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RESUMO 

 

O conhecimento da composição do petróleo e seus produtos é uma necessidade 

imprescindível numa refinaria para o ajuste das condições do processo. Desta forma 

a otimização do refino de petróleo é fundamental para a predição da distribuição dos 

produtos e sua qualidade. Realizar o estudo cinético da degradação térmica e 

catalítica na presença da zeólita H –Beta e avaliar os produtos obtidos por PY - CG/ 

MS de petróleo leve foi o objetivo principal deste trabalho. Contudo, foram feitas 

correlações de dados obtidos através da destilação Simulada por Cromatografia a Gás 

(SIMDIST), da análise termogravimétrica (TG/DTG) e da pirólise acoplada a um 

espectrômetro de massas (GC/MS), para auxiliar nas análises dos dados obtidos. 

Através da técnica de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX), 

seguindo o método ASTM D4294 foi possível determinar o teor de enxofre contido na 

amostra. A termogravimetria (TG/DTG) apresentou três etapas de perdas de massa, 

onde a primeira etapa está relacionada à remoção de hidrocarbonetos e compostos 

orgânicos leves. Na segunda etapa ocorre a decomposição de aromáticos de alta 

massa molecular. E na terceira etapa, ocorreu a degradação de coque. Através da 

técnica de PY – GC/MS foram detectados os produtos de degradação da amostra de 

petróleo nas temperaturas de 250ºC, 350ºC e 450ºC, com e sem a presença da zeólita 

H-Beta. A degradação térmica e catalítica da amostra de petróleo leve foi realizada da 

temperatura ambiente até 900ºC, nas razões de aquecimento de 5, 10 e 20oC min-1. 

As curvas geradas pela TG/DTG apresentaram uma degradação mais acelerada na 

amostra de petróleo sem catalisador H-Beta. Esses resultados foram ratificados pela 

energia de ativação, calculada através do método cinético – Livre (Vyazovkin 

modelfree Kinetic), em que a presença do catalisador reduziu a energia, em especial 

na faixa de craqueamento, mostrando a eficiência do processo, principalmente para a 

obtenção de materiais leves da composição da amostra de petróleo leve, como diesel 

e gasolina. 

 

Palavras-chave: Destilação Simulada. Petróleo. Termogravimetria. Vyazovkin; 

zeólita H–Beta. 



 

ABSTRACT 

 

Knowledge of the oil composition and its products is an absolute necessity in a refinery 

for adjusting the process conditions. Thus the optimization of petroleum refining is 

essential for predicting the distribution of products and their quality. Perform the kinetic 

study of the thermal and catalytic degradation in the presence of zeolite H -Beta and 

evaluate the products obtained by PY-GC/MS of light oil was the main objective of this 

work. However, data correlations were made obtained by Simulated Distillation by Gas 

Chromatography (SIMDIST), the thermal gravimetric analysis (TG / DTG) and pyrolysis 

coupled to a mass spectrometer (GC/MS), to assist in the analysis of data. Through 

Fluorescence technique of X-ray energy dispersive (EDX) following the ASTM D4294 

method it was possible to determine the sulfur content in the sample. 

Thermogravimetry (TG/DTG) showed three-step weight loss, where the first stage 

relates to the removal of light hydrocarbons and organic compounds. The second step 

is decomposition of aromatic high molecular weight. And the third stage was the 

degradation of coke. Through the technique PY-GC/MS were detected degradation 

products of the oil sample at temperatures of 250ºC, 350ºC and 450ºC, with and 

without the presence of zeolite H-Beta. The thermal and catalytic degradation of light 

oil sample was carried out from room temperature to 900C, the heating rates of 5, 10 

and 20 ° C min-1. The curves generated by TG/DTG showed a faster degradation in 

the sample oil without H-Beta catalyst. These results were confirmed by activation 

energy calculated using the kinetic method - Free (Vyazovkin modelfree Kinetic) in the 

presence of the catalyst decreased energy, in particular in cracking band, showing the 

process efficiency, particularly for obtaining lightweight materials of light oil sample 

composition, such as diesel and gasoline. 

 

Keywords: Simulated Distillation. Petroleum. Thermogravimetry. Vyazovkin. Zeolite 

H-Beta. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

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

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

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

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

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

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

densidade e com quantidade apreciável de gás em solução (CAMPOS, 2005). 

Para ser considerado leve o petróleo deve possuir Grau API maior que 31, ser 

constituído basicamente por alcanos, e uma porcentagem de 15 a 25% de 

cicloalcanos, além de ter baixa densidade e que deva escoar livremente à temperatura 

ambiente. 

No refino de petróleo, o óleo bruto é processado e convertido em produtos de 

alto valor comercial, como gasolina, combustível para turbina a jato, óleo diesel, óleos 

de aquecimento, luz, óleos lubrificantes, óleos de refrigeração, óleos de transformador 

e matérias-primas para a indústria petroquímica (GARY; HANDWERK, 1994). O 

processo de refino de petróleo é tipicamente realizado para alcançar altos 

rendimentos nos volumes desses produtos com maior valor econômico. 

O petróleo bruto apresenta desafios para as refinarias de petróleo que precisam 

convertê-los efetivamente em produtos úteis de maior valor econômico. 

A caracterização físico-química do petróleo é feita por métodos convencionais 

que demandam tempo e conhecimento em diferentes técnicas analíticas, no entanto, 

novos estudos estão introduzindo mudanças significativas nestas metodologias já 

existentes. Desta forma, torna-se um desafio conhecer as principais propriedades do 

petróleo durante o processo, com uma análise rápida, pouca quantidade de amostra 

e sem tratamento prévio. Assim, o conhecimento das principais propriedades do 

petróleo viabiliza a tomada de decisão de forma rápida durante o processamento que 

visa o aumento da produção. 

Um destes métodos é a destilação que pode ser obtida através de ensaios, tais 

como ASTM D-86 (ANP, 2016), ASTM D-2892 (mais conhecida como PEV, ponto de 

ebulição verdadeiro, ou TBP, true boiling point) (ANP, 2010), ASTM D-1160 (ANP, 

2012), ASTM D-2887 (ANP, 2016) entre outras. Através das temperaturas 
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características destes ensaios as propriedades são estimadas utilizando correlações 

teórico-empíricas que podem carregar uma elevada incerteza. 

A qualidade do petróleo é uma questão central na avaliação econômica de 

acúmulos de hidrocarbonetos líquidos. Má qualidade de Petróleo normalmente diminui 

o valor do recurso, e pode fazer algumas perspectivas não rentáveis. Os efeitos 

combinados desses processos são frequentemente refletidos na composição química 

dos Petróleos brutos. 

A qualidade do petróleo é medida pela escala API, desenvolvida pelo Instituto 

Americano de Petróleo (API), segundo a qual um óleo com densidade maior que 30° 

API é classificado como leve, enquanto um óleo pesado encontra-se em um intervalo 

de 10 a 22,3º API e apresenta alta viscosidade e alta densidade. A referência 

internacional de alta qualidade é o petróleo com mais de 40° API, como é parte do 

petróleo árabe. No Brasil, o petróleo de melhor qualidade foi descoberto em 1987, em 

Urucu, na Amazônia, e possui 44° API. 

Segundo a ANP (2016), a produção de petróleo e gás natural no Brasil foi de 

aproximadamente 2.558 Mbbl/d (mil barris por dia) e 103,5 MMm3 /d (milhões de m3 

por dia), respectivamente, totalizando em torno de 3.210 Mboe/d (mil barris de óleo 

equivalente por dia). 

O craqueamento térmico ou pirólise é um processo no qual os hidrocarbonetos, 

como o petróleo, são submetidos ao calor elevado e a altas temperaturas com a 

finalidade de quebrar as ligações. Ou seja, é um processo que provoca a quebra de 

moléculas por aquecimento a altas temperaturas, isto é, pelo aquecimento da 

substância na ausência de ar ou oxigênio a temperaturas superiores a 450°C, 

formando uma mistura de compostos químicos com propriedades muito semelhantes. 

Em algumas situações esse processo é auxiliado por um catalisador para a quebra 

das ligações químicas, de modo a gerar moléculas menores (NICÁCIO,2014). 

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 sua pirólise e combustão. Pirólise é uma 

técnica de caracterização de determinado material, na ausência de oxigênio, pelas 

reações de degradação químicas induzidas por energia térmica. A termogravimetria 

auxilia o estudo do efeito da composição do Petróleo e cinética de degradação. Os 
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resultados são correlacionados com as propriedades físico-químicas e outras técnicas 

de caracterização (RIBEIRO; SILVA; ARAUJO, 2013). 

A utilização da Zeólita H-Beta neste trabalho deve-se ao alto teor de silício na 

sua composição, bem como à sua estabilidade térmica, ao tratamento ácido, pela sua 

elevada força ácida e hidrofobicidade. 

Diante de tudo aqui descrito, objetiva-se através deste trabalho realizar o 

estudo cinético da degradação térmica e catalítica na presença da zeólita H –Beta e 

avaliar os produtos obtidos por PY - CG/ MS de Petróleo leve. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem como objetivo realizar o estudo cinético da 

degradação térmica e catalítica na presença da zeólita H-Beta e avaliar os produtos 

obtidos através do processo de pirólise por PY-CG/MS em amostra de petróleo leve. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

Para atingir o objetivo principal desta pesquisa foram propostos os seguintes 

objetivos específicos: 

 

 Determinar o teor de enxofre contido na amostra de petróleo, através da técnica 

de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX); 

 Otimizar as condições experimentais para que um cromatógrafo a gás funcione 

como uma unidade de microdestilação eficiente para a amostra de petróleo; 

 Estudar a estabilidade térmica da amostra de petróleo utilizando a 

termogravimetria (TG/DTG); 

 Comparar os resultados da análise termogravimétrica das amostras de petróleo 

com os dados de destilação; 

 Estudar a cinética de degradação da amostra de petróleo pelo método 

isoconversional proposto por Vyazovkin; 

 Avaliar e identificar os produtos de pirólise térmica e catalítica de petróleo leve; 

 Identificar os diversos constituintes presentes na amostra de petróleo utilizada, 

através do auxílio da técnica de pirólise. 
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3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1 PETRÓLEO 

 

Na atualidade, dentre as muitas teorias que buscam uma explicação da origem 

do petróleo, a que é mais aceita nos dias de hoje entre os geólogos é a de que o 

mesmo seja oriundo de substâncias de natureza orgânica. 

Com base nesta teoria, (teoria orgânica da origem do petróleo), o mesmo 

deverá ser encontrado com maior probabilidade nas áreas em que, no decorrer de 

diferentes eras geológicas, houve deposição de sedimentos e acumulação de restos 

orgânicos que sob condições termoquímicas adequadas se transformaram em rochas 

sedimentares. Fica então, praticamente excluída a possibilidade da presença de 

petróleo nas rochas ígneas e metamórficas, porém, a confirmação da existência de 

uma jazida de petróleo só é possível com a perfuração. 

Segundo Francisco (2015) petróleo é uma substância oleosa e inflamável, o 

petróleo é a principal fonte de energia na atualidade. O fato de ser um recurso 

esgotável, aliado ao seu grande valor econômico, fizeram com que esse combustível 

se tornasse um elemento causador de grandes mudanças geopolíticas e 

socioeconômicas em todo o mundo. 

Acredita-se que o petróleo tenha se formado há milhões de anos em razão da 

decomposição dos seres que compõem o plâncton, decomposição esta causada pela 

pouca oxigenação e pela ação de bactérias. Assim, esses seres decompostos teriam 

se acumulado no fundo dos mares e lagos. 

Composto principalmente por hidrocarbonetos alifáticos, alicíclicos e 

aromáticos, o petróleo é um óleo menos denso que a água, com coloração que pode 

variar desde o castanho-claro até o preto. Além de servir como base para a fabricação 

da gasolina, principal combustível para automóveis, vários outros produtos, como gás 

natural, GLP, nafta, querosene, lubrificantes, etc., são derivados do petróleo 

(MEDEIROS, 2013). 

No Brasil, a primeira sondagem foi realizada em São Paulo, entre 1892-1896, 

por Eugênio Ferreira de Camargo, quando ele fez a primeira perfuração na 

profundidade de 488 metros; contudo, o poço jorrou somente água sulfurosa. Foi 
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somente no ano de 1939 que foi descoberto o óleo de Lobato na Bahia (BARROS, 

2009). 

Segundo a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

(ANP), em 2015 as reservas de petróleo no mundo atingiram a marca de 1,7 trilhão 

de barris, mantendo-se no mesmo patamar de 2013, após pequena queda de 0,1%. 

Ainda de acordo com a agência, as reservas dos membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP) aumentaram 0,1%, totalizando 1,2 trilhão de barris 

(71,6% do total mundial); enquanto as dos países que não fazem parte da OPEP 

tiveram decréscimo de 0,5%, somando 483,6 bilhões de barris. 

De acordo com a ANP a região que concentrou a maior parte das reservas 

mundiais foi o Oriente Médio, onde houve um registro de aumento de 0,2% em suas 

reservas de petróleo, que atingiram 810,7 bilhões de barris (47,7% do total mundial). 

(ANP, 2015). 

Dentre os países, a Venezuela seguiu como detentora do maior volume de 

reservas petrolíferas, com 298,3 bilhões de barris (17,5% do total mundial), após ter 

ultrapassado a Arábia Saudita em 2010. As reservas sauditas cresceram 0,4%, 

totalizando 267 bilhões de barris (15,7% do total mundial), o que situou o país na 

segunda posição do ranking mundial de reservas provadas de petróleo. 

O volume de reservas de petróleo (Figura 3.1) variou pouco em relação a 2013. 

