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Resumo

A classificação e caracterização do petróleo cru em tempo real é um dos mais importantes
desafios atuais da indústria petroquímica e agencias ambientais. Um método rápido e
econômico antes da destilação do petróleo iria a fornecer informações químicas de grande
importância para o ajuste em tempo real dos parâmetros críticos de uma refinaria, permitindo
a otimização do processo, resultando em benefícios econômicos e ambientais.

Uma variedade de técnicas espectroscópicas está sendo utilizadas nas ultima décadas para as
analises, classificação e caracterização de petróleo cru nos campos de perfuração, para as
análises dos produtos petrolíferos e para detecção de derrames. As vantagens do uso desta
técnica incluem uma rápida resposta, requerimento mínimo de preparação da amostra e
equipamentos relativamente econômicos.

As técnicas espectroscópicas envolvidas na tese (NIR) mostraram o maior potencial no
campo. No entanto, os estudos realizados com todas estas técnicas não foram enfocados em
aplicações em linha.

O NIR é tradicionalmente a técnica espectroscópica mais utilizada para a análise de petróleo
cru. Mas os problemas típicos que esta técnica apresenta são sobreposição das diferentes
bandas de absorção e saturação do sinal devido à alta absorbância característico do petróleo
cru. A Fluorescência é um fenômeno mais complexo do que a absorção (NIR) e efeitos como
“quenching”e transferência de energia têm que ser consideradas. No entanto, a espectroscopia
de fluorescência pode fornecer sinais bidimensionais com muito mais informação do que uma
emissão unidimensional do espectro de absorção. Enquanto a espectrometria de massa, a
técnica MALDI TOF faz possível a ionização de macromoléculas que são difíceis de serem
ionizadas por não ser facilmente decompostas.

Neste trabalho, as vantagens e limitações das técnicas disponíveis são analisadas e o potencial
do analises remoto em linha do petróleo cru é avaliado. A pesar da boa analise e classificação
obtida com algumas técnicas, nem sempre é possível integrá-los em um sistema em linha
quando uma preparação previa da amostra é necessária ou quando o sistema é demasiado
complexo. Para a extração da informação química contida nos espectros foram utilizados
métodos matemáticos e estatísticos (quimiométricos) nos espectros: Mínimos Quadrados
Parciais (PLS).

i

Abstract

Online remote characterization and real-time classification of crude petroleum is one of the
most important current challenges faced by the petrochemical industry and environmental
agencies. A rapid and inexpensive method for the remote analysis and classification of
petroleum prior to distillation of the crude would provide chemical information of great
importance for real time adjustment of the critical parameters of a refinery, permitting an
optimization of the process and resulting in economic and environmental benefits.

A variety of spectroscopic techniques have been used over the last few decades for the
analysis, characterization and classification of crude oil in drilling fields, for the analysis of
petroleum products and for the detection of oil-spills. The advantages of using these
techniques include rapid response, the requirement of minimal sample preparation and
relatively inexpensive equipment costs.

The spectroscopic techniques involved in the thesis (NIR, fluorescence and mass
spectrometry) showed the greatest potential in the field. Nevertheless, the studies carried out
with these techniques typically do not focus on online applications.

NIR is traditionally the spectroscopic techniques most used for crude petroleum analysis.
Overlap of the different absorption bands and saturation of the signal due to the high
absorbance of crude petroleum are typical problems encountered with this technique.
Fluorescence is a more complex phenomenon than absorption (NIR) and effects such as
quenching and energy transfer have to be considered. However, fluorescence spectroscopy
can provide two-dimensional signals with much more information than a one-dimensional
emission or absorption spectrum. While mass spectrometry, MALDI TOF technique makes
possible the ionization of macromolecules that are difficult to be ionized not be easily broken.

In this work, the advantages and limitations of the available techniques are analyzed and the
potential for remote on-line analysis of crude petroleum is evaluated. In spite of the good
analysis and classification obtained with some of the techniques, it is not always possible to
integrate them into a remote on-line analytical system when some prior sample preparation is
required or when the system is too complex.

For the extraction of chemical information contained in the spectra were used mathematical
and statistical (chemometric) in the spectra: Partial Least Squares (PLS).
ii
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Cromatógrafo gasoso

DTGS

Sulfato de triglicina Deuterada - Deuterated triglycine sulfate

EFT

Espectro de fluorescência total

EEx

Espectro de excitação de fluorescência

EFS

Espectro de fluorescência sincronizada

EFRT

Espectro de fluorescência resolvida no tempo

EEm

Espectro de emissão de fluorescência

EPUSP

Escola politécnica da USP

FID

Detector de ionização de chama

FTNIR

Transformada de Fourier NIR

GOR

Gás Oil

LDI

Desorção com laser

LED

Diodo emissor de luz - Light emission diode

LV

Variáveis latentes

MALDI
MIR

Fonte de íons por Laser de desorção / ionização assistida por matriz – Matrix
assisted laser desorption / ionization
Infravermelho médio

MS

Espectrômetro de massa

NIPALS

Iteração não linear por mínimos quadrados parciais

NIR

Infravermelho próximo

PC

Componentes principais

x

PCA

Análises por componentes principais

PCR

Regressão por componentes principais

PLS

Mínimos quadrados parciais

PRESS

Soma dos quadrados dos erros de previsão

PVT

Pressão, Volume, Temperatura

RMSEP

Raiz quadrada do erro médio de predição

RMSECV

Erro médio quadrático por validação cruzada

SARA

Método para determinar saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos

SEC

Cromatografia de exclusão molecular

SimDis

Destilação Simulada

SPC

Contagem por fóton isolado - Single photon counting

TBP / PEV

Ponto de ebulição verdadeiro

TOF

Analisador de massa por tempo de vôo

TT

Tratamento térmico

UV

Espectroscopia no Ultravioleta
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1.

INTRODUÇÃO

1.1. Motivação e Justificativa
A caracterização remota em linha e a classificação do petróleo cru em tempo real é um desafio
importante que a indústria petroquímica e as agências ambientais enfrentam atualmente. A
análise convencional para classificação de petróleo é a destilação TBP (TrueBoiling Point), a
qual fornece informações químicas de grande importância para o ajuste em tempo real dos
parâmetros críticos da refinaria, permitindo uma otimização do processo (López-Gejo et al.
2008). O inconveniente da destilação TBP é o fato de ser um método demorado, envolvendo
equipamentos de alto custo e mão de obra especializada. A situação torna-se mais complexa
porque a maioria das refinarias utiliza uma ampla gama de crus, que estão sujeitos a mistura
natural nos tanques de armazenamento e posterior estratificação. Isto faz com que a composição
do cru alimentado no processo varie freqüentemente, tornando difícil controlar a qualidade dos
produtos em tempo real.

Infravermelho

(NIR,

MIR)

(Hannisdal

et

al.

2005),

fluorescência

(Ryder

2005;

EllingsenandForgues 1998) e Espectrometria de Massa (Millan et al. 2005; RobinsandLimbach
2003) estão tendo aplicação na indústria do petróleo com sucesso. O fato da maioria destas
técnicas não precisar de uma instalação de custo elevado e de exigir uma mínima preparação das
amostras as tornam muito atraentes para a indústria. Contudo, estas técnicas têm limitações
quando se trabalha com amostras muito complexas, como o petróleo, mas a aplicação da
quimiometria para dados espectroscópicos tem ajudado a desenvolver modelos matemáticos que
permitem extrair maior quantidade de informações, a fim de prever propriedades físicas sem a
necessidade de experimentos complicados e demorados.

Estas técnicas espectroscópicas são apresentadas como uma poderosa ferramenta porque
permitem a aquisição em tempo real das propriedades de maior importância no processo de
otimização (López-Gejo et al. 2008). Estas propriedades podem ser usadas no controle de
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qualidade dos produtos do petróleo e otimizar as condições de operação na refinaria, com
conseqüente ganho em tempo e custo.

1.2. Objetivo do projeto
O objetivo geral do projeto é o desenvolvimento da confiabilidade de inferências para a
caracterização do petróleo e o estudo de diagnóstico de falhas durante o processo de destilação.
As inferências são correlações matemáticas cujo objetivo é fornecer uma estimativa da
propriedade de interesse, a partir de medidas em linha do processo.

Para atingir nosso objetivo, primeiro foi realizado o estudo de novas técnicas analíticas que
permitissem melhoras significativas nas condições de operação das colunas de destilação,
diminuindo custos e possíveis perdas de especificação dos produtos. As análises NIR, iniciadas
no período do mestrado, continuaram sendo realizadas e outras duas técnicas analíticasforam
incorporadas ao estudo,ambas apresentam resultados satisfatórios na indústria do petróleo: a
espectroscopia de fluorescência nas análises do petróleo cru e a espectrometria de massasnas
análises de asfaltenos. Neste projeto, as amostras de petróleo foram fornecidas pela Refinaria
REVAP – Petrobrás S.A.

1.3. Estrutura da Tese
Quanto à apresentação, o trabalho está dividido em 7 capítulos, contando com esta introdução.
No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica sobre os temas abordados no trabalho:
Caracterização convencional do Petróleo, Petróleo e Espectroscopia NIR, Petróleo e
espectroscopia de Fluorescência, Petróleo e Espectrometria de Massas e Técnicas
Quimiométricas.
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No capítulo 3 é apresentada a descrição da metodologia experimental e computacional do
trabalho, assim como os materiais utilizados neste estudo.
No capítulo 4émostrada a discussão dos resultados obtidos até este momento pelas três
metodologias espectrométricas.
No capítulo 5 são apresentadas as conclusões do trabalho quanto à aplicabilidade das técnicas
espectroscópicas em estudo.
No capitulo 6 é apresentado a divulgação do trabalho de pesquisa em revistas, jornais, livros e
congressos nacionais e internacionais.
Finalmente, no capítulo 7, é apresentada propostas para a continuação da pesquisa que visaria
aplicação futura de novas metodologias no processo de caracterização do petróleo através de
técnicas espectroscópicas.
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2.

REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1. Introdução
As técnicas padrões analíticas para as análises em linha, “in situ” - remoto e tempo real -e a
caracterização do petróleo são importantes tópicos de pesquisa. Para a indústria do petróleo, a
relação sinal (espectro) e parâmetros físicos, como a densidade API ou a composição química,
pode ser o início de um modelo de correlação que economize tempo e dinheiro no processo de
refinação. Com este modelo é possível predizer as propriedades físicas ou químicas que
caracterizem o petróleo e aperfeiçoem os parâmetros de trabalho da coluna de destilação.

As técnicas espectroscópicas podem fornecer, em tempo real, dados valiosos na determinação de
parâmetros como pressão – volume – temperatura (PVT) nos diagramas de fase, a vazão gás – oil
(GOR), porcentagem de asfaltenos, viscosidade e API - informações básicas do petróleo cru.
Maximizar a recuperação de hidrocarbonetos e aceleração da produção é apenas duas das
vantagens do uso correto das técnicas em linha, aplicadas no momento certo. É assim que
técnicas espectroscópicas têm sido utilizadas “in situ” com grande sucesso para determinar a
vazão e a pressão de comunicação em reservatórios (Permanyeret al. 2002), arquitetura de
reservatórios (Mullis et al. 2006), determinação GOR (Mullis et al. 2001), fotodegradação de
petróleo cru (Nicodem, 1998), durabilidade da engenharia de lubrificantes e adulteração de
combustíveis (Caneca et al 2006; Patraet al.2002; Oliveira et al. 2007), entre outros.
Por outro lado, as agências de proteção ambiental estão constantemente trabalhando
conjuntamente com o governo no desenvolvimento de técnicas para a detecção de
derramamentos de óleos (Fingasand Brown, 1997), identificação, concentrações de petróleo,
óleos e hidrocarbonetos nas águas residuais (Johnson, 1984; Liebermanet al., 1991) e solos. As
técnicas espectroscópicas foram escolhidas para estas aplicações devido a sua versatilidade,
simplicidade, resposta rápida e baixo custo. No presente trabalho, apresentamos os
desenvolvimentos da caracterização do petróleo com espectroscopia vibracional (NIR),
espectroscopia eletrônica (Fluorescência) e espectrometria de massa.
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2.2. Caracterização convencional do petróleo
A caracterização das frações do petróleo ou do petróleo cru é uma técnica que, através de dados
de laboratório disponíveis,pode calcular os parâmetros básicos necessários para determinar-se a
qualidade e as propriedades do fluído. A caracterização de frações de petróleo, petróleo cru e
reservatórios de fluídos é um estado-da-arte do cálculo e tem um papel importante na estimativa
das propriedades físicas destas misturas complexas. Existem muitos métodos de caracterização
sugeridos na literatura ou em simuladores de processo e cada método gera diferentes parâmetros
de caracterização que, por sua vez, fornecem resultados diferentes das propriedades físicas finais
estimadas, impactando no desenho e operação das unidades relacionadas. Decidir o método de
caracterização e os parâmetros de entrada depende muito do conhecimento do usuário e da
experiência nesta área (Riazi 2005).

A análise do petróleo convencional é realizada através de seu fracionamento através do Ponto de
Ebulição Verdadeiro ou “TrueBoiling Point” (PEV/TBP) ou o método cromatográfico de
Destilação Simulada (SimDis). Estas técnicas serão detalhadas posteriormente.

2.2.1. Ponto de Ebulição Verdadeiro (TrueBoiling Point – TBP)
Dois procedimentos constituem a metodologia clássica para a determinação das curvas de
destilação TBP: a norma ASTM D2892 (sob pressão atmosférica), para componentes que entram
em ebulição a temperaturas menores que 400ºC e a norma ASTM D5236 (sob pressão reduzida),
para componentes que entram em ebulição a temperaturas maiores que 400ºC (Falla, 2006).
Estes procedimentos podem ser usados para análises de misturas de hidrocarbonetos, petróleo
cru, condensados e frações de petróleo.

As análises TBP são realizadas pela destilação de uma amostra de petróleo cru ou fração em uma
coluna de fracionamento padronizada submetida a condições específicas de operação. De forma
geral, uma curva TBP representa a percentagem em volume de cru destilado para diferentes
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temperaturas. A partir dela, é possível prever o rendimento em termos de produtos daquele
petróleo analisado (Falla, 2006).

A forma da curva TBP depende do tipo e quantidades de hidrocarbonetos que compõem a
mistura a ser analisada. Desta forma descreve uma curva única de petróleo bruto em termos da
composição química da amostra analisada (Behrenbruch, 2007).

Este método de caracterização é considerado o mais confiável para a predição do processo de
refino através de simuladores de processo, no entanto, as análises são demoradas, os
equipamentos utilizados têm custo elevado, além de envolver mão de obra especializada.

2.2.2. Destilação Simulada (SimDis)
Na década de 60 introduziu-se o conceito de destilação simulada (SimDis), que passou a fornecer
informações bastantes confiáveis para indústria do petróleo em um intervalo menor de tempo
(Pantoja P. A., 2006). Esta técnica de separação é baseada no fato dos componentes da amostra
sereluídos na coluna cromatográfica em ordem dos seus pontos de ebulição. O cromatógrafoa gás
é usado para a geração das curvas de destilação e para determinar a composição dos
hidrocarbonetos gasosos ou líquidos da mistura. Nas análises da mistura, por cromatografia
gasosa, esta é separada em seus compostos individuais de acordo com a atração relativa de seus
componentes pela fase estacionária e pela fase móvel (Riazi, 2005).
A técnica foi padronizada pela ASTM, sendo apresentados vários métodos de eluição com
diferentes pontos finais de ebulição (ASTM D2887, ASTM D5307, ASTM D7169). A Figura 1
apresenta um exemplo ilustrativo de uma curva SimDis de um petróleo brasileiro, com seus
respectivos cortes.
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FIGURA 1.Esquema da curva SimDis de uma amostra de petróleo brasileiro.

2.3. Petróleo e Espectroscopia NIR
A faixa de comprimento de radiação do infravermelho próximo (NIR) situa-se entre 780 a 2500
nm (14000 – 4000 cm-1), a interação provém principalmente de sobretons e combinações de
transições fundamentais associadas à níveis energéticos vibracionais de grupos de átomos
(Bokobza, 1998). O avanço da espectroscopia no infravermelho próximo, como técnica para
análises quantitativa, deve-se à combinação da transformada de Fourier e da nova geometria dos
espectrofotômetros com a utilização do interferômetro de Michelson, tornando-os mais rápidos e
robustos (Eikrem, 1990).

A interpretação das características dos espectros NIR, no petróleo e derivados, está baseada nas
vibrações das ligações C-H de diferentes grupos funcionais e em diferentes ambientes
moleculares que originam as distintas transições de absorção que resultam em contribuições
únicas de picos de absorção no infravermelho próximo dos hidrocarbonetos. Portanto, as
propriedades de misturas de hidrocarbonetos podem ser estimadascaso exista um relacionamento
entre a estrutura química e as propriedades (Kelly e Callis, 1990). Esta característica é o fator de
maior importância para o sucesso da aplicação do NIR na indústria do petróleo.
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Nos hidrocarbonetos, as bandas mais importantes estão na faixa de 5665 – 5900 cm-1, que
correspondem ao primeiro sobretom das ligações C-H das vibrações fundamentais na faixa de
2800 – 3000 cm-1 e das misturas CH 3 /CH 2 .

Além disso, os picos de menor intensidade do segundo sobreton C-H e de suas combinações
aparecem nas faixas de 8150 – 8700 cm-1 e 6950 – 7350 cm-1 respectivamente. Os aromáticos
estão em 8750 cm-1 (segundo sobreton C-H), 6915 cm-1, 7050 cm-1 (combinações C-H, 5950 cm1

), e 4550 – 4650 cm-1 (combinações C-H, C=C) segundo Hannisdalet al. (2005). Na Figura 2

apresentam-se as faixas de absorção dos compostos principais dos hidrocarbonetos em um
espectro típico de petróleo cru.

