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Resumo
Óleo pesado é um tipo de petróleo mais viscoso e que contêm teores maiores de
componentes mais pesados do que os óleos convencionais. As características deste tipo
de óleo são um problema para operações de recuperação e refino. O cascalho de
perfuração é uma mistura contendo rochas e fluido que são gerados durante a perfuração
de poços de petróleo e a destinação desses cascalhos é uma importante questão ambiental.
O objetivo desta tese é verificar o efeito da adição de resíduo de cascalho de perfuração
e de uma argila plástica na pirólise de um óleo pesado. Foram realizados estudos de
caracterização do óleo, da argila e de duas frações de cascalho contendo resíduo de fluido
de perfuração (frações grossa e fina) por Termogravimetria (TG), Termogravimetria
Derivada (DTG), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), Termogravimetria
acoplada a Espectrometria de Massas (TG-MS) e Cromatografia Gasosa acoplada a
Espectrometria de massas (CG-MS). A análise SAP (Saturados, Aromáticos e Polares)
do óleo mostrou um teor aproximado de 33% de saturados, 21,5% de aromáticos e 45%
de polares. A análise por CG-MS mostrou uma variedade de 9 compostos saturados e
uma grande variedade de compostos aromáticos da classe de fenantrenos, pirenos e
naftalenos. A pirólise do óleo pesado analisada por termogravimetria indicou a ocorrência
de 3 etapas de perda de massa, que estão associadas a volatilização da água e dos
compostos orgânicos leves (1ª etapa), craqueamento térmico dos compostos orgânicos
intermediários (2ª etapa) e craqueamento térmico dos compostos orgânicos pesados (3ª
etapa). Foram realizadas adições de cascalho ao óleo pesado e avaliados os rendimentos
de pirólise em escala de bancada das frações condensáveis e não condensáveis utilizando
a tecnologia TTRM® (Tratamento Térmico de Resíduos Multifásicos). Os resultados
mostraram um rendimento máximo de aproximadamente 31%, de frações condensáveis
para a pirólise do óleo puro e de 32% para a pirólise do óleo com adição de 30% em massa
de cascalho de perfuração. Esse baixo rendimento ocorreu devido à baixa taxa de
transferência de calor no sistema de bancada utilizado. Por esta razão, foi montado e
utilizado novo protótipo de pirólise em escala de bancada usando cadinho de alumínio
com tampa furada. Foram realizados estudos cinéticos, por análise térmica, da pirólise do
óleo pesado e do óleo com adição de 19% das duas frações de cascalho de perfuração e
de argila plástica observando-se uma redução significativa da energia de ativação na 1ª e
2ª etapas, indicando terem atividade catalítica nessas etapas. As análises por TG-MS
mostraram que a ação catalítica da argila e da fração grossa de cascalho de perfuração
ocorre por diferentes mecanismos. Apesar da argila apresentar maior efeito de redução da
energia de ativação, os produtos gasosos formados a partir da pirólise da mistura com
cascalho apresentaram um perfil mais diversificado.
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Abstract
Heavy oil is a high viscous type of oil and contains higher contents of heavier components
than conventional oils. The characteristics of this type of oil are a problem for recovery
and refining operations. Drilling cuts are mixtures containing rocks and fluids that are
generated during the drilling of oil wells and their disposal is an important environmental
issue. The purpose of this thesis is to verify the effect of the addition of drilling cut residue
and a plastic clay on the pyrolysis of a heavy oil. Characterization studies of oil, clay and
two fractions of drilling cuts containing fine and coarse fractions were performed by
Thermogravimetry (TG), Derivative Thermogravimetry (DTG), Differential Scanning
Calorimetry (DSC), Thermogravimetry coupled to Mass Spectrometry (TG-MS) and Gas
Chromatography coupled to Mass Spectrometry (GC-MS). The SAP (Saturated,
Aromatic and Polar components) analysis of the oil showed an approximate content of
33% saturated, 21.5% aromatic and 45% polar components. GC-MS analysis showed a
variety of 9 saturated compounds and a wide variety of aromatic compounds of
phenanthrene, pyrene and naphthalene groups. The pyrolysis of the heavy oil analyzed
by thermogravimetry indicated the occurrence of 3 mass loss stages, which are associated
with the volatilization of water and light organic compounds (1st stage), thermal cracking
of the intermediate organic compounds (2nd stage) and thermal cracking of the heavy
organic compounds (3rd stage). Drilling cuts addition was done to heavy oil and the bench
scale pyrolysis yields of the condensable and non-condensable fractions were evaluated
using TTRM® Technology (Thermal Treatment of Multiphasic Residues). The results
showed a maximum yield of approximately 31%, of condensable fractions for the
pyrolysis of the pure oil and 32% for the pyrolysis of the oil with addition of 30 mass%
of drilling cuts. Low yield occurred due to the low rate of heat transfer in the bench system
used. For this reason, a new bench scale pyrolysis prototype was assembled using
aluminum crucible with holed lid. Kinetic studies of the pyrolysis of the heavy oil and of
its mixtures with addition of 19% of the two fractions of drilling cuts and plastic clay
were performed by thermal analysis, observing a significant reduction of the activation
energy in the 1st and 2nd stages, indicating that they have catalytic activity in these stages.
TG-MS analysis showed that the catalytic action of the clay and of the coarse drilling cuts
during oil pyrolysis occurs through different mechanisms. Although the clay presented a
greater effect on the reduction of the activation energy, the gaseous products formed from
the pyrolysis using drilling cuts presented a more diversified profile.
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CAPÍTULO 1: INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

1.1 Introdução
Óleo pesado é um tipo de petróleo viscoso e que contem altos teores de enxofre em
comparação do petróleo convencional. Devido às suas características, operações de
recuperação e refino deste tipo de óleo são mais dificultosas, exigindo gastos maiores.
O termo óleo pesado é frequentemente usado de forma errônea em referência ao óleo
combustível residual, que é um derivado do petróleo proveniente da destilação. Enquanto
o óleo pesado se refere ao óleo cru de alta viscosidade.
Quando comparado ao petróleo convencional, o óleo pesado tem relativamente
pequenas proporções de constituintes voláteis de baixa massa molecular e apresenta
maiores teores de compostos pesados e menos voláteis. A fração pesada dos óleos pesados
é constituída de uma complexa variedade de compostos contendo uma mistura de
compostos com altos pontos de fusão e altos pontos de fluidez, que geralmente
contribuem para a sua baixa fluidez (SPEIGHT, 2013).
O volume de petróleo produzido no mundo em 2016 aumentou em 446 mil de
barris/dia (0,5%) em relação a 2015, passando de 91,7 milhões de barris/dia para 92,2
milhões de barris/dia. O Brasil se situou na nona posição, após o acréscimo de 3,2% no
volume de óleo produzido, totalizando 2,6 milhões de barris/dia (2,8% do total mundial)
(ANP, 2017). A produção nacional de óleo pesado em maio de 2018 correspondeu a
14,7% do total (ANP, 2018).
O cascalho de perfuração é formado durante a perfuração de poços de petróleo. A
broca promove o corte da formação rochosa, gerando pequenos fragmentos de rocha, que
são os cascalhos de perfuração.
De acordo com Pires (2009) a produção de cascalho é de 13 m² a cada 100m de
perfuração para poços em terra. A quantidade de cascalho produzida por ano na região
central do mar do Norte é de 700 mil m³ e na região norte do mar do norte é de 500 mil
m³ por ano (OIL AND GAS UK, 2009). De acordo com Trannum (2011), os resíduos de
cascalho despejados em sedimentos em corpos d’água de baixa profundidade aumentam
o consumo de oxigênio e nitrato, persistindo o efeito por mais de 6 meses. Além desses
efeitos, estudos mostram que é possível a ocorrência de interação entre o fluido de
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perfuração e os sedimentos circundantes, especialmente em formações rochosas
permeáveis,

favorecendo

a

penetração

dos

fluidos

(DONALDSON

E

CHERNOGLAZOV, 1987).
Os cascalhos de perfuração contaminados com fluidos de perfuração de base
aquosa (contem menos de 1% de hidrocarbonetos) podem ser depositados em lâminas
d’água, sob certas condições de exigência, de acordo com o Ibama. No entanto, os
cascalhos contendo fluido em base óleo podem provocar uma maior contaminação nos
corpos d’água, conforme relatado por estudos disponíveis na literatura. Dessa forma, a
destinação dos cascalhos de perfuração é uma importante questão ambiental.
Devido à existência de fato de serem constituídos de hidrocarbonetos, alguns tipos
de óleo pesado possuem um alto potencial energético. Esse potencial pode ser
transformado de resíduo para matéria-prima a partir da aplicação de tecnologia de
reaproveitamento energético, através dos processos de pirólise (SOBRAL et al., 2003).
Por outro lado, a adição de cascalho ao óleo pesado pode ser uma alternativa para uma
destinação desse cascalho de perfuração e obtenção de frações oleosas de maior interesse
comercial.
Nesse documento são apresentados dados de revisão de literatura, os
processamentos e análises realizados, visando os objetivos abaixo, assim como os futuros
tópicos de pesquisa sugeridos e conclusões obtidas.