Na América do Norte, manteve-se estável, totalizando 232,5 bilhões de barris (13,7% 

do total mundial). Na região que compreende Europa e Eurásia, houve uma queda de 

1,5%, somando 154,8 bilhões de barris (9,1% do total mundial). Por sua vez, as 

reservas da África registraram queda de 0,7%, atingindo 129,2 bilhões de barris (7,6% 

do total mundial). E as reservas da região Ásia-Pacífico se mantiveram praticamente 

estáveis, totalizando 42,7 bilhões de barris (2,5% do total). 

Por fim, as reservas das Américas Central e do Sul registraram alta de 0,1%, 

somando 330,2 bilhões de barris (19,4% do total mundial), impulsionadas por Brasil e 

Colômbia, cujas reservas cresceram respectivamente 3,6%, e 2,9%. Com este 

incremento, o Brasil ficou na 15ª posição no ranking mundial de reservas provadas de 

petróleo, com um volume de 16,2 bilhões de barris. 

 

 

 



25 
Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

 

Marcílio dos Santos Tavares, julho/2016 

 

 

Figura 3.1 - Mapa das reservas provadas de petróleo no mundo. 

 
Fonte: BP Statistical Review of World Energy 2015; ANP/SDP 

 

O petróleo responde por 43,1% da matriz energética brasileira. Dentre os 

combustíveis fósseis, o óleo diesel, responde por 57,9% dos combustíveis líquidos, 

havendo destes, 10% de dependência externa (PIASSI, 2016). 

Sendo o petróleo uma mercadoria de primeira grandeza extremamente 

vinculada às relações de poder em escala mundial, e o Brasil, progressivamente, se 

habilitando como importante produtor no mercado internacional de petróleo, é de fato 

um momento muito oportuno para que se faça uma reflexão política sobre o seu 

potencial petrolífero e as formas de gestão do mesmo (MONIÉ, 2012). 

Para Yergen (2012), o petróleo vem ajudando a tornar possível o domínio sobre 

o mundo físico. Ele vem tornando possível nossa vida cotidiana e, literalmente, nosso 

pão de cada dia, através de produtos químicos, agrícolas e dos transportes. Ele tem 

abastecido, ainda, as lutas globais por supremacia política e econômica. A feroz, e 

muitas vezes violenta busca pelo petróleo-e pela riqueza e poder inerentes a ele - irão 

continuar com certeza enquanto ele ocupar essa posição central. Pois o nosso é um 

século no qual cada faceta de nossa civilização vem sendo transformada pela 

moderna e hipnotizante alquimia do petróleo. A nossa continua sendo a era do 

petróleo. 
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3.1.1 Classificação do petróleo 

 

De acordo com a ASTM (“American Society for Testing and Materials”), o 

petróleo é definido como uma mistura complexa de diversos tipos de hidrocarbonetos, 

contendo, também, proporções menores de contaminantes (enxofre, nitrogênio, 

oxigênio e metais). A classificação do petróleo depende basicamente das 

características da rocha reservatório e do processo de formação (THOMAS, 2004). O 

percentual de hidrocarbonetos presente no petróleo varia, podendo ser superior a 97% 

em peso em um óleo cru do tipo leve, ou inferior a 50% em peso em um óleo pesado. 

Mas, a presença dos outros tipos de compostos tem influência nas características dos 

produtos (MALLMAN, 2010). 

Dessa forma, o petróleo, ou óleo cru, possui como principais constituintes 3 

grupos de hidrocarbonetos: 

 

 Parafínicos: hidrocarbonetos de cadeia carbônica linear ou ramificada, 

constituído apenas de ligações simples entre os carbonos; 

 

 Naftênicos: hidrocarbonetos de cadeia carbônica cíclica, constituído por 

ligações simples; 

 

 Aromáticos: hidrocarbonetos constituídos por um ou mais núcleos aromáticos, 

tais como o anel benzênico. 

 

No óleo cru pode aparecer, também, a combinação dos três tipos de 

hidrocarbonetos acima mencionados, onde dessa maneira, a classificação do óleo 

será determinada pela predominância do tipo de hidrocarboneto. Portanto, a 

classificação para o petróleo também pode ser feita de acordo com seus constituintes 

em relação aos demais constituintes existentes, dividindo-se nas seguintes classes 

(THOMAS, 2004): 

 

 Classe Parafínica: estes óleos possuem em sua composição 75% ou mais de 

parafinas, são leves e com alto ponto de fluidez; 
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 Classe Parafínico-Naftênica: estes óleos possuem entre 50 e 75% de 

parafinas na sua composição e menos de 20% de naftênicos. Também 

apresentam um teor de resinas e asfaltenos baixo, geralmente, entre 5 e 15%, 

e baixo teor de enxofre; 

 

 Classe Naftênica: são óleos que possuem mais de 70% de compostos 

naftênicos e apresentam baixo teor de enxofre e se originam da alteração 

bioquímica de óleos parafínicos e parafínico-naftênicos; 

 

 Classe Aromática Intermediária: Os óleos desta classe apresentam menos 

de 50% de hidrocarbonetos aromáticos na sua composição. Compreendem 

óleos frequentemente pesados, contendo entre 10 a 30% de asfaltenos e 

resinas; 

 

 Classe Aromática-Naftênica: São óleos com menos de 35% de compostos 

naftênicos na sua composição. Eles são derivados dos óleos parafínicos e 

parafínico-naftênicos, podendo conter mais de 25% de resinas e asfaltenos; 

 

 Classe Aromática-Asfáltica: Os óleos desta classe apresentam menos de 

35% de asfaltenos e resinas na sua composição. São óleos pesados e 

viscosos, resultantes da alteração dos óleos aromáticos intermediários. 

 

Além dessas misturas de hidrocarbonetos, compostos oxigenados, 

nitrogenados, entre outros, o óleo cru também contém resinas e asfaltenos, que são 

substâncias formadas por compostos policíclicos com elevada massa molar. Os 

asfaltenos são insolúveis em parafínicos leves e as resinas são moléculas 

semelhantes aos asfaltenos, no entanto, com menor polaridade e massa molar 

(RAMOS, 2001; ZÍLIO; PINTO, 2002). Dessa forma, os asfaltenos puros são sólidos 

escuros e não voláteis, e as resinas puras são líquidos pesados ou sólidos pastosos 

(TRIGIA et al., 2001). 

Diante da complexidade da composição do petróleo, a indústria petrolífera 

aplica ainda outros critérios para fazer sua classificação. Essa classificação é 
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realizada com base em análises de caracterização físico-química. Abaixo serão 

descritas as principais análises (SOARES, 2005): 

 

 Densidade e/ou grau API: a densidade é uma das propriedades mais 

aplicadas para classificação de um petróleo. Na indústria do petróleo a 

densidade é expressa em grau API. Para essa determinação, American 

Petroleum Institute sugere o cálculo dessa propriedade através da equação 3.1, 

na qual correlaciona o grau API com a densidade do produto analisado, 

podendo assim, permitir classificar o petróleo como leve, médio, pesado e 

ultrapesado (MELO, 2007). 

 

 

Equação (3.1). 

 

Na Equação 3.1 φ é a densidade relativa do petróleo a aproximadamente 16°C 

ou 60°F. Na Tabela (3.1) apresenta-se uma classificação do petróleo baseada no grau 

API sugerida por algumas organizações da indústria do petróleo. 

 

Tabela 3.1 - Classificação do petróleo sugerida por algumas organizações petrolíferas. 

°API 

 Leve Médio Pesado Ultrapesado 

U.S. Energy Information Administration >38 38-22 <22 - 

Canadian Centre for Energy Information >31,1 31,1-22,3 22,3-10 <10 

ANP/Brasil >31 30-22 <22 <10 

Fonte: Macías (2010). 

 

 Petróleo leve ou de base Parafínica - Possui ºAPI maior que 31,1 - Contém, 

além de alcanos, uma porcentagem de 15 a 25% de cicloalcanos. Os óleos 

parafínicos são excelentes para a produção de querosene de aviação (QAV), 

diesel, lubrificantes e parafinas. 

 

 Petróleo médio ou de base Naftênica - Possui ºAPI entre 22,3 e 31,1 - Além 

de alcanos, contém também de 25 a 30% de hidrocarbonetos aromáticos. Os 
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óleos naftênicos produzem frações significativas de gasolina, nafta 

petroquímica, QAV e lubrificantes. 

 

 Petróleo pesado ou de base Aromática - Possui ºAPI menor que 22,3 e é 

constituído, praticamente, só de hidrocarbonetos aromáticos. Os óleos 

aromáticos são mais indicados para a produção de gasolina, solventes e 

asfalto. 

 

É possível observar que quanto maior o Grau API, melhor a qualidade do 

petróleo e maior mercado ele terá. Nesse caso o Petróleo Leve (Grau API maior que 

31,1) é aquele que apresenta melhor qualidade. 

Em geral, um óleo é valioso para refino se possui um °API entre 10 e 45. Para 

alguns óleos de Grau API abaixo desse valor o processamento é mais complexo e 

requer tratamentos extras. 

 

Fator de caracterização UOP (KUOP): sugerido pela U.S. Bureau of Mines, o índice 

de correlação é determinado em função do ponto de ebulição da amostra e da sua 

densidade relativa (Equação 3.2). A Tabela 3.2 mostra a relação do fator KUOP com 

o tipo de petróleo. 

 

Equação (3.2) 

 

Onde TB é a temperatura de ebulição do óleo e φ é a densidade relativa do 

óleo. 

 

Tabela 3.2 - Classificação do petróleo de acordo com índice de correlação. 

KUOP Classificação 

≥12 Petróleo Parafínico 

≤10 Petróleo Aromático 

Entre 10 e 11,8 Petróleo Naftênico 

Fonte: Soares (2005). 
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 Ponto de fluidez: indica a menor temperatura que permite que o óleo flua em 

determinadas condições de teste. O conhecimento do ponto de fluidez é 

importante para definição de condições de transferência dos óleos em 

oleodutos. 

 

 Teor de cinzas: estabelece a quantidade de constituintes metálicos no óleo 

após sua combustão completa. 

 

 Teor de sais e sedimentos: interfere no refino, pois leva à formação de 

depósitos e atmosfera corrosiva. É um parâmetro importante para o 

processamento do óleo cru nas refinarias. 

 

 Viscosidade: relaciona-se às forças internas de atrito (cisalhamento) do fluido 

em movimento, ou à perda de carga em tubulações. Quanto mais viscoso for o 

óleo, mais energia será demandada para a sua movimentação. 

 

 TAN (Total Acid Number): mede a acidez naftênica do petróleo. É 

considerado alto quando superior a 0,5mg KOH/g, podendo produzir corrosão 

em equipamentos e tubulações de unidades de destilação de cru que estejam 

em temperaturas mais elevadas. 

 

 Teor de enxofre: informa a porcentagem mássica de enxofre presente na 

amostra. 

 

De acordo com o teor de enxofre o óleo é classificado ainda em: 

 

a) Óleo doce - apresenta baixo conteúdo de enxofre (menos de 0,5 % de sua 

massa); 

 

b) Óleo ácido - apresenta teor elevado de enxofre (acima de 0,5 % de sua massa). 

 

 Resíduo de carbono: indica a presença de constituintes com alto peso 

molecular presentes no petróleo. 
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 Teor de asfaltenos: informa a composição de asfaltenos presentes no óleo. 

Indicando a quantidade de coque que pode ser formado durante o 

processamento do petróleo. 

 

Por ser a principal fonte de energia do planeta, o petróleo já foi motivo de 

algumas guerras, como a Primeira Guerra do Golfo, a Guerra Irã-Iraque, a luta pela 

independência da Chechênia e a invasão estadunidense no Iraque, em 2003. Sem 

dúvida, a existência de petróleo é um sinônimo de riqueza e poder para um país. O 

combustível se tornou ainda mais valorizado após a criação da OPEP (Organização 

dos Países Exportadores de Petróleo), que nasceu com o fim de controlar preços e 

volumes de produção e pressionar o mercado. 

Atualmente, os dez maiores produtores de petróleo do mundo são: Rússia, 

Estados Unidos, Arábia Saudita, Irã, Iraque, Kuwait, Emirados Árabes Unidos, 

Venezuela, México e Inglaterra. 

 

3.1.2. Refino do petróleo 

 

A primeira etapa do refino, consiste na destilação fracionada que é feita na 

Unidade de Destilação Atmosférica (Figura 3.2), por onde passa todo o óleo cru a ser 

refinado. O óleo pré-aquecido penetra na coluna ou torre de fracionamento que possui 

uma série de pratos. O petróleo aquecido sobe pela coluna e à medida que vai 

passando pelos pratos sofre condensação, separando-se em diversas frações. 
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Figura 3.2 - Representação esquemática de uma torre de destilação de petróleo. 

 
Fonte: Jukić (2013). 

 

Como comentado anteriormente, na destilação atmosférica e na destilação a 

vácuo são extraídos componentes de elevado valor comercial. Entre as principais 

características de cada fração tem-se (LIÑAN, 2009): 

 

 Gás liquefeito de petróleo (GLP): compreende as moléculas de C3-C4, com 

temperatura de ebulição de -90 a 1°C. Comercialmente é vendido como uma 

mistura de propano e butano para o cozimento de alimentos, mas também é 

utilizado em soldagem, esterilização industrial, maçaricos e outras aplicações 

industriais. 

 

 Nafta: essa fração possui componentes com número de carbono entre C4-C11, 

correspondentes a temperaturas de ebulição de 35 a 200°C. É de grande 

interesse comercial, pois é destinado à produção de gasolina automotiva e de 

aviação. Pode, também, ser aplicada na petroquímica para produção de 

fertilizantes. 
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 Querosene: constituindo por uma mistura de hidrocarbonetos com temperatura 

de ebulição na faixa de 205 a 275°C, como números de carbonos entre C11-

C14. Sua principal aplicação é como combustível para turbinas de aviões, uma 

vez que essa fração apresenta poder de ignição de qualidade. 