FIGURA 2. Principais bandas de absorção dos hidrocarbonetos em um espectro NIR típico de
petróleo.
A estimativa de propriedades relevantes de produtos destilados incentivou o início das
investigações quanto ao potencial do NIR na caracterização em linha do petróleo cru, com o
intuito da carga de uma torre de destilação atmosférica ser mais bem caracterizada, refletindo o
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cenário real do processo e ajudando, portanto, na tomada de decisões visando à otimização da
unidade.

Trabalhos reportados na literatura (Chunget al. 2000; Askeet al. 2001; Fallaet al. 2005)
descrevem metodologias de correlação entre espectros NIR de petróleo e propriedades físicoquímicas (tais como densidade e curvas de destilação) com sucesso. Falla (2006) aplicou o NIR
na estimativa de curvas de destilação de petróleo proveniente de uma refinaria brasileira e
utilizou estes resultados na simulação do processo, obtendo resultados promissores.

Na pesquisa da dissertação de mestrado de Pantoja (2006) estendeu-se a análise espectral NIR
com a utilização de um sensor ATR.

Nos últimos anos, Chung (2007) fez uma análise da aplicação do NIR, para as refinarias de
petróleo, fazendo um estudo inicial da sensibilidade de várias regiões do espectro, a relação sinal
- ruído e a resolução espectral, para o petróleo cru e seus principais produtos: gasolina, diesel e
nafta.

2.3.1. NIR através do sensor ATR (Reflexão Total Atenuada)
Na década passada, a espectroscopia NIR em combinação com técnicas de calibração
multivariada têm recebido bastante atenção por suas múltiplas vantagens dentro dos
procedimentos químicos para a determinação de parâmetros físico-químicos de uma amostra
(Hongfuet al., 2006). A tecnologia NIR é utilizada na procura de propriedades de produtos de
petróleo, como o número de octano, tipos de composições de grupos de hidrocarbonetos em
gasolinas (Kelly e Callis, 1990) etc.

A técnica ATR se caracteriza pelas múltiplas reflexões da radiação infravermelha que ocorrem
no interior de cristais com alto índice de refração, interagindo apenas com a amostra que estiver
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na superfície do cristal. Este cristal deve ser composto por um material com alto índice de
refração para que somente uma pequena parte do feixe de radiação incidente seja refletida ao
atingi-lo (Harrick, 1987).

A aplicação do ATR na faixa NIR foi desenvolvida inicialmente por Fahrenfort (1961) e Hart
(1962) para determinar a umidade em sementes. Nas últimas décadas seu estudo foi
desenvolvido para caracterização de proteínas, óleos, lipídios em produtos agrícolas, obtendo-se
bons resultados. Wiltet al. (1998) estudaram a determinação do conteúdo de asfaltenos no
petróleo bruto, através do ATR e MIR. Chunget al. (2000) determinou a densidade API do
resíduo atmosférico com o sensor ATR na faixa MIR e o método PLS (PartialLeastSquares,
Mínimos Quadrados Parciais). Askeet al. (2001) determinou através do ATR e MIR
componentes SARA (saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos) do petróleo bruto.

Com estas aplicações e os resultados promissores obtidos por Pantoja (2006) através da técnica
ATR, o estudo visa avaliar sua aplicabilidade na caracterização do petróleo em linha.

2.4. Petróleo e Espectroscopia de Fluorescência
A espectroscopia de fluorescência está sendo amplamente usada na indústria do petróleo para as
análises e classificação de diferentes amostras. A literatura oferece uma série de comentários que
descreve as vantagens e desvantagens inerentes à técnica (Ryder 2005; Ellingsen 1998).
Parâmetros de fluorescência típica (intensidade, comprimento de onda de emissão, tempo de
vida) têm sido relacionados com as características físicas do petróleo, tais como composição
química, densidade (gravidade API) e viscosidade.

A fluorescência é um fenômeno mais complexo que a absorção Infravermelha.É a propriedade de
uma substância (fluoróforo) de emitir luz quando é exposto a radiações (ultravioleta, raios
catódicos ou raios X). O processo de fluorescência consiste na absorção de energia por um
elétron, passando do estado fundamental (S 0 ) para o estado excitado (S 1 ); este elétron ao retornar
ao estado fundamental é acompanhado pela liberação de energia em excesso através da emissão
de radiação. O processo total envolvido é muito curto (milionésimas de segundo, 10-8seg.) e este
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tempo é a principal diferença da fosforescência. O fenômeno é mostrado graficamente através do
diagrama de Jablonski (Figura 3), que explica o processo entre a luz de absorção e emissão. O
diagrama ilustra os estados energéticos de uma molécula e as transições entre eles. Os estados
são arranjados verticalmente por energia e agrupados horizontalmente por multiplicidade de spin.
Os estados fundamentais vibracionais de cada estado eletrônico são indicados por linhas grossas
e os estados vibracionais mais altos por linhas mais finas. A molécula em estado fundamental
(S 0 ) é a que absorve a radiação eletromagnética visível ao infravermelho e é promovida a um
estado excitado (S 1 ). A estabilidade do estado excitado depende do entorno em que a molécula
esteja.

FIGURA 3. Diagrama de Jablonski(Ref. Lakowicz, 2006)

Um mesmo fluoróforo tem distintos tempos de vida e máximos da emissão no espectro de
fluorescência dependendo do solvente. O “quenching” é o processo de desativação (decréscimo
da intensidade) do fluoroforo em estado excitado que pode acontecer por diferentes mecanismos
de colisão. No processo de quenching as moléculas não são quimicamente alteradas.Uma
conseqüênciado quenching é uma diminuição da intensidade de emissão e do tempo de vida.
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O espectro típico de fluorescência (espectro de emissão, Em) se obtém mantendo fixo o
comprimento de onda de excitação (λ exc ) enquanto o comprimento de onda de emissão (λ em ) é
verificado ao longo de um determinado intervalo. Seeste processo é repetido para várias
longitudes de onda de excitação se obtém o mapa em três dimensões, denominado espectro de
fluorescência total (EFT).

Quando mantemos a emissão constante enquanto o comprimento de onda de excitação é variado
em um determinado intervalo, obtemos o espectro de excitação de fluorescência (EEx). Este
espectro tem informação similar a um espectro de absorção.

Se os dois comprimentos de onda (λem e λexc) são verificados simultaneamente variando a
diferencia ∆λ=λem-λexc entre ambas em um intervalo determinado, obtemos o chamado
espectro de fluorescência sincronizada (EFS).

Para o caso da Fluorescência Resolvida no Tempo (EFRT) são realizadas as medidas de
fluorescência através de fontes de excitação por pulso.

O fato deprecisar-se de mais parâmetros além de processos envolvidos na técnica, comparado
com o NIR, torna-se uma desvantagem. A contribuição de todos estes processos na emissão do
espectro de fluorescência proporciona uma impressão digital da amostra, que pode ser utilizado
para sua caracterização (López-Gejo J. et al. 2008). Outra desvantagem é a falta de normas
técnicas internacionais com parâmetros de análise específicos para cada técnica de fluorescência.
Do ponto de vista matemático, temos que a principal vantagem da espectroscopia de
fluorescência é o fato de fornecer sinais de três dimensões, com muito mais informação do que
as espectroscopias com sinais bi-dimensional, como no caso dos espectros de absorção. Além
disso, a precisão da fluorescência é muito menor que do Infravermelho, o que é uma clara
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vantagem da técnica de fluorescência baseada na análise de derramamento de óleo e controle da
qualidade da água (EllingsenandForgues, 1998).

No caso do petróleo, a comparação das análises de fluorescência pode ser realizada para
amostras da mesma concentração, mas não é factível comparações com diferentes solventes
(Apicella et al. 2004) devido as características intrínsecas das medidas mencionadas. No presente
trabalho, foram utilizados quatro modos de fluorescência (estado estacionário convencional,
fluorescência total, fluorescência sincronizada e fluorescência resolvida no tempo) para examinar
e comparar seu potencial para as correlações das propriedades básicas de petróleo cru. A Figura
4 mostra o espectro de fluorescência de uma amostra de petróleo, pela técnica de fluorescência
sincronizada.

FIGURA 4. Espectro de fluorescência de uma amostra de petróleo (Fluorescência Sincronizada)
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2.4.1. Espectroscopia de Fluorescência Total (EFT)
Embora os espectros de emissão sejam simples, as amostras complexas como o petróleo cru que
tem várias espécies absorvendo e emitindo, possuem um espectro de fluorescência muito
complexo. Deste modo, ao mudar o comprimento de onda de excitação, diferentes espécies
podem ser excitadas seletivamente mudando assim o espectro. No EFT, um comprimento de
onda de excitação é selecionado e a emissão é registrada na faixa do comprimento de onda de
interesse. Um novo comprimento de onda de excitação é escolhido e a faixa de emissão é
verificada novamente. Desta forma, os dados EFT são apresentados como um mapa
tridimensional: a intensidade de fluorescência no “eixo z”, a função de excitação e o
comprimento de onda de emissão nos eixos “x” e “y” respectivamente. EFT tem sido utilizado
para as análises de petróleo cru, produtos de petróleo e para determinação de poluição da água
por petróleo (Dudelzaket al., 1991; Lipinget al., 2005) No entanto, o procedimento é
relativamente demorado, o que se torna uma clara limitação para sua aplicação no processo
industrial.

2.4.2. Espectroscopia de Fluorescência Sincronizada (EFS)
Outra abordagem similar ao EFT é o EFS. Em EFS, porém, tanto a excitação e o comprimento de
onda de emissão são digitalizados simultaneamente durante a aquisição do espectro. Iniciando
asanálises, são selecionados: um comprimento de onda de excitação (λ exc ), um comprimento de
onda de emissão (λ em ) onde a diferença entre ambas será ∆λ (∆λ=λ em -λ exc ) Depois de todas as
leituras ∆λ é incrementado e iniciado novamente todo o processo. Os dados EFS fornecem
superfícies de resposta de três dimensões para a intensidade de fluorescência. As características
dos espectros EFS são usualmente mais acentuadas que os espectros convencionais de
fluorescência devido à compreensão da largura de banda espectral e que não apresentam estes
equipamentos devido ao espalhamento Rayleigh e Raman. EFStem várias vantagens sobre a
espectroscopia de fluorescência padrão para as análises de amostras complexas como o petróleo
e derivados (Wakeham, 1977) e éintensamente usado nas análises de petróleo cru, derivados do
petróleo e aromáticos, assim como na identificação de derramamento de óleo, controle na

15

adulteração de gasolina, classificação de petróleo cru e estudos de fotodegradação de petróleo
(PatraandMishra, 2002a, PatraandMishra, 2002b, Guangjunet al., 2006.).

2.4.3. Espectroscopia de Fluorescência Resolvida no tempo (EFRT)
Esta é a mais recente técnica de fluorescência aplicada à indústria petroquímica. O método
utiliza uma fonte de excitação por impulsos, e mede direta ou indiretamente, o decaimento da
intensidade da fluorescência em função do tempo após o pulso. O parâmetro medido é a
intensidade em função do tempo. Um ajuste do perfil de decaimento nos outorgará o tempo de
vida de fluorescência ou o tempo médio que a molécula permanece no estado excitado antes de
decair para o estado fundamental eletrônico de emissão. Espécies com espectros de emissão na
mesma região visível podem aparecer sobrepostos nas medidas de fluorescência do estado
estacionário (EEm, EEx, EFT, EFS), mas podem ser discriminados através de suas diferenças de
tempos de vida. Os dados EFRT podem ser representado convenientemente como um mapa
tridimensional da intensidade de fluorescência em função do comprimento de onda de emissão e
o tempo de cada comprimento de excitação. Para petróleo cru, o tempo de vida da fluorescência
mostrou-se muito dependente da densidade API (Quinn etal., 1988). EFRT tem sido usado para
caracterizar e classificar vários grupos de compostos de petróleo (Hegaziet al., 2005,
HegaziandHamdan, 2002, Hegaziet al., 2001) e os mapas EFRT têm sido aplicados com sucesso
na identificação de produtos de petróleo como querosene, gasolina e diesel (SaitohandTakeuchi,
2006).

2.5. Petróleo e Espectrometria de Massa
A espectrometria de massas é aplicada na identificação de compostos desconhecidos,
determinação da composição isotópica, determinação estrutural, quantificação de compostos.
Existem várias técnicas de aplicação em espectrometria de massas. O método a ser desenvolvido
no trabalho é com a metodologia MALDI – TOF.
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MALDI é a fonte de íons que produz vaporização e ionização de macromoléculas, direto da fase
sólida a fase gasosa. O analito é misturado com uma matriz, a qual é geralmente um composto
orgânico de baixa massa molecular, que co-cristalizam com o analito. A presença da matriz
protege o analito de degradação, transferindo parte da energia vinda do laser às macromoléculas,
resultando em uma leve ionização, permitindo a detecção do composto em sua forma intacta (De
Hoffmann, 1996; Pash H.andSchrepp, 2003).

TOF é o analisador que separa os íons formados na fonte através do uso de diferentes
velocidades assumidas por esses íons, após serem acelerados por um potencial de voltagem. A
velocidade é dependente da massa do íon, sendo assim, quando uma nuvem de íons é submetida
a um potencial, os íons adquirem velocidades diferentes de acordo com sua massa e viajam por
uma região de campo livre de potencial elétrico ou magnético e sob alto vácuo, chegando ao
detector em diferentes intervalos de tempo. Dessa forma, a relação massa/carga de um íon no
analisador TOF é calculada a partir do tempo (t TOF ) decorrido entre a irradiação do laser e a
detecção dos íons, por simples relação quadrática (Watson, J. T. andSparkman, 2007).

Trabalhos com caracterização de frações pesadas de petróleo por MALDI TOF foi tema de
pesquisa nos últimos anos. RobinsandLimbach (2003), analisaram as frações pesadas do petróleo
usando a técnica de MALDI TOF e fizeram comparações de diferentes matrizes, entre polares e
não polares, para otimizar quais proporcionaram melhor resposta nas análises (tempo de cocristalização, transferência de energia de ionização, proteção do analito, entre outras). Millanet
al.,2005, também analisaram estas frações para comparar o MALDI TOF com a Cromatografia
de exclusão molecular – SEC, concluindo no bom desempenho da técnica MALDI TOF para este
tipo de amostras. Outro aporte importe para frações pesadas de petróleo é o trabalho de Strauszet
al., (2002), e Suelves et al., (2001) que também fizeram comparações da técnica MALDI TOF
com Ionização por Desorção com Laser – LDI e espectroscopia no ultravioletaUV,
respectivamente. A Figura 5 apresenta o espectro de massas MALDI TOFde uma amostra de
asfalteno em uma faixa de 100 – 800 Da. A figura mostra uma boa definição dos picos, embora a
resolução deles não possa ser visualizada.
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FIGURA 5. Espectro de massa MALDI TOF de uma amostra de asfalteno.

2.6

Técnicas Quimiométricas

A rápida evolução das aplicações da espectroscopia em processos de análises, controle e
otimização torna possível o desenvolvimento paralelo dos métodos quimiométricos, ou métodos
estatísticos aplicados à química (Hoge, F. E., 1980) Em geral, a quimiometria extrai a
informação química relevante a partir dados medidos. No caso das medidas espectroscópicas do
petróleo cru, esta é especialmente importante porque a informação química encontra-se
mascarada em múltiplas sobreposições de bandas de absorção. Por isso, a quimiometria envolve
uma apropriada escolha de técnicas ou ferramentas para extrair a melhor informação dos dados
espectrais.

2.6.1. Pré-tratamentos
Os pré-tratamentos do sinal são um passo importante antes da calibração. A qualidade dos dados
de entrada no sistema determina a exatidão e o nível de predição na construção do modelo do
sistema. Portanto, uma alta razão sinal/ruído e uma alta reprodutibilidade são consideradas
parâmetros importantes para obter predições satisfatórias. Várias operações de pré-tratamento
são aplicadas nos espectros para melhorar a qualidade dos dados. É importante discriminar entre
flutuações no espectro que correspondem ao ruído daquelas que contém informação crítica
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importante da amostra (MartensandNaes, 1989). Os pré-tratamentos utilizados no presente
trabalho são: diferenciação, que acentua as diferenças contidas nos espectros (deve-se ter
cuidado para não acentuar o ruído espectral); o alisamento: técnica que reduz o ruído espectral; e
média centrada, que centraliza todos os espectros no espectro médio deles. As Figuras 6 e 7
mostram dois pré-tratamentos utilizados no presente trabalho: o alisamento e a derivada primeira
respectivamente. A Figura 6 mostra a curva alisada com os pontos do espectro e a Figura 7
apresenta o espectro original eo espectropré-tratado. Pode-se apreciar a melhor definição dos
picos depois de realizado o pré-tratamento. Isto vai ajudar a extrair maior informação contida nos
espectros no momento da calibração propriamente dita.
0.65
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Curva alisada
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FIGURA 6. Efeito do alisamento no espectro NIR
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FIGURA 7. Comparação entre o espectro NIR original (linha azul) e o espectro de sua primeira
derivada (linha verde) de uma amostra de petróleo cru
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2.6.2. Calibração
Uma vez que a informação espectral foi devidamente pré-tratada, o próximo passo é a
modelagem. A predição de relevantes propriedades físico-químicas de um petróleo cru
desconhecido a partir de informações de referência sobre essas propriedades é o principal
objetivo da construção de modelos de calibração. A fim de obter um modelo robusto, a qualidade
do conjunto de calibração (amostras de petróleo cru) é crucial porque as amostras devem
apresentar o intervalo de variabilidade do conjunto de calibração e também ser representantes
das amostras que serão analisadas.

