. Dois testes 

de octano podem ser executados para a gasolina. O número de octano-motor (MON) indica o 

desempenho do motor em condições de estrada com condições elevadas (900 rpm). Por outro 

lado, o número de octano teórico (RON) é indicativo de condução em cidade com velocidade 

baixa (600 rpm). O índice de octano (IO) é a média aritmética de MON e RON, e um dos 

testes padrão é ASTM D2700. 
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2.2.5.8 Número de cetano 

 

 O número de cetano mede a capacidade de ignição automática e é essencialmente o 

oposto do índice de octano. O índice de cetano é a percentagem de cetano puro (n-

hexadecano) em uma mistura de cetano e alfa-metil-naftaleno, que corresponde à qualidade de 

ignição de uma amostra de óleo diesel, qualidade esta que é especificada para combustíveis 

destilados médios. Um dos testes padrão é ASTM D 976 (Farah, 2013). 

 

2.2.5.9 Pressão de vapor 

 

 A pressão de vapor Reid (PVR) de um produto é a pressão de vapor determinada em 

um volume de ar equivalente a quatro vezes o volume do líquido a 37,8 °C (100 °C). Essa 

propriedade mede a tendência de bolhas de vapor de gasolina serem produzidas na linha de 

combustível líquido para o motor, e também indica os riscos de explosão e evaporação do 

combustível. Um dos testes padrão é ASTM D323. 

 

2.2.5.10 Água, Sal e Sedimentos 

 

 O óleo cru contém pequenas quantidades de água, sais minerais e sedimentos. A 

maioria dos sais é dissolvida na água, e o restante está presente no óleo como cristais finos. 

Cloretos de magnésio, cálcio e sódio são os sais mais comuns, e a presença de sais provoca 

problemas no processamento, como corrosão, erosão e entupimento dos equipamentos e 

desativação dos catalisadores. Sedimentos são materiais sólidos e não são solúveis nos 

hidrocarbonetos ou na água, e podem ser compostos de areia, lama de perfuração, rocha ou 

minerais provenientes da erosão de tubos de metal, reservatórios e equipamentos. Um dos 

testes padrão é ASTM D6470. 

 

2.2.5.11 Peso molecular 

  

A maioria dos óleos crus e frações de petróleo tem peso molecular médio de 100 a 

500. Embora haja vários métodos para medir o peso molecular, o método mais adequado é 

aquele com base na depressão do ponto de congelamento. 
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2.3 ANÁLISE TÉRMICA 

 

 

 Segundo o International Confederation for Thermal Analysis and Calorimetry 

(ICTAC), Análise Térmica significa a “análise da mudança da propriedade de uma amostra, à 

qual é relacionada a alteração controlada da temperatura” (Brown, 2001). Ou seja, um 

conjunto de técnicas que permite medir as mudanças de uma propriedade física ou química de 

uma substância ou material em função da temperatura ou tempo, enquanto a substância é 

submetida a uma programação controlada de temperatura (Giolito, 1987). 

 As vantagens da Análise Térmica são muitas: necessita de uma pequena quantidade de 

amostra para os ensaios, variedade de resultados em um único gráfico, não há necessidade de 

preparo da amostra, e sua aplicabilidade ocorre em diversas áreas. Mas há algumas 

desvantagens como o custo relativamente alto dos equipamentos e por ser uma técnica 

destrutiva (Mothé, 2002). 

 Todos os instrumentos de análise térmica possuem componentes em comum. A 

amostra, contida em um cadinho selecionado, é inserida em um forno e sujeita a uma 

programação de temperatura. Durante este procedimento, uma ou mais propriedades da 

amostra são monitoradas por sensores que convertem essas propriedades em grandezas 

elétricas: voltagens ou correntes. 

 As análises são normalmente contínuas e a razão de aquecimento é geralmente, mas 

não necessariamente, linear com o tempo. Os resultados são as curvas de análise térmica, e as 

características dessas curvas (picos, descontinuidades, mudanças de extremos, etc.) são 

relacionados a eventos térmicos na amostra (Brown, 2001). 

  

As técnicas termoanalíticas empregadas com maior freqüência são: 

  

• termogravimetria (TG); 

• análise térmica diferencial (DTA); 

• calorimetria exploratória diferencial (DSC); 

• análise termomecânica (TMA); 

• análise termodinâmico-mecânica (DMTA); 

• análise termodielétrica (DETA). 
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2.3.1 Termogravimetria e Termogravimetria Derivada (TG e DTG)  

 

 Medições das mudanças da massa da amostra em função da temperatura são realizadas 

utilizando uma termobalança ou analisador termogravimétrico. Termobalança é uma 

combinação de microbalança eletrônica, forno, programador de temperatura e computador de 

controle, figura 2.17. Esse conjunto permite à amostra ser simultaneamente pesada e aquecida 

(ou resfriada) de forma controlada, e que os dados de massa, tempo e temperatura sejam 

capturados. A balança deve estar em um sistema fechado de forma que o ambiente e a pressão 

ao redor da amostra possam ser controlados (Brown, 2001) 

 Na termogravimetria o parâmetro a ser medido é a massa, enquanto que na 

termogravimetria derivativa mede-se a variação da massa, ambos em função do tempo ou da 

temperatura. 

 A exposição à temperatura elevada pode, algumas vezes, alterar a estrutura química e, 

por conseqüência, as propriedades físicas e químicas dos materiais. Portanto, a curva de 

degradação térmica, em condições não isotérmicas, mostra o perfil da resistência ou 

estabilidade térmica que o material apresenta quando submetido a uma variação programada 

de temperatura. 

 

Figura 2.17 Desenho esquemático da termobalança. 

 
Fonte: (Ribeiro, 2009) 

  

Os resultados das curvas de variação de massa versus temperatura possuem vários 

sinônimos, tais como: curva termólise, curva pirólise, termograma, curva de análise 

termogravimétrica; assim sugere-se curva(s) termogravimétrica(s). Essas curvas apresentam 
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informações sobre estabilidade térmica e composição de algum composto intermediário que 

pode ter sido formado e ainda a composição de resíduos, se houver. 

 Curvas TG são de natureza empírica, pois vão depender principalmente dos seguintes 

parâmetros: amostra e tipo de equipamento usado. 

 A estabilidade térmica é definida como a capacidade da substância em manter suas 

propriedades, durante o processamento térmico, o mais próximo possível de suas 

características iniciais. A estabilidade térmica necessita de ser considerada em termos do 

ambiente imposto ao material e das funções que ele executar. 

 Como em qualquer técnica experimental, existem na termogravimetria alguns fatores 

que afetam a natureza, precisão e acurácia nos resultados experimentais. A TG tem um grande 

número de variáveis devido à natureza dinâmica da variação da temperatura na amostra.  

Basicamente, os fatores que podem influenciar a curva de variação de massa da 

amostra são classificados em duas categorias: Os fatores relacionados com o equipamento e as 

características da amostra (Mothé, 2002): 

 

Os fatores instrumentais: 

• Atmosfera do forno; 

• Composição do conteúdo da amostra; 

• Geometria do forno e do amostrador; 

• Razão de aquecimento; 

• Sensibilidade do mecanismo da balança. 

 

Características da amostra: 

• Calor de reação; 

• Condutividade térmica; 

• Empacotamento da amostra; 

• Natureza da amostra; 

• Solubilidade de gás gerado na amostra; 

• Tamanho da partícula. 
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3. ESTADO DA ARTE 

 

 

3.1 APLICAÇÕES DA TERMOGRAVIMETRIA NA ANÁLISE DE PETRÓLEOS 

 

Durante as últimas décadas, a análise térmica tem sido utilizada para o estudo e 

caracterização do petróleo e seus derivados. Para petróleos crus, as técnicas são normalmente 

empregadas para avaliar a pirólise e combustão oxidativa. A termogravimetria auxilia o 

estudo do efeito da decomposição do óleo e cinética de degradação, e os resultados são 

correlacionados com as propriedades físico-químicas e outras técnicas de caracterização. 

 Kök (1993) utilizou análises de DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial) e 

TG/DTG (Termogravimetria) em um equipamento da Du Pont para caracterizar a pirólise, as 

propriedades de combustão e o estudo cinético de dois óleos crus pesados de campos da 

Turquia, com °API de 18.7 e 12.9.  

 Durante a pirólise, quando o óleo cru estava aquecido em uma atmosfera de 

nitrogênio, dois mecanismos diferentes que causam perda de massa foram observados. A 

primeira região entre a temperatura ambiente e 400 °C onde ocorre a destilação. E uma 

segunda região entre 400 e 800 °C envolvendo craqueamento térmico e visbreaking - 

processo não catalítico - que reduz a viscosidade do óleo por aquecimento, e produz 

hidrocarbonetos leves. Na combustão foram identificadas três regiões de diferentes reações, 

conhecidas como oxidação à baixa temperatura, depósito de combustível, e oxidação a alta 

temperatura.  

Em outro trabalho, Kök e Karacan (1998) estudaram a pirólise e o comportamento 

cinético de seis diferentes óleos crus através de DSC e termogravimetria. Na pirólise foram 

observadas as mesmas duas regiões do trabalho anterior: a primeira entre a temperatura 

ambiente e 400 °C onde ocorre a destilação das frações de menor peso molecular; e a segunda 

entre 400 e 600 °C onde se observa o visbreaking e o craqueamento térmico. Além disso, a 

quantidade de saturados existente no petróleo foi relacionada com a perda de massa nas duas 

regiões, sendo que as amostras com maior quantidade de saturados perdeu mais massa na 

primeira região, a de destilação. 