1.2 Objetivos
Geral
Estudar a pirólise de um óleo pesado e o efeito de adição de cascalho de perfuração
e argila plástica por análises térmicas e em escala de bancada.
Específicos
Caracterizar o óleo, o cascalho e a argila por Termogravimetria (TG),
Termogravimetria derivada (DTG), e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).
Caracterizar o óleo por Espectroscopia na região do Infravermelho, análise
elementar de Carbono, Hidrogênio, Nitrogênio e Enxofre e Termogravimetria acoplada a
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espectrometria de Massas, e as frações grossa e fina de cascalho e argila por análises
térmicas e por Fluorescência e Difração de raios X.
Realizar o fracionamento SAP (Saturados, Aromáticos e Polares) do óleo e
caracterizá-lo por Cromatografia acoplada a espectrometria de massa (GC-MS) dos
saturados e aromáticos.
Realizar ensaios preliminares em equipamento de tratamento térmico de resíduos
multifásicos (TTRM) de bancada com o óleo e com mistura de óleo com cascalho,
estimando rendimentos dos principais produtos obtidos e caracterizando as frações
residuais por análises térmicas.
Realizar o estudo da pirólise com o óleo e suas misturas com adição de 19% de
cascalho de perfuração fração grossa e fina por análises térmicas. Estimar o rendimento
da pirólise do óleo e o teor de coque formado durante seu processamento térmico.
Verificar possíveis efeitos catalíticos das frações de cascalho fina e grossa e argila
no processamento pirolítico por análise térmica do óleo e de suas misturas, pelo cálculo
da Energia de Ativação, utilizando método de Kissinger e métodos isoconversionais de
Ozawa-Flynn-Wall (OFW) e Kissinger-Akahira-Sunose (KAS).
Realizar o estudo da pirólise em sistema em escala de bancada, que possibilite a
aplicação de maiores temperaturas de pirólise do óleo.
Caracterizar por análise térmica e FT-IR as frações residuais obtidas em diferentes
faixas de temperatura de pirólise do óleo no sistema em escala de bancada desenvolvido.
Caracterizar por TG/MS os gases evolvidos durante a pirólise do óleo e de suas
misturas com cascalho de perfuração e argila.
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CAPÍTULO 2: REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 Composição e propriedades do petróleo

A composição química do petróleo varia de acordo com sua origem. No entanto,
sua composição elementar varia pouco, sendo composta basicamente por carbono,
hidrogênio, enxofre, oxigênio, nitrogênio e alguns metais como ferro, níquel e vanádio.
O petróleo é composto principalmente por séries homólogas de hidrocarbonetos, cujas
famílias podem ser divididas conforme mostra a Figura 1:

Hidrocarbonetos
Alifáticos
Cadeia aberta
alcanos ou parafínicos

alcenos

Aromáticos
Cadeia fechada

alcinos

cicloalcanos ou naftênicos

cicloalcenos

Figura 1. Principais famílias de hidrocarbonetos (adaptado de ÍNDIO DO BRASIL et al., 2012)

2.1.1 Hidrocarbonetos
Alcanos ou Hidrocarbonetos Parafínicos
Os alcanos são hidrocarbonetos saturados, de cadeia normal ou ramificada e
conhecidos como hidrocarbonetos parafínicos na indústria do petróleo. Os alcanos
ramificados são chamados de isoalcanos ou isoparafinas e os não-ramificados são
chamados de n-parafinas.
Cicloalcanos ou Hidrocarbonetos Naftênicos
Os cicloalcanos são hidrocarbonetos saturados conhecidos na indústria do
petróleo como naftênicos. Essas estruturas possuem um ou mais ciclos com 5 ou 6 átomos

22

de carbono, que podem aparecer na forma de anéis condensados e apresentar ramificações
saturadas.
Hidrocarbonetos Olefínicos
Apresentam uma ou mais duplas ligações entre átomos de carbono. Estão
presentes no petróleo em quantidades baixas. No entanto, podem ser formados em
processos de refino.
Hidrocarbonetos aromáticos
Apresentam um ou mais anéis aromáticos (principalmente anéis benzênicos) com
ou sem ramificações. Seu teor no petróleo pode variar muito. Em seus derivados, como a
nafta, pode corresponder a cerca de 20% e entre 20% e 50% no querosene.

2.1.2 Não-Hidrocarbonetos
Compostos sulfurados
O enxofre ocorre em todos os tipos de petróleo na forma de tióis, sulfetos e
polissulfetos, tiofenos, benzotiofenos e derivados, na forma de H2S, enxofre elementar e
em moléculas policíclicas contendo outros heteroátomos. Esses compostos se concentram
nas frações pesadas e residuais e em geral, quanto maior a densidade, maior será o seu
teor de enxofre.
Compostos Nitrogenados
Estão presentes, em grande parte, na forma orgânica e tendem a se concentrar nas
frações mais pesadas. Podem ser divididos em compostos básicos: piridinas e quinolinas;
e compostos não-básicos: pirróis, indóis e carbazóis.
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Compostos oxigenados
Podem aparecer em forma de compostos ácidos, como ácidos carboxílicos e fenóis
ou em formas não ácidas, como ésteres, amidas, cetonas e benzofuranos. Em relação aos
ácidos carboxílicos, é importante destacar a presença dos ácidos naftênicos (que são
diferentes dos hidrocarbonetos naftênicos), os quais podem provocar corrosão.
Compostos metálicos
Podem se apresentar como organometálicos ou sais inorgânicos de sódio, cálcio,
magnésio, etc. Sendo que estes últimos não fazem parte da composição natural do
petróleo, mas encontram-se dissolvidos ou dispersos na água emulsionada. Os compostos
organometálicos tendem a se concentrar nas frações mais pesadas.

Água e sedimentos

No caso dos óleos pesados, é atribuída uma grande importância à presença de
sedimentos e água, pois estes podem causar problemas, como corrosão do equipamento,
funcionamento irregular na unidade de destilação, bloqueios nos trocadores de calor e
efeitos adversos no refino. Os sedimentos consistem de sólidos dispersos no óleo ou nas
gotículas de água. Esses sólidos podem ser provenientes de fluido de perfuração, areia ou
sais de cloreto formados a partir da evaporação da água salgada presente no óleo. Esses
sedimentos podem levar a sérios entupimentos dos equipamentos, à corrosão, devido à
decomposição dos cloretos e levar a redução da qualidade dos produtos (SPEIGHT,
2013).
A água pode ser encontrada no óleo pesado em uma forma emulsionada ou na
forma de gotículas maiores e pode causar inundação de unidades de destilação e
acumulação excessiva de borra nos tanques de armazenamento. A quantidade de água
presente geralmente é limitada pelos operadores nos processos de refino e antes desta
etapa são realizadas operações para reduzir o teor de água o máximo possível. No entanto,
a água pode ser introduzida durante o transporte e, sob qualquer forma, a água e o
sedimento são altamente indesejáveis na matéria-prima da refinaria.
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Além da composição elementar e a composição em termos de hidrocarbonetos,
outros critérios de composição podem ser utilizados para a caracterização de óleos
pesados e petróleo em geral. Essa caracterização é feita a partir da separação das frações
utilizando-se solventes orgânicos e é chamada de composição física ou composição bulk.
A fração asfalteno é considerada a fração insolúvel em excesso de um
hidrocarboneto de baixo ponto de ebulição, como n-pentano e n-heptano. O tempo de
contato entre o hidrocarboneto e a matéria-prima também desempenha um papel
importante na separação do asfalteno. Os rendimentos dos constituintes de asfalteno
atingem um máximo após aproximadamente 8 h, o que pode ser atribuído ao tempo
necessário para as partículas de asfalteno se aglomerarem em partículas de tamanho
filtrável. Se o método de precipitação (desasfaltagem) envolver o uso de solvente e óleo
pesado, é essencialmente uma lixiviação dos constituintes solúveis dos constituintes
insolúveis e pode ser referida como extração. No entanto, em escala de laboratório, o
termo precipitação é mais adequado. O tipo de solvente também causa mudanças
significativas no rendimento do asfalteno (SPEIGHT, 2013).

2.2 Derivados do petróleo
2.2.1 Alcanos ou hidrocarbonetos parafínicos
Os alcanos são hidrocarbonetos de cadeia saturada e fórmula geral CnH2n+2 e são
conhecidos também como hidrocarbonetos parafínicos.

2.2.2 Hidrocarbonetos aromáticos
Esses derivados possuem uma estrutura química com um ou vários anéis
aromáticos, podendo conter cadeias parafínicas e naftênicas ligadas. Cadeias naftênicas
são aquelas formadas por cadeias saturadas cíclicas.
Há um aumento na proporção de aromáticos com o aumento do peso molecular.
No entanto, os aromáticos sem substituintes naftênicos e parafínicos parecem estar
presentes em maior proporção em frações mais leves do petróleo.
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O teor desses compostos no petróleo pode variar muito e podem atingir valores
consideráveis em frações mais pesadas (SPEIGHT, 2013; ÍNDIO DO BRASIL et al,
2012).