2.6.2.1.Análises por Componentes Principais (PCA)
Em geral, a informação espectral é composta por um grupo de centenas de variáveis (números ou
comprimentos de onda e suas correspondentes absorbâncias ou emissões). O método do PCA
reduz as dimensões dos dados e representa a informação espectral da melhor forma. Este método
é a base da técnica de calibração linear multivariada. O objetivo é comprimir as variáveis
originais,agrupando-as sem perda de informação significativa, para obter um novo grupo de um
número muito menor de variáveis, chamado de “componentes principais (PC)”, “fatores” ou
“variáveis latentes” (MartensandNaes, 1989).

FIGURA 8. Representação esquemática do processo de decomposição do método PCA

Os componentes principais são combinações lineares das variáveis originais. Por este caminho,
problemas como seletividade (uso de todas as variáveis) e colinearidade (muitas variáveis que
contém informação similar) são eliminados. Os coeficientes das combinações lineares são
chamados de “loadings” ou “pesos” e representam a relação entre variáveis (contribuição de cada
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variável do total de variância ou informação). As coordenadas do espectro no novo sistema são
chamadas de “scores” e representam a relação entre as amostras. A Figura 8 apresenta o esquema
de decomposição da informação original para obter o sistema compresso. “E” representa a
informação “não modelada”.

2.6.2.2.

Regressão por Componentes Principais (PCR)

Este método de calibração consiste em duas etapas: primeiro, análises PCA e segundo, uma
regressão linear múltipla entre as variáveis dependentes, “Y” e as selecionadas pelos
componentes principais. PCR usa só informação espectral para comprimir a base de dados
originais, sem considerar informação nenhuma das propriedades a serem preditas. A Figura 9 é
um exemplo da aplicação do PCR para uma amostra de petróleo cru usando espectroscopia NIR.
Esta representa a comparação entre os valores medidos e os valores preditos pelo modelo para
medidas de viscosidade (cP) e densidade API usando seis componentes principais.
(a)

(b)

FIGURA 9. Gráfico de paridade de modelos NIR usando PCR (a) viscosidade; (b) densidade
API de amostras de petróleo cru (ambos gráficos com seis componentes principais) (López-Gejo
J. et al. 2008)

21

2.6.2.3.

Regressão por Mínimos Quadrados Parciais (PLS)

A regressão PLS é uma das técnicas de calibração amplamente usada nas análises de petróleo cru
(Hannisdal, A. et al. 2005; Kallevik, H. et al. 2000; Brown, C. E. et al. 1996; Castagnoli, F. et al.
1986). Esta técnica usa a informação contida na variável dependente (Y) para a decomposição do
grupo de dados originais. Por este caminho, PLS emprega os componentes principais que não só
capturam a informação espectral, como o PCR, mas também simultaneamente maximizam a
correlação entre a informação espectral X e Y. O algoritmo NIPALS (Iteração não linear por
mínimos quadrados parciais) é comumente usada para os cálculos por PLS (Haaland et al. 1998;
MartensandNaes, 1989) porque este fornece componentes principais ortogonais. A vantagem da
aplicação do PLS é a possibilidade de obter modelos de calibração que são mais simples que os
obtidos através do PCR. A interpretação gráfica dos modelos é útil porque muitas das
informações relevantes em Y estão relacionadas com a informação espectral que é modelada
pelos primeiros componentes principais.
(a)

(b)

FIGURA 10. Gráficos de paridade usando NIR e PLS para predizer viscosidade (a) e
densidades API (b) de amostras de petróleo bruto. Ambos modelos tem 3 componentes
principais (López-Gejo J. et al. 2008)
A Figura 10 mostra os resultados do modelo de calibração do NIR usando a técnica PLS para a
predição de viscosidade e densidade API. Os dados são os mesmo usados na calibração PCR da
Figura 9. A principal diferença observada entre os dois métodos lineares é a complexidade do
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modelo final. Os resultados PLS apresentam um modelo mais simples (usando somente três
componentes principais) que a calibração PCR (seis componentes principais).

2.6.3. Validação
A validação é o processo pelo qual a qualidade de previsão do modelo de calibração é avaliada
em função de sua complexidade. Isto é realizado através do modelo para prever as propriedades
de amostras que não foram utilizadas no desenvolvimento do mesmo. As qualidades das
previsões são traduzidas em um índice de erro de previsão que é usado para determinar a
complexidade do modelo. No caso de PCR e PLS, um importante parâmetro para determinar a
complexidade do modelo é o número de componentes principais. Um comportamento típico de
um índice de erro de previsão pode ser representado por uma curva como a da Figura 11.

FIGURA 11. Ilustração teórica da validação de um modelo

No presente trabalho, a técnica implementada foi a validação cruzada, que utiliza o algoritmo
PLS para as calibrações e previsões sucessivas. É importante entender conceitualmente a curva
obtida através deste tipo de validação. Na Figura 11pode-se observar que o erro de previsão é
composto de duas contribuições, o erro sistemático devido a fenômenos não modelados nos
dados espectrais e o erro aleatório devido ao ruído proveniente de várias fontes (Martens e Naes,
1989). Estas duas contribuições têm tendências opostas conforme a complexidade do modelo
aumenta, sendo assim, o erro sistemático diminui quando uma maior quantidade de fenômenos é
modelada, mas, ao mesmo tempo, o erro aleatório aumenta devido ao maior número de
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parâmetros independentes estimados a partir dos dados. Isto ocasiona a falta de ajuste e o sobre
ajuste do modelo, respectivamente (Falla F. S., 2006).

De forma teórica, o erro mínimo de previsão que indica a complexidade adequada do modelo, é
obtido quando ambos efeitos atingem o equilíbrio. A inspeção visual destas curvas é, portanto,
uma importante ferramenta para selecionar a complexidade do modelo.

A validação de um modelo pode ser feita com um conjunto de “n” elementos independentes do
conjunto de calibração, calculando-se a raiz quadrada do erro médio de predição RMSEP (“root
meansquareerrorofprediction”) através da equação 1:

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹 = �
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�𝑪𝑪𝒊𝒊 −𝑪𝑪
𝒏𝒏

(1)

Onde, c i é o valor medido e ĉ i é o valor predito para cada elemento do conjunto de validação, ou
usando somente os elementos do conjunto de calibração, que é a validação cruzada. Esta é uma
metodologia utilizada para o número de variáveis latentes baseada na avaliação da magnitude
dos erros de previsão de um dado modelo de calibração. Esta avaliação é feita pela comparação
das previsões das propriedades previamente conhecidas, seguindo os seguintes passos:
•

Remove-se uma ou mais amostras “i” do conjunto de calibração e constrói-se o modelo
como anteriormente;

•

Usa-se o novo modelo para prever os dados removidos;

•

Calcula-se a soma dos quadrados dos erros de previsão: PRESS (eq. 2) ou a raiz quadrada
RMSECV (eq. 3), que é, na realidade, um desvio padrão onde “n” é o número de
amostras do conjunto de calibração.

𝟐𝟐
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(2)

24

𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑹𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬𝑬 = �

𝒏𝒏

�

𝒊𝒊=𝟏𝟏

� 𝒊𝒊 �𝟐𝟐
�𝑪𝑪𝒊𝒊 −𝑪𝑪

(3)

𝒏𝒏

O processo é repetido para modelos com uma, duas e assim por diante, componentes principais.
Para cada sistema em estudo, o número mais adequado de fatores “k” será o correspondente ao
menor valor PRESS ou RMSECV.

Os modelos também foram avaliados através do coeficiente de determinação linear representado
por R2, que mede a relação entre a reta dos mínimos quadrados e os dados conhecidos. Varia
entre 0 e 1; dizemos que os dados seguem um modelo fortemente linear se R2≥ 0,8. Neste caso, o
ajuste linear é um bom ajuste aos dados do problema. Caso contrário, dizemos que a relação
entre os dados não é bem explicada por um modelo linear.

∑ (y
n

R2 = 1−

i =1
n

∑ (y
i =1

− y i,med_cal )

2

i, prev_cal
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− y med_cal

)

2
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3.

METODOLOGIA

A metodologia adotada no presente trabalho esta baseada em duas partes: a parte experimental,
que envolve cinco técnicas analíticas: duas técnicas espectroscópicas (NIR e fluorescência), uma
espectrométrica (massas), a cromatografia gasosa e a metodologia empregada para as análises
SARA (cromatografia líquida); e a parte computacional ou modelagem matemática, que extrai a
informação relevante dos métodos analíticos empregados através de técnicas quimiométricas que
estimam as propriedades do petróleo cru, levando em consideração mudanças comuns no
ambiente industrial (variação de temperatura e vazão, por exemplo).

3.1.

Metodologia Experimental

A metodologia experimental apresenta inicialmente a procedência das amostras de petróleo,
também são descritos os equipamentos utilizados nas análises de laboratório e finalmente é
descrita a metodologia empregada em cada técnica analítica utilizada (espectroscopia NIR,
espectroscopia de fluorescência, espectrometria de massas, cromatografia a gás e cromatografia
líquida – método SARA).

3.1.1. Origem das amostras
As amostras de petróleo são provenientes da Refinaria Henrique Lage (REVAP – Petrobrás). São
coletadas antes do processo de dessalgação, armazenadas em garrafas de vidro escuro de 1L,
seladas, identificadas e transportadas para o laboratório de Engenharia Química da USP, onde
são analisadas. As amostras são armazenadas em geladeira, com temperatura inferior a 5ºC, para
reduzir a perda de componentes leves e o processo de degradação natural. A densidade API do
petróleo fornecido está na faixa de 23,0 – 32,0.
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3.1.2. Instrumentação
•

Espectrômetro NIR

As análises no NIR foram realizadas no espectrômetro de transformada de Fourier (FTNIR)
modelo FTLA2000 – 160 (ABB Bomem – Canadá), na faixa de 4000 – 14000 cm-1. O
equipamento utiliza um detector DTGS com fonte de Tungstênio.
•

Fibras ópticas

Dois tipos de fibra óptica foram utilizados na realização dos experimentos. A primeira é do
modelo 041.202 – NIR de 6m de comprimento, utilizada nos testes off-line. A segunda é do
modelo 041.302 – NIR de 50m de comprimento, utilizada nos experimentos do loop de petróleo.
Ambas fibras são de quartzo produzidas pela Hellma.
•

Sensores NIR

Para a realização dos experimentos NIR foram utilizados dois sensores: Transmitância, modelo
661.760-NIR com caminho óptico de 1 mm e ATR, modelo 661.812 com prisma de três
superfícies de safira. Ambos os sensores são da Hellma.
•

Celas de precisão

As medidas de diferente caminho óptico foram obtidas através de três celas de quartzo de 1, 2 e 5
mm de precisão da Hellma.

•

Espectrômetros de Fluorescência

As análises de fluorescência Total (EFT) e a fluorescência convencional foram realizadas no
fluorímetro Hitachi, modelo F – 4500. Para a coleta dos espectros de fluorescência sincronizada
(EFS) foi utilizado um fluorímetroPerkin Elmer, modelo LS50. Para as medidas dos
espectrosEFRT foi utilizado um espectrômetro laser flash fotólisis, modelo LP900 da Edinburgh
Instruments, operado em modo fluorescência.
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•

Espectrômetro de Massa

O equipamento MALDI TOF adquirido para as análises de massa é da Shimadzu: MALDI-TOFMS confidence. O equipamento conta com gerador de íons (laser UV e íons positivos e
negativos), portal de íons (branco para íons de baixa massa e seleção da faixa de massa de íons),
analisador de massas do tipo TOF (tempo de vôo), podendo trabalhar no modo linear ou modo
“reflectron” (modo linear: 1 – 500kDa, modo reflectron: 1 a 80kDa). O software é “Launchpad
v.2.8 - AximaConfidence”.

•

Cromatógrafo gasoso

O Cromatógrafo gasoso (CG) é da Tecnologia Agilent modelo 7890A, está equipado com uma
coluna de entrada fria (COC), um detector de ionização de chama (FID) e um sistema de
criogenia. Um dispositivo da Tecnologia Agilent foi usado na linha de gás de arraste (Hélio) para
remover traços de oxigênio. O detector de sinal foi registrado como intervalos de área (intervalos
de tempo) para tempos de retenção que aumentam consecutivamente. Foi usado o software da
AgilentChemstation modelo B.03.01 para a aquisição dos dados e o software de destilação
simulada (Wasson) para o processamento dos dados, seguindo a distribuição de seus pontos de
ebulição. A distribuição dos pontos de ebulição para cada número de carbono padrão é desde C 5
até C 120 (AnalyticalControls) que foram obtidos usando uma coluna capilar de megaboro modelo
MXT – 500 Sim Dist de 6,0 m de comprimento e 0,53 mm de diâmetro interno, com 0,15 mm de
espessura de filme (Restek).

•

Densímetro

Através do densímetro modelo DMA 4500/5000 da Anton – Paar foram obtidas as medidas de
densidade (g/cm3) e de API, que corrige automaticamente os erros relativos à influência da
viscosidade na medição.
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•

Viscosímetro

O viscosímetro Stabinger, modelo SVM 3000/G2 versão 2.0.8 da Anton – Paar foi utilizado para
obter as medidas de viscosidade a diferentes temperaturas. Este viscosímetro cumpre todas as
exigências da norma ASTM D445.

•

Loop de petróleo

Com a finalidade de reproduzir o comportamento do petróleo em condições reais, está instalado
no Departamento de Engenharia Química de EPUSP (CESQ - USP), um circuito modelo para a
aquisição dos espectros em linha, apresentado na Figura 12. O loop de petróleo é composto por
um tanque que alimenta uma bomba de deslocamento positivo (modelo NE20A da Netzsch). A
bomba é impulsionada por um motor “Weg” controlado por um acionador de velocidade variável
Siemens MM440. O petróleo circula em circuito fechado.

Coleta de
amostras

Tanque de
alimentação

S1
Termoresistências
Pt 100
TT
T1

Coletor
NIR

Válvulas
ON-OFF

R1
TT
T2

Coletor
NIR

R2
Drenagem
do sistema

S2

TT
T3

Banho
Termocriostático

Bomba
Trocador de calor

SIEMENS
MICROMASTER 440

FIGURA 12. Representação esquemática do loop de petróleo localizado no térreo do
semi-industrial CESQ – USP.
Na linha de alimentação estão instalados um trocador de calor, tipo casco tubo, e um banho
termocriostático (modelo Q-214S2 da Quimis). Ambos permitem o controle da temperatura do
sistema.
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As linhas do loop são de aço inoxidável 304, onde estão instalados dois sensores de temperatura
(PT100 da IOPE). O circuito tem duas saídas: uma para a drenagem e outra para a coleta de
amostras.

3.1.3. Técnicas analíticas
•

Espectroscopia NIR

No inicio do trabalho continuamos com os estudos realizados no mestrado. Foram realizadas
análises NIR com o sensor de transmitância e o sensor ATR, analisando com maior detalhe o
desempenho do sensor de transmitância no loop de petróleo. As recomendações de agitação das
amostras para uma boa homogeneização, a boa limpeza do sensor e a utilização do ar como
background continuaram vigentes na metodologia empregada na coleta dos espectros NIR. Os
parâmetros utilizados no espectrômetro NIR com o sensor de transmitância foram de 32 scans,
com fase de correção Gaussiana e uma resolução de 4 cm-1. A faixa espectral de coleta foi de
14000 – 4000 cm-1. Com o sensor ATR, mudou o número de scans a 256, todos os outros
parâmetros permaneceram iguais. O background do ATR foi novamente avaliado.

• Espectroscopia de Fluorescência
Foram quatro as técnicas de fluorescência empregadas para as análises de petróleo cru. Uma boa
homogeneização da amostra para a coleta da amostra representativa a ser analisada, continua
sendo um fator importante. Os parâmetros de trabalho para as diferentes técnicas empregadas
foram as seguintes:
•

Os espectros de fluorescência convencionais foram de 337nm de comprimento de onda
de excitação em uma faixa de emissão de 350 – 650nm (intervalos de 5 nm) com 5 nm na
fenda de excitação e 2,5 nmna fenda de emissão e uma razão de scans de 60 nm/s.

•

Os espectros EFT foram de uma faixa de excitação de 230 – 600 nm (intervalos de 5nm)
e uma faixa de emissão de 300 – 750nm (intervalos de 5nm) com 5nm de fenda e uma
razão de scans de 1200 nm/min.
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•

Para as análises no EFS foi utilizada uma faixa de excitação entre 250 – 650 nm, 15 nm
de fenda de excitação e 10nm de fenda de emissão, com uma razão de scans de 500
nm/min.

•

As amostras no EFRTforam excitadas com pulsos de 5ns no terceiro harmônico (355 nm,
energia de 40 mJ/s) de pulso laser Nd-YAG.