 GONÇALVES et al (2008) analisaram amostras de dez tipos de petróleo cru brasileiro 

por TG entre 25-600 °C, onde a perda de massa foi observada até 500 °C. As frações voláteis 

das amostras de petróleo na faixa de 25-150 °C foram recuperadas solubilizando os produtos 
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gasosos de saída das experiências de TG em diclorometano. Cada fração volátil obtida foi 

analisada por GC-MS para identificação e quantificação dos principais componentes.   

 Seguindo este procedimento a classificação das amostras de petróleo foi realizada de 

acordo com as perdas de massa obtidas entre 25-150 °C (as quais variaram de 1,76 a 21,89%) 

e de acordo com os conteúdos de parafina normal, aromáticos e naftenos.   

A análise termogravimétrica apresentou grandes vantagens em relação aos 

procedimentos habituais de destilação para análise de temperaturas na faixa de 25 a 150 °C: 

era rápida, possível encontrar a fração desejada em 15 minutos, requeria quantias pequenas de 

uma amostra - não mais de 500 mg - e ainda eficiente porque permitia um número grande de 

amostras ser analisadas diariamente, usando um único equipamento.    

 

 

3.2 APLICAÇÕES DA CURVA PEV E FORMAS DE SIMULAÇÃO 

 

 A curva de ponto de ebulição verdadeiro ou true boiling point curve, como é 

encontrada na literatura, é fornecida através da norma ASTM D2892 criada em 1984 e que 

sofreu diversas modificações até 2013. Por fornecer informações importantes sobre a 

capacidade do petróleo em gerar derivados, muitos estudos surgiram no sentido de otimizar a 

técnica para melhorar a precisão dos resultados e diminuir o tempo de análise, sugerir 

metodologias para simular a curva PEV, e também de estender a curva para temperaturas 

maiores que seu limite operacional.  

Outra destilação bastante estudada é a destilação ASTM D86, realizada 

continuamente, sem estágios de troca de calor e massa. Diversos trabalhos surgiram para 

correlacionar essa destilação com a curva PEV. Um desses primeiros trabalhos que serviu de 

base para novos estudos foi o HOFFMAN (1968), que a partir da destilação ASTM, 

considerou o formato da curva como uma distribuição Gaussiana e acrescentou como 

parâmetros matemáticos variáveis como a razão de equilíbrio de vaporização, frações molares 

dos componentes nas fases líquida e gasosa, temperatura e pressão e as Leis de Raul e Dalton 

para misturas, encontrando uma boa aplicação de simulação de curva PEV. Dentre esses 

trabalhos envolvendo curva PEV, podemos citar: 

 

SBAITE et al. (2006) desenvolveram um novo e mais apropriado método para 

estender a curva PEV e usá-la para caracterizar também as frações de resíduo de vácuo em 

petróleos pesados utilizando a destilação molecular em temperaturas acima de 565°C. Os 
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valores de destilação foram convertidos para seus equivalentes a pressão atmosférica seguindo 

a norma ASTM D1160, e uma nova correlação foi proposta para correlacionar as maiores 

temperaturas obtidas. Os resultados demonstraram uma boa precisão utilizando a correlação 

FRAMOL. 

LOPES et al (2012) buscaram estender a curva de pontos de verdadeiros até 700ºC 

para poder estimar melhor as recuperações de petróleos pesados. Três resíduos de petróleo, 

produtos de fundo da torre de destilação atmosférica, foram analisados por destilação 

molecular e com os resultados foi aplicada a nova correlação de ajuste para a pressão 

atmosférica sugerida. As curvas geradas pela nova conversão estavam de acordo com as 

curvas PEV experimentais e ainda conseguiram estimar as recuperações das frações até os 

700ºC desejados. 

 LIÑAN et al (2011) buscaram inferir os pesos moleculares de petróleos pesados 

residuais e seus cortes. Os resíduos foram obtidos através de processos de destilação 

convencionais na ASTM D 2892 e ASTM D 5236. A correlação foi desenvolvida com o 

ajuste dos parâmetros experimentais pelo ºAPI comparados com resíduos de outros sete 

petróleos pesados caracterizados previamente para validação dos resultados. Para isso 

amostras de catorze óleos pesados brasileiros foram submetidas à destilação molecular, e os 

resultados foram convertidos em curvas de ponto de ebulição verdadeiro. Com essas curvas, é 

possível calcular o peso molecular através de equações pré-estabelecidas e os dados obtidos 

foram comparados com os de caracterização prévia, de forma que se aproximaram bastante 

dos experimentais com um desvio máximo de 2,2%. 

 ALI et al. (1998) estudaram quatro tipos de petróleos da Arábia Saudita de diferentes 

densidades por termogravimetria, análise térmica diferencial, ponto de ebulição verdadeiro 

(ASTM D 2892) e destilação simulada, e os resultados comparados. A termogravimetria 

utilizou 100 mg de amostra e ocorreu da temperatura ambiente até 1200 ºC em atmosfera com 

ar. Na degradação oxidativa foram observadas quatro regiões de perda de massa: i) compostos 

voláteis (20 a 280 ºC) onde a perda de massa da mistura livre e hidrocarbonetos voláteis 

acontecem em uma reação endotérmica, apenas por evaporação; ii) de baixo peso molecular 

(280 a 400 ºC); iii) de médio peso molecular (400-510 ºC) ; iv)  de alto peso molecular (510 a 

620 ºC). Nas últimas três regiões, a perda de massa é acompanhada por picos exotérmicos 

correspondentes, devido à degradação oxidativa de diferentes classes de hidrocarbonetos. 

Comparando os resultados de TG e PEV, foi observado que o comportamento das curvas das 

metodologias até 200 ºC eram similares em aspectos e valores. Após 200 ºC, as diferenças 

entre a perda de massa termogravimétrica e os compostos destilados aumentam 

Marcílio Pelicano Ribeiro, Fevereiro/2014 38  



Capítulo 3 – Estado da Arte 

consideravelmente. Isso ocorre porque com o aumento de temperatura, a taxa de destilação 

diminui, enquanto que na TG a taxa de perda de massa é maior devido à degradação oxidativa 

do material. Para os petróleos médio e pesado essa diferença foi maior do que para os dois 

mais leves, e é explicado pela maior presença de asfaltenos e material carbonático. 

 BEHRENBRUCH e DEDIGAMA (2007) utilizaram dados de curvas de pontos de 

ebulição verdadeiros para caracterizar óleos brutos. Uma distribuição gamma é usada na curva 

de destilação PEV, e os parâmetros dessa distribuição são usados como variáveis de 

caracterização. O método proposto por eles pretendia classificar os óleos com base em duas 

dessas variáveis (α e β) e a partir delas fazer correlações entre as propriedades dos petróleos 

previamente informadas. Como o formato das curvas PEV depende dos tipos e quantidades 

dos compostos de hidrocarbonetos, as variáveis obtidas de cada óleo permitiram encontrar 

equações e relações para descrever ºAPI, fator de caracterização, e frações de petróleos 

geradas na destilação. 

 

 

3.3 ESTUDO DE ÓLEOS PESADOS 

 

Com a maturação dos óleos após vários anos de produção, a indústria se viu obrigada a 

investir em tecnologias de “fundo de barril” para tentar transformar petróleos pesados em 

novos derivados, principalmente com o estudo dos resíduos de carbono gerados nas altas 

temperaturas e a influência da composição de petróleo na quantidade gerada. A pesquisa se 

desenvolveu bastante nos últimos anos nesses tipos de hidrocarbonetos, e como exemplos 

podemos citar alguns trabalhos: 

Gonçalves et al.  (2001) estudaram a decomposição térmica dos asfaltenos, principais 

responsáveis pela formação de coque durante o processamento de petróleo, precipitados de 

um petróleo brasileiro. Foram aplicadas técnicas de análise térmica para estudar parâmetros 

cinéticos, através do modelo cinético de Flynn e Wall. Na decomposição de asfaltenos sob 

condições controladas, foram caracterizadas as frações voláteis por termogravimetria e análise 

térmica diferencial acoplada à cromatografia gasosa e espectrometria de massas (TG-

DTA/GC/MS). O coque formado também foi estudado depois de decomposto em moléculas 

menores usando oxidação seletiva. Foi observado que a decomposição térmica de asfaltenos é 

uma reação de primeira ordem e a formação de coque ocorre rapidamente a temperaturas 

maiores que 440 °C. 
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 Em Gonçalves et al.  (2005), a termogravimetria foi aplicada para avaliar o 

comportamento térmico de cinco resíduos atmosféricos de destilação (RAT), obtidos de 

diferentes óleos crus brasileiros. Os asfaltenos foram extraídos de cada amostra e sua 

influência na formação de coque foi estudada. Foi observado que eles têm uma grande 

contribuição na formação de resíduos de carbono durante a pirólise e que quanto mais pesado 

for o RAT (menor °API), maior é a contribuição de outros componentes pesados nas 

amostras. A decomposição térmica de asfaltenos extraídos de amostras de 12 a 19 °API é 

analisada. O asfaltenos extraídos da amostra mais leve (28 °API) apresentam perda de massa 

na região de baixa temperatura (200-350 °C) devido à volatilização de parafina que co-

precipita com os asfaltenos. A pequena quantidade de asfaltenos (0.2%) é o responsável por 

este evento. 

 Gonçalves et al.  (2005) avaliaram, através de análise térmica, resíduos de destilação 

de petróleo obtidos na destilação de óleo cru. As análises foram realizadas variando as razões 

de aquecimento (2.5, 5, 10, 20 °C/min), as massas das amostras (10, 15, 20, 30, 50 e 100 mg), 

e o fluxo de gás (N2 a 50, 100 e 180 mL/min). Foram retiradas amostras de um único tipo de 

petróleo (16 °API) em diferentes momentos de seu fracionamento. Nenhuma diferença foi 

observada nos rendimentos dos produtos formados durante a pirólise a condições analíticas 

diferentes. Os produtos finais não dependem do comportamento da reação. Uma correlação 

linear foi encontrada entre os resultados de termogravimetria e os métodos de análise padrão 

para a predição das frações leves obtidas pelas pirólises.   