2.3 Propriedades físicas e químicas do petróleo

2.3.1 Análise elementar CHNS
A análise do teor de carbono, nitrogênio, oxigênio e enxofre é um método comum
para avaliar a natureza e a performance da matéria-prima. As razões entre os átomos em
relação ao carbono são indicativos da característica do óleo pesado.
Carbono e hidrogênio estão presentes em teores da ordem de 83% m/m e 10%
m/m, respectivamente. A razão H/C serve para estimar se a amostra apresenta natureza
aromática ou alifática. De um modo geral, a natureza aromática do óleo pesado com uma
quantificação dos grupos funcionais pode ser uma indicação da fluidez do óleo pesado.
O nitrogênio que ocorre em teores da ordem de 0,5 a 1%, tende a concentrar-se
nas frações de maior ebulição do tipo básico, como aminas alifáticas e aromáticas
primárias e piridinas e do tipo neutro (SPEIGHT, 1991).
O oxigênio está presente no óleo pesado em pequenas quantidades, até
aproximadamente 1,0–1,5% m/m e forma os constituintes mais polares do óleo pesado,
como constituintes de resina e asfalteno. Os ácidos naftênicos formam uma classe de
constituintes contendo oxigênio e são compostos importantes devido às propriedades
corrosivas.
O heteroátomo mais comum é o enxofre com uma concentração que é tipicamente
da ordem de 2 a 3% m /m, mas pode atingir valores da ordem de 6 a 8% m/m. O enxofre
é distribuído em quantidades crescentes nos produtos com a mais alta temperatura de
ebulição e está presente não apenas como enxofre tipo tiofeno em estruturas condensadas,
mas também como enxofre alifático em grupos funcionais do tipo sulfeto e dissulfeto.

2.3.2 Densidade e grau API
A densidade e a gravidade específica do óleo são duas propriedades que
apresentam amplo uso na indústria para avaliação preliminar do caráter do óleo. A
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gravidade específica é influenciada pela composição química, mas é difícil de estabelecer
uma correlação quantitativa. No entanto, geralmente, quanto maior o teor de compostos
aromáticos, maior a densidade, enquanto que um aumento nos compostos saturados
resulta numa diminuição da densidade (DUTT, 1990; SANTOS et al, 2014).
A densidade e o grau API pode ser medida por um hidrômetro ou picnômetro e é
uma propriedade que varia com a temperatura. O grau API é medido a uma temperatura
de 21ºC a partir da razão entre a densidade do óleo e a densidade da água (SG-Specific
Gravity), de acordo com a Eq-1:

°𝐴𝑃𝐼 =

.

− 131.5 (Eq-1)

2.3.3 Viscosidade
A viscosidade pode ser definida como a resistência de um fluido ao seu
escoamento. De um ponto de vista mais específico, viscosidade é a propriedade que
determina o grau de resistência do fluido à força cisalhante, ou seja, resistir à deformação
(BRUNETTI, 2008).
A viscosidade do óleo pesado é uma propriedade essencial na previsão da
recuperação de óleo. Esses métodos de recuperação podem envolver vapor, injeção de
água quente e combustão in situ, por exemplo. Essa propriedade varia acentuadamente
para óleos pesados em uma faixa ampla e a escolha do instrumento para esta medida
depende das propriedades do óleo (BUTLER, 1991; ALOMAIR et al, 2016).

2.3.4 Fracionamento SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos)
O fracionamento SARA de petróleo é um tipo de separação baseado na diferença
de polaridade e solubilidade dessas frações. Pode ser feito por cromatografia em coluna
clássica utilizando sílica gel e eluindo diferentes solventes ou misturas de solventes. A
primeira fração a ser separada é composta por asfaltenos, que são insolúveis em parafinas.
A fração que sobra após a separação dos asfaltenos é definida como maltenos (Saturados,
Aromáticos e Resinas).
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A fração asfaltenos é definida como a fração que é precipitada ao se adicionar um
excesso de hidrocarboneto (40 volumes) de baixa temperatura de ebulição (pentano ou
heptano) em uma quantidade pequena de óleo pesado (1 volume)(SPEIGHT, 2007). O nheptano é mais comumente utilizado que o pentano e o hexano.
Estes solventes separam os asfaltenos como uma fração sólida na forma de um pó
escuro. Na refinaria, hidrocarbonetos de baixa massa molecular na forma líquida
(propano, líquido, butano líquido ou mistura de ambos) são solventes que podem ser
utilizados para este fim. O produto, nesse caso, é um semissólido. A quantidade de
asfaltenos que é extraída da parafina ou da mistura residual depende da cadeia da parafina,
da temperatura e da razão parafina-alimentação (SPEIGHT, 1991).
Após a separação dos asfaltenos, a mistura de maltenos é aplicada em coluna
cromatográfica utilizando-se primeiro um solvente parafínico, como o hexano, para a
eluição dos saturados. Em seguida, adiciona-se um solvente aromático, como o tolueno.
A fração polar, que é chamada de resina, é separada utilizando-se um solvente polar, como
o metanol ou uma mistura tolueno/metanol (RAMOS, 2014).
Outras metodogias têm sido aplicadas para fracionamento SARA, como a
separação dos asfaltenos e análise dos maltenos por Cromatografia Líquida de Alta
Eficiência (HPLC) (RAMOS, 2014; SANTESTEVAN, 2008).

2.4 Processamento e refino de petróleo
O objetivo do refino é a obtenção de produtos de interesse econômico a partir das
frações do petróleo. Uma planta de refino pode ser classificada em 3 grupos básicos, de
acordo com o seu objetivo. O primeiro grupo é o dos combustíveis, o segundo grupo é o
de óleos lubrificantes e parafinas e o terceiro grupo é o de produção de matérias primas
para indústrias de primeira geração, que são responsáveis pela produção e fornecimento
dos produtos petroquímicos básicos, como por exemplo, os compostos químicos propeno
e eteno.
O segundo grupo visa à maximização dos óleos lubrificantes e parafinas, que são
produtos de maior valor agregado que os combustíveis, conferindo alta rentabilidade às
refinarias.
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Os processos de refino podem ser separados em 3 grupos: processos de separação,
conversão e tratamento.

2.4.1 Processos de separação
Destilação
Consiste na separação de frações de hidrocarbonetos presentes no petróleo com base
na diferença de temperatura de ebulição dos componentes. A destilação também é
utilizada em etapas específicas nos processos de separação, conversão e tratamento.


Destilação atmosférica: é a primeira etapa, que ocorre em uma torre de destilação
à pressão atmosférica, que possibilita a obtenção de produtos como o GLP, nafta,
querosene, gasóleo atmosférico, produzindo no fundo da torre, o resíduo de
destilação atmosférica (RAT).



Destilação a vácuo: é a etapa seguinte, em torre de destilação a vácuo, visando,
pelo abaixamento de pressão em relação à atmosférica e consequentemente
abaixamento de temperatura de ebulição, separar frações residuais mais pesadas
destiláveis que estavam presentes no resíduo da destilação atmosférica. O resíduo
dessa torre de fracionamento é chamado de resíduo de vácuo, que pode ser
enviado para tanque de armazenamento.

2.4.2 Processos de conversão
Craqueamento térmico
O craqueamento tem como objetivo a decomposição por ação térmica (pirólise)
de produtos pesados para obtenção de moléculas com cadeias menores através da ação da
temperatura. Nesse processo, por exemplo, as moléculas do gasóleo de vácuo ou do
resíduo atmosférico são quebradas por meio de elevadas temperaturas (até 500ºC) e altas
pressões (1,5 MPa a 2 MPa). São produzidos GLP, gasolina e diesel, além dos
subprodutos como gás combustível e óleo recuperado.
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Craqueamento catalítico
O craqueamento catalítico é um processo de utilização de calor, pressão e
catalisador para a quebra de moléculas maiores, em moléculas menores. A unidade de
Craqueamento Catalítico Fluidizado (FCC) é considerada o “coração” da refinaria, pois
transforma produtos peados em produtos de alto valor, como a gasolina e olefinas de
baixo peso molecular (FAHIN et al., 2010).
No FCC, geralmente a matéria prima a ser craqueada é pré-aquecida e injetada por
meio do riser, reator vertical em que entra em contato com o catalisador aquecido e
fluidizado, onde se processa o craqueamento em ambiente inerte. A partir do reator os
gases gerados com os produtos de craqueamento são enviados para o processo de
fracionamento. O catalisador gasto é transferido para o regenerador, onde o resíduo
carbonoso depositado em seus poros é queimado a altas temperaturas, em ambiente
oxidante, para sua eliminação e regeneração da atividade do catalisador. Na prática, como
sempre há perda de parte da atividade catalítica, antes de o catalisador regenerado ser
reenviado para o riser, parte do mesmo é descartado, gerando o chamado resíduo de FCC
(catalisador exausto –Ecat), sendo substituído por quantidade equivalente de catalisador
virgem para manter condições estáveis de atividade catalítica no riser (FARAG & TSAI,
1987).

Pirólise com vapor d’água
É um processo térmico de decomposição que utiliza altas temperaturas em
presença de vapor d’água e o seu objetivo é gerar hidrocarbonetos olefínicos que são
utilizados como insumos na indústria petroquímica (ÍNDIO DO BRASIL, 2012).