•

Espectrometria de Massa

As análises foram feitas no espectrômetro de massas, sob a técnica MALDI TOF. Para
determinar a faixa de trabalho m/z, foi realizada uma varredura inicial assim como as condições
de operação. A matriz utilizada foi 1,8,9 - Anthracenetriol, que foi a melhor avaliada nas
referencias bibliográficas para as análises com hidrocarbonetos (H. Paschand W. Schrepp, 2003).
As análises foram realizadas sem adição de solvente. A calibração foi realizada em três pontos
(757,3 Da; 1046,5 Da e 2465,1 Da) sendo realizada esta calibração todos os dias das análises. O
tempo de leitura de cadaamostra é no máximo 1 minuto. O maior gasto de tempo foi na
preparação das amostras, a matriz e o calibrante. A matriz e a amostra de asfalteno são
misturadas em razão de 250:1 respectivamente, antes de ser depositada no poço da placa de
amostragem. O procedimento está esquematizado na Figura 13. Os compostos utilizados na
calibração são peptídeos padrões: ACTH fragmento 18-39 (2465,1989 Da), P14R (1532,8582
Da) e Bradicinina fragmento 1-7 (756,3997 Da). O calibrante é dissolvido em uma solução
deacetonitrila a 50%. A matriz utilizada na calibração foi o ácido cinâmico, também dissolvido
em uma solução de acetonitrila a 50%, contendo 0,2 % de ácido fórmico. Calibrante e matriz são
colocadas na placa de análise - 0,8 μL de solução de calibrante, esperar secar e em seguida se
adiciona 0,8 μL de solução de matriz, após nova secagem os espetros são coletados.
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FIGURA 13. Preparação da amostra de asfalteno para ser analisada pelo MALDI TOF.

•

Cromatografia gasosa – Destilação Simulada (SimDis)

As análises de destilação simulada foram realizadas seguindo a norma ASTM D7169. Antes da
injeção, a amostra foi diluída em 2% em peso de dissulfeto de carbono com baixo conteúdo de
benzeno (Vetec). Dissulfeto de carbono de alta pureza foi usado como solvente devido a sua
miscibilidade com resíduos, ponto de ebulição baixo, e baixo fator de resposta no FID. Os
volumes de injeção foram de μL.
0,2 O forno do GC foi programado a uma rampa de
temperatura de -20 a 425ºC a razão de 15ºC/min. Padrões externos de referência de gás oil
(Wasson) foram usados, por serem semelhantes às amostras de petróleo cru utilizadas. Também
foram diluídos em dissulfeto de carbono próximo a 2% em peso. Foram realizadas análises de
compensação de linha base, exatamente como para uma análise convencional. A análise do
branco é necessária devido à ocorrência habitual de instabilidade inicial cromatográfica, devido
às condições extremas de temperatura que fazem a coluna suscetível ao sangramento. As análises
do branco devem ser realizadas periodicamente entre medidas de amostras porque a linha base
varia significativamente de amostra para amostra.
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•

Cromatografia liquida – Método SARA

Método de separação das diferentes frações (saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos) do
petróleo cru com ponto de ebulição maior a 200ºC. A obtenção destas frações tem várias
metodologias de análises. No presente trabalho foram utilizadas duas técnicas: a primeira,
descrita por Jokutyet al. (2000), foi empregada para a correlação matemática destas frações com
as técnicas NIR e de fluorescência. As análises da segunda técnica, descrita pelo ASTM D6560
(ou IP 143), foram utilizadas para as correlações dos espectros de massa (MALDI TOF) dos
asfaltenos.

Método 1.
O método empregado consiste em dissolver 2 g de petróleo cru em 25 mLde pentano. Depois de
agitar, decanta-se por 12 horas. O precipitado é formado por asfaltenos, que são removidos por
filtração e pesados. O filtrado (contendo os solúveis) são os maltenos, que serão fracionados na
coluna cromatográfica (empacotada com 30 g de sílica gel sob hexano). Uma alíquota de 2 mL
de maltenos é adicionada na coluna e os componentes apolares são os primeiros a eluir,
acrescentado 100 mL de hexano. Os aromáticos, compostos de baixa polaridade ou não polares
(Morrison, 1992), são eluídos com 100 ml de benzeno. Finalmente, a parte mais pesada dos
maltenos, as resinas, são eluídos com 200 mLda mistura etanol/diclorometano (1:1). Todos os
solventes das diferentes frações foram eliminados por destilação em vácuo e as frações pesadas
em um evaporador rotativo por 30 min. a 50ºC. A fração dos saturados é um líquido incolor, a
fração dos aromáticos é um líquido amarelo alaranjado e as resinas, a fração mais densa ou quase
sólida, é um depósito marrom. A Figura 14 apresenta o esquema da extração de cada fração:
primeiro a separação de asfaltenos e maltenos através do pentano, seguida da extração do
pentano dos maltenos para obter as frações de saturados, aromáticos e resinas através de
solventes de diferente polaridade.
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FIGURA 14. Esquema do procedimento SARA

Método 2.
A amostra é sonicada por 20 min e após ter sido tratada com n-heptano é deixada em repouso por
12 horas em um ambiente escuro, obtendo-se assim, por decantação, os asfaltenos iniciais. A
amostra é centrifugada, separando-se os asfaltenos, os quais são lavados consecutivamente com
n-heptano até não apresentar mais traços de malteno. São necessárias de 4 a 5 lavagens por
amostra, aproximadamente. O asfalteno, assim obtido, é solubilizado em tolueno.

3.1.4. Loop de petróleo
Um dos objetivos do projeto é contribuir para a implementação da metodologia de otimização
em tempo real, em refinarias, para a caracterização das correntes de alimentação do processo.
Especificamente o projeto baseia-se na caracterização do petróleo na faixa de temperatura de 30 50ºC, denominada área fria, situada na zona inicial do processo, na entrada da unidade. Com a
finalidade de reproduzir o comportamento do petróleo em condições reais está instalado no
Departamento de Engenharia Química de EPUSP (CESQ-USP) o circuito modelo, “loop”,
descrito no item 3.1.2. As análises no loop precisam de aproximadamente cinco litros de
amostra.

34

3.2.

Modelagem Matemática

A construção de um modelo de calibração envolve três etapas importantes: o pré-tratamento
espectral, a construção propriamente dita e a validação do modelo construído. Para cada etapa
existem diversas técnicas quimiométricas, as que foram utilizadas no presente trabalho foram
descritas no item 2.6. A modelagem matemática foi efetuada através do toolbox PLS 5.2 na
linguagem de programação Matlab v7.4 (R2007), para todos os modelos desenvolvidos.

A parte da modelagem matemática foi dividida em três grandes grupos: modelos de calibração
NIR, modelos de calibração de fluorescência - que compreende cada técnica desenvolvida
(convencional, EFT, EFS e TRF) - e modelos MALDI TOF, que envolve a predição de
asfaltenos.

3.2.1. Modelos NIR
Na primeira etapa: pré-tratamento espectral, foram utilizados algoritmos de alisamento,
derivadas (primeira e segunda) e média centrada, baseado no procedimento de Savitzky e Golay
(1964). O alisamento e a derivação teve um ajuste polinomial de grau 3 por mínimos quadrados
parciais e um filtro da amplitude espectral que varia para cada modelo entre 25 e 35 pontos. Para
o algoritmo da média centrada foi utilizada a idéia original de Geladi e Grahn (1996), revisada
por Wise e Geladi (2000), para mínimos quadrados.

Quanto à segunda etapa, foi construído o modelo PLS, segundo o método NIPALS. Para o
desenvolvimento desse método foram revisadas principalmente três referências: Geladi et al.
(1986), Martens e Naes (1989) e Kim H. Esbensen (2006).

Na terceira etapa foi implementada a técnica de validação cruzada, utilizando o algoritmo PLS
para as calibrações e previsões sucessivas. A escolha do número de componentes principais
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(variáveis latentes LV) é através do erro de previsão do modelo, descrito no item 2.6.3 da
validação e esquematizada na Figura 10, que explica que se utilizamos muitos componentes,
haverá uma redundância de informação em X, causando um sobre ajuste do modelo. Se o
número é insuficiente, ocorrerá um sob ajuste, significando que o modelo não é capaz de
capturar a variabilidade importante dos dados.

3.2.2. Modelos de Fluorescência
Neste grupo estão quatro conjuntos a serem modelados: fluorescência convencional,
fluorescência total, fluorescência sincronizada e fluorescência resolvida no tempo. A
metodologia empregada foi similar a modelagem NIR, tendo um passo a mais, que consiste no
desdobramento dos espectros tridimensionais para dados bi-dimensionais, sem perda de
informação. Alguns trabalhos na literatura (Ross &Laurgans, 1995) propõem a utilização de
técnicas multilineares (pré-tratamento e calibração) para manter a natureza original dos
espectros. No entanto, preferimos testar o desdobramento dos espectros e seu efeito nos modelos
de calibração.

3.2.3. Correlações de Massa pela técnica MALDI TOF
A técnica MALDI TOF foi empregada para as análises dos asfaltenos, compostos mais pesados
do petróleo. Os asfaltenos são operacionalmente definidos como material orgânico do petróleo
insolúvel em n-pentano ou n-heptano, sua estrutura e quantidade presentes são dependentes do
tipo de petróleo. No processamento, os asfaltenos são responsáveis pela formação de lamas,
devido a sua floculação, reduzindo o fluxo nos separadores, trocadores de calor e torres. Estes
causam envenenamento e redução da atividade das catálises e “hidrocracking”, por seu alto
conteúdo de heteroátomos, traças metálicas, e alta tendência de formação de coque (Speight,
1990; Bartholemew, 1994).
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As análises dos asfaltenos através do NIR ocasionam uma saturação do sinal, e analisado através
da fluorescência não apresenta sinal espectral.

A metodologia de modelagem matemática para os espectros MALDI TOF está baseada na
distribuição massa/carga de cada amostra e os espectros são relacionados qualitativamente com
cada propriedade física como porcentagem de asfaltenos, curvas SimDis e densidade API.
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4.

DISCUSSÃO DE RESULTADOS

Este capítulo apresenta os resultados e discussão dos dados assim como os modelos de
caracterização do petróleo através das diferentes técnicas analíticas apresentadas (espectroscopia
NIR, espectroscopia de fluorescência e espectrometria de massa).
O capítulo esta dividido em duas partes: a primeira descreve as análises dos espectros NIR (em
linha, fora de linha e comparação entre eles), dos espectros de fluorescência e as correlações dos
espectros de massa (MALDI TOF). A segunda parte é a modelagem matemática propriamente
dita, que apresenta as correlações matemáticas entre os espectros (NIR e fluorescência: total,
sincronizada e resolvida no tempo) e as propriedades físico-químicas do petróleo (viscosidade,
API, frações SARA e SimDis).

4.1. Análises espectrais prévias a modelagem matemática
4.1.1. Espectros NIR Off line
4.1.1.1.

Análises de compostos puros

Tendo como objetivo identificar picos de compostos puros em espectros do petróleo nas faixas
espectrais selecionadas. Realizaram-se análises de transmitância de cinco compostos
quimicamente puros: Benzeno, Ciclohexano, Isoctano, Heptano e Tolueno, obtendo-se resultados
satisfatórios. Na Figura 15 são apresentados os espectros do benzeno e do Ciclohexano (os
espectros dos outros três compostos são mostrados no apêndice). Da mesma forma, os compostos
puros estão localizados na faixa de 5660 – 5900 cm-1 que correspondem ao primeiro sobretom
das ligações CH das vibrações fundamentais, assim como das misturas CH 3 /CH 2 . Além disso, os
picos de menor intensidade do segundo sobretom CH e de suas combinações aparecem nas faixas
de 8150 – 8700 cm-1 e 6950 – 7350 cm-1, respectivamente. Os aromáticos estão em 8750 cm-1
(segundo sobretom CH), 6915 cm-1, 7050 cm-1 (combinações C-H, 5950 cm-1), e 4550 – 4650
cm-1 (combinações C-H, C=C), conforme está descrito na bibliografia (Hannisdalet al., 2005).
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(a)

(b)

FIGURA 15. Espectros NIR de alguns compostos puros voláteis presentes no petróleo:
(a) Benzeno, (b) Ciclohexano

4.1.1.2.

Aplicação do sensor ATR (Reflexão Total Atenuada)

Testes de repetibilidade
Para avaliar a repetibilidade espectral do sensor ATR, conjuntos de seis espectros de uma
amostra foram medidos a cada três minutos, utilizando como background o ar à temperatura de
15ºC. (temperatura ambiente).A cada seis espectros foi coletado um novo background para
observar se existe mudança significativa espectral ao transcorrer um determinado intervalo de
tempo. Na Figura 16 são apresentados os espectros NIR correspondentes a novos backgrounds
do ar para cada medida de uma mesma amostra. Na Figura 17 observa-se que os espectros
apresentam uma diferença significativa utilizando como background o ar. Odeslocamento de
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linha base é um efeito que ocorre em medidas desta natureza. A correção deste problema é feita
matematicamente através da análise da primeira derivada do espectro.

FIGURA 16. Espectros NIR medidos em intervalos de 3 minutos (sensor ATR)

FIGURA 17. Espectros NIR medidos em intervalos de 3 minutos na faixa 4500 – 8000 cm-1
(sensor ATR)
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FIGURA 18. Derivada primeira dos espectros NIR correspondentes a uma amostra medida em
intervalos de 3 minutos (sensor ATR)

Na Figura 18 e 19podemos observar que a primeira derivada do espectro e o desvio padrão do
espectro mostraram diferenças em varias faixas de interesse no infravermelho próximo,
especialmente em zonas onde se concentram as informações químicas (4500 – 6100 cm-1).
Mostrando que esta técnica apresentou baixa repetibilidade.

FIGURA 19. Desvio padrão relativo (linha vermelha) comparado com os seis espectros NIR do
respectivo conjunto (linha preta) utilizando sensor ATR

Influência do background com o sensor ATR
Como nos testes de repetibilidadecom o sensor ATR os espectros mostraram uma grande
variabilidade,testou-se o ociclohexano tendo como background o ar.
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A Figura 20 e 21 mostram os resultados obtidos.O procedimento de coleta dos espectros foi igual
que com o petróleo.Três repetiçõesde background foram realizados para uma mesma amostra de
ciclohexano em condições constantes. Os resultados mostram um desvio espectral muito grande,
aparentemente sem um padrão definido, pode ser que o ar não é um sistema ideal para ser
empregado comobackground.

FIGURA 20.Espectros do Ciclohexano com ar como background

FIGURA 21.Derivada primeira dos espectros do Ciclohexano com ar como background
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Foram testadas outras substancias como backgroundMgO e CCl 4 .Tanto o CCl 4 (Figuras 22 e 23).
quanto o MgO, não se mostraram também adequados como padrão de background.

Provavelmente esta técnica com o sistema utilizado não é adequada para estes sistemas líquidos,
e não sendo um problema de backgroundunicamente.

FIGURA 22. Espectros de petróleo bruto com CCl 4 como background

FIGURA 23. Derivada primeira de espectros de petróleo bruto com CCl 4 como background
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Foi realizado um último teste comparando-se a medição espectral ao empregar-se o CCl 4 e o
MgO como background. Os resultados estão apresentados na Figura 24. Utilizando-se CCl 4
como background obtém-se absorbâncias positivas em relação ao MgO, indicando que o CCl 4
apresenta menor absortividade na faixa NIR, sendo assim melhor candidato que o MgO, mas
ainda não aceitável para o sistema em estudo.

Com estes resultados podemos concluir que a metodologia utilizada com o sensor ATR para as
analises do petróleo não apresenta resultados satisfatórios.

FIGURA 24. Espectros de CCl 4 e MgO com backgroundsMgO e CCl 4 respectivamente

4.1.1.3.

Aplicação do sensor de Transmitância

Testes de repetibilidade com o sensor de transmitância
Para avaliar a repetibilidade espectral utilizando o sensor de transmitância, conjuntos de três
espectros de uma amostra foram medidos cada três minutos, utilizando o ar como background, à
temperatura de 15ºC.

Na Figura 25 são apresentados espectros de NIR do petróleo. O deslocamento de linha base é
corrigido através da derivada primeira como pode ser visualizado na Figura 26.
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FIGURA 25. Espectros NIR medidos no intervalo de 3 min na faixa de 4500 a 8000 cm-1
(Sensor de transmitância).

FIGURA 26. Derivada primeira dos espectros NIR medidos em intervalos de 3 min. (sensor de
transmitância)
Na Figura 27 é apresentado o desvio padrão relativo do espectro na faixa de 4500 a 8000 cm-1. O
resultado mostra que a precisão é aceitável.
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FIGURA 27. Desvio padrão relativo (linha vermelha) comparado com os espectros NIR (linha
preta) utilizando sensor de transmitância

Foi testada a estabilidade do sensor na medição de espectros em intervalos maiores de tempo,
considerando que neste intervalo não ocorre mudança apreciável dos espectros de petróleo. A
média dos espectros obtidos e suas respectivas derivadas são apresentadas nas Figuras 28 e 29. O
deslocamento espectral é corrigido através da derivada primeira dos espectros.

FIGURA 28. Espectros NIR medidos em dias diferentes
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FIGURA 29. Derivada primeira de espectros NIR medidos em dias diferentes

Efeito da temperatura do sistema no espectro NIR
No transporte de petróleo dos tanques para o processamento é comum ocorrer variações de
temperatura tanto devido à insolação, como por aquecimento do petróleo nos tanques. A
avaliação do efeito da temperatura das amostras nos espectros NIR é importante. De forma geral,
entende-se este efeito através da relação densidade-temperatura para hidrocarbonetos, na qual um
aumento da temperatura provocaria uma diminuição da densidade e, portanto, uma diminuição
das moléculas por unidade de volume no feixe de luz NIR que vai ao detector (menor
absorbância) e vice-versa.