 

 Diesel leve e pesado: possui hidrocarbonetos na faixa de C11-C16, com 

temperaturas de   ebulição entre 250 a 400°C. Apresenta elevado poder de 

ignição, dessa forma, é empregado como combustível em motores a explosão 

de máquinas, veículos pesados, como, também, é utilizado como combustível 

industrial e para geração de energia elétrica. 

 

 Gasóleo: é formado pelo corte na faixa dos hidrocarbonetos pesados (C18-

C28), que evapora a temperaturas entre 410 a 572°C. É aplicado na produção 

de lubrificantes, que são produtos utilizados para reduzir o atrito e o desgaste 

de engrenagens ou pode ser aplicado, também, como carga para as unidades 

petroquímicas, como a de craqueamento catalítico, no qual é transformado em 

GLP, gasolina, óleo diesel. 

 

3.2 CATALISADOR 

 

Catalisadores são substâncias naturais ou sintéticas que afetam a velocidade 

de uma reação química, acelerando as desejáveis ou retardando as indesejáveis. O 

desenvolvimento e o uso dessas substâncias são parte importante da constante busca 

por novas formas de aumentar o rendimento e a seletividade de produtos, a partir de 

reações químicas (PINTO et al., 2015). 

O hidrogênio e o oxigênio gasosos, por exemplo, são virtualmente inertes à 

temperatura ambiente, mas reagem rapidamente quando expostos à platina - o 

catalisador da reação. 

O desenvolvimento e o uso de catalisadores são parte importante da constante 

busca por novas formas de aumentar o rendimento e a seletividade de produtos, 

obtidos em reações químicas. As primeiras menções dessas substâncias datam de 2 

mil anos atrás, quando os fabricantes de vinhos, pães e queijos descobriram que era 
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necessário adicionar uma pequena quantidade da partida anterior para fazer um novo 

lote de um desses produtos. 

Todavia, foi somente em 1835 que Berzelius, químico sueco, definiu o 

fenômeno da catálise que já havia sido observado, indicando que pequenas 

quantidades de uma origem externa poderiam afetar significativamente o curso de 

reações químicas. Esta força misteriosa atribuída à substância foi chamada catalítica. 

Em 1894, expandiu-se a explicação anterior com a afirmação de que catalisadores 

eram substâncias que agiam sobre a velocidade de reações químicas, sem serem 

consumidas. Desde os trabalhos de 1835, essas substâncias têm desempenhado um 

importante papel econômico no mercado mundial (PINTO et al., 2015). 

 

Alguns exemplos de catalisadores: 

 A alumina (Al2O3) é utilizada na desidratação de álcoois; 

 Elementos como prata (Ag), cobre (Cu), platina (Pt), ferro (Fe), níquel (Ni) e 

seus óxidos, bem como o dióxido de manganês (MnO2), são utilizados em 

reações de oxidação; 

 O fosfato de níquel, o cálcio e o óxido de crômio catalisam a desidrogenação 

de um derivado de petróleo chamado butano. Esse processo é usado na 

formação do butadieno industrial que, por sua vez, é empregado na produção 

de borracha sintética. 

 

Portanto, a adição de um catalisador a uma reação química faz aumentar a 

velocidade da reação. Os catalisadores são extremamente importantes para a 

indústria química, onde seu uso pode aumentar a eficiência de um processo químico 

ou fazer diminuir o custo total do fabricante. Por isso, esse ramo da cinética química 

que mais recebe atenção de pesquisadores e cientistas afim de se descobrir novos e 

melhores catalisadores (ANGELUCCI, 2010). 

 

3.2.1 Desativação de catalisadores 

 

O principal problema para a operação de catalisadores heterogêneos na 

indústria petroquímica é a perda da atividade catalítica com o tempo de operação do 

catalisador causando desta forma a formação de compostos indesejáveis que leva ao 
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bloqueio dos sítios ativos, levando á desativação. Estas combinações são 

denominadas de coque (KERN; JESS; 2005 apud SILVA, 2007). 

Existem muitos exemplos de reações nas quais os catalisadores perdem sua 

atividade com o decorrer do tempo de reação por deposição de coque sobre sua 

superfície, (HABER et al., 1995; SATTERFIELD; YANG, 1984). Geralmente estes 

produtos carbonáceos são eliminados por combustão controlada que chamamos de 

regeneração ou termoxidação do coque. 

A desativação ocorre por diversos fatores de natureza química e física, por 

exemplo: envenenamento, sinterização e mecanismo de bloqueio para a formação do 

coque (FORZATTI; LIETTI, 1999 apud SILVA, 2007): 

 

 O envenenamento é causado por substâncias que reagem com os sítios 

catalíticos desativando-os; 

 

 Mecanismo de bloqueio é dado pelo entupimento dos poros; 

 

 Sinterização ocorre em uma menor extensão, pela formação de pontos 

específicos de alta temperatura, que promove a degradação térmica do 

catalisador que pode causar modificação na natureza química através da 

distribuição de coque na estrutura porosa do catalisador. 

 

A formação do coque, em reações com hidrocarbonetos, acontece na superfície 

do catalisador, e sua natureza química depende das condições de pressão, 

temperatura e tempo de uso do catalisador. Esses resíduos podem recobrir toda a 

superfície ativa do catalisador chegando algumas vezes a concentração entre 15 a 

20% (m/m) para que possa desativá-lo (VIEIRA et al., 1999 apud SILVA, 2007). 

 

3.2.2 Regeneração dos catalisadores 

 

A deposição de coque sobre o catalisador provoca a sua desativação, ou seja, 

torna-o incapaz de exercer sua função. Neste caso é necessário aplicar um tratamento 

para que possa ser reativado. Este processo é denominado de regeneração, sendo 

necessário fazê-lo frequentemente. 
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Um dos fatores mais comuns para que aconteça a desativação é a formação 

de coque, que desfavorece o funcionamento das unidades de FCC (Fluid Catalytic 

Cracking). Segundo Ballmoss et al. (1997 apud SILVA, 2007), observa-se no 

craqueamento catalítico, quatro tipos de coque:  

 

 Carbono Conradson, onde ocorre a deposição diretamente dos constituintes 

pesados da carga sobre o catalisador (tipicamente menos de 5% do coque 

total); 

 

 Coque de contaminação, produzido pelos metais (em particular, o Ni) o qual 

é depositado sobre o catalisador durante o craqueamento; 

 

 Coque ocluso (occluded coke ou soft coke), constituído pelos 

hidrocarbonetos gasosos não retirados no “STRIPPER” ou “RETIFICADOR”. As 

melhorias do processo e no catalisador (porosidade) permitiram reduzir 

consideravelmente este tipo de coque; 

 

 Coque catalítico (majoritário), que se forma no decorrer do craqueamento 

catalítico e que deve ser minimizado. 

 

Sabe-se que altas temperaturas favorecem a rápida remoção do coque 

grafitizado podendo causar um colapso da estrutura dos materiais microporosos. 

(FERNANDES; ARAÚJO; FERNANDES; NOVÁK, 2004) 

 

3.2.3 Zeólita 

 

As zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados formados por uma rede 

tridimensional de tetraedros de silício e alumínio, unidos entre si por átomos de 

oxigênio. Devido às suas propriedades, as zeólitas são largamente utilizadas como 

peneiras moleculares, trocadores iônicos, catalisadores e adsorventes. As zeólitas 

englobam a classe de minerais naturais ou sintéticos que apresentam características 

muito comuns (GIANNETO, 1989). Atualmente, cerca de 40 espécies de zeólitas 

naturais foram identificadas e mais de 150 foram sintetizadas. No Brasil, não há 
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ocorrência de depósitos geológicos de zeólitas de valor comercial, porém, dispõe de 

vários depósitos de caulim naturalmente predominantes em caulinita (argilomineral, 

tipo 1:1) que possui uma relação SiO2/Al2O3 próxima da requerida para a síntese de 

zeólita, tipo A (LUZ, 1994). 

A história das zeólitas começa em 1756 quando o mineralogista sueco Axel 

Fredrick Cronstedt descobriu a primeira zeólita mineral, a Stilbite 

(NaCa2Al5Si13O36.14H2O), que intumescia quando aquecida por uma chama. A esta 

nova classe de mineral, Cronstedt chamou de zeólitas, do grego zeo e lithos “pedra 

que ferve”, devido à eliminação de vapor de água retida nos microporos do mineral. 

(FLANIGEN, 2001). Em 1896, Friedel desenvolveu a ideia de que a estrutura das 

zeólitas consistia num tipo de esponja depois de observar que vários líquidos como, 

álcoois, benzeno e clorofórmio ficavam ocluídos em zeólita hidratadas. Em 1909, 

Grandjean observou que a zeólita chabazita adsorvia amônia, ar, hidrogênio e outras 

moléculas. Em 1925, Weigel e Steinhoff reportaram pela primeira vez o termo peneira 

molecular. Em 1930, Taylor e Pauling determinam a primeira estrutura cristalográfica 

de uma zeólita. Em 1932, McBrain descreveu que, o termo “peneira molecular” aplica-

se a sólidos capazes de adsorver seletivamente moléculas cujo tamanho permitem 

sua entrada nos canais. Na metade dos anos 30 e 40, Barrer se torna o pioneiro em 

trabalhos de adsorção e síntese em zeólitas, em 1945, ele apresenta a primeira 

classificação das zeólitas baseando-se no tamanho dos poros e em 1948 é reportado 

a primeira zeólita sintética, um análogo da zeólita mineral mordenita. (FLANIGEN, 

2001). 

Atualmente as zeólitas são utilizadas como trocadores iônicos em detergentes, 

adsorventes, separação de gases, agricultura, horticultura e principalmente nas 

indústrias de refino do petróleo e petroquímica (MAESEN; MARCUS, 2001). A rigor, 

somente aluminossilicatos podem ser denominados de zeólitas, entretanto, devido à 

grande diversidade de composições disponíveis convencionou-se chamar a grande 

família de materiais micro e mesoporosos de peneiras moleculares (LUNA; 

SCHUCHARDT, 2001). 

Quimicamente, as zeólitas são aluminossilicatos cristalinos hidratados 

geralmente contendo metais alcalinos e alcalinos terrosos como compensadores de 

carga. Em geral, sua fórmula química é Mx/n·[(AlO2)x(SiO2)y]·mH2O, onde M é um 

cátion de valência n, m é o número de moléculas de água e a soma de x e y indica o 



38 
Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 

 

Marcílio dos Santos Tavares, julho/2016 

 

número de tetraedros de alumínio e silício por cela unitária. Segundo a regra de 

Loewenstein há uma alternância entre os átomos de Al e Si nos sítios tetraédricos, ou 

seja, dois átomos de Al não são adjacentes e a ligação Al-O-Al é inexistente. 

Estruturalmente, as zeólitas possuem um arranjo - tridimensional de tetraedros 

TO4 (SiO4 ou AlO4), como mostrado na Figura 3.3.a, ligados entre si através dos 

átomos de oxigênio formando subunidades (Figura 3.3.b) e finalmente, enormes redes 

constituídas por blocos idênticos, as celas unitárias (GUISNET; RIBEIRO, 2004). 

 

Figura 3.3 a) - Esquema da unidade básica da zeólita; 3.3 b) - Esquema ilustrativo mostrando as 
unidades básicas na estrutura de zeólitas e o cátion (M) compensando a carga negativa gerada ao 

redor do átomo de Al. 

 
Fonte: Martins; Cardoso (2006). 

 

A estrutura básica primária tetraédrica pode levar a formação de redes 

tridimensionais bastante diversificadas, que geram sistemas porosos particulares e 

tornam as zeólitas importantes em processos de purificação, adsorção e catálise 

(BEKKUM et al, 2001). 

Nestes processos, a proporção de alumínio é, portanto, uma propriedade 

extremamente importante, afetando a distribuição da densidade de carga negativa na 

rede e assim, a capacidade de troca iônica, a densidade e força dos sítios ácidos de 

Brønsted, como também a estabilidade térmica, hidrofilicidade/hidrofobicidade das 

superfícies interna e externa e as dimensões da cela unitária (BRAGA e MORGON, 

2007). A estrutura porosa da zeólita com suas redes de canais permite a passagem 

de massa através dos espaços intracristalinos, no entanto, essa passagem é limitada 

pelo diâmetro de seus poros, ou seja, só poderão entrar ou sair do espaço 

intracristalino moléculas cujas dimensões são inferiores a um dado valor crítico, 

variando de uma zeólita a outra (GIANETTO,1990). 
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Segundo Guisnet e Ribeiro (2004) a separação por adsorção, bem como a 

catálise requerem a difusão das moléculas nos microporos das zeólitas. Sendo assim, 

só se trabalha com zeólitas cujas aberturas de poros tenham pelo menos 8 átomos T 

(T = Si ou Al) e O, definidos pelo número de átomos T (8, 10, 12 e 14 átomos) 

presentes nas aberturas dos poros, como demonstrado na Figura 3.4. Desta forma, 

os microporos das peneiras moleculares podem ser classificados como: 

 

 Pequenos: aberturas com 8 átomos T, com diâmetro livre de 0,30 a 0,45nm. 

 Médios: aberturas com 10 átomos T, com diâmetro livre de 0,45 a 0,60nm. 

 Grandes: aberturas com 12 átomos T, com diâmetro livre de 0,60 a 0,80nm. 

 Supergrandes: aberturas com 14 átomos T, com diâmetro livre de 0,7 a 1nm. 

 

Peneiras moleculares com poros maiores que 2,0nm são classificadas como 

materiais mesoporosos (LUNA; SCHUCHARDT, 2001). 

 

Figura 3.4 - Estruturas e celas unitárias das zeólitas LTA, MFI, FAU e DON, e seus anéis com 8, 10, 

12 e 14 átomos T respectivamente. 