2.5 Óleos pesados

2.5.1Definições e reservas de óleo pesado
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Aproximadamente 25% das fontes de hidrocarbonetos estão presentes em fontes não
convencionais, que são os óleos pesados, os óleos extra-pesados e o betume
(KASHIRTSEV & HEIN, 2012).
A principal diferença entre os óleos convencionais e não-convencionais é que estes
últimos não podem ser recuperados em seu estado natural, sendo necessária a aplicação
de métodos que facilitem o transporte, como aquecimento e diluição (SPEIGTH, 1991).
Esses óleos apresentam uma alta densidade e teores de nitrogênio, oxigênio, enxofre e
metais pesados e um teor maior de frações pesadas. O refino de óleos não convencionais
produz quantidade menor de produtos de alto valor agregado, como gás liquefeito de
petróleo (GLP), gasolina, querosene e óleo diesel (SANTOS et al, 2014).
As reservas passíveis de recuperação estão em torno de 500 bilhões de barris de óleo
pesado. Esta quantidade é equivalente a 70% de toda as fontes de combustíveis fósseis no
mundo (ALBOUDWAREJ et al, 2006). A Figura 2 mostra a distribuição por continentes
das reservas comprovadas de óleos não convencionais. A América do Sul apresenta as
maiores reservas de óleo pesado e betume.

Figura 2. Reservas comprovadas versus reservas recuperáveis e reservas de óleo não
convencionais no mundo (Fonte: Kovarik, 2011).

As reservas recuperáveis para óleos não-convencionais apresentam-se em quantidade
aproximadamente igual em relação a óleos convencionais (IEA, 2012). Conforme se pode
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observar pela Figura 3, a produção cumulativa de óleo convencional e gás natural sofreu
queda e as fontes não convencionais mostram quantidades significativas de reservas
recuperáveis de óleo extra-pesado e betume.
A América do Sul possui 61% do total de óleo pesado. No Brasil, o total de reservas
recuperáveis corresponde a 2,9 bilhões de barris. Em adição, outros 4 bilhões de barris
estariam disponíveis como recursos, se as reservas se tornassem acessíveis
economicamente e tecnicamente. De acordo com a Petrobras (2018), 14% do volume total
produzido no país corresponde a óleos pesados, cujo grau API varia entre 13 e 17 e a
viscosidade entre 200 e 400 cp sob condições de reservatório.

Figura 3.Reservas de óleo convencionais e não convencionais em 2011 (Fonte: IEA, 2013).

Os óleos pesados são constituídos de hidrocarbonetos pesados, resinas e asfaltenos.
Isso implica em maior viscosidade e temperatura de ebulição.
A definição mais usada para óleos pesados é baseada no grau API, proposto pelo
Instituto Americano do Petróleo, que usa a escala °API como critério para a classificação.
A Conferência Mundial de Petróleo classifica óleo pesado como tendo grau API menor
que 22.3. Para o Instituto Americano do Petróleo, óleo pesado é definido como tendo
índice igual ou menor que 20°API. A Agência Nacional do Petróleo identifica 4 diferentes
tipos de petróleo, conforme mostrado na tabela 1. Entretanto a Petrobras define óleo
pesado aqueles entre 10-19°API.
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Os óleos podem ser classificados em leve, pesado, extra-pesado e betume de acordo
com a viscosidade e o grau API, conforme Tabela 1 e Tabela 2.
Tabela 1.Classificação típica dos óleos de acordo com o Instituto Americano de Petróleo (MURASA,
2015).

Propriedade

Óleo leve

Óleo pesado

Óleo extrapesado

Betume

API (°)

22-45

10-22

<10

7-9

Viscosidade
(cp)

<100

>100

<10.0000

>10.000

Tabela 2. Classificação típica dos óleos de acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP, 2000).

Propriedade

Óleo leve

Óleo
mediano

Óleo pesado

Óleo extrapesado

API (°)

>31

22-31

10-22

<10

2.5.2 Origens e ocorrências de óleo pesado
A diminuição das reservas de óleo leve tem promovido um aumento na busca e
desenvolvimento de opções que visam aprimorar os conhecimentos no que diz respeito
aos óleos pesados. Os óleos pesados têm sido utilizados como matéria-prima em
refinarias usualmente sendo utilizados misturados aos óleos convencionais. Porém, isso
leva a um menor preço de mercado devido a sua menor qualidade.
Os óleos pesados são encontrados em rochas sedimentares. Devido ao fato de os
reservatórios de óleos pesados serem tipicamente formados a partir de sedimentos
marinhos, a maioria dos reservatórios deste tipo contem água salgada. Gás natural
também pode estar presente, seja dissolvido no óleo ou como gás livre.
Óleos pesados são encontrados às margens de bacias geológicas e são
considerados resíduos de óleos leves provenientes da perda de componentes de baixa
massa molecular a partir da degradação de microorganismos, evaporação e lavagem com
água. Esses óleos ocorrem em reservatórios jovens, do período Cretáceo, e por isso são
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de menor profundidade. Dessa forma, apresentam selantes menos eficazes e se encontram
mais expostos a condições que levam a formação deste tipo de óleo. A baixa profundidade
faz com que as temperaturas de reservatórios de óleos pesados sejam relativamente baixas
(entre 40ºC e 60ºC). A baixa sobrecarga sedimentar também contribui para a criação de
estruturas geo-mecanicamente frágeis nas quais ocorrem falhas. Isso cria compartimentos
geológicos e um aspecto heterogêneo. Todos esses aspectos influenciam nas
características de viscosidade desses óleos, que devido à baixa pressão de vedação,
favorece a saída de gás da mistura, o que aumenta a sua viscosidade (SPEIGHT, 2013).
O Serviço Geológico dos Estados Unidos estimou que as reservas de petróleo
pesado da Venezuela seriam da ordem de 900 a 1400 bilhões de barris de óleo, sendo 130
bilhões de barris identificados e 980 mil milhões de barris de óleo pesado recuperáveis
(BEJARANO, 2006; USGS, 2009). O óleo pesado de Orinoco, na Venezuela, é rico em
enxofre e metais, tem uma alta propensão à formação de coque e, consequentemente,
precisa de processos adicionais de refino, como o hidrotratamento, em comparação ao o
óleo bruto convencional.

2.6 Tratamentos térmicos de óleo pesado e resíduos de petróleo

2.6.1 Dessorção térmica
Nesta técnica os contaminantes orgânicos e alguns metais pesados, como o
mercúrio, são convertidos em formas voláteis. Durante o processo, o solo contaminado é
aquecido a temperaturas entre 150 e 500°C, ocorrendo uma separação física na qual são
produzidos gases (CHANG & YEN, 2006; MERINO & BUCALÁ, 2007). O tratamento
pode ser aplicado no local contaminado (in situ), colocando-se dutos aquecidos
espalhados pela área a ser descontaminada. Esta técnica pode ser também realizada com
retirada do solo contaminado (ex situ) para uma planta de dessorção.
No entanto, tratamentos térmicos como a dessorção térmica e a pirólise não são
capazes de processar resíduo bruto com teores de óleo e água superiores a 40% m/m.
Nestas tecnologias, o resíduo é misturado a outros materiais (adsorventes) para a redução
da concentração de óleo e da água (SOBRAL et al, 2003).
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2.6.2 Pirólise
Pirólise consiste no aquecimento da matéria orgânica em atmosfera inerte, de forma
a promover, neste caso, a decomposição do óleo pesado. Nesse processo são formados
componentes mais leves e uma fração mais pesada, chamado coque ou resíduo carbonoso.
No Brasil, desde 1998, a Petrobras instalou, em São Mateus do Sul no Paraná,
uma usina de reprocessamento de xisto e pneus para a produção de óleo e gás
combustível. Nesta unidade, uma mistura de 5% em peso de pedaços de pneus e 95% em
peso de xisto, que é constituído de minerais contendo compostos orgânicos pesados, é
levada a um reator cilíndrico vertical (retorta), para ser pirolisada a 500 °C. Como
produtos, são obtidos xisto retortado, óleo pesado e gases de xisto, que após processo de
tratamento e condensação produzem óleo leve (OLIVEIRA et al., 2009).