 Em 2006, Gonçalves et al. aplicaram a termogravimetria para analisar o 

comportamento de resíduos pesados de destilação de diferentes óleos brasileiros. As amostras 

foram submetidas a um aquecimento de 10 °C/min sob fluxo de nitrogênio de 35 a 1000 °C. 

Foram observadas correlações lineares entre os resultados obtidos por TG e outras 

metodologias já empregadas na caracterização de petróleos. Além disso, foi possível antecipar 

informações dos materiais voláteis e do coque formado durante o craqueamento térmico em 

um curto período de tempo. 
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4 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 
 

 

Foram realizadas análises de sete amostras de petróleo por termogravimetria. A 

metodologia experimental seguiu as etapas descritas: 

  

• Análise experimental por termogravimetria de sete amostras em três razões de 

aquecimento; 

• Comparação dos dados da Curva PEV fornecida com as informações de perda de 

massa por temperatura da TG e suas respectivas curvas derivadas; 

• Obtenção de uma Curva PEV simulada a partir dos dados de termogravimetria e 

densidade de cada petróleo; 

• Com a melhor simulação obtida, foram mensurados os cortes padrão por faixa de 

temperatura e comparados com os mesmos cortes na curva PEV; 

• Outras propriedades como fator de caracterização, e resíduo de carbono micro foram 

calculadas e comparadas aos dados experimentais informados; 

 

 

4.1 AS AMOSTRAS 

 

 As amostras analisadas foram fornecidas pela Petrobrás e compreendem sete tipos 

diferentes de petróleos. Elas foram nomeadas na ordem crescente do seu °API informado 

previamente:  

 
Tabela 4.1 Nomenclatura utilizada nas amostras e o °API 

Amostra °API 

PET14 14,0 
PET15 15,4 

PET17 17,4 

PET18 18,5 

PET22 22,1 
PET25 25,2 

PET32 32,7 
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Foi também fornecida pela Petrobrás a caracterização de cada petróleo por métodos 

convencionais, sendo de fundamental importância para a análise dos resultados experimentais. 

Dentre as informações recebidas, as Tabelas abaixo mostram os tipos de hidrocarbonetos que 

constituem as amostras, seus respectivos percentuais de enxofre, fator de caracterização, 

resíduo de carbono micro, entre outros. 

 

Tabela 4.2 Caracterização do PET14 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DENSIDADE (°API) 14,0 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9690 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) 12 Pour point (°C) 
TIAC (°C) - WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 40,0 °C 
     a 50,0 °C 
     a 60,0 °C 

 
3465 
1423 
617,3 

Viscosity (mm²/s) 
     at 40.0 °C 
     at 50.0 °C 
     at 60.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 6,5 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,6 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
47,8 
27,9 
23,3 
1,0 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,31 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 28 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,390 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 9,51 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 9445,8 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) 10,0 Water and sediments (% v/v) 
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Tabela 4.3 Caracterização do PET15 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

 

Tabela 4.4 Caracterização do PET17 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

DENSIDADE (°API) 15,4 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9592 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) -6 Pour point (°C) 
TIAC (°C) - WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 20,0 °C 
     a 30,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
15470 
4963 
907,3 

Viscosity (mm²/s) 
     at 20.0 °C 
     at 30.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 9,7 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,7 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
41,2 
26,3 
28,7 
3,84 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,77 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 194 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,40 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 1,6 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 48,0 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) < 0,05 Water and sediments (% v/v) 

DENSIDADE (°API) 17,4 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9462 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) -21 Pour point (°C) 
TIAC (°C) 19,0 WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 30,0 °C 
     a 40,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
965,5 
443,0 
124,0 

Viscosity (mm²/s) 
     at 30.0 °C 
     at 40.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 7,7 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,6 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
45,9 
30,7 
20,56 
2,94 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,89 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 28 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,42 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 1,64 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 1954,6 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) 1,2 Water and sediments (% v/v) 
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Tabela 4.5 Caracterização do PET18 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

 

Tabela 4.6 Caracterização do PET22 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

DENSIDADE (°API) 18,5 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9394 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) -27 Pour point (°C) 
TIAC (°C) 16,0 WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 20,0 °C 
     a 30,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
1004 
437,6 
120,6 

Viscosity (mm²/s) 
     at 20.0 °C 
     at 30.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 5,9 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,6 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
48,7 
30,4 
20,19 
0,71 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,48 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 18,0 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,38 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 1,99 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 2010,1 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) 2,8 Water and sediments (% v/v) 

DENSIDADE (°API) 22,1 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9174 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) -28 Pour point (°C) 
TIAC (°C) 16,75 WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 20,0 °C 
     a 30,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
181,2 
97,38 
37,44 

Viscosity (mm²/s) 
     at 20.0 °C 
     at 30.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 5,50 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,7 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
54,2 
25,6 
19,6 
0,6 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,48 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 14 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,35 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 1,82 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 3483,8 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) 0,80 Water and sediments (% v/v) 
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Tabela 4.7 Caracterização do PET25 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

 

Tabela 4.8 Caracterização do PET32 

Fonte: (PETROBRÁS, 2014) 

DENSIDADE (°API) 25,2 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,8996 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) -33 Pour point (°C) 
TIAC (°C) 15,87 WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 20,0 °C 
     a 30,0 °C 
     a 40,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
64,79 
40,09 
26,40 
18,35 

Viscosity (mm²/s) 
     at 20.0 °C 
     at 30.0 °C 
     at 40.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 5,3 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 11,8 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
48,3 
31,0 
18,79 
1,91 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,568 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 14 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,35 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 0,25 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 173,6 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) < 0,05 Water and sediments (% v/v) 

DENSIDADE (°API) 32,7 GRAVITY (°API) 
Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,8579 Specific gravity (at 20/4 °C) 
Ponto de fluidez (°C) 14 Pour point (°C) 
TIAC (°C) 24,51 WAT (°C) 
Viscosidade (mm²/s) 
     a 20,0 °C 
     a 30,0 °C 
     a 50,0 °C 

 
29,46 
17,74 
8,808 

Viscosity (mm²/s) 
     at 20.0 °C 
     at 30.0 °C 
     at 50.0 °C 

Resíduo de carbono micro (% m/m) 3,2 Micro carbon residue (% m/m) 
Fator de caracterização 12,1 Characterization factor 
Hidrocarbonetros (% m/m) 
    saturados 
    aromáticos 
    resinas 
    asfaltenos 

 
72,1 
16,0 
11,1 
0,85 

Hydrocarbon types (% m/m) 
     saturates 
     aromatics 
     resins 
     asphalthenes 

Enxofre (% m/m) 0,226 Sulphur (% m/m) 
Enxofre mercaptídico (mg/kg) 10 Mercaptan sulphur (mg/kg) 
Nitrogênio (% m/m) 0,12 Nitrogen (% m/m) 
Nº de acidez total (mg KOH/g) 0,08 Total acid number (mg KOH/g) 
Sal (mg NaCl/l) 296,8 Salt (mg NaCl/l) 
Água e sedimentos (% v/v) < 0,05 Water and sediments (% v/v) 
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4.2 ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA (TG) E TERMOGRAVIMÉTRICA DERIVADA 

(DTG) 

 

 A análise termogravimétrica se deu em uma termobalança TGA/SDTA 851 – Mettler 

Toledo. Amostras com massas de aproximadamente 30 mg foram colocadas num cadinho de 

alumina de 900 µL. O gás de arraste escolhido para a pirólise foi o hélio a uma vazão 

controlada de 15 mL/min. 

 O método de análise consistiu em submeter cada tipo de petróleo a três razões de 

aquecimento não isotérmicas de 25 a 900 °C: 5, 10 e 20 °C/min. No final de cada corrida, o 

fluxo de gás de arraste continuava por mais cinco minutos, enquanto a balança resfriava, para 

arrastar impurezas existentes no forno. Cada uma dessas análises foi chamada nesse trabalho 

de TG05, TG10 e TG20 respectivamente. 

 Os dados de DTG são obtidos pelo próprio software do equipamento e calculados 

através da razão de perda de massa em relação à variação da temperatura. 

 

Figura 4.1 Termobalança utilizada nas análises experimentais 
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4.3 CURVA PEV E CURVA PEV SIMULADA A PARTIR DA TG 

 

 Com as curvas PEV fornecidas pela Petrobrás e termogravimetricas obtidas em 

laboratório, foram realizadas correlações matemáticas para se chegar numa curva PEV 

simulada a partir dos dados de TG e ºAPI. Essa simulação permite comparar diversos tipos de 

petróleo, pontos de corte das frações, calcular fator de caracterização entre outras 

informações. 

Sabe-se que os resultados de curva PEV e TG não são comparáveis entre si, uma vez 

que na PEV o petróleo é destilado em uma coluna em torno de 15 pratos, com refluxo interno, 

troca de calor e massa entre os pratos, o que simula uma torre de destilação. Assim, suas 

informações de cortes retirados são bem mais precisas do que as de TG, que mostra apenas a 

quantidade de massa que foi vaporizada em um determinado momento e temperatura.  