 

 
Fonte: Baerlocher; Meier; Olson (2001). 
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3.2.4 H-Beta 

 

No grupo das zeólitas destaca-se a zeólita Beta cuja estrutura está formada 

pelo intercrescimento de dois polimorfos (A e B) muito relacionados entre si, com a 

possibilidade que exista um terceiro (C) (MALVESTI et al., 2009). Esta zeólita contém 

um sistema poroso tridimensional de 12 membros, formado por poros largos da ordem 

de 5,6 a 7,3 Å, o que sugere um potencial tecnológico análogo ao da zeólita Y (FILHO 

et al., 2012), podendo ser sintetizada diretamente com uma relação Si/Al 

consideravelmente alta. A zeólita Beta, assim como as zeólitas com alto teor de silício, 

é um catalisador importante devido à sua estabilidade térmica e ao tratamento ácido, 

pela sua elevada força ácida e hidrofobicidade. O uso da zeólita Beta vem adquirindo 

atualmente grande interesse, uma vez que já foi observado por Bonetto et al. (1992) 

que esta zeólita produz mais olefinas nas frações de GLP e um maior rendimento 

relativo de iso-butano que as zeólitas convencionais. Dessa forma estudos tem sido 

feitos para o uso desta como catalisador no craqueamento e isomerização de frações 

de petróleo (CABRAL et al., 2002). 

A zeólita Beta foi primeiramente sintetizada por Wadlinger; Kerr; Rosinski 

(1967) em uma patente assinada pela Mobil Oil Corporation, mas sua estrutura só foi 

determinada em 1988 em virtude da sua complexidade, sendo considerada um 

catalisador ativo e um bom adsorvente. Embora sua estrutura seja semelhante à da 

mordenita e à da faujasita (X e Y), a arquitetura do poro é diferente. Esta zeólita possui 

dois sistemas de canais ortogonais lineares e perpendiculares à direção [001], sendo 

sua abertura de aproximadamente 7,7 x 6,6 Å e um terceiro sistema de canais 

perpendicular à direção [100] com abertura de 5,6 x 5,6 Å (CALDEIRA, 2013; SILVA 

et al., 2007). 

O processo de Hidrorrefino (HDR) consiste no tratamento com hidrogênio de 

frações de petróleo leves, médias ou pesadas em presença de um catalisador e sob 

condições operacionais definidas (temperatura, pressão, tipo de carga, catalisador) 

(BASTON, 2007). Este processo figura entre os mais importantes da indústria de 

refino do petróleo. 
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3.3 CINÉTICA 

 

Cinética química é a área da química responsável pelo estudo das velocidades 

das reações químicas, bem como dos fatores que influenciam nessas velocidades. 

Nesta área, o que importa são os estágios intermediários do processo químico. 

 

 Velocidade média e instantânea das Reações Químicas 

 

A velocidade de reação mede quão rapidamente um reagente é consumido ou 

um produto é formado, durante esta reação. 

A velocidade média de uma reação química é definida pelo quociente entre a 

variação da concentração de um dos reagentes ou um dos produtos pela variação de 

tempo em que essa variação de concentração ocorre (ATKINS; PAULA, 2004). De 

forma genérica, tem-se: 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 =
Variação de concentração

Variação de tempo
  Equação (3.3). 

 

Pode-se ainda definir velocidade média de uma reação, como sendo aquela 

onde a relação dos participantes da reação deve ser considerada (ATKINS; PAULA, 

2004). 

Para uma reação genérica a seguir, tem-se: 

 

𝑎𝐴 + 𝑏𝐵 → 𝑐𝐶 + 𝑑𝐷 

 

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎çã𝑜 = −
1

𝑎

∆[𝐴]

∆𝑡
= −

1

𝑏

∆[𝐵]

∆𝑡
= −

1

𝑐

∆[𝐶]

∆𝑡
= −

1

𝑑

∆[𝐷]

∆𝑡
  Equação (3.4) 

 

Muito mais útil do que a velocidade média é a medida da velocidade num 

determinado instante, a velocidade instantânea. A velocidade instantânea de uma 

reação é a inclinação da reta tangente à curva concentração-tempo no ponto 

desejado, ou seja, é aquela que mede a real velocidade em um determinado instante, 

para um intervalo de tempo infinitesimal dt (muito pequeno ou próximo de zero), ter-
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se-á uma variação de concentração de um participante A também infinitesimal d[A] e 

sua velocidade instantânea (Figura 3.5). 

 

Figura 3.5 - Representação da velocidade instantânea. 

 

Fonte: Russell (2004) 

 

A partir deste ponto, quando for falado em velocidade de reação, entende-se 

que se trata de velocidade instantânea. 

 

 Lei da Velocidade e Ordem das Reações 

 

Experimentalmente, verificou-se que a velocidade de uma reação depende das 

concentrações de um ou mais reagentes e de uma constante k através da seguinte 

lei: 

 

V = K . [A]a. [B]b Equação (3.5). 

 

Também conhecida como lei da ação das massas ou lei de Guldberg-Waage. 

Vale lembrar que a e b são determinados experimentalmente. 

Mais tarde, vai ser mostrado que essa constante k depende de fatores como, 

por exemplo, a temperatura. 
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3.3.1 Modelo cinético – Livre (Vyazovkin model free Kinetics) 

 

Em vários processos, a determinação da taxa de reação específica depende 

da conversão (α), da temperatura (T) e do tempo (t). A taxa de reação representada 

como função da conversão f (α) mostra-se diferente para cada processo e o modelo 

de reação deve ser determinado através de trabalhos experimentais. Para reações 

simples, torna-se possível estimar f (α) com a ordem n de reação. Para reações 

complexas, a função f (α) mostra-se mais complicada e, geralmente, é desconhecida. 

Neste caso, o trabalho com ordem n pode gerar dados cinéticos imprecisos. 

A determinação da energia de ativação (Ea) a partir de uma única curva TG 

integral (perda de massa versus temperatura) envolve técnicas de regressão de 

curvas pouco confiáveis ou a determinação de um valor muitas vezes errôneo da 

ordem reação "n". Nos casos onde não são adotadas ordens de reação elementares, 

podem ser obtidos resultados inexatos. Igualmente, métodos diferenciais baseados 

na velocidade de perda de massa em função da temperatura em diferentes razões de 

aquecimento mostram-se imprecisos no estudo de amostra complexa, como as de 

base polimérica. Nesses casos, há um aumento nos desvios experimentais, que 

tornam suas aplicações a dados experimentais bastante difíceis (SALVIO NETO, 

2010). 

A velocidade de uma reação química depende da conversão (), temperatura 

(T) e tempo (t), sendo representada como uma função da conversão de f() e é 

diferente para cada tipo de processo, devendo ser determinada experimentalmente. 

Para reações simples, a avaliação de f() com a ordem de “n” é possível, enquanto 

que para reações complexas torna-se complicada e geralmente desconhecida; neste 

caso o algorítmo de ordem n causa dados cinéticos imprecisos. A aplicação do estudo 

cinético (WESTBROOK; PITZ, 1991) a múltiplas razões de aquecimento para 

avaliação de reações complexas vem tornando possível a obtenção de dados com 

maior confiabilidade e segurança. Esta abordagem cinética proposta por Vyazovkin, 

nos fornece informações importantes para o estudo de sistemas complexos. 

Vyazovkin desenvolveu um método cinético integral, no qual nenhum modelo 

necessita ser selecionado (Model Free Kinetics) (VYAZOVKIN e WIGHT, 1999; 

VYAZOVKIN e GORIYACHKO, 1992; VYAZOVKIN e LESNIKOVICH, 1988), 

permitindo assim a avaliação de reações simples e complexas, com o uso de 
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diferentes razões de aquecimento. A teoria é baseada na Equação 3.5 f() e que a 

energia de ativação E() é constante a uma dada conversão (método de 

isoconversão). 

 

RT

E

ek
t








 

 

Equação (3.6). 

 

A decomposição da amostra é determinada em pelo menos três diferentes 

razões de aquecimento () e as respectivas curvas de conversão são calculadas a 

partir das curvas medidas na TG. Para cada conversão, o logaritmo é plotado 

versus, obtêm-se uma linha reta com a inclinação, onde a energia 

de ativação é obtida como uma função da conversão. 

Tomando-se a equação da velocidade de reação apresentada como f(), e 

dividindo pela razão de aquecimento  = dT/dt, tem-se: 
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  Equação (3.7). 

 

Em que: 

t


 : velocidade da reação (s-1); 

k  : cte de velocidade (s-1); 

 : conversão; 

 : razão de aquecimento (K s-1). 

 

Substituindo–se k pela expressão de Arrhenius k = ko.e-E/RT e, rearranjando-se 

temos: 
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 Equação (3.8). 

 

Integrando a equação acima até a conversão  (a uma temperatura T), tem-se:   
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 Equação (3.9). 

 

Como E/2T >> 1, a integral da temperatura pode ser aproximada por: 
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 Equação (3.10). 

 

Substituindo-se a integral da temperatura, rearranjando e logaritmando-se têm: 
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  Equação (3.11). 

 

A Equação 3.11 é a equação dinâmica aplicada para a determinação da 

energia de ativação para todos os valores de conversão (), a qual foi utilizada para 

a análise da amostra de Petróleo usada neste trabalho. Este método foi utilizado com 

sucesso por Fernandes (1997) para o estudo da estabilidade térmica de materiais 

poliméricos, bem como na regeneração de catalisadores zeolíticos, e pela remoção 

de depósitos de coque. 

Desta forma, em vários processos, a determinação da taxa de reação 

específica depende da conversão (α), temperatura (T) e do tempo (t). A taxa de reação 

representada como função da conversão ƒ(α) é diferente para cada processo e o 

modelo de reação deve ser determinada experimentalmente. Para reações simples, o 

valor estimado de ƒ(α) com ordem de reação n é possível. Para reações complexas a 

ƒ(α) é complicada e geralmente desconhecida, neste caso o algoritmo de ordem n 

causa dados cinéticos imprecisos. 

O emprego do modelo Model free Kinetics com base na teoria de Vyazovkin 

(VYAZOVKIN, 1996; VYAZOVKIN; SBIRRAZZUOLI, 1997; VYAZOVKIN, 1999), 

permite obter informações cinéticas de reações complexas. 

Este modelo é baseado em técnicas isoconversionais para o cálculo da energia 

de ativação efetiva (E) como uma função da conversão (α) da reação química, E=ƒ(α). 
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Assim, em sua aproximação seguem-se todas as conversões obtidas a partir 

de múltiplos experimentos. 

 

3.4 CRAQUEAMENTO / PIRÓLISE 

 

De acordo com Abadie (1999), os três passos básicos da petroquímica são a 

extração de petróleo, o refino e sua transformação num produto, embora pareça 

simples, porém, o procedimento entre a matéria-prima e o produto comercializável 

inclui mais de 45 etapas. 

O processo de separação é aquele que isola as famílias de hidrocarbonetos 

realizando o que se chamam frações, sem qualquer reação química. 

Já, no processo de conversão ocorrem diversas reações químicas nas frações 

e são gerados novos grupos de hidrocarbonetos. 

No processo de tratamento são eliminadas quaisquer impurezas nas frações e 

no óleo cru, através de conversões químicas. 

Para Abadie (1999), os processos envolvidos no refino de petróleo são: 

 Destilação: ocorre através do fornecimento de calor e resulta na decomposição 

do petróleo em diversos produtos finais, assim como vapores e líquidos. São 

obtidas frações, isto é, misturas de hidrocarbonetos. 

o Dentro dos equipamentos de destilação encontra-se a dessalgadora, 

que através de processos líquido e elétrico, separa o produto em líquidos 

e óleos. 

o A Torre de Destilação Atmosférica separa componentes através da 

vaporização e condensação, obtendo produtos diferentes. 

o A Torre de Destilação à Vácuo aquece o resíduo da Torre de Destilação 

Atmosférica, causando a vaporização do gasóleo contido. 

 Extração de solventes: um dos processos desta etapa é a desasfaltação do 

propano, que objetiva a extração líquido-líquido e recupera as frações oleosas 

ricas em asfaltenos. O resíduo deste processo pode ser usado em óleos 

combustíveis e asfaltamento de ruas. 

 Processo de conversão: é a geração de novos produtos através de processos 

químicos de quebra de moléculas; 

http://www.infoescola.com/compostos-quimicos/solventes/
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 Craqueamento catalítico: é a quebra de moléculas com a utilização de 

catalisadores, para transformar as frações mais pesadas em outras, mais leves. 

Os produtos obtidos neste processo são: gás combustível, nafta, óleo leve e 

óleo decantado. 

 Reforma catalítica: refino através de catalisadores que resultam em obtenção 

de gasolina com elevado índice de octana ou um produto rico em 

hidrocarbonetos aromáticos nobres, como benzeno. São realizadas as etapas 

abaixo: 

o Seção de pré-tratamento: remoção das impurezas como oxigênio e 

metais. 

o Seção de reforma: processos que resultam na formação de coque. 

o Seção de estabilização: separação entre o gás combustível e o 

reformado catalítico líquido. 

 Coqueamento retardado: processo que visa a valorização econômica dos óleos 

pesados. Etapa cada vez mais em uso, já que a maior parte dos óleos crus é 

pesada. 

 

Atualmente o craqueamento (Figura 3.6) é um dos processos mais utilizados 

na indústria de refino do petróleo. O objetivo do craqueamento é transformar 

hidrocarbonetos de alto peso molecular em hidrocarbonetos de baixo peso molecular, 

de maior valor agregado experimental. Os fragmentos pequenos apresentam alta 

volatilidade, são usados em grande escala como combustíveis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.infoescola.com/quimica-organica/benzeno/
http://www.infoescola.com/quimica/metais/
http://www.infoescola.com/combustiveis/coque/
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Figura 3.6 - Unidade de craqueamento de hidrocarbonetos. 

 
Fonte: Kraus (2011). 