2.6.3 Tratamento Térmico de resíduos multifásicos (TTRM)
A Petrobras S/A, em cooperação com a empresa Albrecht Equipamentos Industriais
Ltda, desenvolveu uma tecnologia denominada Tratamento Térmico de Resíduos
Multifásicos (TTRM). A tecnologia trata uma grande variedade de resíduos multifásicos
orgânicos como borras de petróleo, argilas de percolação de querosene de aviação (QAV),
lodos de estação de tratamento de efluente industrial (ETDI) e resíduos orgânicos de
curtumes.
A TTRM evoluiu e a partir dela foi desenvolvida a TTRM+ (unidades de Tratamento
Térmico de Resíduos e Materiais Multifásicos Plus). Essas unidades foram implantadas
em 2004 em Joinville (planta-piloto) e em 2008 em Aracaju (semi-industrial) (PICKLER,
2010).
Um esquema simplificado do TTRM de escala semi-industrial está representado na
Figura 4, onde se observa que a borra de petróleo, após passar por tratamentos físicos
prévios, é alimentada em um reator cilíndrico que é dividido em três secções crescentes
de temperatura. Os gases gerados no processo passam por condensadores (C1, C2 e C3)
que operam com resfriamento até a temperatura ambiente e o material condensado é
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enviado para o armazenamento final em tanque de separação água/óleo. Já os gases que
não são condensados nessas condições são enviados para outro condensador, que opera a
4ºC. Os gases que ainda assim não forem condensados, são direcionados ao turbo lavador
(PI 0804742-1) patenteado através da cooperação tecnológica Petrobras/Albrecht. A
borra recuperada que sai do reator cilíndrico horizontal na forma de partículas sólidas é
vertida na parte interna de uma mufla vertical, que é mantida a temperatura superior à da
3ª seção do TTRM, para tentar completar a etapa de pirólise. Após resfriamento, tem-se
o sólido recuperado (PICKLER, 2010; AZEVEDO, 2014).

Produtos gasosos produzidos em
cada seção

Borra de
alimentação

Seção 1
@T1

Condensadores 
Tanque
de
separação

Seção 2
@ T2

C
1

Seção 3
@ T3

C
2
Óleo
recuperado
Fase aquosa
recuperada

C
3

m
u
f
l
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Sólido
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Figura 4. Esquema simplificado do TTRM escala semi-industrial.

2.7 Pirólise e análise térmica de petróleo e borras de petróleo

Huang e colaboradores (2015) estudaram a pirólise de três diferentes borras de
petróleo com adição de dolomita como catalisador. Comparativamente ao processo não
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catalítico, foi observado um aumento da fração gasosa pela adição de dolomita ao
processo. A análise das curvas TG mostrou um comportamento térmico diferente para
cada amostra e a composição dos gases formados mostra a formação de gás de síntese,
cuja composição variou significativamente de acordo com a amostra e a temperatura de
pirólise.
Onenç e colaboradores (2012) estudaram a co-pirólise de borra oleosa com pneus
usados utilizando dois catalisadores para análise comparativa: RedMud e ReUSY. Os
experimentos foram realizados em um reator de vidro cilíndrico e as temperaturas de
pirólise foram de 400 e 500°C, sendo analisado as frações gasosas, líquidas e o resíduo
que permaneceu no fundo do reator. Foi observado que a adição de catalisador aumentou
o rendimento da fração gasosa e o teor de coque e diminuiu a quantidade de resíduo. O
aumento de temperatura sem o uso de catalisador provocou um aumento significativo da
fração oleosa.
Conesa e pesquisadores (2014) estudaram a pirólise de borra de petróleo em uma
planta piloto utilizando as temperaturas de 350, 400, 470 e 530°C. Não foram observadas
diferenças na composição da fração gasosa nessas diferentes temperaturas. No entanto,
para as frações líquidas, observou-se um aumento na quantidade de hidrocarbonetos leves
e uma diminuição na quantidade de aromáticos. Isso ocorre devido ao aumento da
quantidade de material vaporizado, levando ao aumento da fração leve, uma vez que a
temperatura máxima não é suficiente para quebrar as moléculas aromáticas.
Azevedo e colaboradores (2014) estudaram, por análise térmica, a pirólise de uma
borra contendo diatomita, uma borra contendo argila de percolação, uma borra
proveniente de tanque de armazenamento de petróleo e uma borra proveniente de tanque
de decantação de um equipamento TTRM de escala semi-industrial. Foram estimados por
TG o teor de resíduo carbonoso formado pela diferença entre as curvas TG em N2 e em
ar e o rendimento de pirólise em equipamento TTRM. A demanda energética de pirólise
foi calculada pela área das curvas DTA utilizando a técnica de DTA quantitativa a partir
da calibração prévia de um equipamento de análises térmicas simultâneas utilizando
metais puros com temperaturas de fusão na faixa de temperatura de interesse.
Azevedo e colaboradores (2015) estudaram, por análise térmica, a pirólise de uma
borra contendo diatomita utilizada para filtração de biodiesel e determinaram o
rendimento de pirólise do processamento do resíduo em equipamento TTRM de escala
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semi-industrial a partir da análise das curvas termogravimétricas da amostra bruta, antes
de ser pirolisada, e do resíduo proveniente da pirólise.
Ribeiro (2014) estudou, por análise térmica, 7 amostras de óleos pesados e comparou
a curva PEV com a curva termogravimétrica. De acordo com o trabalho, a etapa de
destilação ocorre até 380ºC e a segunda etapa, onde ocorre o craqueamento térmico e
visbreaking, ocorre entre 380ºC e 550°C. Desta forma, foi estabelecida uma relação entre
a quantidade de saturados e a perda de massa na etapa de destilação, uma vez que óleos
mais leves apresentam uma perda de massa mais pronunciada na primeira etapa. A perda
de massa na segunda etapa pode ser relacionada a quantidade de resinas medidas na
amostra, mas não foi possível estabelecer uma correlação em relação aos asfaltenos.

2.8 Técnicas de Análise Térmica
A Termogravimetria (TG) é uma técnica na qual é medida a variação de massa de
uma amostra submetida a uma programação controlada de temperatura. O resultado pode
ser apresentado em função da temperatura ou do tempo e o aquecimento ou resfriamento
pode ser feito a uma razão constante de variação de temperatura com o tempo (método
dinâmico), ou a análise pode ser feita a temperatura constante (método isotérmico). A
curva TG pode apresentar os valores de massa em função do tempo ou da temperatura.
Outra opção é utilizar a curva da primeira derivada da TG, a DTG. A DTG mostra de
maneira mais clara as etapas de perda e matematicamente representa a velocidade de
perda de massa, em função da temperatura ou do tempo.
A Análise Térmica Diferencial (DTA) é uma técnica na qual é medida a diferença
de temperatura entre a amostra (Ta) e a referência inerte (Tr) em função do tempo
enquanto ambas são submetidas a um mesmo programa de aquecimento ou resfriamento.
O equipamento mostra o resultado na forma de uma curva e a diferença de temperatura
(ΔT= Tr-Ta) pode ser plotada em função da temperatura do forno ou do tempo (DWECK
& SANTOS, 1991).
A temperatura da amostra pode se mostrar menor ou maior que a temperatura da
referência ao longo da análise, e é isso que caracteriza a absorção ou liberação de calor
durante uma determinada transformação. Quando se tem um fenômeno endotérmico, por
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exemplo, a temperatura da amostra é menor que a temperatura do que a temperatura da
referência, ocorrendo o contrário em efeitos exotérmicos. A diferença de temperatura (TaTr) é proporcional à quantidade de calor absorvida ou liberada por unidade de tempo e a
área de um pico DTA é proporcional ao calor (ou entalpia) total da transformação. Dessa
forma, é possível relacionar a área do pico DTA com a quantidade de calor/ tempo
relacionado a determinado evento que está ocorrendo na amostra. Para isso é necessário
fazer uma calibração prévia do equipamento.
A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) por fluxo térmico é uma técnica
derivada da DTA, que por calibração, transforma a diferença de temperatura medida entre
a amostra e uma referência inerte, em energia absorvida ou liberada por unidade de tempo,
pela amostra, durante um evento térmico. Nos equipamentos DSC que funcionam por
compensação de potência, a amostra e a referência são mantidas à mesma temperatura
uma em relação a outra, independente do evento térmico que está ocorrendo na amostra.
O equipamento é calibrado de forma a oferecer ou retirar calor o suficiente da amostra e
referência, de modo a mantê-las em condições de controle de temperatura definidas para
uma dada análise. O parâmetro medido é a diferença de potência de entrada dos
aquecedores (dQ/dt) (IONASHIRO, 2014; MOTHÉ e AZEVEDO, 2009).
Em ambos os casos, calibrações prévias possibilitam, durante as análises, a obtenção
de curvas DSC que mostram a energia absorvida ou liberada pela amostra por unidade de
tempo em função de temperatura ou tempo, assim como a área de um pico DSC indica a
entalpia da respectiva transformação.