Com o objetivo de avaliar este efeito, foram realizados ensaios medindo espectros a diferentes
temperaturas, em uma faixa entre 15 e 50ºC - a qual pode variar noduto entre os tanques de
armazenamento do petróleo e o processo de dessalgação

Foi realizado um tratamento térmico na amostra de petróleo, que consistiu em aquecer a amostra
à 50ºC e resfriá-la à 15ºC. Este tratamento térmico foi realizado para verificar se ocorreria
alguma modificação na amostra. Nas Figura 30 e 31 apresentam-se espectros NIRe suas
derivadas primeira antes e depois do tratamento térmico (T.T.).
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Observam-se pequenas diferenças na região 5000 – 5500 cm-1, que foram também identificadas
nos testes de repetibilidade. Possivelmente estas diferenças são devido a presença da água nas
amostras de petróleo, já que uma das bandas principais da água na região NIR é em 5405 cm-1.

Com o intuito de avaliar o efeito da temperatura na amostra de petróleo, se retiu o tratamento
térmico após 48 horas, não ocorrendo mudanças significativas nos espectros.

FIGURA 30. Comparação de espectros NIR antes e depois do T.T. a 15ºC no mesmo dia

FIGURA 31. Derivada primeira dos espectros NIR antes e depois do T.T a 15ºC
no mesmo dia
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Outra forma de avaliar o efeito da temperatura é através dos espectros residuais, que consiste na
subtração de todos os espectros entre si a diferentes temperaturas. Com este procedimento,
subtraindo um espectro do outro, pode-se avaliar o efeito da alteração da densidade. Destemodo
foram calculados os resíduos entre todos os espectros. Os resultados estão apresentados no
apêndice para todos os procedimentos onde, por exemplo, um delta igual a 5ºC corresponde à
diferença entre os espectros medidos a 15 e 20ºC, 20 e 25ºC, 25 e 30ºC.

Os ensaios realizados seguiram as seguintes condições e procedimentos: T 1 = 15ºC, T 2 = 20ºC,
T 3 = 25ºC, T 4 = 30ºC, T 5 = 40ºC, T 6 = 50ºC. A amostra de petróleo é representada por “p i ” (i =
1... 6).

Procedimento 1: (p 1 , T 1 , T 2 , T 3 , T 4 , T 5 , T 6 )
É obtido o espectro NIR da mesma amostra de petróleo a temperaturas de 15, 20, 25, 30, 40 e
50ºC. Um background é medido inicialmente. Durante a variação de temperatura o sensor
permanece imerso na amostra. Os resultados são apresentados nas Figuras 32 e 33. Observa-se
que mais do que uma tendência decrescente da absorbância com o aumento da temperatura
(Figura 32) ocorre um deslocamento de linha base. A alteração da informação contida nos
espectros verifica-se nas regiões 5000 – 5500 cm-1 e 7000 – 7500 cm-1 na derivada primeira
(Figura 33) principalmente.

FIGURA 32. Espectros NIR no tratamento térmico (procedimento 1)
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FIGURA 33. Derivada primeira dos espectros NIR no tratamento térmico (procedimento1)

Procedimento 2: (p 1 ,T 1 ) (p 1 ,T 2 ) (p 1 ,T 3 ) (p 1 ,T 4 ) (p 1 ,T 5 ) (p 1 ,T 6 )
A mesma amostra é medida em todas as temperaturas. A cada medida é obtido o background e o
sensor é limpo. Os resultados são apresentados nas figuras 34 e 35. Estes resultados são similares
aos do procedimento 1, porém nas regiões 5000 – 5500 cm-1 e 7000 – 7500 cm-1 observa-se uma
melhor relação sinal/ruído (Figura 35).

FIGURA 34. Espectros NIR no tratamento térmico (procedimento 2)
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FIGURA 35. Derivada primeira dos espectros NIR no tratamento térmico (procedimento2)

Procedimento 3: (p 1 ,T 1 ) (p 2 ,T 2 ) (p 3 ,T 3 ) (p 4 ,T 4 ) (p 5 ,T 5 ) (p 6 ,T 6 )
Os espectros NIR são medidos partindo-se de várias porções de um mesmo petróleo para cada
temperatura. Os resultados são apresentados nos gráficos 36 e 37. Quanto ao procedimento 3,
absorbâncias negativas foram obtidas na região 4600 – 5200 cm-1 aproximadamente (Figura 36),
porém nos espectros da derivada primeira evidencia-se uma boa relação sinal/ruído nas regiões
5000 – 5500 cm-1 e 7000 – 7500 cm-1 (Figura 37).
Portanto, pode-se concluir que a qualidade espectral na faixa entre 4500 – 8000 cm-1melhoram
quando são realizadas seguidas medições de background e limpeza do sensor a cada ensaio. Isto
se confirma na Figura 38 ao comparar os espectros da derivada primeira entre os três
procedimentos. É importante mencionar também as regiões que ficaram em evidência nos três
procedimentos (5000 – 5500 cm-1 e 7000 – 7500 cm-1) que pode ser devido a presença de água
nas amostras (item 4.1.1.2.)

Porém é o procedimento 1, que em termos práticos, apresenta a vantagem em um processo
industrialpela facilidade de manipulação. Concluindo que apesar de se observar uma pequena
melhora no sinal espectral quando é utilizado o procedimento 3, esta melhora não justifica
adotarmos este procedimento como padrão. Portanto o procedimento adotado foi o de número 1.
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FIGURA 36. Espectros NIR no tratamento térmico (procedimento 3)

FIGURA 37. Derivada primeira dos espectros NIR no tratamento térmico (procedimento3)
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FIGURA 38. Comparação da derivada primeira dos espectros NIR no tratamento térmico

Efeito da sonicação com o sensor de transmitância
As amostras de petróleo analisadas neste trabalho foram coletadas na refinaria antes do processo
de dessalgação, ou seja, nenhuma operação que altera a distribuição do material particulado
contido no petróleo havia sido realizada. A única certeza é a decantação das partículas mais
pesadas, que é o processo natural que ocorre durante a permanência do petróleo nos tanques de
armazenamento. Sendo assim, é possível ocorrer à presença de partículas menores suspensas. A
sonicação utiliza energia das ondas sonoras (ultrasom) para acelerar a dissolução dos sólidos,
rompendo as iterações intermoleculares, dispersando homogeneamente as partículas suspensas.
A avaliação do seu efeito nos espectros NIR foi o objetivo deste teste.

Como conseqüência da interação do ultra-som com a amostra ocorre o aquecimento da mesma.
Contudo este aquecimento não influência no resultado final.

O efeito da sonicação foi testado a duas temperaturas, 15 e 50ºC, incidindo ultra-som durante
intervalos diferentes de tempo (3, 10 e 20 minutos). As Figuras 39 a 41 apresentam os resultados.
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FIGURA 39. Efeito da sonicação a 15ºC nos espectros NIR

FIGURA 40. Efeito da sonicação a 50ºC nos espectros NIR
Na temperatura de 15ºC, observa-se o aparecimento de picos nas regiões 5000 – 5500 cm-1 e
7000 – 7500 cm-1, que provavelmente são da água, pelo que a sonição influenciaria com a
dissolução das partículas suspensas.Excetuando estas faixas do espectro em estudo, observa-se
que o efeito da sonição não é significativo a diferentes temperaturas.

FIGURA 41. Efeito da sonicação a diferentes temperaturas nos espectros NIR
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4.1.1.4.

Análises da faixa espectral

Baseados nos estudos realizados da faixa espectral NIR para compostos de petróleo (Chung,
2000), iniciamos nosso estudo na faixa de 4500 – 8000 cm-1, as quais foram divididas em quatro
regiões espectrais para escolher aquelas ricas em informação química (transições eletrônicas
fundamentais dos hidrocarbonetos na faixa NIR, item 4.1.1.1.) e que apresentem menor
quantidade de ruído. Além disso, evidências tanto teóricas quanto experimentais indicam que a
escolha das regiões espectrais pode melhorar significativamente a eficiência das técnicas de
calibração.
A Figura 42 (a) são apresentados os espectros NIR de 15 amostras de petróleo de diferente
densidade na faixa de 4500 – 8000 cm-1 com sua respectiva derivada primeira, Figura 42(b).
Pode-se observar que as intensidades das diferentes amostras são semelhantes e sobrepostas,
apresentando informação química de relevância na região de 4500 – 7600 cm-1.No gráfico
também se pode apreciar que nas bandas principais da água (5405 e 7353 cm-1) contem maior
ruído espectral, como nos gráficos analisados anteriormente.
As quatro regiões a serem estudadas foram escolhidas baseando na intensidade do sinal e na
literatura que classifica a região de combinações característica dos sobretons dos hidrocarbonetos
e de melhor repetibilidade com efeito desprezível da temperatura para o petróleo (Hannisdal et
al.,2005).
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FIGURA 42.(a) Espectros NIR de uma amostra de petróleo 15 amostras de petróleo na
faixa de 4500 – 8000 cm-1. (b) Derivada primeira do espectro apresentado em (a).
As regiões espectrais selecionadas são:
•

Faixa A: 4500 – 4700 cm-1

•

Faixa B: 5000 – 5600 cm-1

•

Faixa C: 5600 – 6100 cm-1

•

Faixa D: 6600 – 7600 cm-1

Os resultados das faixas A e C são apresentados na Figura 43 (os gráficos das outras faixas
sãomostrados no apêndice). Observa-se que o gráfico 43(a) é uma região de boa repetibilidade.
Esta região corresponde às combinações CH e C=C nos hidrocarbonetos. As faixas B e D não
apresentam informação espectral significativa nem boa repetibilidade podendo ser atribuído a
presença da água na amostra.O gráfico 43(b) é o que melhor representa informação espectral e
repetibilidade. Esta região corresponde ao primeiro sobreton das ligações CH das vibrações
fundamentais, assim como das misturas CH 3 /CH 2 .
Em todos os gráficos da Figura 43 observa-se deslocamento da linha base, que foi corrigido
através da derivada primeira (Figura 44).
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(a)

(b)

FIGURA 43. Espectros NIR de uma amostra de petróleo a seis temperaturas diferentes
em duas faixas espectrais. (a) 4500 – 4700 cm-1 e (b) 5600 – 6100 cm-1.

No gráfico 44 (a) pode-se observar pela derivada primeira que os espectros só apresentaram
deslocamento da linha base. O gráfico 44 (b) apresenta picos definidos com maior absorbância e
boa repetibilidade em todo seu comprimento.
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(a)

(b)

FIGURA 44. Derivada primeira dos espectros NIR de uma amostra de petróleo a seis
temperaturas diferentes em duas faixas espectrais. (a) 4500 – 4700 cm-1 e (b) 5600 – 6100 cm-1.

Considerando estas observações optou-se por escolher as regiões A e C para os pré-tratamentos
matemáticos iniciais.

4.1.1.5.

Pré-tratamento dos espectros Off-line

Como primeiro passo foi realizado o alisamento (smoothing) dos espectros, para diminuir o ruído
espectral, combinado com a derivada primeira, para eliminar o efeito do deslocamento da linha
base. Com este objetivo procede-se a otimizar os parâmetros de maior influência no alisamento.
O número do filtro da amplitude espectral (número de pontos utilizados para obter uma média) e
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o grau do polinômio (polinômio que melhor correlaciona os pontos do espectro) são os
parâmetros básicos a serem ajustados.
(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

Espectro original
Espectro alisado
FIGURA 45. Efeito da variação dos pontos do filtro da amplitude espectral na derivada
primeira de três espectros NIR de petróleos diferentes, com grau de polinômio fixo em 3.
(a) 5 pontos, (b) 15 pontos, (c) 25 pontos, (d) 35 pontos e (e) 45 pontos.
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A Figura 45 apresenta os resultados obtidos na variação dos pontos do filtro da amplitude.
Observa-se que conforme aumenta o número de pontos utilizados nofiltro, o ruído diminui, mas
temos a probabilidade de perda de informação (gráfico 45(e)). Se forem poucos pontos no filtro
(gráficos 45(a) e 45(b)) o ruído espectral é maior. Os gráficos 45(c) e 45(d) não apresentam
diferenças significativas.
De forma semelhante realizou-se o procedimento matemático para o polinômio de grau 4. O
efeito resultante deste tratamento foi análogo ao do grau 3.
Com o objetivo de observar as diferenças existentes entre os polinômios de grau 3 e 4, e de 25 e
35 pontos do filtro da amplitude espectral, procedeu-se a realizar a derivada segunda dos
espectros, pois esta oferece uma discriminação maior da diferença entre dados espectrais.
(a)

(b)

FIGURA 46. Derivada primeira de três espectros NIR com diferente grau no polinômio
de alisamento (a) grau 3 e (b) grau 4
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Na figura 46 podem-se observar os resultados obtidos na faixa de 5600 – 6100 cm-1. O
polinômio de grau 3 (gráfico 46(a)) mostra os dados com melhor alisamento, observando que
para 35 pontos do filtro da amplitude existe uma leve perda de informação na faixa de 5850 –
5950 cm-1. No polinômio de grau 4 (gráfico 46(b)) os espectros apresentam maior ruído, tanto
para 25 como para 35 pontos.
Com este resultadodos podemos concluir que a melhor faixa de trabalho para a calibração é na
união das duas faixas A e C, descritas inicialmente, e os melhores pré-tratamentos nesta faixa
são: smooting (filtro da amplitude espectral entre 25 e 35 com polinômio 3), seguido da primeira
derivada terminando com uma centralização dos dados no espectro médio. Este pré-tratamento
varia para cada temperatura SimDis, uma vez ingressadas as amostras na calibração.
Como foram utilizadas conjuntos de informação diferentes, teve-se o cuidado de não acentuar as
diferençasna união com a derivada primeira, foi por isto que se optou por eliminar o pico
resultante desta união depois de efetuada a derivada primeira. Estas informações foram utilizadas
na previsão da destilação simulada. A figura 47 mostra o espectro final que foi utilizado na
calibração.
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FIGURA 47. Espectro NIR ingressado para realizar os modelos de calibração.
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A figura 47 mostra os picos de maior informação química do petróleo: as bandas mais
importantes estão na faixa de 5665 – 5900 cm-1, que correspondem ao primeiro sobretom das
ligações C-H das vibrações fundamentais na faixa de 2800 – 3000 cm-1 e das misturas CH 3 /CH 2 .
Além disso, os picos de menor intensidade do segundo sobreton C-H e de suas combinações
aparecem nas faixas de 8150 – 8700 cm-1 e 6950 – 7350 cm-1 respectivamente. Os aromáticos
estão em 8750 cm-1 (segundo sobreton C-H), 6915 cm-1, 7050 cm-1 (combinações C-H, 5950 cm1

), e 4550 – 4650 cm-1 (combinações C-H, C=C) segundo Hannisdalet al. (2005).)

4.1.2. Espectros NIR no Looping de petróleo (on-line)
As análises em linha foram desenvolvidas para testar as variações de fatores como temperatura e
vazão na medição de espectros NIR na corrente de petróleo.
Foram feitos testes de variação da vazão na faixa de 0.20 – 0.45 m3/h (velocidade de
escoamento), e variação de temperatura na faixa de 15 – 40ºC. A Figura 48 representa o esquema
da posição do sensor NIR no loop para a medição de espectros e o sentido do fluxo de petróleo.

FIGURA 48. Representação esquemática da medição espectral no loop

4.1.2.1.

Testes de repetibilidade

Para avaliar a repetibilidade espectral no loop, conjuntos de seis espectros de uma amostra foram
medidos a cada três minutos, utilizando como background o ar. A temperatura desejada das
análises foi de 15ºC, porém observou-se instabilidade no equipamento para se manter numa
temperatura constante, principalmente em temperaturas baixas. Isto provocou uma oscilação da
temperatura de trabalho entre 15 e 16ºC. Cabe ressaltar que esta instabilidade está relacionada
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com as condições ambientais do experimento, sendo menos favorável a temperaturas ambientes
elevadas.
Os resultados são apresentados na Figura 49 para uma vazão de 0,30 m3/h (gráfico da derivada
primeira no apêndice). Os resultados para outras vazões são similares e não serão apresentados
neste trabalho. Como no caso dos espectros medidos fora do loop, que podem ser chamados de
espectros fora de linha ou off-line, o principal efeito observado é o deslocamento de linha base
que é corrigido com a derivada primeira. Observa-se uma relação sinal ruído levemente menor
nas regiões entre 4500 – 5500 cm-1 e 6200 – 8000 cm-1 aproximadamente, se comparados esses
espectros com aqueles medidos off-line (item 4.1.1.5).

FIGURA 49. Espectros NIR no loop (vazão = 0.30 m3/h)

4.1.2.2.

Efeito da variação da vazão

No transporte do petróleo na faixa em estudo (duto entre os tanques de armazenamento do
petróleo e o processo de dessalgação) ocorrem pequenas variações na vazão do escoamento
ocasionadas por variações da viscosidade ou densidade do petróleo devido à mudança da
temperatura (15 – 40ºC) ou pela mudança do petróleo a ser refinado.

Para avaliar o efeito da vazão nos espectros NIR no loop, foram analisadas amostras de petróleo
bruto para diferentes vazões que poderiam ter nessa regiãoa temperaturas. A Tabela 1 mostra as
vazões utilizadas com suas respectivas velocidades de fluxo. As temperaturas foram: 15, 20, 30 e
40 ºC.
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As vazões foram: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 e 0,45 m3/h.
TABELA 1. Medidas do fluxo volumétrico do petróleo analisadas através dos espectros NIR.
Vazões

Velocidade de fluxo

(m3/h)

(m/min)

0,20

26,32

0,25

32,89

0,30

39,47

0,40

52,63

0,45

59,21

Neste item os resultados são mostrados segundo a distribuição de vazões para cada temperatura.
Na Figura 50 apresentam-se os espectros a 15ºC. Novamente, o deslocamento de linha base é o
principal efeito observado pela variação da vazão no loop, sendo corrigido com a derivação,
porém apresentando nestes espectros distorção nas faixas 5000 – 5500 cm-1 e 7000 – 7500 cm-1.