Para fazer a correlação TG-PEV foram realizadas diferentes tentativas: encontrar uma 

variação padrão entre os valores de cada curva por temperatura, subtraindo ou dividindo o 

valor da TG pelo da PEV; achando uma curva de tendência que levasse em conta o ºAPI. Por 

fim, a metodologia encontrada que apresentou os melhores resultados consistiu em: 

 

1. Plotar as curvas de TG e PEV em um único gráfico por petróleo; 

2. Escolher uma faixa de temperatura: intervalos de 50 ºC a partir de 50 até 550 ºC, e 

pegar os respectivos pontos, tanto na PEV quanto nas TGs de 05, 10 e 20 ºC/min; 

3. Fazer uma relação a cada temperatura de PEV/TG e encontrar os valores para os 

fatores de multiplicação iniciais; 

4. Para cada razão de aquecimento foi plotado um gráfico que indica essa variação 

dos fatores de multiplicação em relação a cada tipo de petróleo e suas 

temperaturas; 
5. Obtidas via Excel, as equações das linhas de tendência que mostram de que forma, 

em cada temperatura, esses fatores tendem a variar de acordo com seu ºAPI; 

6. Com as devidas equações dos novos fatores de multiplicação, foram calculadas as 

curvas PEV simuladas para cada amostra de petróleo. 
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4.4 CORTES DO PETRÓLEO 

 

 Uma grande vantagem da curva PEV é que como o petróleo sofreu diversas 

destilações antes de ser separado, é possível estimar sua capacidade em gerar derivados na 

fase de refino. Para isso, o rendimento acumulado é separado em diversas faixas de 

temperatura conhecidas como cortes de petróleo. 

 Assim, com as curvas simuladas para cada análise termogravimétrica, foi possível 

calcular os respectivos cortes e compará-los com as frações previamente separadas da curva 

PEV experimental. 

 

 

4.5 FATOR DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 O fator de caracterização é normalmente mensurado a partir dos pontos médios de uma 

curva de destilação de petróleos crus ou derivados pela norma ASTM D86 onde as 

temperaturas de cinco pontos de rendimento acumulado da amostra são utilizadas em 

fórmulas e ajustes para definir um valor adimensional que dá uma ideia da classe a qual 

pertence o petróleo. 

 Nesse trabalho foram utilizadas as temperaturas nos mesmos valores de rendimento 

exigidos na correlação para a destilação ASTM, e com os resultados, novos ajustes foram 

realizados para se aproximar dos fatores de caracterização previamente informados. 

Logo, para calcular o fator de caracterização de Watson (Kw) são necessários os 

valores de cinco temperaturas de ebulição para 10%, 30%, 50%, 70% e 90% destilado, além 

da densidade (SG) ou ºAPI, de forma que Kw é dado por: 

 

𝐾𝑤 =
(𝑀𝑃𝐸𝑀)1/3

𝑆𝐺  

 

MPEM é a média dos pontos de ebulição médios em graus Rankin e 

 

𝑀𝑃𝐸𝑀 = 𝑃𝐸𝑀 − ∆ 

 

PEM é o ponto de ebulição médio da curva de destilação ASTM, e ∆ é uma correlação para 

ajuste da curva: 
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𝑃𝐸𝑀 = 𝑇10+𝑇30+𝑇50+𝑇70+𝑇90
5

     

      

𝑙𝑛∆ =  −0,94402− 0,00865. (𝑃𝐸𝑀 − 32)
2
3 + 2,99791.𝑆𝐿1/3 

 

𝑆𝐿 =  
𝑇90−𝑇10
90− 10 

 

 

4.6 RESÍDUO DE CARBONO MICRO 

 

 O resíduo de carbono micro é a porcentagem do peso do coque que permanece após a 

evaporação e craqueamento da amostra na ausência do ar. O resíduo de carbono indica o teor 

de asfalto do petróleo ou a quantidade de óleos lubrificantes que pode ser produzida a partir 

do processamento do petróleo e é medido pela ASTM D189  

Assim, os dados de resíduo de carbono micro das amostras foram comparados com os 

obtidos nas análises termogravimétricas na temperatura de 550ºC, que é a mesma temperatura 

de corte da norma ASTM.  
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

 

5.1 CURVA PEV E ANÁLISE TERMOGRAVIMÉTRICA  

 

 O estudo consistiu em estabelecer relações e conclusões entre as curvas de ponto de 

ebulição verdadeiros (Curva PEV) fornecidas pela Petrobrás e a análise termogravimétrica 

(TG).  

Plotados os gráficos que representam o comportamento geral das amostras, pode-se 

perceber nas curvas PEV e de TG, nas três razões de aquecimento, Figuras 5.1 à 5.4, que elas 

possuem uma inclinação que praticamente coincide com a ordem do °API, sendo que o 

petróleo mais leve (maior °API) apresenta perdas de massa maiores do que os petróleos mais 

pesados num primeiro momento da degradação, em uma região chamada de região de 

destilação que vai da temperatura ambiente até em torno de 380 °C. A segunda região, 

denominada de região de craqueamento e visbreaking, (Kök, 1993; Kök & Karacan, 1998), 

ocorre entre 380 e 550 °C. Após 550 °C as perdas de massa permanecem em valores muito 

baixos até 900 °C, onde termina a pirólise e os resíduos formados são medidos. 

 Na primeira região, a perda de massa é principalmente atribuída à destilação, onde os 

hidrocarbonetos leves e médios se vaporizam devido ao aquecimento. Foi observado que uma 

relação aproximada pode ser feita entre a quantidade de perda de massa inicial e a proporção 

de hidrocarbonetos saturados e aromáticos no petróleo.  

 Nas reações de pirólise, conforme a temperatura vai aumentando, começam a ocorrer 

reações químicas como craqueamento e visbreaking. Nesta região se inicia a recuperação de 

resinas e asfaltenos e a formação de coque quando essa recuperação chega a um valor 

máximo. Nessa região de craqueamento, as ligações C-C, C-H e C-heteroátomo são 

quebradas, produzindo radicais livres e reativos. Esses radicais podem não só continuar seu 

próprio craqueamento, como também contribuir na separação de materiais de carbono com 

baixa relação H/C (Kök, 1993). Foi observado que a quantidade de material consumido nessa 

região está diretamente relacionada com a quantidade de resinas mensuradas na 

caracterização, porém não foi possível realizar uma boa relação entre o material consumido e 

a quantidade de asfaltenos, que influencia bastante no aparecimento de resíduos e sua 

tendência a formar coque. 

Pode-se observar também que as curvas possuem perfis diferentes, de forma que a 

curva PEV apresenta uma menor inclinação e por isso um menor rendimento acumulado em 
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relação à variação de temperatura, comparada à perda de massa por termogravimetria também 

em relação à temperatura. 

 Era esperada essa diferença no perfil já que são condições de metodologia totalmente 

diferentes: enquanto na curva PEV o petróleo é aquecido e vaporizado num balão, esse vapor 

troca calor e massa com os pratos existentes na torre e o refluxo interno, é coletado na saída 

de topo do equipamento, sua temperatura é medida. Em seguida é resfriado, condensado e 

coletado em frascos para posterior análise das frações; já na análise termogravimétrica, todos 

os 30 mg da amostra são submetidos ao aquecimento no forno com a presença de um gás 

inerte, e sua vaporização é contínua e direta, sem nenhuma troca de calor ou massa. 

 Ainda assim observou-se em ambas as curvas que os petróleos não seguiram 

necessariamente a tendência de aumento da perda de massa por temperatura do petróleo mais 

pesado para o mais leve. Ocorreram duas inversões que serão tratadas nos resultados das 

curvas derivadas, a seguir: o PET15 (curva vermelha), mais leve que o PET14 (curva preta), 

necessitou de uma maior temperatura para atingir o mesmo rendimento; esse mesmo 

comportamento foi observado nos PET17 e 18. 

 

 
Figura 5.1 Curvas PEV das amostras de Petróleo informadas pela Petrobrás 
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Figura 5.2 TG a 05 ºC/min das amostras de Petróleo 
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Figura 5.3 TG a 10 ºC/min das amostras de Petróleo 
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Figura 5.4 TG a 20 ºC/min das amostras de Petróleo 
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 Derivando os percentuais em massa pela variação de temperatura das curvas, foi 

possível tirar conclusões sobre em que regiões os petróleos se decompõem mais rapidamente 

e qual é essa taxa, onde a região de destilação (até 380 ºC) e de craqueamento de 380 e 550 ºC 

foram separados nas figuras 5.5 a 5.7. Foram comparadas as derivadas da curva PEV e da TG 

a 10 ºC por minuto, e separadas as amostras em três grupos de ºAPI próximos para uma 

melhor visualização. Além disso, a Tabela 5.1 mostra os percentuais em massa obtidos em 

cada uma das fases, destilação, craqueamento e resíduos formados após 550 ºC. 

  

Tabela 5.1 Percentuais em massa obtidos por região de aquecimento 

Petróleo 
ºAPI 

Destilação 
(até 380ºC) 

Craqueamento 
(380 a 550ºC) 

Resíduos 
(acima 550ºC) 

TG10 PEV TG10 PEV TG10 PEV 
14,0 60,8 24,0 31,1 33,0 8,1 42,9 
15,4 54,6 20,4 34,8 35,7 10,6 43,9 
17,4 64,6 33,4 26,8 28,3 8,6 38,3 
18,5 65,5 30,2 28,6 36,7 5,9 33,1 
22,1 68,7 36,5 23,8 33,7 7,5 29,7 
25,2 72,7 49,0 17,2 27,1 10,0 24,0 
32,7 84,5 51,0 9,3 32,2 6,2 16,8 
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Apesar da diferença entre as metodologias, as características das derivadas das curvas 

mostraram comportamentos semelhantes durante a vaporização nas duas regiões estudadas. 

 

Figura 5.5 Derivadas das curvas PEV e TG (10 ºC/min) dos petróleos PET14 e PET15 
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 Na região de destilação, os petróleos mais pesados se caracterizaram pelas menores 

taxas de rendimento/perda de massa com a temperatura, o PET14 mesmo um pouco mais 

pesado, teve um rendimento maior por possuir hidrocarbonetos saturados em maior 

quantidade que o PET15. Em compensação, o segundo apresentou a maior recuperação 

durante o craqueamento pela influência das resinas presentes, e também em resíduos por 

possuir mais asfaltenos que os demais petróleos. 