Termogravimetria acoplada a espectrometria de massas (TG-MS)

A TG-MS uma técnica do tipo hifenada, que permite analisar os gases exaustos
da análise termogravimétrica utilizando-se um espectrômetro de massas.
Um espectrômetro de massas é um instrumento que produz íons a partir da
amostra analisada e os separa de acordo com suas razões massa/carga (m/z). Esse
equipamento é constituído de uma fonte de íons, um analisador de massas e um transdutor
de íons, conforme é mostrado no diagrama de blocos abaixo:
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íons (detector)

Processador
de sinais

A amostra gasosa é introduzida na fonte de íons e os seus componentes são
convertidos em íons a partir do bombardeamento com elétrons, fótons, íons ou moléculas.
Outra maneira de promover a ionização é aplicando energia térmica ou elétrica na
amostra. Os íons gasosos são direcionados para o analisador de massas, que tem como
função separar os íons de acordo com a razão massa/carga.
O MS contem um transdutor, que converte o feixe de íons, proveniente do
analisador, em sinal elétrico. O sistema de ionização, o analisador e o transdutor são
mantidos a baixa pressão para minimizar a ocorrência de colisões no interior do
equipamento.
As fontes de íons gasosos são divididas em duas categorias principais: fontes de
fase gasosa e fontes de dessorção. Nas fontes de fase gasosa primeiramente a amostra é
vaporizada e depois ionizada. Nas fontes de dessorção as amostras no estado sólido ou
líquido são convertidas diretamente em íons gasosos (SKOOG et al, 2009).
Até os anos 80, poucos exemplos haviam sido reportados utilizando-se técnicas
acopladas à análise térmica (Evolved Gas Analysis- EGA), que basicamente media o
volume de gás evolvido por unidade de tempo. Desde então, observa-se um aumento na
quantidade de trabalhos utilizando essas técnicas. Nessa época ainda se utilizava
espectrômetros de massas com analisador por tempo de vôo (TOF), os quais foram
substituídos por espectrômetros com detectores do tipo quadrupolo, que são chamados de
QMS. Isso ocorreu devido ao menor tamanho do QMS e maior rapidez na obtenção dos
resultados. Durante a análise, apenas uma pequena parte dos gases provenientes da TG
são enviados para o espectrômetro de massas, de forma a não exceder a pressão do
instrumento (SKOOG et al, 2009).

2.9 Estudos cinéticos por análise térmica
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O estudo da velocidade das reações de pirólise e seus parâmetros, como a energia de
ativação e a temperatura de início da pirólise, são importantes para o controle de
processos. Muitos estudos têm sido publicados utilizando técnicas de análise térmica
para o estudo de cinética de reações.
Os métodos cinéticos de análise térmica podem ser classificados em isotérmicos e não
isotérmicos. Os métodos não isotérmicos, por sua vez, podem ser classificados em
métodos derivativos ou diferenciais e métodos integrais.
O método isoconversional é um método não isotérmico que pode ser utilizado para
calcular os parâmetros cinéticos de uma reação cuja função de grau de conversão (f(α))
não seja conhecida e dessa forma, os cálculos são feitos a partir de um mesmo grau de
conversão medido em diferentes razões de aquecimento. Os métodos isoconversionais
diferenciais obedecem à seguinte equação:

ln[

. 𝛽] = ln

( )

−

(Eq.2)

Onde α é o grau de conversão, β é a razão de aquecimento, A é o parâmetro préexponencial, EA é a energia de ativação, R é a constante geral dos gases perfeitos e T é a
temperatura absoluta em graus Kelvin. Nesse caso, assume-se que f(α) é constante para
um mesmo grau de conversão e o parâmetro A depende do modelo escolhido para a
função do grau de conversão (VYAZOVKIN, 2008). Para cada , a representação gráfica
de ln[ (d/ dT )] em função de 1/ T é uma reta cuja inclinação pode ser usada para
estimar a energia de ativação E (BUDRUGEAC et al, 2001).
Os métodos isoconversionais integrais obedecem à seguinte equação geral:

𝑔(𝛼) =

𝑝(𝑥) (Eq.3)

Onde p(x) é uma função da temperatura. Para um valor específico de x, a integral
dessa função não tem resolução analítica, mas muitas aproximações tem sido
desenvolvidas, como a de Doyle e Coats e Refern (HAN, 2014).
O método de Ozawa-Flynn-Wall é um método isoconversional integral cuja equação,
na sua forma linearizada, é:

𝑙𝑛𝛽 = −

+ ln

( )

(Eq.4)
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A vantagem desses métodos é que a energia de ativação calculada apresenta valores
consistentes com aqueles calculados por métodos isotérmicos. No entanto, o valor de A
não pode ser calculado sem o conhecimento da função do grau de conversão f( 𝛼 )
(VYAZOVKIN, 2008).
De acordo com a Confederação Internacional de Análise Térmica e Calorimetria
(ICTAC), os métodos isoconversionais são indicados para análise de reações complexas,
como combustíveis fósseis, pois dependem apenas da temperatura e do grau de conversão,
sem a necessidade de assumir um modelo de reação.
O método de Kissinger é um método não isoconversional desenvolvido em 1957 por
Homer Kissinger que considera que o grau de conversão é constante na temperatura
máxima de uma curva DTA. Para isso, o autor parte do princípio que o máximo da curva
DTA corresponde ao ponto de máximo efeito térmico da transformação, e, portanto, ao
ponto de velocidade máxima da reação. Para reações com perda de massa, este máximo
ocorre quando a taxa de perda de massa é máxima e corresponde ao pico da curva DTG.
Dessa forma, o método pode ser aplicado a curvas da derivada termogravimétrica
(DWECK, 2008).
A temperatura do pico DTA de uma transformação varia com a razão de aquecimento,
desde que as demais condições experimentais sejam mantidas constantes. A equação de
Kissinger está representada na Eq-5:

=

.

𝑒

.

(Eq-5)

Na sua forma integrada tem que a equação 5 é transformada em Ln β/Tm²= -Ea/R.
1/Tm +Ln AR/Ea, onde –Ea/R é o coeficiente angular da reta e Ln AR/Eα é o coeficiente
linear, sendo o parâmetro A chamado de parâmetro pré-exponencial. Nessa Tese foram
medidas as temperaturas (Tm) dos pontos de máximo dos picos DTG, correspondentes a
um dado evento térmico, em cada razão de aquecimento. A partir dos gráficos Ln (β/Tm²)
VS 1/Tm são obtidas retas, correspondentes a cada etapa de perda de massa, cujo
coeficiente angular (-Ea/R) permite calcular a energia de ativação.
No entanto, o método de Kissinger assume que o mecanismo e os parâmetros cinéticos
não mudam ao longo da reação e por isso apresenta limitações práticas, mas por outro
lado serve para estimar uma energia de ativação média da transformação. Para situações
nas quais a energia de ativação e o mecanismo de reação muda ao longo da conversão,
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podem ser utilizados outros métodos, como os isoconversionais, que utilizam diferentes
razões de aquecimento e métodos que usam termogravimetria modulada (BLAINE &
KISSINGER, 2012).
Bai e colaboradores (2015) estudaram a cinética de pirólise e combustão de 3 óleos
de xisto de diferentes regiões da China utilizando três métodos não isotérmicos. A perda
de massa na pirólise foi separada em diferentes estágios, sendo o primeiro até 260°C, na
qual é observada uma pequena perda de massa devido à umidade dos minerais presentes
na composição do óleo de xisto. Segundo os autores, a segunda etapa ocorre entre 260 e
650°C, que corresponde à volatilização e craqueamento da matéria orgânica, e a terceira
etapa ocorre acima de 600°C e corresponde à decomposição térmica de materiais
inorgânicos, como argilas e carbonatos. Foi observado que a energia de ativação para
todos os métodos muda ao longo do grau de conversão, da temperatura e do tipo de óleo
de xisto. A maior variação na energia de ativação é observada durante o primeiro estágio,
no qual ocorre a perda de água. O óleo de xisto HD (Huadian) apresenta um valor médio
de energia de ativação de 255 kJ/mol para a segunda etapa e de 350 kJ/mol para a terceira
etapa. Para o óleo de xisto FS (Fushun) a energia de ativação variou em torno de 270
kJ/mol para a segunda etapa e 388 kJ/mol para a terceira etapa. Para o óleo de xisto NA
(Nongan), a energia de ativação variou entre 270 kJ/mol e 380 kJ/mol na segunda etapa
e na terceira etapa observou-se uma diminuição da energia de ativação de 314 kJ/mol para
302 kJ/mol.
Liu e colaboradores (2009) estudaram a cinética de pirólise de borra oleosa de fundo
de tanque utilizando o método isoconversional, de modelo cinético independente (kinetic
free) utilizando alguns modelos de aproximação, uma vez que a forma integrada da
Equação 3 não apresenta solução analítica. Foram observadas três etapas de perda de
massa, sendo a primeira devido à perda de umidade, até 120°C, a segunda devido ao
processo de pirólise à baixas temperaturas, até 532°C, ocorrendo a volatilização e
decomposição da matéria orgânica, e a terceira devido à pirólise à altas temperaturas, até
750°C, onde ocorre a decomposição das frações inorgânicas carbonáticas. Foi observado
que a energia de ativação é uma função crescente do grau de conversão e da temperatura,
aumentando de 46 para 111 kJ/mol entre 6% e 94% de conversão. A partir disso é possível
concluir que o mecanismo de reação se modificou ao longo da pirólise. A partir do valor
mínimo local para a derivada dEα/dT, o mecanismo de reação foi separado em dois tipos,
um correspondendo até 50% de conversão, e outro entre 50 e 100% de conversão. O
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primeiro, com menor energia de ativação, seria devido à volatilização e o segundo devido
ao craqueamento térmico.
Gonçalves et al (2001) estudaram a decomposição de asfaltenos precipitados de
petróleos brasileiros. Foram realizados estudos cinéticos da pirólise dos asfaltenos
utilizando-se o método de OFW e observou-se que a energia de ativação aumentou em
função do grau de conversão. A partir das curvas TG das amostras foi possível observar
uma etapa de perda de massa entre 100 e 250°C correspondente a perda do solvente
utilizado na extração. A pirólise começou a ocorrer a 400°C e a análise por GC-MS
permitiu identificar hidrocarbonetos entre C3-C10.
Gonçalves et al (2006) estudou por TG amostras de resíduo de destilação atmosférica
de petróleos brasileiros. Foi observado que quanto maior o grau API, menor a temperatura
de onset e maior é a liberação de materiais mais leves. Quanto menor o grau API, maior
o teor de material carbonáceo. Isso ocorre devido a quantidade de poliaromáticos, os quais
são os principais responsáveis pela formação de coque.