 

Atualmente, na indústria do petróleo, existem várias configurações para estes 

processos, dentre eles podemos citar como os mais empregados: 

 

 Craqueamento térmico: é um dos processos mais antigos que existe. Este 

processo tem como objetivo a redução da massa molecular da mistura de 

hidrocarbonetos pela simples aplicação de calor sem sofisticações adicionais 

como, por exemplo, a adição de hidrogênio. O craqueamento térmico pode 

assumir três configurações básicas: quebra da viscosidade, craqueamento de 

correntes de vapor. Esse processo é usado em refinarias para produzir 

hidrocarbonetos olefínicos de várias cargas de alimentação para a manufatura 

de petroquímicos (SILVA, 2007). 

 Craqueamento catalítico: a quebra das cadeias longas de hidrocarbonetos 

ocorre tanto pelo efeito térmico, quanto pela presença de um catalisador, que 

vai atuar diminuindo a energia de ativação, melhorando a seletividade a 

determinados produtos durante o processo de craqueamento catalítico. Por sua 

maior importância, esse processo será abordado a seguir. 
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3.4.1 Craqueamento Catalítico 

 

As reações de craqueamento de hidrocarbonetos referem-se à ruptura da 

ligação carbono-carbono, que é termodinamicamente favorecida em altas 

temperaturas por ser um processo endotérmico, e é definido como reverso da reação 

de alquilação e de polimerização. As equações apresentadas abaixo, são as reações 

envolvidas no craqueamento de parafinas, olefinas e hidrocarbonetos aromáticos. 

 

CnH2n + 2 → CmH2m + 2 + CpH2p+ 2 Equação (3.12). 

 

n = m + p Equação (3.13). 

 

CnH2n → CmH2m + CpH2p Equação (3.14). 

 

n = m + p Equação (3.15). 

 

Ar - CnH2n + 1 → ArH + CnH2n Equação (3.16). 

 

O Craqueamento catalítico, segundo Bond (1987) ocorre na presença de 

catalisadores ácidos e, portanto, é uma reação que apresenta baixa seletividade, o 

que significa que existe uma série de reações paralelas, tais como: 

 

• Desidrogenação para formação de alcenos 

 

R1CH2 - CH2R2 → R1CH=R2 + H2 Equação (3.17). 

 

• Formação do íon carbônio 

 

R1CH= CHR2 + H+ → R1CH2 - +CHR2 Equação (3.18). 

• Migração do grupo metila 

 

CH3 – CH2 - +CHR6 → +CH2 – CH (CH3)R6 → CH3 - C(CH3)R6 Equação (3.19). 
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• Transferência de prótons 

 

R1CH2 – CHR2 + R3CH(CH3) – CH2R4 → R1CH2 - CH2R2 + R3+C(CH3) - CH2R4 

Equação (3.20). 

 

• Cisão – β 

 

R3+C(CH3) - CH2 - CH2R5 → R3C(CH3) = CH2 + CH2R5 Equação (3.21). 

 

Os produtos que se obtêm são hidrocarbonetos de menor massa molecular que 

os hidrocarbonetos iniciais, daí o emprego industrial na transformação de óleos 

pesados. Por outro lado, ocorre, em pequenas quantidades, á formação de compostos 

de alta massa molecular (coque), que permanecem sobre a superfície do catalisador 

desativando-o, ou seja, diminuindo sua atividade catalítica (CIOLA, 1981). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão descritos os equipamentos e as metodologias utilizadas 

para a execução deste trabalho (Figura 4.1). A metodologia experimental apresenta 

inicialmente a procedência da amostra de petróleo utilizada, também são descritos os 

equipamentos utilizados nas análises de laboratório e finalmente é descrita a 

metodologia empregada em cada técnica analítica utilizada (Fluorescência de Raios 

X por Energia Dispersiva (EDX), Destilação Simulada por Cromatografia a Gás 

(SIMDIST), Análise termogravimétrica (TG/DTG), Estudo Cinético – Método Livre e 

Pirolisador acoplado a GC MS (PY - GC/MS) na amostra de petróleo leve de Grau API 

sem e com a presença da zeólita H-Beta. 

 

Figura 4.1 - Fluxograma das técnicas e metodologias utilizadas neste trabalho. 

 
Fonte: Próprio autor 
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4.1 AVALIAÇÃO DO PETRÓLEO 

 

4.1.1 Procedência da amostra de Petróleo 

 

A amostra de Petróleo de Grau API 35,5 utilizada no trabalho, foi obtida na 

Bacia Potiguar, estado do Rio Grande do Norte, através do Núcleo de Processamento 

Primário e Reuso de Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR), da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN). 

 

4.1.2 Fluorescência de Raio X (EDX) 

 

Para determinação do teor de enxofre contido na amostra de petróleo de Grau 

API 35,5 foi utilizado o analisador de Raios X por Energia Dispersiva (EDX), modelo 

EDX-800, fabricado pela Shimadzu, conforme a norma ASTM 4294 (Figura 4.2). Os 

parâmetros do método foram: tempo de análise de 180 segundos, atmosfera de ar e 

sem utilização de filtro de absorção seletiva. O nitrogênio líquido foi utilizado para 

manter a temperatura do detector a -179 ºC. 

A curva de calibração foi preparada com padrões com concentração conhecida 

de enxofre, da marca Accustandard®. Prioritariamente para realização da análise, a 

voltagem do equipamento foi ajustada com uma placa de alumínio, e em seguida a 

leitura foi verificada através da análise de uma amostra de referência. 

Foram preparadas cubetas com filme de polipropileno e preenchidas com 

amostra em 3/4 de sua capacidade. Posteriormente foram introduzidas na câmara de 

análise, sendo colocadas no feixe emitido a partir de um tubo de Raios-X. A amostra 

absorve radiação e seus elétrons ficam excitados. A radiação resultante, emitida pelos 

elétrons ao retornar ao seu estado fundamental, é medida por um detector, e a 

contagem acumulada é comparada com as contagens a partir dos padrões de 

calibração. O tempo total da análise foi de 4 minutos por amostra. 
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Figura 4.2 - Analisador de fluorescência de Raios X por energia dispersiva (EDX). 

 

Fonte: Próprio autor 

 

4.1.3 Destilação 

 

4.1.3.1 Destilação Atmosférica – ASTM D86 

 

A destilação foi realizada em um destilador automático Optidist, marca PAC 

(Figura 4.3). No procedimento, foram medidos 100 mL de amostra em uma proveta 

graduada e calibrada, previamente limpa e seca. Esse volume foi transferido para um 

balão de destilação de 125 mL, limpo e seco. Colocou-se um dispositivo centralizador, 

no qual o sensor de temperatura foi ajustado. O tubo de vapor do frasco foi firmemente 

encaixado ao tubo do condensador. A placa de suporte foi levantada para adaptá-la 

firmemente contra o fundo do balão. A proveta usada para medir a amostra foi 

colocada sob a extremidade inferior do tubo condensador, dentro do banho de 

temperatura controlada. Ao término da destilação, as temperaturas de vapor 

observadas foram também corrigidas para a pressão barométrica de 101,3 kPa. 
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Figura 4.3 – Destilador Automático Optidist. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

4.1.3.2 Destilação Simulada – SIMDIST 

 

A análise para determinação da curva de destilação por cromatografia a gás foi 

realizada de acordo com a ASTM D2887 em um cromatógrafo TRACE GC ULTRA, 

marca THERMO SCIENTIFIC, com injetor cool on-column (a amostra líquida foi 

injetada diretamente em uma pré-coluna com 1 m de comprimento e 0.53 mm de 

diâmetro interno) e detector por ionização em chama de hidrogênio (Figura 4.4). A 

coluna de separação utilizada foi TR-SD Thermo, apolar, com fase estacionária 100% 

dimetilpolisiloxano, dimensões 10 m x 0.53 mm, e espessura do filme de 0.9 µm. 
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Figura 4.4 Cromatógrafo TRACE GC ULTRA com injetor cool on-column 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Uma mistura de n-parafinas de C7-C44 foi diluída em 1% v/v em CS2 (99%, 

Vetec) para construção da curva de calibração. Uma amostra de gasóleo de referência 

também foi preparada em CS2 e usada para demonstrar a performance da coluna e 

verificar a calibração. A mistura e o gasóleo foram adquiridos na Sigma Aldrich. 

Dissulfeto de carbono de alta pureza foi usado como solvente devido a sua 

miscibilidade com óleo, baixos pontos de ebulição e fator de resposta no FID. 

A análise da mistura de n-parafinas também foi utilizada para avaliar a 

resolução da coluna como critério de aceitação da performance do sistema. Tomando-

se os tempos de retenção e a largura do pico a meia altura correspondentes ao C16 

e C18, foi calculada a resolução da coluna através da equação 4.1. 

 

R = 2∙(t2 - t1)/[1,699 ( w2+w1)]  Equação 4.1 

 

Onde: t1− é o tempo de retenção para o ponto máximo do pico n-C16; t2− é o 

tempo de retenção para o ponto máximo do pico n-C18; w1− é a largura do pico, a 

meia altura, do pico n-C16; e w2− é a largura do pico, a meia altura, do pico n-C18. 

Após a preparação do sistema, a amostra de petróleo de Grau API 35,510 foi 

analisada em triplicata. As condições de operação para calibração, verificação do 
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sistema e determinação da curva de destilação das amostras estão descritas na 

Tabela 4.1. Os resultados foram processados no software Simdist Gas ReporterTM. 

 

Tabela 4.1 - Condições de operação do cromatógrafo para destilação simulada. 

Programação de Temperatura do Forno 

Temperatura inicial 35ºC por 1 min 

Razão de aquecimento 20ºC/min até 350 ºC por 2.50 min 

Detector 

Tipo Ionização em chama (FID)  

Temperatura 350°C  

Hidrogênio 35 mL/min  

Ar sintético 350 mL/min  

Nitrogênio (makeup) 30 mL/min  

Fluxo de Gás 

Gás de arraste Hélio  

Fluxo constante 1,2 mL/min  

Injeção 

Injetor Cool on column  

Volume de injeção 0,5 µL  

Tempo Total de Analise 

 19.25 min  

Fonte: Próprio autor 

 

4.1.4 Termogravimetria – TG/DTG 

 

As análises termogravimétricas (TG/DTG) foram realizadas em uma 

termobalança da marca METTLER TOLEDO, modelo TGA/SDTA 851 (Figura 4.5). Em 

todas as análises foram utilizados cadinhos de alumina e aproximadamente 20 mg de 

amostra. O gás de arraste utilizado foi Nitrogênio a uma vazão controlada de 25 mL 

min-1. 

O método de análise consistiu em submeter a amostra de petróleo de Grau API 

35,5 a três razões de aquecimento não isotérmicas, 5, 10 e 20ºC min-1, da temperatura 

ambiente até 900ºC. Os dados da DTG foram calculados através da razão da perda 

de massa em relação à variação da temperatura. 
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Figura 4.5 - Termobalança TGA/SDTA 851. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 

4.1.5 Análises Termogravimétricas 

 

O processo de degradação térmica e catalítica da amostra de petróleo leve foi 

dividido em duas partes: na primeira, ocorreu a degradação térmica da amostra de 

Petróleo leve sem a presença de catalisadores e a segunda degradação ocorreu com 

a introdução da zeólita H-Beta na amostra de petróleo leve. 

Em ambos os processos, seguiu-se o procedimento operacional para analise 

térmica, o qual visa garantir a estabilidade do equipamento e a repetitividade dos 

resultados. 

1) Inserção do suporte de amostra vazio dentro da Termobalança TG; 

2) Injeção do gás de arraste, gás N2, com vazão de 25 mL m-1; 

3) Estabilização da balança para “tarar” como suporte vazio; 

4) Retirada do suporte da amostra; 

5) Pesagem da amostra na balança analítica; 

6) Inserção do suporte contendo a amostra dentro da Termobalança TG; 

7) Aquecimento do forno desde temperatura ambiente até 900oC, com 

diferentes razoes de aquecimento. 



59 
Capítulo 4 – Materiais e Métodos 

 

Marcílio dos Santos Tavares, julho/2016 

 

As condições experimentais utilizadas nas análises termogravimétricas 

(TG/DTG) foram as seguintes: 

 Razão de aquecimento: 5, 10 e 20oC min-1; 

 Material do cadinho: alumina, 900 μl; 

 Massa da Amostra: 

o Sem catalisador: 32 mg da amostra de Petróleo leve. 

o Com catalisador: 28 mg de amostra de Petróleo leve 4 mg de zeólita H-Beta; 

 Atmosfera: Nitrogênio (N2); 

 Vazão de gás de arraste: 25 mL min-1. 

Foram realizados ensaios no Laboratório de Catalise e Petroquímica da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com todas as razoes de aquecimento, 

para a amostra de Petróleo leve sem e com a presença de catalisador. 

 

4.1.6 Estudo Cinético – Método Livre 

 

O estudo cinético desenvolvido neste trabalho, com base nas curvas 

termogravimétricas obtidas nas razões de aquecimento 5, 10 e 20oC min-1, foi 

realizado por meio do modelo isoconversional integral “Model Free Kinetics”, com 

base na teoria de Vyazovkin (VYAZOVKIN, 1996; VYAZOVKIN e SBIRRAZZUOLI, 

1997; VYAZOVKIN, 1999), que permite obter informações cinéticas de reações 

complexas. Este modelo é baseado em técnicas isoconversionais para o cálculo da 

energia de ativação aparente, como função da conversão (a) da reação química. 

Para determinação da conversão e o cálculo da energia de ativação, bem como 

plotar os gráficos necessários para demonstrar os resultados obtidos foi utilizado o 

software Origin 6.0. 

 

4.1.7 Produtos de pirólise – (PY – CG/MS) e análise dos seus produtos. 

 

4.1.7.1 Micro – Pirolisador acoplado a um Cromatógrafo a gás dotado de um detector 

espectrométrico de massas (PY – GC/MS). 