 

Figura 5.6 Derivadas das curvas PEV e TG (10 ºC/min) dos petróleos PET17 e PET18 
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Os petróleos PET17 e PET18 são as amostras intermediárias e mantiveram seus 

rendimentos dentro dessa faixa se comparados aos outros produtos analisados. Porém o 

PET18 mostrou uma destacada taxa de rendimento durante o craqueamento, sugerindo uma 

maior complexidade das frações de sua composição, onde as cadeias parafínicas, mesmo em 

maior quantidade, devem ser constituídas principalmente de ramificados e naftênicos, em 

detrimento do número de cadeias lineares que possuem menores pontos de ebulição, e 

volatilizam mais facilmente. A alta proporção em asfaltenos contribuiu para o PET gerar uma 

maior quantidade de resíduos, após os 550 ºC. 

 
Figura 5.7 Derivadas das curvas PEV e TG (10 ºC/min) dos petróleos PET22, 25 e 32 
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Os petróleos mais leves apresentaram as maiores recuperações durante a destilação, 

com destaque para as amostras PET 25 e PET32, que chegaram a vaporizar 49 e 51% até os 

380ºC na PEV; e 73 e 84% na TG, respectivamente, devido ao alto teor de parafínicos e 

aromáticos nas suas composições. A maior quantidade de resinas fez com que o PET22 

tivesse um bom rendimento no craqueamento, enquanto que, por possuir 1,9% de asfaltenos, o 

PET25 foi o que gerou mais resíduo após 550 ºC. 
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5.2 CURVA PEV SIMULADA 

 

Como foi explicado na metodologia, a partir dos dados de Curva PEV fornecidos pela 

Petrobrás e os de Termogravimetria com razões de aquecimento de 05, 10 e 20 ºC por minuto 

foi possível gerar fatores de multiplicação e, em seguida, equações gerais para esses fatores, 

com o objetivo de simular a Curva PEV a partir da perda de massa na termobalança levando 

em conta também o ºAPI de cada petróleo, como a equação abaixo: 

 

PEV SIM = TG*Fator(T,API) 

 

Assim, foram obtidos os fatores iniciais apenas pela divisão dos valores da Curva PEV 

de cada amostra nas temperaturas de 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 e 550 ºC 

pelos respectivos resultados experimentais de perdas de massa através das análises 

termogravimétricas (PEV(T)/TG(T)). Esses resultados são apresentados nas tabelas 5.1 à 5.3. 

As grandes vantagens dessa simulação são: 

 

• Quantidades muito pequenas de amostras: enquanto que para a curva PEV são 

necessários volumes de 10 a 50 L por análise, na TG se trabalha na ordem de miligramas. 

Foram usadas nesse trabalho 30 mg de amostra por análise; 

 

• Tempo de análise: na caracterização PEV são retirados diversos frascos em 

determinadas temperaturas para depois ser realizada a análise individual de cada frasco. Além 

disso, a razão de aquecimento é baixa, fazendo com que se demore um dia inteiro para efetuar 

uma análise; 

 

• Limitação de temperatura: o fundo do balão é aquecido até 310 ºC, depois resfriado para 

continuar a destilação a vácuo. Na TG as razões de aquecimento maiores permitem um menor 

tempo de análise – 5 ºC/min – o tempo é de 3 horas, enquanto que a 20 ºC/min os resultados 

saem em 44 minutos (de 25 a 900ºC), e não existe limitação de temperatura podendo aquecer 

o petróleo a até 1000ºC de forma contínua. 
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Tabela 5.2 Fatores de multiplicação iniciais para a TG a 05 ºC/min 

T(ºC) PET14 PET15 PET17 PET18 PET22 PET25 PET32 

50 0,049200 0,068607 0,191331 0,088462 0,170354 0,201356 0,268233 

100 0,057895 0,081013 0,214528 0,107336 0,212571 0,371327 0,295858 

150 0,084982 0,095588 0,277325 0,134916 0,328669 0,413953 0,331021 

200 0,108417 0,116978 0,325304 0,179280 0,363198 0,445150 0,379100 

250 0,167539 0,160238 0,367815 0,261407 0,393913 0,512672 0,422019 

300 0,258143 0,225780 0,413242 0,325284 0,415288 0,565055 0,470366 

350 0,337048 0,318874 0,465130 0,390179 0,459450 0,625058 0,534761 

400 0,415970 0,365436 0,513619 0,456126 0,516462 0,669932 0,617856 

450 0,463822 0,413768 0,541573 0,518852 0,588473 0,675945 0,717425 

500 0,541386 0,551997 0,620694 0,631631 0,690403 0,752425 0,809705 

550 0,630442 0,664366 0,702445 0,722360 0,775187 0,825450 0,872306 

 
 
 

Tabela 5.3 Fatores de multiplicação iniciais para a TG a 10 ºC/min 

T(ºC) PET14 PET15 PET17 PET18 PET22 PET25 PET32 

50 0,058571 0,072349 0,205316 0,109739 0,177452 0,216525 0,278599 

100 0,06875 0,085106 0,228805 0,116283 0,232575 0,378747 0,308452 

150 0,098413 0,112069 0,334715 0,142662 0,390037 0,460054 0,347825 

200 0,119225 0,133946 0,365813 0,214018 0,43757 0,531769 0,398948 

250 0,178771 0,177509 0,403429 0,29789 0,461998 0,576544 0,444886 

300 0,271425 0,249801 0,444151 0,363758 0,477064 0,611642 0,498576 

350 0,348358 0,338828 0,486768 0,422376 0,50751 0,649917 0,561265 

400 0,424524 0,388055 0,531727 0,490647 0,549299 0,687616 0,63025 

450 0,440058 0,401398 0,534618 0,518852 0,565572 0,707209 0,706276 

500 0,522125 0,515806 0,594283 0,610554 0,660402 0,77519 0,804419 

550 0,621865 0,624469 0,67593 0,71169 0,760346 0,845351 0,887469 
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Tabela 5.4 Fatores de multiplicação iniciais para a TG a 20 ºC/min 

T(ºC) PET14 PET15 PET17 PET18 PET22 PET25 PET32 

50 0,064737 0,078640 0,213841 0,118350 0,188637 0,218919 0,299325 

100 0,073333 0,089385 0,268697 0,121447 0,273269 0,387187 0,315856 

150 0,149737 0,138298 0,359288 0,152875 0,404981 0,517491 0,355033 

200 0,199750 0,172561 0,432426 0,246209 0,446896 0,555011 0,469655 

250 0,264151 0,218726 0,455484 0,339172 0,475814 0,612098 0,508961 

300 0,365368 0,298073 0,483979 0,396613 0,490754 0,647425 0,546030 

350 0,430266 0,380444 0,511422 0,446372 0,521788 0,679812 0,589030 

400 0,490005 0,421224 0,550532 0,511066 0,566021 0,715964 0,645219 

450 0,520015 0,437235 0,553019 0,546175 0,586414 0,710651 0,700086 

500 0,541386 0,508315 0,579004 0,602525 0,643076 0,735154 0,782107 

550 0,632816 0,615046 0,658635 0,702654 0,740717 0,806013 0,863526 

 

  

Foi observado que esses fatores aumentam com o incremento da temperatura, porém 

comparando a variação desses fatores para uma mesma temperatura em diferentes amostras, 

não se encontrava padrão que pudesse correlacionar com qualquer propriedade como ºAPI, 

composição, fator de caracterização, entre outras. 

 Assim, para cada razão de aquecimento, foi plotado um gráfico que indica essa 

variação dos fatores de multiplicação em relação ao tipo de petróleo e suas temperaturas. Em 

cada curva foram calculadas, via Excel, as equações das linhas de tendência que mostram de 

que forma, em cada temperatura, esses fatores tendem a variar de acordo com seu ºAPI.  

Como mostram as figuras abaixo: 
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Figura 5.8 Curvas dos fatores de multiplicação e suas linhas de tendência para a análise 

termogravimétrica a 05 ºC por minuto 

 
 

 

 

Figura 5.9 Curvas dos fatores de multiplicação e suas linhas de tendência para a análise 

termogravimétrica a 10 ºC por minuto 
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Figura 5.10 Curvas dos fatores de multiplicação e suas linhas de tendência para a análise 

termogravimétrica a 20 ºC por minuto 

 
 

 

As equações que mais se aproximaram da curva dos fatores de multiplicação foram as 

polinomiais de segunda ordem, onde y é o valor do fator de multiplicação de uma determinada 

temperatura e x é o ºAPI do petróleo. Para cada uma, o produto do fator encontrado na 

equação com o valor de TG na temperatura correspondente, vai dar como resultado uma 

Curva PEV Simulada que se deseja obter, e com equações que permitem utilizar não só as 

informações das amostras de petróleo recebidas, mas também sugere a possibilidade de 

simular petróleos nas faixas de 14 a 32 ºAPI. As equações encontradas são mostradas nas 

tabelas 5.5, 5.6 e 5.7: 
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Tabela 5.5 Equações dos fatores de multiplicação para a TG a 05 º/min 

Temperatura Equação: 

50ºC y = -0,0003x2 + 0,0269x - 0,2455 

100ºC y = -0,0017x2 + 0,0933x - 0,9011 

150ºC y = -0,0017x2 + 0,0958x - 0,9424 

200ºC y = -0,0018x2 + 0,0983x - 0,9425 

250ºC y = -0,0018x2 + 0,1009x - 0,9139 

300ºC y = -0,0015x2 + 0,0829x - 0,6493 

350ºC y = -0,0012x2 + 0,0688x - 0,422 

400ºC y = -0,0009x2 + 0,0561x - 0,2323 

450ºC y = -0,0005x2 + 0,0413x - 0,0415 

500ºC y = -0,0005x2 + 0,0396x + 0,0824 

550ºC y = -0,0005x2 + 0,0373x + 0,2112 

 