2.10 Cascalhos e fluidos de perfuração

As rochas dos reservatórios de petróleo são, em geral, sedimentares clásticas,
formadas pelas etapas de intemperismo, erosão, transporte, deposição, litificação. O
intemperismo é uma ação física que ocasiona o desgaste físico ou a decomposição
química de rochas próximas à superfície. A erosão atua retirando fragmentos da rocha
matriz e levando-os para regiões mais baixas por meio de água corrente, vento e geleiras.
Esses materiais depositados formam as bacias sedimentares. A litificação é a etapa de
transformação do depósito sedimentar em rocha maciça (ROCHA & AZEVEDO, 2007).
A classificação dos sedimentos clásticos e das rochas derivadas pode ser feita pelo
tamanho dos grãos.

Tabela 3. Classificação granulométrica dos sedimentos clásticos (adaptado de ROCHA, L.A.S;
AZEVEDO, C.T.,2007).

Diâmetro dos
grãos (mm)

Sedimento

Classe
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<0,0004

Argila

Argila

>0,004 e <0,06

Silte

Silte

>0,06 e <2,0

Areia

Areia grossa, média
ou fina

>2,0

cascalho

Bloco, pedra ou
seixo

Os fluidos de perfuração são misturas complexas de sólidos, líquidos e produtos
químicos e podem ser classificados quanto à composição de sua fase líquida contínua em:
fluidos de base aquosa e fluidos de base oleosa ou sintética. Os fluidos de base aquosa
são formados por sulfato de bário e argilas suspensas em água, além de outros aditivos
que são adicionados para melhorar as propriedades desses materiais, tais como polímeros
aniônicos, lignosulfonatos e agentes lubrificantes (CHEN et al, 2007).
Os fluidos de base não-aquosa são constituídos por emulsões e aditivos, que tem
como função melhorar as propriedades reológicas dos materiais envolvidos. Um dos
aditivos utilizados são os emulsificantes, que estabilizam a emulsão água-óleo. O ajuste
da densidade é feito pela adição da água de barita (sulfato de bário em água) e o ajuste da
viscosidade pela adição de argilas.
Os cascalhos são fragmentos de rochas e/ou minerais mais grossos que a areia,
que provem da rocha matriz durante o processo de perfuração dos poços. A rocha deve
conter mais de 25% de seus componentes com diâmetro maior que 2 mm, podendo chegar
a tamanhos da ordem de metros (ROCHA & AZEVEDO, 2007). O cascalho de
perfuração, por sua vez, são os fragmentos de rochas e/ou minerais impregnados com
fluidos de perfuração, que são substâncias utilizadas para lubrificar, resfriar a broca
durante a perfuração e controlar a pressão hidrostática (LEONARD &STEGEMANN,
2010).
Os fluidos de perfuração são bombeados para baixo através do tubo de perfuração
pelo bico da broca e retornam pelo espaço anular, conforme Figura 5. Durante o processo
de perfuração, cascalho e fluido saem misturados e para a recuperação do fluido é
necessário separá-los. A separação é feita em equipamento chamado “Shale Shaker”, que
é utilizado para a separação de sólidos grosseiros.
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Durante a perfuração do poço, é uma prática comum remover a coluna de
perfuração e estabilizar a seção exposta com um invólucro de diâmetro menor que a
perfuração realizada. O principal objetivo disso é manter a estabilidade e pressão do poço.
O cimento é então bombeado para o espaço entre a parede da perfuração e o exterior do
invólucro para selar o espaço anular superior. Conforme se prossegue a perfuração, um
invólucro de menor diâmetro que o anterior é estruturado (ZOVEIDAVIANPOOR &
SHADIZADEH, 2012).
Os fluidos ou lamas de perfuração gerados na perfuração passam por grades para
a remoção de sólidos grosseiros e são armazenados em tanques ou buracos feitos no solo
para este fim. A fração líquida dos fluidos é então tratada e reciclada continuamente.
A disposição de resíduos de cascalho e fluidos de perfuração off-shore deve ser
feita de acordo com a nota técnica do IBAMA 03/08, que determina que:
“O cascalho descartado não poderá apresentar mais de 6,9% (em peso úmido de cascalho)
de base orgânica aderida (n-parafinas e fluidos a base de óleo mineral tratados) ou 9,4%
(em peso úmido de cascalho) no caso da base orgânica ser de olefinas internas (IO´s),
olefinas alfa lineares (LAO), polialfaolefinas (PAO), ésteres, éteres e acetais.
Em relação ao cascalho gerado durante a atividade de perfuração, exige-se que o
volume final seja descartado em lâminas d’água profundas, geralmente acima de 1.000
metros. Com exceção apenas do cascalho gerado durante a perfuração da primeira fase
do poço, a qual ocorre sem retorno para superfície”.
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Figura 5. Desenho esquemático da circulação do fluido (lama) de perfuração e estação de separação do
cascalho. (adaptado de ZOVEIDAVIANPOOR et al, 2012).

2.10.1Métodos de tratamento de cascalho de perfuração
Métodos primários
Após a saída do poço, a mistura do cascalho com o fluido de perfuração é separada
em uma peneira vibratória. O fluido que passa pela peneira é enviado para ser tratado em
conjuntos de hidrociclones, em seguida para um dessiltador, que tem como função
acelerar a decantação de partículas de silte (entre a faixa de tamanho da areia e da argila).
O silte é então enviado para um separador (mudcleaner), que é um hidrociclone com
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peneira, para recuperar partículas que não foram recuperadas nos processos anteriores.
Em alguns casos há também centrífugas, que tem a função de reter partículas que não
foram separadas nos hidrociclones (THOMAS, 2001). Estima-se que 10 a 15% do volume
do fluido de perfuração permanecem aderidos aos cascalhos após o processo de
separação.

Métodos secundários
De acordo com Chen e colaboradores (2007) os métodos para tratamento de
cascalho e resíduos sólidos de perfuração podem ser classificados em:
Métodos de inertes: solidificação, encapsulamento e estabilização, nos quais o resíduo é
misturado com cal ou cimento.
Métodos térmicos: dessorção térmica, incineração e pirólise para a decomposição térmica
da matéria orgânica e tratamento dos gases produzidos durante o processo.
Aterros: aterramento do resíduo, que deve ser feito de acordo com as normas ambientais
e para isso é necessário controle e proteção do solo e depósitos de água subterrâneos.
Re-injeção: o cascalho é reinjetado no espaço anular junto com uma mistura de polímero
e água do mar a alta pressão para realização de fraturamento hidráulico.
Tratamento biológico: utilização de microorganismos para a decomposição do resíduo
em produtos não-tóxicos.
Recuperação e reutilização simples: o cascalho bruto, após tratamento de limpeza, pode
ser utilizado como material para construção e pavimentação.

Métodos Térmicos
A dessorção térmica tem sido utilizada na indústria para recuperar óleo e cascalho
de perfuração e consiste na evaporação de óleo e água por um processo de destilação. A
água, por possuir uma temperatura de ebulição menor, evapora primeiro que o óleo. A
dessorção térmica permite separar água livre ou emulsificada com o óleo. O objetivo é
produzir um óleo livre e sólidos com baixo teor de hidrocarbonetos. Segundo Seaton e
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colaboradores (2006), a dessorção térmica é uma técnica promissora e disponível
industrialmente. No entanto, segundo Pereira e colaboradores (2013), em alguns casos,
esta técnica pode degradar o fluido, tornando seu reuso inviável.
Seaton e colaboradores (2006) utilizaram uma unidade de dessorção térmica em
escala de bancada para avaliar as características do óleo recuperado em diferentes
condições de operação: presença de nitrogênio e presença de vapor d’água. Os estudos
mostraram que 85% do fluido de perfuração foi recuperado na primeira fração,
correspondente à menor temperatura de ebulição, e que esta fração apresenta quantidades
muito pequenas de aromáticos e hidrocarbonetos saturados. As frações do óleo
recuperado foram misturadas e a mistura utilizada para uma formulação de um fluido de
perfuração de base-óleo em uma mistura com cascalho de perfuração. Os resultados
mostram que a melhor condição para a operação do equipamento é utilizando-se vapor
d’água, que produz um óleo recuperado com menores teores de aromáticos e outros
hidrocarbonetos insaturados.
A dessorção térmica por microondas é uma técnica que utiliza uma fonte na faixa
das microondas (300 MHz-300GHz) para promover a vibração das moléculas de um
material, e assim aquecê-lo. O tipo de aquecimento promovido pelas microondas é
dielétrico e volumétrico, de modo que a transferência de calor é mais rápida e homogênea
quando comparada a outras fontes. Hidrocarbonetos, quando tratados por microondas,
não são aquecidos diretamente devido ao fato de serem apolares. No entanto, a água é
aquecida, e uma vez que isso ocorre, o vapor gerado é capaz de arrastar os
hidrocarbonetos (PEREIRA et al, 2013).