 

Os produtos de pirolise obtidos foram analisados por cromatografia a gás e 

espectrometria de massas, modelo GC/MS QP 2010 plus, Shimadzu, (Figura 4.6). 
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Hélio (pureza 99,999) foi o gás empregado nas análises. Os vapores foram injetados 

no cromatógrafo após separação com razão de 300:1 e foi utilizada a função gas saver 

para se diminuir o consumo de gás; após 2min de análise (tempo suficiente para a 

completa injeção dos vapores pirolíticos) a razão de split era automaticamente 

reduzida para 10:1. A velocidade linear programada foi de 31,4cm/s. A vazão de purga 

utilizada foi de 3mL.min-1. A temperatura inicial do programa do forno do Cromatógrafo 

foi de 40oC e essa temperatura foi mantida por 2min, em seguida foi elevada até 320ºC 

a uma taxa de 5 oC.min-1. A temperatura de 320oC foi mantida durante 5min para 

promover a limpeza da coluna. A temperatura de injeção foi de 250oC e a da interface 

Cromatógrafo/espectrômetro 300oC. A coluna RTX-5MS (coluna capilar) com 30m de 

comprimento; 0,25mm de diâmetro e 0,25m de espessura do filme foi utilizada para a 

separação dos vapores. O espectrômetro de massas empregado possui fonte de 

ionização por impacto de elétrons, analisador de massas quadrupolo, e amplificador 

multiplicador de elétrons (dínodo) contínuo. A fonte de ionização foi programada para 

operar com energia de ionização de 70eV e temperatura da fonte de íons de 280oC. 

A identificação dos diversos constituintes presentes na amostra foi realizada 

através do banco de dados da biblioteca NIST (National Institute of Standards of 

Technology) através do software acoplado ao sistema de análise GC/MS. Além disso, 

os padrões de fragmentação e os cromatogramas de massas dos diversos 

constituintes também foram utilizados. 

 
Figura 4.6 - Sistema para caracterização de produtos da pirólise. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1 AVALIAÇÃO DO PETRÓLEO LEVE 

 

Neste capítulo, serão discutidos os resultados obtidos nas análises realizadas 

no trabalho para a amostra de petróleo de Grau API 35,5 obtida na Bacia Potiguar, 

estado do Rio Grande do Norte, através do Núcleo de Processamento Primário e 

Reuso de Água Produzida e Resíduos (NUPPRAR), da Universidade Federal do Rio 

Grande do Norte (UFRN). 

Na amostra de petróleo de Grau API 35,5 foram utilizadas técnicas para 

determinação do teor de enxofre através da fluorescência de Raios X por energia 

dispersiva (EDX), conforme o método ASTM D4294. A zeólita utilizada como 

catalisador neste trabalho foi a H-Beta, com as seguintes relações (SiO2/Al2O3 ratio) 

sílica/alumina (SAR) de 360, H+/AlO2
− = 0,8247, %Na2O = 0,05.e 𝑁𝑎+/𝐴𝑙𝑂2

− =

0,1753. Para determinar os pontos de ebulição e as temperaturas, bem como o 

percentual de evaporados na amostra, foi utilizada a Destilação Simulada por 

Cromatografia a Gás (SIMDIST). Para a análise da estabilidade térmica e estudo 

cinético, bem como determinar os constituintes presentes na amostra de petróleo 

foram utilizadas as técnicas de Termogravimetria (TG/DTG), Modelo cinético – Livre 

(Vyazovkin modelfree Kinetic e de pirólise (PY-GC/MS) com e sem a presença de 

catalisador, respectivamente. 

 

5.1.1 Enxofre total 

 

A caracterização do teor de enxofre total na amostra de petróleo teve como 

objetivo principal determinar a concentração dos contaminantes que contém enxofre 

que podem ocasionar problemas no manuseio, transporte e uso dos derivados nos 

quais estão presentes. A acidez da amostra foi avaliada, de modo a classificá-la como 

óleo doce que apresenta baixo conteúdo de enxofre (menos de 0,5 % de sua massa) 

ou como óleo ácido que apresenta um teor elevado de enxofre (bem acima de 0,5 % 

de sua massa), de acordo com Almeida (2010). 

Esta análise foi feita em triplicata e seus resultados foram mensurados e 

plotados a seguir na Tabela 5.1. 
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A amostra de petróleo de Grau API 35,5 apresentou em média teor de enxofre 

de 636,4 ppm. Convertendo-se este valor em porcentagem, constata-se assim, que a 

amostra possui teor de enxofre avaliado em 0,064%. De modo que pode-se classificá-

la como “óleo doce”, pois apresenta conteúdo de enxofre menor do que 0,5 % de sua 

massa. 

 

Tabela 5.1 - Teor total de Enxofre para a amostra Grau API 35,5. 

Análise Teor de Enxofre (ppm) 

01 635,8 

02 637,7 

03 635,7 

Média 636,4 

Fonte: Próprio autor 

 

5.1.2 Destilação 

 

5.1.2.1 Destilação atmosférica - ASTM D86 

 

A Tabela 5.2 apresenta as temperaturas de destilação para 10%, 50%, 85%, 

90% e 95% de recuperados. O comportamento de ebulição da amostra na destilação 

mostrou pontos de ebulição inicial e final (Figura 5.1) que sugerem que nestas faixas 

de temperatura as substâncias contidas na amostra estão relacionadas à 

hidrocarbonetos e compostos orgânicos leves, podendo ainda conter aromáticos, na 

faixa de 10 a 50% de evaporados. E que na faixa de 85 a 95% de recuperados pode-

se conter alcanos, cicloalcanos e aromáticos de cadeia longa (de mais de 20 átomos 

de carbono). Na Figura 5.1 estão plotados os dados sobre a curva de destilação pelo 

método ASTM D86 além das faixas das frações contidas na amostra de petróleo leve 

de Grau API 35,5. 

Pode-se observar também que na análise da amostra de petróleo leve pelo 

método ASTM D86 obteve-se uma recuperação do material em torno de 98%, uma 

quantidade de resíduo em torno de 1,5%, recuperação total em torno de 99% e uma 

perda de 0,3% do material. 
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Tabela 5.2 – Resultados da destilação atmosférica (ASTM D86) da amostra de petróleo API 35,5. 

Destilação ºC 

10% Recuperados 134,0 

50% Recuperados 291,7 

85% Recuperados 418,6 

90% Recuperados 439,3 

95% Recuperados 460,9 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 5.1 – Curva de Destilação (ASTM D86) 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Na Tabela 5.3 observa-se as frações destiladas da amostra de petróleo leve de 

Grau API 35,5 obtidas pelo método ASTM D86, onde as frações destiladas médias e 

pesadas tiveram temperaturas relativamente baixas para as faixas das frações 
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correspondentes aos combustíveis, isto ocorre devido a pequena quantidade do teor 

de enxofre verificada durante a análise da técnica de fluorescência de Raio X por 

energia dispersiva (EDX) na amostra do petróleo leve com Grau API 35,5. 

Portanto, é importante observar que as principais faixas dos pontos de ebulição 

obtidas das frações dos produtos petrolíferos são: fração de nafta (35-174,7ºC), fração 

de querosene (174,7-256,1ºC) e da fração gasóleo atmosférico (256,1-318,6ºC). 

 

Tabela 5.3 - Temperaturas de corte das frações básicas obtidas pelo método ASTM D86. 

Fração Temperatura (ºC) 

GLP <40 a 100,1 

Nafta 35 a 174,7 

Querosene 174,7 a 256,1 

Gasóleo Atmosférico 256,1 a 318,6 

Gasóleo de Vácuo 318,6 a 401,7 

Resíduo de Vácuo Acima de 460,9 

Fonte: Próprio autor 

 

5.1.2.2 Destilação Simulada por Cromatografia a Gás (SIMDIST) 

 

Na Figura 5.2 está plotado um cromatograma, disponibilizando além do tempo 

de retenção (min) versus sinal (Milivolts), o percentual de evaporados e suas 

respectivas temperaturas, construído da amostra de petróleo leve de Grau API 35,5. 

A Figura 5.3 mostra-nos através do cromatograma a presença de cadeias de 

C7 a C44 da amostra de petróleo leve de Grau API 35,5. 

Do ponto de vista composicional, os cromatogramas apontam para a presença 

de cadeias de C12, faixa correspondente aos 50% de recuperado da destilação. Entre 

85 e 95% de recuperado, podemos verificar a presença de cadeias de C16 a C18. 

Avaliando-se o PFE, correspondem a frações C20 a C44 (Figura 5.3). 
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Figura 5.2 - Cromatograma com percentual construído da amostra de petróleo – Grau API 35,5 

Gráfico do tempo de retenção (min) versus sinal (Milivolts)

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.3 – Cromatograma da amostra de petróleo - Grau API 35,5 Gráfico do tempo de retenção 
(min) versus sinal (Milivolts) 

 

Fonte: Próprio autor 
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A Tabela 5.4 representa o relatório de distribuição na destilação simulada 

(SIMDIS) e os desvios padrões (dp) de cada média das faixas de temperatura obtidas 

nesta análise. Esta Tabela demonstra ainda, o relatório com as informações contida 

na curva da Figura 5.4. 

No término da análise da amostra de petróleo de Grau API 35,5 há correlação 

das porcentagens mássicas ebulidas com as respectivas temperaturas em graus 

Celsius (°C). Esses resultados estão representados na Tabela 5.5 e no gráfico da 

Figura 5.4. 

Foi verificado nas análises de Destilação Simulada por Cromatografia a Gás da 

amostra de petróleo de Grau API 35,5 que o ponto inicial de ebulição foi de 98,1°C e 

o seu ponto final de ebulição ocorreu na temperatura de 488,9°C. O que é coerente 

com o ensaio da ASTM D86 produzido neste trabalho. 

A Figura 5.4 apresenta a curva de destilação (%) recuperados versus 

temperatura (ºC), bem como as principais faixas das frações de destilação da amostra 

petróleo leve. Pode-se destacar ainda, as faixas de frações de nafta (35 a 197,9ºC), 

fração de querosene (202,6 a 291,4ºC) e da fração gasóleo atmosférico (295,9 a 

383,8ºC). 

Nas Tabelas 5.3 e 5.5 observa-se as principais faixas de frações recuperadas 

pelos métodos D86 e D2887 respectivamente. A região que abrange as recuperações 

de destilação 10-90%, representando assim a maior parte da amostra, revelou um 

padrão de diferença de temperatura. A partir de 50% de recuperados, as temperaturas 

de destilação atmosférica foram mais baixas que as determinadas por destilação 

simulada, para a amostra de petróleo leve. No entanto, o ponto de ebulição na fase 

inicial diminui quando a destilação simulada foi usada. 

O PIE, representando 0,5% de recuperado, foi 2,0ºC maior, quando medido 

com o aparelho de destilação atmosférica. A partir dos 7% de recuperados, foram 

observados que as percentagens destes se comportaram diferentemente, ou seja, 

observou-se um aumento da temperatura quando medido pelo método ASTM 

D2887em relação ao método ASTM D86. Finalmente, o ponto de ebulição de 90% 

mostrou uma diferença de temperatura de 5,4ºC. 
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Tabela 5.4 - Relatório emitido considerando o método ASTM D2887 

% OFF 
TBP 
ºC 

Desvio 
Padrão 

(dp) 

% OFF 
TBP ºC 

Desvio 
Padrão 

(dp) 

% OFF 
TBP 
ºC 

Desvio 
Padrão 

(dp) 

PIE 98,1 0,0 36 233,5 1,8 72 371,0 7,0 
1 100,1 0,0 37 237,3 2,5 73 375,4 5,7 
2 102,8 0,0 38 241,2 4,0 74 378,0 6,2 
3 106,8 0,9 39 245,7 3,3 75 383,8 6,3 
4 112,9 0,0 40 250,1 2,4 76 387,4 5,6 
5 116,9 0,0 41 253,5 1,9 77 391,7 6,9 
6 119,6 0,0 42 256,0 3,2 78 396,6 5,9 
7 124,5 0,8 43 260,0 3,6 79 399,8 5,9 
8 126,6 0,5 44 264,7 2,9 80 404,8 6,1 
9 132,1 0,2 45 267,6 2,6 81 408,6 4,8 

10 134,3 0,4 46 271,4 2,2 82 412,7 6,4 
11 138,6 0,7 47 274,8 3,9 83 417,7 5,2 
12 141,2 0,7 48 279,8 4,2 84 420,5 5,2 
13 145,2 0,4 49 284,1 2,3 85 425,5 4,8 
14 149,9 0,6 50 288,2 2,4 86 428,7 4,4 
15 152,2 0,5 51 291,4 3,1 87 432,8 4,4 
16 157,0 0,8 52 295,9 1,7 88 436,8 4,2 
17 161,2 0,7 53 299,8 1,7 89 440,2 3,9 
18 164,6 0,8 54 302,5 0,6 90 444,7 3,8 
19 168,1 1,2 55 304,0 0,5 91 448,0 3,5 
20 172,3 1,3 56 308,4 0,7 92 452,4 3,3 
21 174,4 0,2 57 313,3 0,6 93 455,8 3,0 
22 178,5 1,6 58 317,1 0,8 94 460,5 2,7 
23 182,1 1,6 59 321,4 3,0 95 464,8 2,7 
24 187,0 1,6 60 325,1 5,6 96 469,8 2,3 
25 191,7 2,3 61 326,9 5,8 97 474,8 2,0 
26 195,5 0,8 62 330,4 5,8 98 479,8 1,6 
27 197,9 2,0 63 335,0 6,3 99 485,7 1,0 
28 202,6 2,6 64 339,2 6,7 PFE 488,9 0,4 
29 207,1 2,9 65 341,1 7,1    
30 211,9 2,9 66 346,3 7,2    
31 215,5 1,3 67 350,9 7,0    
32 218,1 2,5 68 353,3 6,6    
33 222,0 3,3 69 357,9 6,8    
34 226,5 2,6 70 363,1 6,4    
35 230,9 2,5 71 365,8 6,3    

Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.4 - Curva de destilação pelo método ASTM D2887 da amostra de petróleo leve - Grau API 
35,5 gráfico do recuperado (%) versus Temperatura (ºC) com as suas respectivas frações. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5.5 - Temperaturas de corte das frações básicas 

Fração Temperatura (ºC) 

GLP <40 a 98,1 

Nafta 35 a 197,9 

Querosene 202,6 a 291,4 

Gasóleo Atmosférico 295,9 a 383,8 

Gasóleo de Vácuo 387,4 a 485,7 

Resíduo de Vácuo Acima de 488,9 

Fonte: Próprio autor 
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5.3 DEGRADAÇÃO TÉRMICA E TERMOCATALÍTICA DO PETRÓLEO LEVE 

 

Através da análise termogravimétrica foi possível realizar o estudo da 

degradação térmica e termocatalítica da amostra de petróleo leve de Grau API 35,5 

(Figuras 5.5 á 5.8) representadas respectivamente nas curvas de TG e DTG para as 

taxas de aquecimento de 5, 10 e 20oC.min-1 com e sem a presença da zeólita H-Beta, 

que serviu como catalisador. Os resultados obtidos foram comparados com o objetivo 

de testar a eficácia do catalisador no processo. 