É importante ressaltar que nesta temperatura observa-se o deslocamento da linha base no sentido
de maior absorbância. Porém, para as outras temperaturas analisadas observou-se o efeito
contrário. Isto poderia ser causado pela maior dificuldade de estabilização à temperaturas baixas
(principalmente 15ºC).

FIGURA 50. Efeito da vazão nos espectros NIR no loop à 15ºC
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Na Figura 51 apresentam-se os resultados do efeito da vazão à 20ºC. Observa-se o deslocamento
da linha base no sentido de menor absorbância. Porém, independente disso, a derivada primeira
dos espectros revela a similaridade entre os espectros medidos a diferentes vazões. Os resultados
para as temperaturas 30 e 40ºC são semelhantes aos mostrados nestas figuras, motivo pelo qual
não são apresentados.

FIGURA 51. Efeito da vazão nos espectros NIR no loop a 20ºC

Assim como no caso dos espectros fora de linha, calcularam-se os espectros residuais para o
efeito da vazão. A Figura 52 apresenta os espectros residuais representativos para todas as
possíveis combinações de diferenças. Um delta igual a 0,05 m3/h corresponde à diferença entre
os espectros medidos a 0,20 e 0,25 m3/h, 0,25 e 0,30 m3/h, 0,40 e 0,45 m3/h.
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FIGURA 52. Espectros NIR residuais referentes ao efeito da vazão no loop

Os espectros residuais revelam que o efeito da variação da vazão é quase constante em toda a
faixa NIR. Para vazões médias ou elevadas o efeito pode ser considerado desprezível. Vazões
pequenas podem influir negativamente na representação espectral.

4.1.2.3.

Efeito da variação da temperatura

Da mesma forma que com o efeito da vazão, para avaliar o efeito da temperatura nos espectros
NIR no loop, foram analisadas amostras de petróleo bruto para diferentes temperaturas e vazões.
As temperaturas foram: 15, 20, 30 e 40 ºC. As vazões foram: 0,20; 0,25; 0,30; 0,40 e 0,45 m3/h.

Neste item os resultados são mostrados segundo a distribuição de temperaturas para cada vazão.
A Figura 53 apresenta os espectros à vazão constante de 0,30 m3/h. Os resultados para as demais
vazões são similares e seguem o mesmo padrão e não serão apresentados aqui.

Observa-se que a temperatura tem o mesmo efeito de deslocamento de linha base que a vazão.
Isto se confirma na Figuras 54, onde se apresenta os resultados totais do impacto da mudança de
temperatura. Neste caso, observou-se um deslocamento no sentido de menor absorbância, sendo
coerente com o dito no item 4.1.1.6. A instabilidade na temperatura dos espectros, possível causa
das discrepâncias observadas, não impede que a derivada primeira represente a informação
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espectral contida de forma adequada, dependendo da região espectral, como discutido
anteriormente.

FIGURA 53. Efeito da temperatura nos espectros NIR no loop a 0,30 m3/h

FIGURA 54. Efeito total da temperatura nos espectros NIR no loop

Finalmente, calcularam-se os espectros residuais para o efeito da temperatura. A Figura 55
apresenta os espectros residuais representativos para todas as possíveis combinações. Um delta
igual a 5ºC corresponde à diferença entre os espectros medidos a 15 e 20ºC. Como esperado
pelas analises realizadas fora de linha, se observar que não existe mudança significativa nos
espectros NIR na faixa em estudo (4500 – 6100 cm-1). Calculando os residuais da derivada
primeira dos espectros verifica-se a minimização das diferenças por deslocamento da linha
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baseobservadas na Figura 55. Os pequenos ruídos observados nestes gráficos estão localizados
nas bandas principais da água.

FIGURA 55. Espectros NIR residuais referentes ao efeito da temperatura no loop

4.1.2.4.

Efeito da posição do sensor

Como foi apresentada na Figura 48 da representação esquemática da medição no loop, a fenda do
sensor poderia ser colocado em diferentes posições em relação ao sentido do fluxo do petróleo,
por esta razão foi estudado a influencia nos espectros NIR de possibilidade de mudança das
posturas do sensor no sistema.

Nos resultados dos testes no loop já apresentados o sensor NIR estava posicionado segundo o
ilustrado na Figura 48. Contudo, existem outras possibilidades de colocar o sensor no circuito
para fazer a medição dos espectros e, possivelmente, observar diferenças entre elas.

Considerando A = direção do caminho óptico e B = direção do fluxo de petróleo, as diferentes
posições do sensor na linha de petróleo podem ser representadas segundo a Figura 56, onde se
quantifica cada posição através do ângulo entre A e B. A medição de espectros foi realizada a
15ºC e vazão de 0,3 m3/h. A comparação entre os espectros é apresentada nas Figuras 57 e 58.

As figuras demonstram que não há ganho ou perda de informação se utilizada quaisquer das
posições testadas. O deslocamento de linha base, como em todos os ensaios realizados, é o efeito
observado (corrigido na primeira derivada).
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∠AB = 180°

∠AB = 0°

∠AB = 90°

FIGURA 56. Possíveis posições do sensor NIR no loop

FIGURA 57. Espectros NIR com diferente posição do sensor

FIGURA 58. Derivada primeira dos espectros NIR com diferente posição do sensor

4.1.3. Comparação de espectros on-line e off-line
Os testes realizados neste trabalho visam determinar a metodologia adequada através da qual a
medição de espectros NIR em linha seja possível. Com as informações disponíveis, pode-se fazer
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uma comparação direta entre os resultados obtidos inicialmente, off-line e os obtidos no circuito
fechado, on-line. A comparação pode ser dividida em três classes diferentes:

Comparação Tipo I. Comparação de espectros medidos à mesma temperatura (15ºC) - off-line
versus on-line (réplicas medidas com vazão igual a 0,30 m3/h). Os resultados são apresentados na
Figura 59. Obtêm-se resultados similares para as outras vazões analisadas.

Comparação Tipo II. Comparação de espectros medidos à mesma temperatura (15ºC) - off-line
versus on-line (vazões diferentes). Os resultados são apresentados na Figura 60.

Comparação Tipo III. Comparação de espectros off-line (15ºC) versus espectros on-line
medidos à temperaturas diferentes para uma vazão igual a 0,30 m3/h. Os resultados são
apresentados na Figura 61. Obtêm-se resultados similares para as outras vazões analisadas.

FIGURA 59. Espectros NIR on-line versus off-line (comparação tipo I)

FIGURA 60. Espectros NIR on-line versus off-line (comparação tipo II)
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FIGURA 61. Espectros NIR on-line versus off-line (comparação tipo III)

Observa-se claramente nas Figuras 59 – 61 que tanto os espectros off-line quanto on-line
correspondentes a uma mesma amostra representam, como é desejada, a mesma informação
espectral nos testes realizados em condições semelhantes (repetibilidade, tratamento térmico
etc.).

4.1.4. Espectros de Fluorescência
Para as medidas de fluorescência em estado estacionário, de amostras de petróleo cru no
laboratório, devemos condicionar os parâmetros a serem utilizados. O recipiente de amostragem
no fluorímetro é um fator importante a ser analisado. Estes recipientes dependem da amostra a
ser analisada. Geralmente o petróleo cru é um fluido preto altamente viscoso e com
altocoeficiente de absorção no visível. Este fenômeno conhecido como “efeito de filtro interno”
significa que a luz não pode penetrar profundamente na amostra a menos que a concentração seja
reduzida, isso pode ser conseguido através da diluição da amostra com um hidrocarboneto
alifático. Ciclohexano ou ciclopentano são comumente utilizados nestes casos. A diluição não só
modifica o "efeito de filtro interno", mas também as propriedades espectroscópicas da amostra
devido à mudança da concentração dos componentes (seja por diluição ou precipitação). Como o
objetivo último de nosso trabalho é o desenvolvimento de um sistema online em tempo real, a
operação de diluição está eliminada. Então, devemos buscar a melhor configuração possível para
minimizar o efeito de filtro interno e obter um espectro de fluorescência de qualidade. A Figura
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62 apresenta os resultados dos espectros coletados de uma mesma amostra com λ exc constante
em 285 nm, variando a configuração do recipiente de amostragem. A Figura 62, caso (a) mostra
o recipiente convencional de fluorescência (cubeta quadrada de 1 cm x 1 cm) com petróleo
diluído. O ponto ótimo de excitação se encontra no ponto médio da cubeta e a radiação incidente
(excitação) deve atravessar, desta forma, 0,5 cm de amostra, chegar com suficiente intensidade e
provocar uma excitação eficaz das moléculas, com a finalidade de obter uma emissão
suficientemente intensa para ser registrada. Da mesma forma, a radiação emitida pelas moléculas
no estado excitado deve atravessar novamente 0,5 cm de dissolução altamente adsorvente até
chegar ao detector, com uma possível alteração pelos processos de auto-absorção.
Os casos (b) e (c) apresentam as duas configurações típicas de recipientes triangulares, que são
utilizadas para minimizar os problemas da falta de excitação ou auto-absorção. Este tipo de
configuração permite uma excitação direta, já que a radiação incidente atinge diretamente o
ponto médio da cubeta sem necessidade de passar através da solução com perda conseqüente de
intensidade. Na configuração do caso (c) foi utilizada a metodologia “front surface” ou superfície
frontal de análise, que comumente é utilizada para sólidos. A amostra de petróleo foi colocada
em um recipiente de 1 mm de espessura e a superfície da mesma foi analisada. Para evitar o
problema de saturação, a superfície foi ligeiramente inclinada desviando a maior parte da
radiação refletida e evitando a saturação do detector.

FIGURA 62. Espectro convencional do petróleo a λ exc = 285 nm. (a) amostra em cubeta
convencional; (b) amostra em cubeta com inclinação de 45º (c) amostra em cubeta de superfície
frontal do recipiente
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Com a finalidade de determinar a importância da auto absorção, nas análises de fluorescência,
uma amostra de petróleo cru (1:525) foi diluída em ciclohexano. A Figura 63 apresenta os
espectros dessa amostra analisada com duas técnicas: através de um recipiente de superfície
frontal (curva sólida) e através de uma cubeta de geometria tradicional de 90º. Ambos espectros
foram normalizados para comparação. A razão sinal/ruído do espectro de superfície frontal é
muito melhor que o da configuração convencional. A redução drástica do sinal não é o único
efeito. Como podemos observar, o máximo do último espectro é deslocado devido à reabsorção
de comprimentos de onda curtos (maior energia) emitidos pela amostra. Empregando a técnica
de superfície frontal o problema de baixo sinal/ruído é resolvido e o efeito de filtro interno
minimizado. Efeitos similares têm sido observados por Ryder (2004) comparando scans de EFS
de uma amostra de petróleo medidos com a geometria de 90º tradicional e o recipiente de
superfície frontal.

FIGURA 63. Espectro de fluorescência normalizado diluído (1:525). Curva sólida em um
recipiente de superfície frontal. Curva sublinhada recipiente a 90º. λ excitação 337 nm.

4.1.4.1.

Espectros de Fluorescência convencional por emissão(EF)

Os espectros de emissão convencional em estado estacionário são obtidos utilizando um
comprimento de onda fixo de excitação de 337 nm. Como foi dito anteriormente (item 2.4.), na
espectroscopia de fluorescência a amostra é excitada por uma radiação eletromagnética de um
determinado comprimento de onda (UV-vis), fazendo as moléculas absorventes irem para um
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estado excitado e retornarem ao estado fundamental emitindo outra radiação, a qual é registrada.
Geralmente o comprimento de onda de excitação é fixado onde o cromóforo de interesse tem o
maior coeficiente de absorção. O comprimento de onda recomendado para o petróleo gira em
torno de 254 nm, admitindo a excitação dos compostos aromáticos mais leves (Filippova, E. M.
et al., 1993). O espectro total é medido (300 – 800 nm) e a intensidade da emissão a diferentes
comprimentos de onda é obtida. Este espectro é chamado de espectro de emissão de
fluorescência.
No caso do petróleo, amostra complexa com presença de muitos cromóforos distintos, observa-se
a sobreposição das bandas de emissão no espectro. Esta sobreposição dos sinais não permite
estabelecer bandas de emissão de compostos específicos presentes na amostra (Figura 64).
Porém, se observa uma clara correlação entre a intensidade e localização do máximo de emissão
e do grau API. Em geral, os petróleos crus leves apresentam bandas de emissão de fluorescência
mais intensas do que os petróleos pesados.

FIGURA 64. Espectro de emissão de fluorescência convencional de amostras de petróleo cru
com diferentes densidades API (λ excitação 370 nm)

Esta diferença de comportamento é devido à contribuição dos processos de desativação e
transferência de energia entre os distintos fluoróforos presentes na amostras. Quando uma
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molécula orgânica excitada emite radiação eletromagnética, como no caso da fluorescência, parte
desta radiação pode ser reabsorvida por outras moléculas presentes na mistura com o resultado
de um aumento da emissão em comprimentos de onda mais longos. Além disso, uma variedade
de outros processos físicos e químicos pode acelerar a desativação de um estado excitado. Esses
processos incluem reações no estado excitado, formação de complexos e colisão “quenching”
por espécies tais como o oxigênio ou íons metálicos. Em petróleos crus pesados, com uma
densidade mais elevada, os processos de “quenching” são mais pronunciados, o que se traduz em
uma redução da intensidade da fluorescência (Figura 64).
Normalizando estes espectros podemos ver como o máximo de emissão é deslocado até
comprimentos de onda mais altos à medida que o grau API aumenta (Figura 65). Este
deslocamento é uma forma de provar a existência de fenômenos de transferência de energia
dentro das amostras. A molécula excitada transmite energia à outra molécula, o qual implica uma
perda de energia total. A molécula receptora passa a um estado excitado e pode emitir, mas essa
emissão ocorrerá em longitudes de onda mais altas. Desta forma o deslocamento será mais
acentuado quanto mais fenômenos de transferência aconteçam dentro da amostra.

FIGURA 65. Espectros normalizados de fluorescência de amostras de petróleo com diferentes
graus API (λ excitação 370 nm)
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4.1.4.2.

Espectros de Fluorescência Total (EFT)

Como foi descrito no item (3.1.3) da metodologia experimental, a natureza da técnica de
fluorescência permite obter vários tipos de sinais tridimensionais, os quais contêm informação
distinta. Assim, podemos variar tanto a longitude de onda de excitação quanto à longitude de
onda de emissão, conseguindo como resposta uma superfície onde a intensidade de fluorescência
é representada pela fusão destes dois parâmetros. Esta é a metodologia de “Total
ScanFluorescence Spectrum” ou varredura total do espectro de fluorescência.
Os espectros de duas amostras analisadas por fluorescência total aparecem nas Figuras 66, 67 e
68. De maneira geral pode-se observar que os petróleos em estudo apresentam um máximo de
emissão entre 450 e 500 nm quando a amostra é excitada entre 250 e 300 nm. Este máximo de
emissão corresponde com o observado nos espectros de emissão registrados. Por sua vez, o mapa
de excitação apresenta uma estrutura com grande número de bandas distribuídas ao longo de
todo o espectro.
Assim, petróleos pesados apresentam o máximo de emissão a comprimentos de onda maiores,
devido aos fenômenos de transferência de energia (item 4.1.4.1) como se podem observar na
Figura 66. Cabe destacar a grande diferença de intensidade de emissão observada para petróleo
pesados e leves (Figuras 67 e 68). Todas essas informações levam a pensar que os modelos
desenvolvidos baseados no sinal tridimensional podem prever melhor que um modelo baseado
no espectro de emissão típico, já que contem maior informação da amostra em estudo.

FIGURA 66. Gráficos de contorno de duas amostras de petróleo estudado por fluorescência
total.
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Mas o espectro de fluorescência apresenta algumas inconveniências. Como foi dito, se mantém
fixo um intervalo de excitação e outro de emissão. Por isso, existe um ponto a partir do qual a
longitude de onda de excitação é maior que a de emissão e, por conseguinte a amostra não emite
neste intervalo. No mapa de contorno de duas amostras que mostra a Figura 66, aparece como
uma zona branca sem informação (canto direito inferior). Também há um ponto onde as
longitudes de onda coincidem e, portanto, é registrada a radiação proveniente da lâmpada que é
refletida na direção do detector. Isto é observado como uma diagonal sobre o mapa. As outras
duas diagonais correspondem aos harmônicos da longitude de onda de excitação. Estas diagonais
apresentam uma intensidade alta, já que é a proveniente da radiação direta da lâmpada, que é
uma desvantagem para o posterior desenvolvimento do modelo matemático, porque a maior
parte da informação utilizada vem da reflexão da radiação incidente e não das medidas das
propriedades espectroscópicas da amostra. Com um tratamento matemático do sinal prévio, a
modelagem, pode eliminar essas regiões sem informação ou com ruído, embora este seja um
procedimento trabalhoso. A Figura 66 apresenta os mapas de contorno de duas amostras sem
pré-tratamento. As Figuras 67 e 68 mostram o espectro de duas amostras depois do prétratamento do sinal.

(a)

(b)

FIGURA 67. Espectros de fluorescência Total de uma amostra de petróleo cru – API 32.98
(a) Diagrama topográfico em 3D; (b) Mapa de contorno.
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(a)

(b)

FIGURA 68. Espectros de fluorescência Total de uma amostra de petróleo cru – API 25.13
(a) Diagrama topográfico 3D; (b) Mapa de contorno

4.1.4.3.