 

Tabela 5.6 Equações dos fatores de multiplicação para a TG a 10 º/min 

Temperatura Equação: 

50ºC y = -0,0004x2 + 0,0277x - 0,2477 

100ºC y = -0,0012x2 + 0,071x - 0,7046 

150ºC y = -0,0021x2 + 0,1151x - 1,1227 

200ºC y = -0,0025x2 + 0,1329x - 1,2869 

250ºC y = -0,0024x2 + 0,1277x - 1,1757 

300ºC y = -0,0019x2 + 0,1014x - 0,8214 

350ºC y = -0,0014x2 + 0,0791x - 0,513 

400ºC y = -0,0011x2 + 0,0646x - 0,3009 

450ºC y = -0,0008x2 + 0,0537x - 0,1897 

500ºC y = -0,0006x2 + 0,0459x - 0,0197 

550ºC y = -0,0005x2 + 0,0408x + 0,1398 
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Tabela 5.7 Equações dos fatores de multiplicação para a TG a 20 º/min 

Temperatura Equação: 

50ºC y = -0,0003x2 + 0,0251x - 0,2171 

100ºC y = -0,0014x2 + 0,0814x - 0,8 

150ºC y = -0,0022x2 + 0,1155x - 1,0894 

200ºC y = -0,0019x2 + 0,1038x - 0,9247 

250ºC y = -0,0019x2 + 0,1029x - 0,8566 

300ºC y = -0,0013x2 + 0,0756x - 0,4861 

350ºC y = -0,001x2 + 0,0591x - 0,2464 

400ºC y = -0,0009x2 + 0,0527x - 0,1287 

450ºC y = -0,0005x2 + 0,0378x + 0,042 

500ºC y = -0,0003x2 + 0,0311x + 0,1445 

550ºC y = -0,0003x2 + 0,0284x + 0,2744 

 

Assim, considerando as três razões de aquecimento, o ºAPI do óleo, as temperaturas 

escolhidas, os fatores de multiplicação encontrados e as equações de determinação dos novos 

fatores, a curva PEV simulada (PEV SIM) foi gerada com a seguinte fórmula: 

 

PEV SIM (T) = y(API,T)*TG(T) 

 

y – Fator de multiplicação obtido pelas equações da linha de tendência, que depende do ºAPI 

do petróleo e da temperatura T; 

TG – Valor de termogravimetria encontrado experimentalmente na temperatura T, dado em % 

de perda de massa. 

  

 O objetivo da curva simulada é que ela se aproxime ao máximo da curva experimental, 

e para medir a qualidade dessa aproximação foram criados alguns parâmetros: 

 

• Desvio do rendimento acumulado (DRA): diferença entre o valor experimental em 

uma determinada temperatura da curva PEV e o valor obtido pela curva simulada; 

• Desvio do percentual médio (DPE): percentual de quanto o desvio de rendimento 

acumulado se afasta do valor experimental. 
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Com os parâmetros principais criados, foram definidas as variáveis que serviram de 

base para a comparação e qualificação dos resultados: 

 

• DRA: Desvio do rendimento acumulado médio por petróleo; 

• DRA200: Desvio do rendimento acumulado médio até 200 ºC por petróleo; 

• DRA550: Desvio do rendimento acumulado médio de 200 a 550 ºC por petróleo; 

• DPE: Desvio percentual médio por petróleo; 

• DPE200: Desvio percentual médio até 200 ºC por petróleo; 

• DPE550: Desvio percentual médio de 200 a 550 ºC por petróleo; 

 

Outros parâmetros envolvendo a média dos desvios de todos os petróleos foram 

utilizados: 

 

• DRAPet: Desvio médio de rendimento de todos os petróleos; 

• DRAPet200: Desvio médio de rendimento até 200 °C de todos os petróleos; 

• DRAPet550: Desvio médio de rendimento de 200 a 550 ºC de todos os petróleos; 

• DPEPet: Desvio percentual médio de todos os petróleos; 

• DPEPet200: Desvio percentual médio até 200 ºC de todos os petróleos; 

• DPEPet550: Desvio percentual médio de 200 a 550 ºC de todos os petróleos; 

 

Essa separação para comparar os desvios até 200 ºC e entre 200 e 550 ºC se deve ao 

fato de que na primeira faixa de temperatura as incoerências entre as metodologias se tornam 

mais visíveis, pois a destilação de curva de pontos de ebulição verdadeiros não consegue 

condensar as frações mais leves como metano e etano, e acumular no frasco que vai ser 

caracterizado em seguida, tanto que o primeiro corte se dá normalmente em torno de 170 ºC. 

Já a termogravimetria consegue medir a perda de massa referente à volatilização dessas 

frações mais leves, porém tem a limitação de não destilar a amostra e separar mais dessas 

frações. Assim, foram observados os maiores desvios percentuais entre a curva experimental e 

as simuladas até os 200 °C, enquanto que na segunda faixa, os desvios foram menores. 

As figuras 5.11 a 5.17 mostram, para cada amostra, a comparação entre a curva PEV 

experimental (EXP) obtida no laboratório do CENPES e a curva PEV simulada (SIM) 

calculada para cada análise termogravimétrica (05, 10 e 20 ºC/min):  
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Figura 5.11 PET14 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O PET14 apresentou os menores desvios de rendimento acumulado para a TG a 10 

ºC/min nos três parâmetros, DRA, DRA200 e DRA550 onde as diferenças entre as curvas 

experimentais e simuladas foram de 1,14, 0,15 e 1,7% em massa; 

 

Figura 5.12 PET15 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O PET15 apresentou valores médios de desvio, se destacando apenas com o maior 

DRA550 na TG a 20 ºC/min (4,02% em massa) e os maiores DPE550 nas TGs de 10 e 20 

ºC/min com 11,9 e 26,7% respectivamente.  
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Figura 5.13 PET17 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O PET17 mostrou a melhor aproximação com a curva TG a 20 ºC/min: o rendimento 

acumulado por petróleo (DRA) ficou em torno de apenas 0,65% em massa de desvio; e 

também os melhores índices na faixa de 200 a 550 ºC: diferença de 0,67% em massa e apenas 

2,7% no DPE550. 

 

Figura 5.14 PET18 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O PET18 foi o que sofreu os maiores desvios percentuais (DPE) entre os petróleos em 

relação às três curvas simuladas por termogravimetria, apresentando diferenças de 25, 26 e até 

36%. A razão dessas diferenças está nos altos valores na faixa até 200 ºC, onde as variações 

ficaram acima de 60%. É importante dizer que altos valores de desvio percentual na faixa até 

200 ºC não representam uma divergência tão grande, pois os valores são bem próximos: na 

TG a 05 ºC/min a variação máxima do DRA200 foi de apenas 0,74% em massa, enquanto nas 

outras TGs foram de 0,98 (TG10) e 1,2% em massa (TG20). 

 

Figura 5.15 PET22 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O petróleo que obteve os resultados mais medianos foi PET22 onde seus desvios não 

se destacaram nem para mais, nem para menos, apresentando apenas o melhor valor de 

DPE200 na TG a 10 ºC/min. 
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Figura 5.16 PET25 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 O PET25 teve os maiores desvios de rendimento acumulado médio por petróleo 

(DRA) nas TGs a 05 e 10 ºC/min, variando em 2,99 e 2,24% em massa respectivamente, em 

consequência de altos resultados na faixa de 200 a 550 ºC, com DRA550 de 3,9 e 3,15%. 

 

Figura 5.17 PET32 - Curvas PEV experimental e simuladas nas três razões de aquecimento 
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 Os menores desvios em percentual médio por petróleo foram do PET32 que mostrou 

as melhores aproximações nas TGs a 05 e 10 ºC/min, com variações médias em torno de 6%. 

O destaque aparece na faixa de 200 a 550 ºC onde ocorrem erros de apenas 3,5 a 4,5%. 
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 Comparando as três curvas simuladas e fazendo o cálculo dos desvios médios entre 

todos os petróleos, pode-se concluir que os melhores resultados de simulação de curva PEV 

utilizando termogravimetria e ºAPI aparecem nas TGs a 10 ºC/min. Ela apresentou um desvio 

médio de rendimento acumulado final (DRAPet) de 1,6% em massa, com DRAPet200 de 0,52 

e DRAPet550 de 2,22% em massa. Analisando o desvio percentual médio de todos os 

petróleos, o DREPet foi de 13,45%, com o DREPet200 em 23,1% e o DREPet500 em 7,9%. 

Os desvios médios finais de todas as curvas simuladas podem ser vistos na Tabela 5.8. 

 
Tabela 5.8 Desvios médios dos petróleos 

Desvios médios entre todos os petróleos 
TG 

05 ºC/min 

TG  

10 ºC/min 

TG  

20 ºC/min 

Desvio de rendimento (% massa) 1,89 1,60 1,83 
Desvio de rendimento até 200 ºC (% massa) 0,75 0,52 0,54 
Desvio de rendimento de 200 a 550 ºC (% massa) 2,55 2,22 2,56 
    
Desvio percentual (%) 15,06 13,45 16,46 
Desvio percentual até 200 ºC (%) 26,89 23,11 26,87 
Desvio percentual de 200 a 550 ºC (%) 8,30 7,93 10,51 

 

 

5.3 CORTES DO PETRÓLEO 
 

 Com os dados de PEV e PEV simulada foram obtidos as frações de petróleo segundo 

as temperaturas de corte das frações básicas, conforme a Tabela 5.9. Foi então possível 

estimar a capacidade de conversão de petróleo bruto em derivados nobres e resíduos, bem 

como observar a influência de outras propriedades como a composição (obtida na análise 

SARA) na recuperação dos destilados. 