 

5.3.1 Análise termogravimétrica (TG/DTG) 

 

Avaliou-se o teor de material liberado e o coque produzido ao final da reação 

através da termogravimetria. Com as curvas de TG é possível extrair também 

informações tais como: A temperatura inicial e final das perdas de massa. Ao final da 

análise pode-se verificar o teor de coque formado já que todo material leve foi liberado 

através da curva que vai se tornando paralela ao eixo X. A curva da derivada primeira 

da perda de massa em função da temperatura (DTG) representa a velocidade da 

perda de massa e os vales dessa curva a temperatura onde ocorre a taxa máxima de 

velocidade. 

Os gráficos apresentados a seguir, (Figuras 5.5 e 5.6) mostram as curvas 

termogravimétricas (curva TG) obtidas para amostra de petróleo leve sem a presença 

de catalisador H-Beta nas três taxas de aquecimento, bem como as curvas 

termogravimétricas de 1a derivada (curva DTG), obtidas a partir das curvas TG’s, para 

a amostra petróleo Leve em estudo. 

Nas curvas termogravimétricas representadas nas Figuras 5.5 e 5.6, podem-se 

observar na taxa de aquecimento de 5oC.min-1 três faixas de perdas, em que a 

primeira, de 37 a 88oC, gera uma perda de massa de 8%, porém vale ressaltar que 

até os 100oC a perda já representa 9% da amostra, e isso significa que boa parte 

dessa perda de massa é proveniente de água. A segunda faixa, de 88 a 411oC, gera 

uma perda de massa de 82,66%, podendo-se atribuir a eliminação de parte dos 

saturados e também de asfaltenos contidos na amostra. Ainda de acordo com a 

literatura, essa perda que ocorre em torno de 400ºC ocorre à destilação do material 

leve presente na amostra. A terceira faixa, que compreende 411 e 516oC, pode ser 
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atribuída a perda dos elementos aromáticos, resinas e asfaltenos, resultados também 

encontrados por Fonseca et al. (2010) e Lima (2008). Vale ressaltar ainda que após 

400ºC ocorre a liberação do material leve produzido durante o craqueamento térmico 

de hidrocarbonetos de alto peso molecular da amostra (RIBEIRO, 2005). 

A taxa de 10 oC.min-1 apresentou três faixas de perdas de massa, em que a 

primeira e a segunda, respectivamente de 36 a 138oC e de 138 a 408oC, podem ser 

atribuídas a perda de agua e de uma quantidade de saturados, totalizando uma perda 

de massa de 82%. A terceira na faixa, 408 a 519oC, a perda total de 16%, eliminando-

se os demais componentes presentes, ou seja, restante dos saturados, seguidos de 

aromáticos, resinas e asfaltenos. 

Na taxa de 20 oC.min-1, foram detectadas três faixas de perdas de massa de 23 

a 165oC, de 165 a 390oC e uma terceira de 390 a 558oC, conforme Tabela 5.6. 

Destaca-se a terceira faixa que apresentou uma temperatura superior a 500oC, a qual, 

com base na bibliografia, contribui para total eliminação dos asfaltenos da amostra. 

 

Figura 5.5 – Curvas TG para amostra de petróleo leve sem a presença de catalisador H-Beta. 

 
 Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.6 – Curvas DTG para amostra de petróleo leve sem a presença de catalisador H-Beta. 

 
 Fonte: Próprio autor 

 

As Tabelas 5.6 e 5.7 nos oferecem um resumo da análise da amostra de 

petróleo leve sem a presença do catalisador H-Beta, nas três taxas de aquecimento, 

5, 10 e 20oC.min-1. 

A Tabela 5.6 mostra as faixas de temperatura nas quais ocorrem os eventos de 

perda de massa para cada material, bem como a quantidade de material que sofreu 

decomposição. Através dos dados obtidos na análise termogravimétrica 

representados nesta Tabela, observa-se que no segundo evento de perda de massa, 

percebeu-se à medida que a taxa de aquecimento foi aumentada, elevou-se também 

as temperaturas iniciais, porém observou-se também que houve decréscimo para as 

temperaturas finais destas perdas com o aumento das taxas de aquecimento. 

A Tabela 5.7 apresenta os resultados do material residual (coque) formado ao 

final do tratamento térmico e o material liberado pela destilação e craqueamento 

obtidos a partir das curvas de TG e DTG da amostra analisada em três taxas de 

aquecimento. 
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Houve uma significativa variação das quantidades de coque formadas durante 

a degradação da amostra de petróleo leve à medida que a taxa de aquecimento 

aumentou, especialmente entre as taxas de aquecimento de 10 a 20oC.min-1. 

 

Tabela 5.6 – Perdas de Massa e suas faixas de temperatura da amostra de petróleo leve sem a 

presença de catalisador H-Beta. 

Taxas 
Faixa de Temperatura (oC) Perda de Massa (%) 

Evento 
I 

Evento 
II 

Evento 
III 

Evento 
I 

Evento 
II 

Evento 
III 

5oC.min-1 37-88 88-411 411-516 8 82 9 

10oC.min-1 36-138 138-408 408-519 11 70 16 

20oC.min-1 23-165 165-390 390-558 17 59 18 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5.7 – Quantidades de coque obtidas a partir das curvas TG e DTG da amostra de petróleo 
sem a presença de catalisador. 

Taxas 
Material Liberado 

(%) 
Coque a 600ºC 

(%) 

5oC.min-1 99,9 0,1 

10oC.min-1 98,3 1,7 

20oC.min-1 95,3 4,7 

Fonte: Próprio autor 

 

Na amostra de petróleo leve, foi adicionado o catalisador H-Beta e 

determinadas as curvas termogravimétricas (TG) e as de 1a derivada (curva DTG), 

obtidas a partir das curvas TG’s, para razões de aquecimento de 5,10 e 20  oC.min-1, 

mostradas nas Figuras 5.7 e 5.8. 

De acordo com a Tabela 5.8, observam-se na taxa de aquecimento de 5oC.min-

1 três faixas de perdas. A primeira perda, de 35 a 310oC, apresenta-se como principal 

evento da análise, com uma perda de massa na ordem de 50%. Essa quantidade pode 

ser atribuída a uma significativa perda de hidrocarbonetos leves presentes na 

amostra. Na faixa de craqueamento, de 310 a 405oC, a perda de massa foi na ordem 

de 22%, considerando-se nessa faixa a extração do restante de compostos leves, 

pois, segundo Fonseca et al. (2010) e Lima (2008), devido ao aumento de temperatura 

constante, a perda de massa. Quando se analisa a taxa de 10oC.min-1, a primeira faixa, 
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de 35 a 250oC, apresenta significativa perda de hidrocarbonetos leves, ou seja, 31% 

da massa total da amostra. Porém, destaca-se a faixa seguinte de 250 a 405oC, com 

uma perda de massa de 39%, ocorrendo o craqueamento dos materiais mais pesados. 

A última faixa compreende 405-525oC e, segundo Wang et al. (2007), a faixa de 

temperatura final no craqueamento da amostra de petróleo leve, gerando nessa faixa 

uma perda de massa de 17%. Para taxa de 20oC.min-1, a faixa de craqueamento, que 

compreende de 176 a 538oC, apresentou uma perda total de massa mais lenta que 

as demais, em que a 538oC a perda de massa total foi de 87,5%, o que, de acordo 

com a Tabela 5.9, apresenta a geração de coque de 8,0%, ressaltando-se que 10% 

da amostra é composta pelo catalisador. 

 

Figura 5.7 – Curvas TG para a amostra de petróleo leve com a presença do catalisador H-Beta. 

 
 Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.8 – Curvas DTG para amostra de petróleo leve com a presença do catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5.8 – Perdas de massa e suas faixas de temperatura da amostra de petróleo com a presença 
do catalisador H-Beta. 

 
Taxas 

Faixa de Temperatura (oC) Perda de Massa (%) 

Evento 
I 

Evento 
II 

Evento 
III 

Evento 
I 

Evento 
II 

Evento 
III 

5oC.min-1 35-310 310-405 405-520 50 22 14 

10oC.min-1 35-250 250-405 405-525 31 39 17 

20oC.min-1 27-165 165-390 390-558 17 59 18 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5.9 – Quantidades de coque obtidas a partir das curvas TG e DTG da amostra de petróleo 
com a presença do catalisador H-Beta. 

Taxas Material Liberado 
(%) 

Coque + Catalisador 600ºC 
(%) 

5oC.min-1 86,7 13,3 

10oC.min-1 88,7 11,3 

20oC.min-1 95,3 8,0 

Fonte: Próprio autor 
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Comparando os dados obtidos na análise da amostra de petróleo leve, sem e 

com a presença da zeólita H-Beta, e disponibilizados nas Tabelas 5.6 e 5.8, observou-

se que no primeiro evento de perda de massa nas taxas de aquecimento, 

especificamente de 5 e 10°C min-1, houveram um aumento significativo nas 

temperaturas finais na amostra de petróleo que continha catalisador. Observou-se 

também que na comparação dos dados disponibilizados nestas Tabelas, houveram 

um acréscimo significativo de temperatura no segundo evento de perda de massa. 

Aumento este, visualizado nas taxas de aquecimento de 5 e 10°C min-1 nas 

temperaturas iniciais do evento, na análise da amostra com o catalisador em relação 

a mesma amostra sem a presença do catalizador H-Beta. 

 

5.3.2 Estudo Cinético 

 

Para determinar a taxa de conversão da decomposição térmica da amostra de 

petróleo leve de Grau API 35,5 se tem uma dependência de alguns fatores, tais como: 

conversão (%), temperatura (ºC) e tempo (min). Para a degradação da amostra de 

petróleo leve utilizou-se o modelo cinético proposto por Vyazovkin que permite avaliar 

as reações utilizando variadas taxas de aquecimento, obtendo-se assim a informação 

cinética confiável. A teoria é baseada na ideia de que a energia de ativação, E (α), é 

constante para uma determinada conversão (método da isoconversão). Uma reação 

química é medida pelo menos por três razões de aquecimento diferentes (β) e as 

respectivas curvas de conversão são determinadas. 

Para a realização do estudo cinético a amostra petróleo leve foi submetida a 

uma programação de temperatura de 25 a 900°C, em atmosfera de Nitrogênio, com 

razões de aquecimento de 5, 10 e 20°C min-1. As curvas de decomposição dos 

materiais estão representadas nas Figuras 5.5 a 5.8. 

Para a amostra, a decomposição principal do material ocorreu na 3ª etapa, para 

a qual foi realizada o estudo cinético pelo método de Vyazovkin (VYAZOVKIN, 

GORIYACHKO,1992). 

A equação 3.10 foi aplicada para a determinação da energia de ativação para 

todos os valores de conversão (α). Tomando-se como base as etapas da 

decomposição principal das amostras estudadas, foi possível calcular os valores das 

energias de ativação da amostra de petróleo leve. As Figuras 5.9 e 5.10 apresentam 
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a etapa de decomposição selecionada para o estudo cinético da amostra de petróleo 

leve sem e com a presença de catalisador H-Beta. 

Nas Figuras 5.9 e 5.10 que mostram a conversão da degradação da amostra 

de petróleo leve em duas situações diferentes, sem e com a presença do catalisador 

H-Beta respectivamente em função da temperatura. Observou-se que a degradação 

foi mais eficiente na amostra que continha o catalisador H-Beta, ou seja, a taxa de 

conversão foi mais elevada, indicando então que o aumento da temperatura 

influenciou a reação. 

Observando-se ainda que a degradação foi mais eficiente na amostra que 

continha catalisador H-Beta, ou seja, a conversão ocorreu utilizando uma menor 

quantidade de energia. 