Espectros de Fluorescência Sincronizada (EFS)

Seguindo a metodologia experimental (item 3.1.3) na fluorescência sincronizada os dois
monocromadores se encontram em movimento ao mesmo tempo. Assim uma faixa de longitude
de onda é fixa para a excitação e uma defasagem com respeito a essa primeira é determinada
para a emissão. Uma vez registrado o espectro de fluorescência sincronizada, a defasagem entre
excitação e emissão é variada e se registra um novo espectro. Como resultado, uma superfície de
resposta é obtida, com longitude de excitação em um eixo e a defasagem de longitude de emissão
com respeito a de excitação no outro eixo (Figura 69).
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FIGURA 69. Espectros de fluorescência total sincronizada de duas amostras de petróleo
(a) API = 32.23; (b) API = 29.34

Como se pode observar na Figura 69, o sinal obtido aporta uma importante informação espectral,
e não apresentam os inconvenientes da fluorescência total (item 4.1.4.2): zonas brancas (porque a
longitude de onda de excitação é sempre maior que a de emissão); e as diagonais procedentes das
lâmpadas e aos harmônicos das mesmas, já que em nenhum momento a defasagem entre os
monocromadores é zero ou igual a longitude de onda de excitação, o qual resultaria na diagonal
de excitação dos harmônicos. Estas vantagens diminuem o tratamento matemático dos espectros
antes da calibração propriamente dita.

4.1.4.4.

Espectros de Fluorescência Resolvida no Tempo (EFRT)

Para determinar-se o potencial da fluorescência resolvida no tempo para a caracterização e
classificação de petróleos, experimentos prévios de medida dos tempos de vida de diversos
petróleos foram planejados. Para isto, foi utilizado um equipamento SPC (Single
PhotonCounting) com uma longitude de excitação de 370 nm e registrando a emissão a 475nm
até obter 5000 contagens como máximo.
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FIGURA 70. Decaimento da emissão de duas amostras de petróleo de diferentes densidades,
excitado a 371 nm e registrando a emissão a 475 nm. Curva preta, API 33.5; Curva cinza, API
25.1.

A Figura 70 mostra o comportamento de duas amostras de petróleo de densidades diferentes. O
petróleo mais pesado (curva cinza) apresenta um tempo de vida mais curto e a intensidade de
fluorescência decai mais rapidamente ao longo do tempo. A intensidade do petróleo mais leve
(curva preta) decai mais lentamente, o que significa que as espécies emissoras em estado
excitado têm um tempo de vida maior. Este resultado revela o potencial da fluorescência
resolvida no tempo para a caracterização e classificação de petróleos.

A diferença entre os tempos de vida das diversas espécies presentes em uma amostra permite
desenvolver uma nova estratégia com a finalidade de evitar a já mencionada sobreposição do
sinal. Espécies com emissão na mesma região do espectro, mas com diferentes tempos de vida,
podem ser diferenciadas utilizando técnicas com resolução temporal. Empregando um
comprimento de onda de excitação fixa e registrando decaimentos a distintos comprimentos de
emissão vamos obter um sinal tridimensional no qual a intensidade de emissão será representada
em função da longitude de onda de emissão em nanômetros e o tempo em nano segundo. Esta
técnica é conhecida como fluorescência resolvida no tempo. Evidentemente a instrumentação
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necessária para adquirir um sinal deste tipo é muito mais complexa e cara que um fluorímetro
padrão. Do ponto de vista tecnológico, a diferença principal é a necessidade de uma fonte de
excitação pulsada. Atualmente, com o rápido desenvolvimento dos diodos LED (light
emissiondiode), encontram-se no mercado uma ampla gama de fontes de emissão pulsada
monocromática a um preço bastante reduzido, permitindo introduzir a fluorescência resolvida no
tempo no grupo de técnicas com possível aplicação industrial.

(a)

(b)

FIGURA 71. Espectro de fluorescência resolvida no tempo de dois petróleos de diferente
densidade API. (a) API = 32.98; (b) API = 25.13

A Figura 71 apresenta dois mapas de fluorescência resolvida no tempo para dois petróleos de
diferente densidade. Uma vez mais as diferenças entreas duas respostas são evidentes. Como
esperado, o petróleo mais pesado mostra uma intensidade menor que a do petróleo mais leve.
Também é observado que enquanto no petróleo leve o máximo encontra-se a uma longitude de
onda próxima a 520 nm, no petróleo mais pesado o máximo, de menor intensidade, é deslocado a
longitudes de onda maiores entre 580 – 600 nm. Este resultado é uma evidência a mais dos
fenômenos de transferência de energia que são dominantes nos petróleos pesados. Pode-se
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apreciar também que o tempo de vida das espécies emissoras é maior para petróleos leves (30 ns)
de que para petróleos pesados (20ns). No entanto, além da informação de intensidade e
deslocamento do máximo de fluorescência, de forma similar às obtidas com técnicas de estado
estacionário, esta técnica nos proporciona uma variável temporal. É de esperar una melhor
caracterização e classificação de petróleos una vez aplicada os métodos matemáticos oportunos
nestes dados experimentais.

4.1.5. Espectros de Massa – MALDI TOF
A base de dados está composta por 30 amostras de petróleo dentro de uma faixa de densidade
API de 24,46 – 34,18. Inicialmente foi realizada uma análise espectral para determinar a faixa de
coleta dos espectros. A maioria de picos significativos das amostras esteve entre 100 a 1200 Da
sendo a faixa escolhida para as análises.

4.1.5.1. Influencia da matriz
Em seguida foi realizada uma análise da influência da matriz nos espectros. A matriz tem como
função separar as moléculas do analito para prevenir interações moleculares (ou iônicas) analito
– analito durante o processo de ionização. O papel chave da matriz é de absorver a radiação, para
proteger o analito dos danos da radiação. Mas a matriz selecionada não só têm que ter boa
absorção da energia de ionização, é muito importante que suas características de solubilidade
sejam semelhantes as do analito, sendo MALDI uma técnica de ionização suave. Sendo assim
que os atributos desejáveis da matriz são:
•

Que as moléculas da matriz devem ter alta absortividade para a radiação laser, e

•

A matriz deve ser capaz de formar um solido cristalino fino com o analito.

Baseado nestes critérios foi escolhido como matriz de análises o 1,8,9 –Anthracenetriol, com
massa molar de 226,23 Da. Mas a massa molar da matriz encontra-se na faixa de analises do
petróleo pelo que inicialmente foi considerado realizar a subtração matemática do espectro da
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matriz do espectro da amostra, mas analises posteriores baseadas na literatura recente (Ancheyta
J. et al. 2009) demonstraram que o MALDI TOF é capaz de ler as amostras do petróleo e dos
asfaltenos sem a presença da matriz. A Figura 72 apresenta os espectros de uma amostra de
petróleo obtida com matriz (a) e a outra sem matriz (b). Observamos que os espectros
apresentam os mesmos picos com matriz e sem ela, variando a intensidade dos picos em cada
caso.A intensidade do espectro MALDI da amostra analisada com matriz é maior enquanto mais
homogênea e refinada seja a morfologia da formação de cristais dentro da matriz. Neste caso a
amostra de petróleo sem matriz apresenta maior intensidade que o espectro MALDI com matriz
na faixa menor a 1000 Da, confirmando que a intensidade dos picos no espectro não se vem
afetadas significativamente com a matriz.
(a)

(b)

FIGURA 72. Espectros de massa de uma amostra de petróleo (a) Com matriz de 1,8,9 –
Anthracenetriol (b) Sem matriz

4.1.5.2. Testes de repetibilidade
Para determinar a repetibilidade espectral, começamos a analisar os espectros de duas amostras
de petróleo primeiro em diferentes pontos da placa de amostragem e seguidamente em dias
diferentes. Como a repetibilidade obtida foi aceitável nos dois casos, foi realizada a analise da
repetibilidade do espectro em meses diferentes. Realizou-se o estudo da repetibilidade em três
meses consecutivos, para duas amostras de petróleo, obtendo-se resultados satisfatórios. Os

83

resultados são apresentados na Figura 73. Pode-se observar graficamente que só existe diferencia
na intensidade dos picos, mas não na distribuição de massa das mesmas. A mesma tendência foi
apresentada para a outra amostra analisada.
(b)
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FIGURA 73. Espectro de massa de uma amostra de petróleo analisada em diferentes meses (a)
Março; (b) Abril e (c) Maio.

4.1.5.3. Correlação entre os espectros de massa e as propriedades físicas do petróleo
Foram comparados os espectros de massa do petróleo com seu respectivo espectro de asfalteno,
com a finalidade de obter a distribuição mássica de cada um deles e determinar suas diferenças
espectrais. Os resultados dos espectros MALDI obtidos para cada amostra de petróleo e de seu
respectivo asfalteno foram analisadas por triplicata. O grupo analisado foi de 30 amostras. A
Figura 74 apresenta o espectro de uma amostra de petróleo e de seu asfalteno analisada na faixa
de 100 – 1000 Da. Pode-se observar que o espectro do petróleo contém maior quantidade de
picos na sua distribuição espectral, confirmando-se uma boa discriminação espectral dos
espectros de massa. Cabe ressaltar que era esperada uma maior quantidade de picos de baixa
massa molecular (100 – 500 Da) no espectro de petróleo, acontecendo o efeito contrario.
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Amostra de petróleo P237
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FIGURA 74. Espectro de massa pela técnica MALDI TOF (a) amostra de petróleo (b)
respectivo asfalteno da amostra de petróleo.

Seguidamenteprocurou-se a relação correspondente entre os espectros de massa e as
propriedades físicas convencionais do petróleo. MALDI TOF determina massas molares de
macromoléculas, pelo que utilizamos osasfaltenos (composto mais pesado do petróleo) para as
analises iniciais através desta técnica.

Foi trabalhado um grupo de 30 amostras, sendo obtidosanálises de viscosidade a 40C,
porcentagem de asfaltenos, densidade API e SimDis, como propriedades físicas convencionais.
Como os valores da densidade API das amostras analisadas são muito próximos, dificultando a
discriminação das amostras, foi utilizado a porcentagem de asfaltenos, viscosidade e SimDis
como propriedades físicas a serem correlacionadas.

Antes de iniciar as correlações dos espectros MALDI, as intensidades espectrais foram
normalizadas com a finalidade dehomogeneizar a relação das intensidades relativas dos
espectros.

85

Seguidamente foi realizado o histograma do número de picos de cada amostra para classificar
estes por faixas espectrais. As faixas mássicas utilizadas na classificação foram: 100 – 200; 200 –
300; 300 – 400; 400 – 500; 500 – 600; 600 – 700; 700 – 800; 800 – 900; 900 – 1000; 1000 –
1100; 1100 – 1200; 1200 – 1300; 1300 – 1400 e 1400 – 1500 m/z. A Figura 75 e 76apresentam a
distribuição de picos de duas amostras de asfaltenosa2% e 4% respectivamente, com diferentes
viscosidades. Observamos que a distribuição de picos de massa alta aumenta com a
viscosidade.Esta tendência é apresentada na maioria das amostras agrupadas por porcentagens de
asfaltenos, menos com 6%. Neste caso (Figura 77) as viscosidades das amostras escolhidas para
o estudo apresentam viscosidades muito próximas, pelo que não podemos ter uma analises
conclusiva de este grupo de dados.
O histograma de todas as amostras de asfaltenos é apresentado no apêndice.

(a)

(b)

FIGURA 75. Classificação de picos de duas amostras de asfaltenos (2%) através de histogramas.
a) p356, viscosidade (40ºC) = 8,2316cSt;b) p171, viscosidade (40ºC) = 16,0337 cSt
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(a)

(b)

FIGURA 76. Classificação de picos de duas amostras de asfaltenos (4%) através de histogramas.
a) p237, viscosidade (40ºC) = 17,4637 cSt; b) p197, viscosidade (40ºC) = 18,2147cSt

(a)

(b)
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(c)

FIGURA 77. Classificação de picos de três amostras de asfaltenos (6%) através de histogramas.
a) p221, viscosidade (40ºC) = 22,1730cSt; b) p194, viscosidade (40ºC) = 22,3360cSt, c) p162,
viscosidade (40ºC) = 22,788cSt

4.2. Modelagem Matemática
4.2.1. Modelos com Viscosidade, API e frações SARA
A base de dados estava composta por 50 amostras de petróleo bruto. Este conjunto foi
utilizado para construir o modelo (conjunto de calibração). Foram coletadas outras 5 amostras,
para aplicar o modelo inicialmente construído e testar a sua performance (conjunto de previsão).
O procedimento descrito acima foi utilizado na modelagem da viscosidade e da densidade. No
caso da análise SARA, foram analisadas 22 amostras, na qual todas elas foram utilizadas como
conjunto de calibração. Os espectros NIR foram medidos na faixa de 4500 a 6100 cm-1.

Modelos NIR
Antes da construção dos modelos, foi realizado o mesmo pré–tratamento espectral
(centralização, alisamento e derivada primeira) para todas as técnicas (item 4.1.1.9). Todos os
algoritmos computacionais utilizados foram implementados em Matlab. Os modelos foram
construídos pela técnica PLS e a validação foi realizada pela técnica de validação cruzada (modo
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leaveone out) através da qual se determinam o número de fatores a utilizar no modelo, ou seja,
determina a complexidade do mesmo.

Modelos de fluorescência
As mesmas amostras utilizadas para a calibração com os espectros NIR foram utilizados
para os espectros de fluorescência (Emissão, TF, SF e TRF). Os parâmetros da coleta para cada
técnica foi especificado na metodologia experimental (item 3.2.1).
Os espectros de fluorescência (TF, SF e TRF) foram inicialmente desdobrados de sua forma
matricial (tridimensional) para vetor (bidimensional). A Figura 78 mostra o espectro de
fluorescência sincronizada de uma amostra de petróleo antes e depois do desdobramento. Esta
técnica é uma das recomendadas pela bibliografia para o tratamento de espectros tridimensionais
(Lopez et al. 2008) embora os últimos anos se estejam utilizando com maior freqüência técnicas
de correlações matemáticas com os espectros tridimensionais originais (por exemplo o
PARAFAC).
Depois de convertidos os espectros, são tratados da mesma forma que os espectros NIR, com
os pré-tratamentos convencionais descritos.

(a)

(b)

FIGURA 78. Espectro de fluorescência sincronizada (a) espectro original; (b) espectro
desdobrado
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Resultados da Modelagem
Os resultados são apresentados nas Tabelas 2 e 3, os quais foram obtidos utilizando o
número de fatores determinados pela validação do modelo.
TABELA 2. Comparação da estatística R2 para os modelos desenvolvidos
Viscosidade

API

Saturados Aromáticos Resinas Asfaltenos

NIR

0.941

0.948

0,74

0,52

0,47

0,88

SF

0.973

0.972

0,98

0,81

0,89

0,79

TRF

0.997

0.894

0,99

0,88

0,94

0,99

TABELA 3. Comparação do erro de previsão (RMSEP) para a viscosidade e API

NIR
SF
TRF

Viscosidade
1.3311
1.0782
0.68151

API
0.2074
0.3665
0.9999

Na modelagem para previsão propriedade do petróleo, viscosidade, a espectroscopia FTR
apresentou os melhores resultados, com exceção no API. O valor superior de R2 no modelo TRF
revela um bom ajuste na calibração; contudo, a capacidade de previsão no API é inferior à
apresentada no modelo NIR e SF, conforme a Tabela 3. Isto é representado na Figura 79, onde
pode ser observado também que o NIR permite uma modelagem adequada através da boa
definição dos limites de construção do modelo para evitar o sobre ajuste do mesmo.
Na modelagem para previsão propriedade do petróleo, densidade API, o TRF também
apresentou os melhores resultados (na calibração e previsão). Embora o erro de previsão nas três
técnicas espectroscópicas tenha sido pequeno.
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FIGURA 79. (a) Comparação dos erros de calibração e previsão e (b) Comparação dos
valores medidos (pontos pretos) versus previstos (pontos vermelhos) para a viscosidade no
modelo NIR

Na modelagem para previsão das propriedades composicionais do petróleo (análise SARA), dois
aspectos limitaram a abrangência do estudo: o primeiro, a baixa repetibilidade da análise
experimental associada à dificuldade da sua execução (ASTM D4124) e, o segundo, o número
reduzido de amostras disponíveis que tornou difícil avaliar a capacidade da previsão dos
modelos. Entretanto, os resultados obtidos revelam de forma geral que a calibração pode
apresentar bons resultados (conforme a Tabela 3), ressaltando o fato que as técnicas de
fluorescência, SF e TRF, apresentam erros menores que a espectroscopia NIR. Esta tendência é
ilustrada na Figura 80, para o caso dos saturados.
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FIGURA 80. Comparação dos erros de calibração na modelagem do conteúdo de Saturados (%
peso) nas amostras de petróleo bruto

A melhor performance das técnicas de fluorescência em relação ao NIR observou-se também
(além do caso dos saturados) nas frações de aromáticos e resinas. Experimentalmente, estas três
frações são determinadas através da cromatografia líquida na análise SARA. Na Figura 81
apresentam-se os resultados da calibração para o caso dos saturados comparando as três técnicas
espectroscópicas. Para os asfaltenos, cuja determinação depende simplesmente do processo de
decantação após reação com n-pentano, a validação do modelo indica a espectroscopia NIR
como a que melhor representa o conjunto modelado. Isto é ilustrado na Figura 82. O valor alto de
R2 para TRF pode ser devido ao sobre ajuste do modelo, o que poderia ser melhor avaliado com
um conjunto de calibração maior.
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FIGURA 81. Comparação da performance de calibração das espectroscopias NIR e de
fluorescência na modelagem do conteúdo de Saturados (% peso)
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FIGURA 82. Comparação da performance de calibração das espectroscopias NIR e de
fluorescência na modelagem do conteúdo de Asfaltenos (% peso)
Finalmente, deve-se ressaltar o fato de que os espectros de fluorescência medidos, os quais são
dados tridimensionais, foram reduzidos em duas dimensões para serem aplicadas as técnicas
quimiométricas bidimensionais utilizadas, no caso do NIR. Trabalhos reportados na literatura
(Leurgans e Ross, 1992; Christensen, J. et al. 2005; Niazi, A. e Yazdanipour, A. 2007) propõem
a aplicação de outras técnicas de calibração no caso da fluorescência, de maneira multilinear,
com o objetivo de preservar a natureza original dos dados.
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4.2.2. Modelos NIR com SimDis