 

Tabela 5.9 Temperaturas de corte das frações básicas 

Fração Temperatura (ºC) 

GLP -42 a 0 
Nafta C5 a 170 

Querosene 170 a 270 

Gasóleo Atmosférico 270 a 380 

Gasóleo de Vácuo 380 a 570 
Resíduo de Vácuo Acima de 570 

Fonte: (Farah, 2013) 
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 A Figura 5.18 mostra os pontos de corte para cada petróleo de acordo com a curva 

PEV sendo possível obter a quantidade de produto destilado em cada faixa. Como os dados de 

PEV são limitados a 550 ºC, a região de gasóleo de vácuo, nesse trabalho, foi reduzida para os 

550 ºC ao invés de 570 ºC como informa a tabela acima. 

  

Figura 5.18 Curva PEV experimental separada por cada corte

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

0

100

200

300

400

500

600

 PET 14
 PET 15
 PET 17
 PET 18
 PET 22
 PET 25
 PET 32

Te
m

pe
ra

tu
ra

 (°
C)

Rendimento Acumulado (% massa)

Gasoleo de Vacuo*

Residuo de Vacuo

Gasoleo Atmosferico

Querosene

Nafta

  
 

Figura 5.19 Curva PEV simulada TG10 separada por cada corte 
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Utilizando a melhor curva de PEV simulada no item anterior, obtida pela TG a 10 ºC 

por minuto, as figuras abaixo mostram seus comportamentos, os pontos de corte e o 

rendimento desses produtos gerados.  Com o rendimento de cada corte, foi possível plotar um 

gráfico que mostra todos os petróleos divididos em suas frações e cada uma das quantidades 

recuperadas, como ilustra a Figura 5.20.  Além disso, da melhor curva PEV simulada no item 

anterior, na razão de aquecimento de 10 ºC por minuto, foram mensuradas as recuperações 

dos cortes de petróleo para comparar com a curva experimental, na Figura 5.21. 

 
Figura 5.20 Frações obtidas em cada petróleo pela curva PEV experimental 
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Figura 5.21 Frações obtidas em cada petróleo pela curva PEV simulada
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 As frações obtidas na simulação mostram uma ótima relação com as encontradas 

experimentalmente, indicando a possibilidade de se obter resultados muito mais próximos de 

serem simulados com um estudo envolvendo uma quantidade maior de amostras e dados de 

laboratório. 

É também possível que se imagine que os petróleos mais leves tendem a gerar as 

maiores quantidades recuperadas de cortes mais baixos como nafta e querosene, enquanto que 

os mais pesados tendem a recuperar as maiores quantidades de cortes mais complexos como 

gasóleo de vácuo e resíduo de vácuo, por exemplo. Porém, foram observadas algumas 

informações importantes das duas figuras acima que não seguem essa tendência, e que ajudam 

a corroborar as conclusões obtidas na análise das derivadas das curvas no item 5.1. 

 

− Com os petróleos de 14,0 ºAPI (mais pesado) e 15,4 ºAPI (menos pesado) ocorre o 

inverso: o mais pesado gera as maiores quantidades dos três cortes mais leves como 

nafta, querosene e gasóleo atmosférico, possivelmente pela maior presença de 

hidrocarbonetos saturados e aromáticos, que são vaporizados mais facilmente na 

região de destilação; Após os 380ºC, o PET15 apresenta as maiores recuperações de 

pesados pois nessa etapa a influência das resinas e asfaltenos começa a ser mais forte.  

 

− Nos petróleos de 17,4 ºAPI e 18,5 ºAPI se observa uma maior recuperação de leves 

como nafta e querosene no PET17 que é ligeiramente mais pesado. Nesse caso, com as 

informações disponíveis não é possível dar uma explicação mais embasada, mas pode-

se inferir que mesmo com uma menor quantidade de hidrocarbonetos saturados, 

provavelmente as cadeias parafínicas do PET17 sejam predominantemente cadeias 

abertas (normais ou ramificadas), que são mais fáceis de serem destiladas. Já nas 

frações pesadas, observa-se que esse petróleo possui a maior porcentagem de 

asfaltenos, que são responsáveis pela maior produção de resíduos pesados como o de 

vácuo. 

 
− O PET25 apresenta na fase inicial valores de recuperação com cortes leves próximos 

aos dos observados no PET32 que é consideravelmente mais leve que o primeiro. Isso 

se deve à forte presença de aromáticos, que somados aos saturados apresentam valores 

próximos ao PET32. Nas frações mais pesadas, a maior presença de resinas e 

asfaltenos faz com que o PET25 produza as maiores quantidades de resíduos de vácuo. 
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5.4 FATOR DE CARACTERIZAÇÃO 

 

 O fator de caracterização é um parâmetro que indica quais hidrocarbonetos de uma 

mesma família estão presentes no petróleo em maior quantidade. Para isso, com base nas 

curvas de destilação ASTM D86, onde uma determinada quantidade de amostra é aquecida 

em um balão e sua extremidade conectada a um condensador. O vapor gerado é condensado e 

o volume acumulado é medido. É uma curva mais fácil de aproximar de uma análise 

termogravimétrica, pois as frações são vaporizadas continuamente como uma mistura de 

acordo com o aumento da temperatura. 

 Assim, mediante as equações apresentadas no item 4.5 foram calculados os fatores de 

caracterização de Watson (Kw), porém utilizando no lugar dos dados para T10, T30, T50, T70, 

T90 de destilação ASTM, as temperaturas (em ºF) de vaporização de 10%, 30%, 50%, 70% e 

90% da amostra de cada petróleo das análises termogravimétricas nas três razões de 

aquecimento. 

 Após todos os cálculos foram encontrados os seguintes valores de Kw para as curvas 

de TG como mostra a tabela 5.10.  

 

Tabela 5.10 Comparação dos fatores de caracterização encontrados 

Petróleo K (Pet) Kcalc (TG05) Kcalc (TG10) Kcalc (TG20) 

14,0 11,6 10,362 10,408 10,611 
15,4 11,7 10,454 10,595 10,728 
17,4 11,6 10,343 10,514 10,583 
18,5 11,6 10,503 10,615 10,682 
22,1 11,7 10,525 10,744 10,737 
25,2 11,8 10,670 10,778 10,852 
32,7 12,1 10,912 11,006 11,130 

K (Pet) – fator de caracterização informado pela Petrobrás 

Kcalc – fator de caracterização calculado a partir da TG em cada razão de aquecimento 

 

 Em um primeiro momento percebe-se que os valores de Kw calculados para a TG, 

usando a fórmula da destilação ASTM, são bem diferentes, e que uma relação entre eles não 

seria possível. Porém, as diferenças KPet – Kcalc são próximas em cada razão de 

aquecimento mesmo para petróleos diferentes, como pode-se observar na Figura 5.22. É 

importante ressaltar o comportamento das curvas de Kcalc, que apresentaram variações iguais 

aos da Kw (Petrobrás), embora com valores diferentes.  
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Figura 5.22 Fatores de caracterização informados (Petrobrás) e calculados Kcalc pela equação 

da destilação ASTM 
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  Esse comportamento das curvas permite então propor dois ajustes diferentes da 

equação para aproximar e utilizar a curva de análise térmica: 

 

1. Encontrar um ∆ médio (∆ = K – Kcalc (TG)) que possa ser usado para somar ao valor 

calculado e aproximar as curvas; 

2. Encontrar uma constante média X (X = K/Kcalc (TG)) que possa ser usada para 

multiplicar o valor calculado e aproximar as curvas. 

 

Tabela 5.11 Fatores de caracterização encontrados após os ajustes para TG05 

Petróleo K (Petrobrás) 
K calc 

(TG05) 

∆ 

(K-Kcalc) 

K+cte 

(Kcalc + ∆m) 

X 

(K/Kcalc) 

K*cte 

(Kcalc*Xm) 

14,0 11,6 10,362 1,238 11,552 1,119 11,533 
15,4 11,7 10,454 1,246 11,644 1,119 11,635 
17,4 11,6 10,342 1,257 11,533 1,122 11,512 
18,5 11,6 10,503 1,097 11,693 1,104 11,690 
22,1 11,7 10,525 1,175 11,716 1,112 11,715 
25,2 11,8 10,669 1,130 11,860 1,106 11,875 
32,7 12,1 10,912 1,188 12,102 1,109 12,145 

  ∆m = 1,190 Xm = 1,113  
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Tabela 5.12 Fatores de caracterização encontrados após os ajustes para TG10 

Petróleo K (Petrobrás) 
K calc 

(TG10) 

∆ 

(K-Kcalc) 

K+cte 

(Kcalc + ∆m) 

X 

(K/Kcalc) 

K*cte 

(Kcalc*Xm) 

14,0 11,6 10,408 1,192 11,471 1,115 11,446 
15,4 11,7 10,595 1,105 11,658 1,104 11,651 
17,4 11,6 10,514 1,086 11,577 1,103 11,563 
18,5 11,6 10,615 0,985 11,678 1,093 11,674 
22,1 11,7 10,744 0,956 11,807 1,089 11,816 
25,2 11,8 10,778 1,022 11,841 1,095 11,853 
32,7 12,1 11,006 1,094 12,069 1,099 12,103 

  ∆m = 1,063 Xm = 1,100  
 

 
Tabela 5.13 Fatores de caracterização encontrados após os ajustes para TG20 

Petróleo K (Petrobrás) 
K calc 

(TG20) 

∆ 

(K-Kcalc) 

K+cte 

(Kcalc + ∆m) 

X 

(K/Kcalc) 

K*cte 

(Kcalc*Xm) 

14,0 11,6 10,611 0,989 11,580 1,093 11,567 
15,4 11,7 10,728 0,972 11,696 1,091 11,694 
17,4 11,6 10,583 1,017 11,551 1,096 11,536 
18,5 11,6 10,682 0,918 11,650 1,086 11,643 
22,1 11,7 10,737 0,963 11,705 1,090 11,703 
25,2 11,8 10,852 0,948 11,820 1,087 11,828 
32,7 12,1 11,130 0,970 12,098 1,087 12,131 

  ∆m = 0,968 Xm = 1,090  
 

 

A partir dos diferentes ajustes da equação e os dados obtidos nas tabelas 5.11 a 5.13 

foram geradas as curvas apresentadas nas figuras 5.23 à 5.25. 
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Figura 5.23 Fatores de caracterização ajustados na razão de 05 ºC por minuto 
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Figura 5.24 Fatores de caracterização ajustados na razão de 10 ºC por minuto 
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Figura 5.25 Fatores de caracterização ajustados na razão de 20 ºC por minuto 
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 Todas as duas curvas (k+cte e k*cte) nas três razões de aquecimento obtiveram boas 

aproximações com os resultados de fator de caracterização. Os piores resultados foram na 

razão de aquecimento a 10 ºC por minuto onde afastamentos no PET18 e PET22 aumentaram 

o percentual de desvio médio para 0,55% na curva K+cte e 0,59% na K*cte. 