 

Figura 5.9 – Curvas de conversão em função da temperatura da amostra de petróleo leve sem 
catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio, vazão de 25 mL min-1, a) β=5,0°C min-1, b) β=10,0°C 

min-1, c) β=20°Cmin-1. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

 



79 
Capítulo 5 – Resultados e Discussões 

 

Marcílio dos Santos Tavares, julho/2016 

 

Figura 5.10 – Curvas de conversão em função da temperatura da amostra de petróleo leve com 
catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio, vazão de 25 mL min-1, a) β=5,0°C min-1, b) β=10,0°C 

min-1, c) β=20°Cmin-1. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

A conversão percentual, como função do tempo para temperaturas diferentes, 

foi calculado para as amostras de petróleo Leve com e sem a presença de catalisador 

H-Beta. De acordo com os dados apresentados nas Figuras 5.11 e 5.12 nota-se que 

para a amostra de petróleo sem a presença de catalisador e em atmosfera de 

Nitrogênio, o tempo de conversão diminui consideravelmente como uma função de 

temperatura, enquanto que para a amostra de petróleo com a presença de catalisador 

em atmosfera de Nitrogênio, na temperatura de 260ºC, o tempo de conversão desta 

amostra foi significativamente superior. 
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Figura 5.11 - Curvas de conversão versus tempo em atmosfera de Nitrogênio obtida na amostra de 
petróleo leve sem catalisador. 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Figura 5.12 - Curvas de conversão versus tempo em atmosfera de Nitrogênio obtida na amostra de 

petróleo leve com catalisador H-Beta. 

Fonte: Próprio autor 
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5.3.3 Energia de ativação 

 

As energias de ativação para a decomposição térmica da amostra de petróleo 

leve de Grau API 35,5 sem e com a presença do catalisador H-Beta são mostradas 

nas Figuras 5.13 a 5.16. 

Para a amostra de petróleo leve com a presença do catalisador H-Beta a 

energia de ativação observada foi de 274 KJ/mol e para a amostra de petróleo leve 

sem a presença do catalisador, a energia de ativação observada foi de 621 KJ/mol. 

Observa-se então, que a amostra de petróleo com a presença de catalisador, descrito 

como a faixa de temperatura em que ocorre a destilação dos materiais leves, requer 

uma energia menor; enquanto que na amostra de petróleo leve sem a presença do 

catalisador, região na qual acontece o craqueamento dos componentes mais pesados, 

a energia tem um valor alto em relação a amostra de petróleo com o catalisador devido 

a essa reação ter uma maior complexidade para ocorrer. 

 

Figura 5.13 - Curva de energia de ativação da amostra de petróleo leve em atmosfera de Nitrogênio 
obtida a partir da amostra de petróleo leve sem catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.14 - Curva de energia de ativação em atmosfera de Nitrogênio obtida a partir da amostra de 
petróleo leve sem catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Figura 5.15 - Curva de energia de ativação em atmosfera de Nitrogênio obtida a partir da amostra de 

petróleo leve com catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.16 Curva de energia de ativação em atmosfera de Nitrogênio obtida a partir da amostra de 
petróleo leve com a presença do catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 

 

Através dos valores obtidos na energia de ativação da amostra de petróleo leve 

foi possível calcular tempo de conversão para diferentes valores de temperatura 

(Figuras 5.15 a 5.16). Verificando as Tabelas de isoconversão (Tabelas 5.10 e 5.11), 

observa-se que no caso da amostra de petróleo com a presença de catalisador H-

Beta, as conversões foram realizadas utilizando uma temperatura mais baixa. 
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Figura 5.17 - Curvas de conversão tempo versus temperatura da amostra de petróleo leve sem a 
presença do catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio. 

 
Fonte: Próprio autor 

 
Figura 5.18 - Curvas de conversão tempo versus temperatura da amostra de petróleo leve com a 

presença do catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Comparando os valores das conversões percentuais para as amostras de 

petróleo leve obtidas através das isotermas, percebe-se que 50% da amostra de 

petróleo leve sem a presença do catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio 

necessitou de 90 minutos para degradar-se em uma temperatura de 137,41°C, 

enquanto que para a mesma amostra de petróleo com a presença do catalisador H-

Beta em atmosfera de Nitrogênio a 90 minutos esta temperatura foi de 184,41ºC. 

 

Tabela 5.10 – Tempo de conversão calculado pelo método de Vyazovkin, em função da temperatura 
da amostra de petróleo leve sem a presença de catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio. 

[°C] 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 

20,0 min 94,62 126,45 153,06 177,41 200,53 223,58 248,09 279,21 

30,0 min 81,95 114,01 141,00 165,88 189,62 213,44 239,14 272,66 

40,0 min 73,48 105,65 132,85 158,05 182,18 206,50 232,98 268,10 

50,0 min - 99,41 126,75 152,16 176,57 201,25 228,30 264,62 

60,0 min - 94,46 121,89 147,48 172,09 197,04 224,53 261,81 

70,0 min - 90,38 117,88 143,59 168,37 193,54 221,40 259,45 

80,0 min - 86,91 114,47 140,28 165,20 190,55 218,71 257,43 

90,0 min - 83,91 111,51 137,41 162,44 187,95 216,37 255,66 

Fonte: Próprio autor 

 

Tabela 5.11 – Tempo de conversão calculado pelo método de Vyazovkin, em função da temperatura 
da amostra de petróleo leve com a presença de catalisador H-Beta em atmosfera de Nitrogênio. 

[°C] 10,0 % 20,0 % 30,0 % 40,0 % 50,0 % 60,0 % 70,0 % 80,0 % 90,0 % 

10,0 min 95,76 131,56 159,20 183,65 206,13 227,33 248,43 269,06 289,43 

20,0 min 85,75 122,04 150,09 175,51 199,06 221,31 243,58 265,32 286,65 

30,0 min 80,15 116,68 144,94 170,87 195,02 217,85 240,79 263,15 285,04 

40,0 min 76,27 112,96 141,36 167,64 192,19 215,43 238,82 261,62 283,90 

50,0 min 73,33 110,12 138,62 165,17 190,02 213,56 237,31 260,44 283,02 

60,0 min 70,96 107,84 136,41 163,17 188,27 212,05 236,08 259,49 282,31 

70,0 min - 105,93 134,56 161,50 186,79 210,78 235,04 258,68 281,70 

80,0 min - 104,28 132,97 160,05 185,52 209,69 234,15 257,98 281,18 

90,0 min - 102,85 131,58 158,79 184,41 208,72 233,36 257,37 280,72 
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5.4 PRODUTOS DE PIRÓLISE TÉRMICA E TERMOCATALITICA 

 

5.4.1 Métodos de caracterização dos produtos da pirólise 

 

5.4.1.1 Cromatografia a Gás acoplada à espectrometria de massas 

 

Os produtos de degradação obtidos na amostra de petróleo de Grau de API 

35,5 foram identificados através da técnica Py/GC-MS e estão representados nas 

Figuras 5.19 a 5.24. 

A partir dos tempos de retenção, das áreas em porcentagens referentes a cada 

pico fornecidos pelos espectros de CG/MS conforme as Figuras 5.19 a 5.24. Foi 

possível observar os diversos constituintes presentes na amostra de petróleo de Grau 

API 35,5 os quais foram obtidos a partir da pirólise térmica com e sem a presença de 

catalisador H-Beta. Esses compostos presentes na amostra foram identificados de 

acordo com o banco de dados da biblioteca NIST (National Institute of Standards of 

Technology) através do software acoplado ao CG/MS. Assim foi possível classificar 

em termos de porcentagem as possíveis faixas de hidrocarbonetos presentes nas 

amostras obtidas. Conforme é mostrado nas Tabelas 5.12 e 5.13. 

 

Tabela 5.12 - Faixas de hidrocarbonetos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 sem a 
presença da zeólita H-Beta. 

Craqueados da amostra de petróleo obtidos a partir da pirólise térmica 

Faixa de Produto (250 ºC) % (350 ºC) % (450 ºC) % 

Gasolina (C6-C12) 14,78 28,35 21,83 

Óleo Diesel (C13-C17) 28,43 20,73 23,34 

Óleos lubrificantes (C18-C54) 56,78 50,92 54,83 

Fonte: Próprio autor 

 

Pode-se observar na Tabela 5.12, que aumentando a temperatura da pirólise 

para 350ºC, há um acréscimo significativo na faixa da gasolina e uma diminuição na 

faixa do diesel em relação ao evento de temperatura de 250ºC. E aumentando esta 

temperatura para 450ºC há um decréscimo da faixa da gasolina e um aumento na 

faixa do diesel, em relação ao evento de temperatura de 350ºC. 
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Tabela 5.13 - Faixas de hidrocarbonetos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 com a 
presença da zeólita H-Beta. 

Craqueados da amostra de petróleo obtidos a partir da pirólise térmica 

Faixa de Produto (250 ºC) % (350 ºC) % (450 ºC) % 

Gasolina (C6-C12) 21,14 28,75 17,31 

Óleo Diesel (C13-C17) 23,33 24,18 16,99 

Óleos lubrificantes (C18-C54) 55,53 47,07 65,70 

Fonte: Próprio autor 

 

Analisando os dados obtidos na pirólise da amostra de petróleo leve na 

presença da Zeólita H-Beta, e dispostos na Tabela 5.13, observa-se que aumentando 

a temperatura da pirólise para 350ºC, há um acréscimo tanto na faixa da gasolina 

quanto na faixa do diesel em relação ao evento de temperatura de 250ºC. E 

aumentando esta temperatura para 450ºC há um decréscimo nas faixas da gasolina 

e do diesel, em relação ao evento de temperatura de 350ºC. 

Portanto, observa-se que das temperaturas utilizadas neste trabalho, a que 

mais propiciou de forma positiva melhores rendimentos das frações do petróleo, foi a 

de 350ºC na presença da zeólita H-Beta. 
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Figura 5.19 – Pirólise GC/MS 250 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 sem a presença de catalisador H-

Beta. 

 Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.20 – Pirólise GC/MS 350 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 sem a presença de catalisador H-

Beta.

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.21 – Pirólise GC/MS 450 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 sem a presença de catalisador H-

Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.22 – Pirólise GC/MS 250 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 na presença de catalisador H-Beta. 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.23 – Pirólise GC/MS 350 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 na presença de catalisador H-Beta 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 5.24 – Pirólise GC/MS 450 com os tempos de retenção e número de carbonos dos respectivos 
compostos presentes na amostra de petróleo de Grau API 35,5 na presença de catalisador H-Beta 

 
Fonte: Próprio autor 
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6 CONCLUSÕES 

 

Com base nos resultados obtidos pelas diversas técnicas de análises feitas na 

amostra de petróleo de Grau API 35,5 pode-se concluir que:  

 A amostra de petróleo leve pode ser considerada um óleo doce devido a pequena 

quantidade de enxofre encontrada, 636,4ppm ou seja 0,064% em massa. Com este 

resultado pode-se ainda aferir que pela pequena quantidade de enxofre na amostra 

de petróleo, as frações referentes aos combustíveis contidas nela, tornarão os 

combustíveis mais leves e fluidos, permitindo uma maior aplicabilidade a ambientes 

com baixas temperaturas e uma maior segurança para o transporte e armazenamento. 

 Foram observadas que as temperaturas das principais faixas dos pontos de ebulição 

obtidas das frações dos produtos petrolíferos, nafta, querosene e gasóleo atmosférico, 

são maiores quando utilizado o método ASTM D2887 em relação ao método ASTM 

D86. 

 Os dados por Cromatografia a Gás foram comparados com os resultados da 

destilação atmosférica (D86) e mostraram que os pontos de ebulição na fase inicial 

diminuíram quando a destilação simulada foi usada e a partir de 50% de recuperados, 

as temperaturas de destilação atmosférica foram mais altas que as determinadas por 

destilação simulada para a amostra de petróleo leve. 

 Não houveram temperaturas de PFE correspondentes entre as duas metodologias, 

devido ao fato de que a destilação convencional não permite recuperação total, 

contrariamente à D2887 que garante uma recuperação de 100%. 

 Na análise por TG /DTG, as curvas de degradação térmica apresentaram picos de 

perda de massa onde foram observadas duas regiões de perda de massa descritas 

na literatura, a região de destilação e a de craqueamento. A porcentagem dos tipos 

de hidrocarbonetos presentes na amostra pode ser relacionada com essas regiões de 

perda de massa. 

 Na análise termogravimétrica ainda foi observado um evento de perda de massa, que 

compreende a faixa de temperatura de 132,71 – 341,09ºC que correspondendo a uma 

porcentagem de 53,61% desta perda, que pode ser atribuída à decomposição de 

aromáticos de alta massa molecular presentes na amostra do Petróleo. 

 Avaliando os resultados da termogravimetria conjuntamente com os dados de 

destilação, conclui-se que até cerca de 90% de destilados a perda de massa tem 
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comportamento semelhante à destilação e que a volatilização ocorre a temperaturas 

mais baixas na TG. 

 O presente estudo demonstrou que o processo de degradação térmica da amostra de 

Petróleo de Grau API 35,5 apresenta um resultado satisfatório quando ocorre a adição 

da zeólita H-Beta. 

 Ao se realizar a degradação catalítica da amostra de petróleo leve com o catalisador 

H-Beta, o efeito do craqueamento é perceptível pois apresenta uma aceleração na 

conversão dos materiais em relação à temperatura, assim como uma redução da 

energia de ativação necessária no processo de degradação térmica. 

 Portanto, pode-se concluir que a degradação catalítica da amostra de Petróleo leve 

demonstrou uma redução da energia de ativação apresentada pela aplicação dessa 

técnica o que permite extrair uma quantidade de materiais leves e de maior valor 

agregado, contida na amostra, gerando, dessa forma, uma melhoria no meio ambiente 

e na indústria petrolífera e possibilitando ganhos econômicos com os produtos 

resultantes. 

 Finalmente, a técnica de destilação simulada mostrou-se eficiente na determinação 

das temperaturas de ebulição e das cadeias carbônicas existentes nos combustíveis, 

obtendo-se os resultados a partir de quantidade de amostra pequena 

(aproximadamente 0,5 µL) e redução no tempo de análise (19,25 min) quando 

comparada a destilação convencional, que utiliza 150 mL de amostra e dura em torno 

de 40 min. Portanto, pode ser utilizada como método complementar ou como 

substituto de metodologias convencionais. Alternativamente, a técnica de análise 

termogravimétrica pode ser introduzida como método complementar para estudo da 

volatilização de combustíveis derivados do petróleo. 
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