Dados SimDis
Para as curvas SimDis foi realizado uma análise de repetibilidade de todas as amostras. Algumas
amostras foram realizadas em datas diferentes. Cada amostra foi analisada mais de uma vez para
verificar a sua repetibilidade. Desta forma há amostras com 5 curvas SimDis, por exemplo,
analisadas em datas diferentes A repetibilidade foi analisada conforme ao ASTM D 7169/05.
Só as amostras dentro do desvio aceito pela norma foram colocadas dentro do modelo de
calibração. A Tabela 4 mostra todas as análises cromatográficas de uma amostra e o
procedimento para ser avaliada. A amostra p226 foi analisada em duas datas diferentes 11 e 23
de Fevereiro do 2010, sendo realizadas 3 análises, como mostra a tabela. As três curvas estão
dentro da repetibilidade que o método exige, sendo arbitrariamente escolhida a p226 B como
informação a ser introduzidasno modelo.
TABELA 4.Repetibilidade da amostra p226.
Data de análises

11-Feb-10, 19:33:42

23-Feb-10, 13:53:37

23-Feb-10, 12:44:37

Desvio Padrão ASTM (ºC)
0.55
1.40

P 226 A
71.7049
102.0589

P 226 B
72.3576
104.1559

P 226 C
72.4014
103.9723

1.30
1.90

148.7375
192.0834

150.6658
193.7275

149.6691
192.5614

2.60
2.90
3.00
3.30
3.50
4.30
4.70
5.30
6.40
7.20
8.60
9.40
11.60
16.70

230.0282
262.2801
293.1489
320.7117
352.6141
383.5266
414.7781
441.6328
467.9400
499.4670
534.3803
573.1176
614.1243
657.2107

231.7617
263.2634
293.8294
322.1222
353.7515
384.5658
415.5686
442.0883
468.2844
499.4531
533.8154
571.8998
612.4363
654.7921

229.9538
261.7384
292.1018
318.9441
350.9231
380.8954
411.9125
438.5937
463.9250
493.8725
527.0984
564.2772
603.5497
644.8627
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Modelagem
A base de dados utilizada na modelagem é composta por 39 amostras de petróleo bruto. Este
conjunto foi utilizado para construir o modelo (conjunto de calibração). Foram coletadas outras 6
amostras, para aplicar o modelo inicialmente construído e testar a sua performance (conjunto de
previsão).

Para a construção do modelo de calibração foram consideradas três etapas: o pré tratamento
espectral (item 3.2.1), a construção propriamente dita e a validação do modelo. Para cada etapa
existem diversas técnicas quimiométricas, para as quais foram utilizados os algoritmos do
toolbox PLS 5.2 do Matlab v7.4. (R2007).

Quanto à segunda etapa, foi utilizado o PLS (mínimos quadrados parciais) como técnica de
calibração, segundo o método NIPALS. As principais referências para a construção dos modelos
do algoritmo PLS ortogonal (que fornece componentes principais ortogonais entre si) para uma
variável dependente “y”, foram Martens e Naes (1989), Geladi et al. (1986), Haaland e Thomas
(1988), Projeto de tese de doutorado Francisco Falla (2006) e Pantoja, P. A. et al.(2009). Quanto
à terceira etapa, foram utilizadas amostras independentes do modelo de calibração para testar o
modelo construído.

O PLS é uma técnica de calibração linear que tem a vantagem de considerar a informação em Y
para a construção dos modelos, o que permite representar melhor a informação contida nos
espectros NIR em relação às propriedades físicas analisadas (Temperaturas SimDis). Foram
modeladas 17 temperaturas SimDis entre 125 e 675ºC.

Na figura 83 é apresentado o gráfico dos erros de calibração de uma temperatura do modelo. Este
gráfico é uma das ferramentas que nos ajudam a decidir o número de variáveis latentes do
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modelo de calibração, para evitar o sobreajuste. Para o presente modelo foram usadas 4 variáveis
latentes (LVs).

FIGURA 83. Erro de calibração do modelo a T = 150ºC
Para avaliar a performance dos modelos construídos foram calculados os erros de calibração
(Equação 3) e erros de previsão (Equação 1). Estes resultados são apresentados na Tabela 5, os
quais foram obtidos utilizando as variáveis latentes correspondentes a cada modelo.
TABELA 5. Erros de avaliação do modelo.

T (ºC)

LV

R2

RMSECV RMSEP RMSEC

125

3

0.677

0.32357

0.22735

0.15147

150

6

0.674

0.6125

0.1936

0.2955

175

10

0.931

0.8892

0.4430

0.1787

200

10

0.931

1.0724

0.6366

0.2151

225

8

0.889

1.1029

0.6321

0.3857

250

8

0.891

1.3350

0.7470

0.4572

300

8

0.898

2.0538

1.3079

0.5593

325

4

0.629

2.2386

0.9549

1.4771

350

9

0.929

2.1574

0.8838

0.6453

400

8

0.896

2.8387

1.3251

0.8575
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425

8

0.898

2.9419

1.2631

0.8816

450

13

0.952

3.2215

1.5855

0.4448

500

5

0.729

2.8101

1.5218

1.5339

550

4

0.783

3.1125

2.7594

1.2480

600

10

0.8340

3.0542

4.1047

0.6224

650

9

0.8000

3.4169

4.8331

0.8925

675

6

0.7040

3.9361

4.7146

1.8115

A figura 84 apresenta a linearidade dos valores calculados e experimentais do modelo a algumas
temperaturas. Podemos observar que o gráfico apresenta uma boa correlação entre os dados
medidos e previstos (R2 ≅0,8). Porém, é importante realçar a necessidade de um conjunto de
calibração mais robusto em termos de características composicionais.
T 125ºC

4
3.8

R2 = 0.677
3 Latent Variables
RMSEC = 0.15147
RMSECV = 0.32357
RMSEP = 0.22735

3.6

T predito (ºC)

3.4
3.2
3
2.8
2.6
2.4
2.2
2

2

2.2

2.4

2.6

2.8

3
3.2
T medido (ºC)

3.4

3.6

3.8

4

FIGURA 84. Gráfico de paridade de uma temperatura da curva SimDis (T = 125ºC)

Os gráficos de paridade de cada temperatura correspondentes a SimDis são apresentados no
apêndice.
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5.

CONCLUSÕES

NIR - Sensor ATR
Foram testadas diferentes backgrounds (ar, MgO e CCl4) com a finalidade de melhorar os sinais
espectrais, indicando que o CCl4 apresenta menor absortividade na faixa NIR, sendo assim o
melhor candidato,mas também não apresentavam repetibilidade. Concluímos que com o sistema
e a metodologia empregados, o sensor ATR não era adequado para o sistema em estudo.

NIR - Sensor Transmitância
O sensor de transmitância demonstrou ser mais robusto que o sensor ATR, não somente pela
manipulação e cuidados necessários menos exigentes, mas principalmente pela qualidade de
extração e representação da informação NIR contida nos espectros de amostras de petróleo bruto.
Com este sensor, os espectros NIR apresentam boa repetibilidade principalmente na faixa entre
4500 – 8000 cm-1, região onde está contido o maior número de informações químicas do
petróleo.

A técnica da sonicação não apresentou mudanças significativas nos espectros NIR na faixa de
interesse (4500-4700 cm-1 e 5600 a 6100 cm-1).

O circuito fechado (experimentos do “loop” de petróleo) permitiu avaliar o efeito de fatores
como as variações de temperatura e vazão, que poderiam ocorrer no ambiente industrial de uma
refinaria. A repetibilidade foi analisada, e os resultados foram satisfatórios, como no caso offline. As condições ambientais aumentam o ruído da medida espectral que, no entanto é atenuada
através de tratamento matemático dos espectros (suavizar a curva “smoothing” e aplicação da
primeira derivada).

As variações de temperatura e vazão provocam principalmente deslocamentos de linha base nos
espectros. Os espectros residuais revelaram que dependendo da faixa espectral escolhida, ambos
os efeitos podem considerar-se desprezíveis.
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Finalmente, a posição do sensor (relativo ao posicionamento da fenda, frente ao escoamento do
petróleo) não mostra alterações significativas na faixa de interesse (5600 a 6100 cm-1).

A comparação realizada entre os resultados obtidos através da análise off-line e on-line
(considerando as faixas espectrais de interesse) mostra as vantagens da utilização do sensor de
transmitância on-line na aplicação em escala industrial.

Correlações NIR - SimDis
Neste trabalho, a análise SimDis de amostras de petróleo bruto processado numa refinaria
brasileira foi satisfatoriamente estimada quando a técnica PLS foi aplicada na construção dos
modelos de predição a partir do NIR nas faixas espectrais sinaladas (4500 – 4700 cm-1 e 5600 –
6100 cm-1). Foi mostrado que o NIR é uma técnica que permite extrair informações relevantes do
petróleo bruto, permitindo a predição das condições de operação das unidades de uma refinaria
de petróleo. Esta predição é obtida a partir da utilização da curva SimDis reconstruída a partir do
espectro NIR graças aos modelos PLS construídos no desenvolvimento do trabalho.

Espectroscopia de Fluorescência
A espectroscopia de Fluorescência foi capaz de fornecer informações químicas de amostras
complexas como o petróleo cru e suas frações (saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos),
podendo a partir dessas informações identificar diferentes propriedades do petróleo.Diversas
técnicas de fluorescência foram testadas com um extenso grupo de amostras de
petróleo.Dispomos hoje, de um banco de dados espectroscópicos de fluorescência de petróleos.

Enquanto aos modelos matemáticos usando distintas ferramentas (PLS) baseadas nos dados
experimentais obtidos na etapa experimental apresentam o potencial da fluorescência em termos
de previsão. Não obstante, a qualidade da predição atual não é ainda aceitável.

Espectrometria de Massa
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A análise inicial realizadas por espectrometria de massa, quanto a sua distribuição de massa,
além de fornecer informações químicas importantes, é capaz de se relacionar satisfatoriamente
com as propriedades físicas convencionais, como a porcentagem de asfaltenos e a viscosidade do
petróleo, obtendo-se uma discriminação aceitável entre as amostras, tanto no caso da viscosidade
como a da SimDis.

Geral
Metodologias alternativas de caracterização de petróleo através da calibração de modelos de
previsão de propriedades físicas e físico-químicas foram desenvolvidas com resultados
satisfatórios. A espectroscopia NIR comprova ser uma ferramenta analítica poderosa
apresentando os melhores resultados na modelagem da viscosidade e da densidade.

A

espectroscopia EFRT apresenta resultados promissores na modelagem das frações SARA, onde é
necessário verificar a capacidade de previsão da técnica, principalmente no caso dos saturados,
aromáticos e asfaltenos, tornando-se indispensável um conjunto maior de amostras. Para o
tratamento dos espectros de fluorescência, tem-se a possibilidade de aplicar técnicas
quimiométricas multilineares que permitam manter a natureza tridimensional dos perfis
espectrais.
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7.

PROPOSTAS PARA A CONTINUAÇÃO DA PESQUISA

No presente trabalho foram desenvolvidas metodologias de caracterização de petróleo bruto
através de técnicas espectrométricas como Espectroscopia NIR, Espectroscopia de Fluorescência
e Espectrometria de Massa através da técnica MALDI TOF.

Propostas de aprofundamento da pesquisa realizada:
1. Desenvolver metodologias de caracterização utilizando os espectros de fluorescência
resolvida no tempo (que apresentou os melhores resultados nos modelos de calibração)
através de técnicas tridimensionais de calibração como PARAFAC e multiway-PLS
(Christensen, J. et al. (2005); Niazi, A. e Yazdanipour, A. (2007)) para a construção dos
modelos de calibração.

2. Desenvolver a metodologia das analises SARA, para a obtenção da composição química
dos maltenos (compostos solúveis em n-heptano), através de HPLC (Cromatografia
liquida de alta eficiência) técnica cromatográfica que usa a fase móvel a alta pressão,
quepermite a redução do diâmetro das partículas da fase estacionaria, promovendo uma
separação mais eficiente dos componentes da amostra (saturados, aromáticos e resinas).
Além disso, a técnica promete uma melhora significativa na repetibilidade das frações
obtidas por seu alto grau de precisão.

3. Estudo mais detalhado da caracterização do petróleo através da espectrometria de massa
baseado na técnica MALDI TOF: primeiro aumentando o número de amostras de estudo
com maior heterogeneidade em sua composição, para obter resultados mais robustos;
segundo realizar análises das tendências dos picos dos espectros obtidos com outras
propriedades do petróleo (curvas SimDis, SARA, entre outras).
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4. Estudar por espectrometria de massa através de técnicas como MALDI TOF/TOF, GCMS e GC/GC/MS a composição química das frações do petróleo (saturados, aromáticos e
resinas) com a visão de quantificar seus compostos químicos.
5. Utilizar a caracterização do petróleo para desenvolvimento de inferências de propriedades
dos produtos oriundo de sua destilação.
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Apêndice
Apêndice 1 : Análises dos compostos puros
(a)

(b)

(c)

FIGURA A1. Espectros NIR de alguns compostos puros voláteis presentes no petróleo: (a)
Isooctano; (b) Tolueno; (c) n-heptano.
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Apêndice 2 : Influência do background com o sensor ATR

FIGURA A2. Espectros do ciclohexano com MgO como background

FIGURA A3. Derivada primeira dos espectros do ciclohexano com MgO como background
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FIGURA A4. Espectros de petróleo bruto com MgO como background

FIGURA A5. Derivada primeira de espectros de petróleo bruto com MgO como background
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Apêndice 3 : Influência da fibra óptica com o sensor ATR

FIGURA A6. Derivada primeira dos espectros de ciclohexano + CaCl 2 utilizando fibra
óptica

FIGURA A7. Derivada primeira dos espectros de ciclohexano + CaCl 2 sem fibra óptica

Apêndice 4 : Testes de repetibilidade com o sensor de transmitância

FIGURA A8. Espectros NIR medidos em intervalos de 3 minutos (sensor de
transmitância)
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Apêndice 5: Efeito do tratamento térmico com o sensor de transmitância

FIGURA A9. Espectros NIR residuais do procedimento 1

FIGURA A10. Espectros NIR residuais do procedimento 2

FIGURA A11. Espectros NIR residuais do procedimento 3
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Apêndice 6: Efeito da sonicação com o sensor de transmitância

FIGURA A12. Efeito da sonicação a 15ºC na derivada primeira dos espectros NIR

FIGURA A13. Efeito da sonicação a 50ºC na derivada primeira dos espectros NIR

FIGURA A14. Efeito da sonicação a diferentes temperaturas na derivada primeira dos espectros
NIR
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Apêndice 7: Análises da faixa espectral
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FIGURA A15. Espectros NIR de uma amostra de petróleo a seis temperaturas diferentes
em quatro faixas espectrais. (a) 4500 – 4700 cm-1 (b) 5000 – 5600 cm-1, (c) 5600 – 6100
cm-1 e (d) 6600 – 7600 cm-1
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FIGURA A16. Derivada primeira dos espectros NIR de uma amostra de petróleo a seis
temperaturas diferentes em quatro faixas espectrais. (a) 4500 – 4700 cm-1, (b) 5000 – 5600
cm-1, (c) 5600 – 6100 cm-1 e (d) 6600 – 7600 cm-1
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Apêndice 8: Espectros NIR no Looping de petróleo (on-line)
8.1. Testes de repetibilidade

FIGURA A17. Derivada primeira dos espectros NIR no loop (vazão = 0.30 m3/h)
8.2.Efeito da variação de vazão

FIGURA A18. Efeito da vazão na derivada primeira dos espectros NIR no loop a 15ºC

FIGURA A19. Efeito da vazão na derivada primeira dos espectros NIR no loop a 20ºC
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8.3.Efeito da variação de temperatura

FIGURA A20. Efeito da temperatura na derivada primeira dos
espectros NIR no loop a 0.30 m3/h

FIGURA A21. Efeito total da temperatura na derivada primeira dos espectros NIR no loop

123

Apêndice 9: Comparação de espectros on-line e off-line

FIGURA A22. Derivada primeira dos espectros NIR on-line versus off-line (comparação
tipo I)

FIGURA A23. Derivada primeira dos espectros NIR on-line versus off-line
(comparação tipo II)

FIGURA A24. Derivada primeira dos espectros NIR on-line versus off-line
(comparação tipo III)
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Apêndice 11: Gráficos de paridade das temperaturas da curva SimDis
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Apêndice 11: Distribuição dos picos dos espectros de massa dos
asfaltenos através de histogramas
2% de asfalteno
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FIGURA A25. Distribuição de picos de massa com 2% de asfalteno.
3% de asfalteno
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FIGURA A26. Distribuição de picos de massa com 3% de asfalteno.
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FIGURA A27. Distribuição de picos de massa com 4% de asfalteno
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FIGURA A28. Distribuição de picos de massa com 5% de asfalteno
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FIGURA A29. Distribuição de picos de massa com 6% de asfalteno
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FIGURA A30. Distribuição de picos de massa com 7% de asfalteno