 Na razão de 05 ºC por minuto os resultados foram próximos da TG10, onde o desvio 

médio para K+cte foi de 0,42% e 0,54% para K*cte. 

 Os resultados na razão de 20 ºC por minuto superaram as expectativas nas duas 

aproximações, quando o desvio médio para K+cte foi 0,18% e 0,26% para K*cte. 

 É preciso salientar que era de se esperar bons resultados já que as constantes criadas 

para somar ou multiplicar o valor de K(TG) calculado, tinham o objetivo de aproximar com 

os valores da Petrobrás. Porém foi possível perceber que os resultados de K(TG) já tinham 

uma grande concordância com os informados, pois apenas somando uma constante para todos 

os petróleos, os fatores de caracterização praticamente coincidiram. 
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5.5 RESÍDUO DE CARBONO MICRO 

 

 A análise de resíduo de carbono micro consiste em pesar uma determinada quantidade 

de amostra em um bulbo de vidro especial e colocá-la em um forno metálico mantido a 

aproximadamente a 550 ºC. Após um tempo todos os vapores voláteis saem pelo topo do 

bulbo, restando apenas o resíduo, que é resfriado, pesado e sua massa proporcional à original 

é medida. 

 O estudo possível com as análises termogravimétricas foi de observar os valores de 

perda de massa das razões de aquecimento na temperatura de 550 ºC e compará-los com os 

resíduos informados pela Petrobrás. 

 A Figura 5.26 mostra as massas residuais a 550 ºC, e é possível observar 

comportamentos semelhantes em relação aos diferentes petróleos analisados, embora não 

tenha sido possível fazer uma relação direta sobre a melhor razão de aquecimento.  

 A TG10 mostrou-se mais próxima dos valores de resíduo a 550 ºC nos quatro 

petróleos mais pesados, enquanto que a TG20 se aproximou mais nos outros três petróleos 

mais leves. De forma geral, a curva que mais se aproximou foi a de razão de 20 ºC por 

minuto, como mostra a Figura 5.27. 

 

Figura 5.26 Resíduo de carbono micro comparado na mesma temperatura com as três razões 

de aquecimento 
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Figura 5.27 Melhor aproximação de resíduo com a TG20 

15 20 25 30 35
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Petroleo (°API)

M
as

sa
 R

es
id

ua
l (

%
)

 Petrobras

 TG20

 
 

 

 
 

 

Marcílio Pelicano Ribeiro, Fevereiro/2014  80 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

Conclusões 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Capítulo 6 – Conclusões  

6. CONCLUSÕES 

 

 

Buscou-se basicamente analisar sete amostras de diferentes tipos de petróleo através 

de termogravimetria, e correlacionar os resultados com dados de caracterização previamente 

informados pela Petrobrás, no desenvolvimento de uma curva simulada de pontos de ebulição 

verdadeiros a partir dos dados analíticos, levando em consideração as propriedades físico-

químicas dos óleos e que possa ser utilizada em uma faixa de amostras de diferentes ºAPI. 

Na análise por TG e DTG, as curvas de degradação térmica apresentaram inclinações 

próximas ao °API e foram observadas as duas regiões de perda de massa descritas na 

literatura, a região de destilação e a de craqueamento. Porém algumas amostras não 

mantiveram essa relação de inclinação com o ºAPI, pois a porcentagem dos tipos de 

hidrocarbonetos em cada amostra também influencia nas regiões de perda de massa. 

As curvas PEV e de termogravimetria demonstraram perfis diferentes, de forma que a 

curva PEV apresenta uma menor inclinação e por isso um menor rendimento acumulado em 

relação à variação de temperatura, comparada à perda de massa por termogravimetria também 

em relação à temperatura devido às metodologias serem totalmente diferentes. 

Na região de destilação, os petróleos mais pesados se caracterizaram pelas menores 

taxas de rendimento/perda de massa com a temperatura, o PET14 mesmo um pouco mais 

pesado, teve um rendimento maior por possuir hidrocarbonetos saturados em maior 

quantidade que o PET15. Em compensação, o segundo apresentou a maior recuperação 

durante o craqueamento pela influência das resinas presentes, e também em resíduos por 

possuir mais asfaltenos que os demais petróleos.  

Os petróleos PET17 e PET18 são as amostras intermediárias e mantiveram seus 

rendimentos dentro dessa faixa se comparados aos outros produtos analisados. Porém o 

PET18 mostrou uma destacada taxa de rendimento durante o craqueamento, sugerindo uma 

maior complexidade das frações de sua composição, onde as cadeias parafínicas, mesmo em 

maior quantidade, devem ser constituídas principalmente de naftênicos ou insaturados, em 

detrimento do número de cadeias lineares que possuem menores pontos de ebulição, e 

volatilizam mais facilmente. A alta proporção em asfaltenos contribuiu para o PET gerar uma 

maior quantidade de resíduos, após os 550 ºC.  

Os petróleos mais leves apresentaram as maiores recuperações durante a destilação, 

com destaque para as amostras PET 25 e PET32, que chegaram a vaporizar 49 e 51% até os 

380 ºC na PEV; e 73 e 84% na TG, respectivamente, devido ao alto teor de parafínicos e 
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aromáticos nas suas composições. A maior quantidade de resinas fez com que o PET22 

tivesse um bom rendimento no craqueamento, enquanto que, por possuir 1,9% de asfaltenos, o 

PET25 foi o que gerou mais resíduo.  

Para a simulação da curva PEV, as equações que mais se aproximaram da curva dos 

fatores de multiplicação foram as polinomiais de segunda ordem, onde y é o valor do fator de 

multiplicação de uma determinada temperatura e x é o ºAPI do petróleo. 

Os melhores resultados de simulação de curva PEV utilizando termogravimetria e 

ºAPI aparecem nas TGs a 10 ºC/min, apresentando um desvio médio de rendimento 

acumulado médio final de 1,6% em massa: 0,52% em massa até 200 ºC e de 2,22% entre 200 

e 550 ºC.  

O desvio percentual médio de todos os petróleos foi de 13,45%, sendo 23,1% até 200 

ºC e 7,9% entre 200 e 550 ºC, indica a grande capacidade de correlacionar a análise 

termogravimétrica com a curva PEV principalmente a partir de 200 ºC 

Os cortes de petróleos obtidas na curva PEV simulada a partir da TG a 10 ºC/min 

mostraram uma ótima relação com as encontradas experimentalmente, indicando a 

possibilidade de se obter resultados muito mais próximos de serem simulados com um estudo 

envolvendo uma quantidade maior de amostras e dados de laboratório. 

 Os valores de Kw inicialmente calculados para a TG, usando a fórmula da destilação 

ASTM, são discordantes, porém as diferenças entre o informado e o calculado são constantes 

em cada razão de aquecimento mesmo para petróleos diferentes. Assim, com o devido ajuste 

de equação proposto foram encontrados resultados praticamente iguais aos experimentais. 

Os resíduos formados a 550 °C são comparáveis com boa concordância ao valor de 

resíduo de carbono micro, uma técnica de caracterização utilizada atualmente, que aquece o 

petróleo e mede o resíduo formado. De forma que a curva que mais se aproximou dos 

resultados foi a de razão de aquecimento de 20 ºC por minuto.  

Enfim, a metodologia empregada utilizando equações que resultam em fatores de 

multiplicação para as curvas de TG para simular uma curva PEV e todas as informações que 

ela agrega se mostrou uma ferramenta potencial na caracterização de petróleo, podendo ser 

utilizada ora como um método complementar, ora como substituta de metodologias utilizadas 

na Petrobrás, necessitando, como qualquer técnica analítica, de mais análises para otimização 

das equações e ampliação da faixa de densidades permitidas, já que possui uma grande 

precisão, rápido tempo de análise, pouca quantidade de amostra, não sofre interferências nem 

interrupções, um alto limite de detecção, entre outras características. 
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Sugestões para trabalhos futuros: 

 

 Para melhorar a precisão da curva PEV simulada, bem como os resultados dos cortes 

obtidos, são necessárias análises termogravimétricas de novas amostras de petróleo pré 

caracterizadas para se chegar em uma equação geral que gere dados com desvios menores.  

 Além disso, pode-se também utilizar não só a informação de densidade como 

parâmetro, mas também acrescentar variáveis que levem em consideração as relações com os 

constituintes do petróleo: saturados (normais, ramificados e naftênicos), aromáticos, resinas e 

asfaltenos. 

Como a análise termogravimétrica permite chegar até 1000ºC, pode-se estudar a 

possibilidade de estender a curva PEV a partir da TG para temperaturas acima de 550ºC até 

em torno de 750 ºC, por exemplo, para entender melhor a formação de resíduos na forma de 

coque no petróleo. 
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