2.10.2 O uso de cascalhos de perfuração na indústria e outras alternativas
Co-processamento em fornos de clínquer
O coprocessamento de resíduos é uma atividade que visa à reutilização de
materiais resultantes de processos produtivos e, no entanto, indesejáveis por sua fonte
geradora, mas se apresenta como alternativa para substituição de matéria-prima para a
produção de cimento. O processo de fabricação do clínquer de cimento é, essencialmente,
a calcinação e a fusão parcial de um material constituído aproximadamente de 94% de
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calcário, 4% de argilas e 2% de óxidos férrico e alumínio para o caso do cimento portland
composto, podendo ter outras composições para o cimento Portland pozolânico (SOUZA,
2013).
Há duas formas de reutilização de material: a substituição de insumos que são
incorporados no processo para a produção de cimento e a substituição de combustíveis
tradicionais.
Souza (2013) utilizou cascalho de perfuração como aditivo do calcário na
composição do clínquer, uma vez que não possui poder calorífico para ser utilizado como
combustível. Análises químicas mostraram que a composição do cascalho usado era
semelhante à do calcário na composição de CaCO3, SiO2 e Al2O3 e Fe2O3. Os testes de
emissão mostram que a utilização do cascalho no co-processamento apresentou teores de
emissão de materiais particulados, CO, Hg e metais, em geral, abaixo do limite
estabelecido pela resolução Conama 264/1999, no entanto, há uma restrição devido à
presença de cloreto de sódio no cascalho, cuja queima pode favorecer à formação de
produtos refratários.
Incorporação em obras de construção e pavimentação e materiais cerâmicos
Pires e Araruna (2011) realizaram estudos de aplicação de cascalho em mistura
para aterro rodoviário. A mistura para pavimentação que apresentou os melhores
resultados foi composta por 50% de solo, 40% de escória de aciaria e 10% de cascalho de
perfuração.
Medeiros (2010) estudou o processo industrial de aproveitamento dos cascalhos na
fabricação de material cerâmico. Neste, foram obtidos tijolos maciços para alvenaria,
conforme a norma ABNT NBR 07170/1983, e blocos cerâmicos para alvenaria de
vedação, de acordo com a norma ABNT NBR 15270-1/2005.
Silva (2012) estudou o uso de resíduo de polimento de porcelanato e cascalho de
perfuração para incorporação em matriz argilosa para a produção de cerâmica vermelha
para tijolos, blocos e telhas. Nas formulações foram usadas adições dos dois tipos de
resíduos entre 2,5% e 12,5% de cada, de forma a somar no máximo 15%. Foram estudadas
a influência das temperaturas de queima, razão de aquecimento, tempo de aquecimento e
teor de resíduo nas propriedades de massa específica, porosidade, tensão de ruptura,
absorção de água e retração. Observou-se que a temperatura de sinterização diminui a
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absorção de água e porosidade, mas aumenta a massa específica aparente e a retração, e
a faixa de temperatura de sinterização entre 850 e 950°C são as que atendem ao maior
número de formulações.

Estabilização/Solidificação
A técnica de solidificação/estabilização (S/E) consiste na imobilização de
contaminantes em uma forma menos solúvel ou reativa (solidificação) e encapsulamento
desses contaminantes pela formação de uma matriz durável (solidificação). A aplicação
desta técnica é comum em resíduos inorgânicos, pois os resíduos orgânicos podem inibir
as reações de hidratação dos ligantes devido à incompatibilidade química.
Leonard e Stegemann (2010) estudaram o efeito da adição de cinza volante de alto
teor de carbono na lixiviação de cascalho de perfuração estabilizado/solidificado com
cimento Portland. A adição da cinza reduziu a lixiviação de hidrocarbonetos

2.11 Argilas
O termo argila é usado para materiais naturais de textura terrosa e de baixa
granulometria que é capaz de desenvolver plasticidade quando misturado a uma faixa
específica de quantidades de água. A plasticidade é definida como a propriedade que o
material úmido tem de se deformar irreversivelmente sem se romper, a partir da aplicação
de uma tensão. Essa deformação permanece quando a tensão deixa de ser aplicada.
O termo material argiloso pode ser aplicado a qualquer material natural de
granulometria fina e de textura terrosa ou argilácea, independentemente de sua
composição ser essencialmente de argilominerais.
Por esta razão, a definição mais abrangente é de que as argilas são constituídas
essencialmente por sílica, alumina, água livre, grupamentos hidroxila e por quantidades
variáveis de ferro e outros metais. Além desses argilominerais, as argilas também podem
conter outros materiais minerais associados, como calcita, dolomita, quartzo, matéria
orgânica e outras impurezas.
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Argilominerais são os minerais constituintes característicos das argilas,
geralmente cristalinos. A composição química é de silicatos de alumínio hidratados
contendo outros elementos, em menor teor, como o magnésio, cálcio, sódio, potássio.
Após a adição de água, os argilominerais formam uma pasta plástica, a qual endurece
após a secagem ou após a queima (SANTOS, 1989).
O Bureau of Mines dos Estados Unidos classifica as argilas, para fins estatísticos,
em: caulins, argilas plásticas para cerâmica branca, argilas refratárias, bentonitas, terras
fuler e argilas diversas.
Caulin é uma argila natural formada a partir do intemperismo químico de minerais
de silicatos e aluminatos, como feldspatos. É constituída predominantemente por caulinita
(Al2Si2O5(OH)4) associada a outros minerais, como diquita, haloisita, nacrita e anauxita.
A argila plástica para cerâmica branca é constituída em geral por 20-80% de
caulinita, 10-25% de mica e 6-65% de quartzo. Apresenta alta plasticidade, resistência à
tração e encolhimento. O Caulin e a argila plástica mencionada se diferem pelo grau de
plasticidade, sendo que o primeiro tipo mencionado apresenta uma plasticidade menor.
Bentonita é um tipo de argila que apresenta a capacidade de aumentar várias vezes
seu volume inicial na presença de umidade, sendo constituída principalmente pelo
argilomineral montmorilonita (SILVA & FERREIRA, 2008).
Terra Fuler é um tipo de argila constituída de argilominerais do grupo das
esmectitas, principalmente montmorilonita. Esse tipo de material apresenta alta
capacidade de troca iônica (BGS, 2006).
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CAPÍTULO 3: MATERIAIS E MÉTODOS

3.1 Materiais
3.1.1 Óleo pesado
Foi utilizado um óleo brasileiro altamente viscoso de 11° grau API cujas amostras
foram fornecidas pela Petrobras.

3.1.2 Cascalho de perfuração e argila
As amostras de cascalho de perfuração misturadas com fluido de perfuração foram
fornecidas pela Petrobras e vieram classificadas em duas denominações: fração grossa
retida na peneira e fração fina centrífuga. As frações de cascalho foram secas em estufa a
60°C por 72h e trituradas com o auxílio de gral e pistilo antes de serem caracterizadas e
adicionadas às misturas.
Foi utilizada uma argila plástica nacional adquirida comercialmente. A argila foi
previamente seca em estufa a 60ºC por 72 h, triturada com o auxílio de gral e pistilo e
peneirada em malha de 100 mesh antes de ser adicionada ao óleo e antes de ser
caracterizada e adicionada às misturas.

3.1.3 Misturas de óleo com cascalho de perfuração e argila
A Tabela 4 mostra as misturas que foram preparadas a partir dos materiais
identificados acima e que foram utilizadas nos ensaios.
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Tabela 4. Misturas utilizadas nos ensaios.

Amostras

Ensaios

Óleo + 30% de cascalho

TTRM de bancada

fração grossa
Óleo + 19% de cascalho

Estudo cinético

fração grossa
Óleo + 19% de cascalho

Estudo cinético

fração fina
Óleo + 19% de argila

Estudo cinético e pirólise
em escala de bancada

Óleo processado

Estudo cinético

termicamente a 250°C*

* Óleo bruto processado termicamente em escala de bancada.

3.2 Métodos

3.2.1 Caracterização do óleo

O óleo foi caracterizado por Análise térmica, bomba calorimétrica, análise
elementar CHN e CHNS, Karl Fisher, fracionamento em Saturados, Aromáticos e Polates
(SAP) e Cromatografia Gasosa Acoplada A Espectrometria de massas (GC-MS) das
frações SAP e Espectroscopia FTIR. A metodologia será detalhada na sequência.

3.2.1.1 Análise térmica
As caracterizações do óleo por TG/DTG/DSC foram realizadas em equipamento da
TA Instruments, modelo SDT Q-600. As amostras foram analisadas em cadinhos de
alumina utilizando razão de aquecimento de 20°C min-1até 550°C e vazão de 100 mL.min1

de nitrogênio, seguida de isoterma a esta mesma temperatura por 1 hora e depois
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aqueceu-se a 20°C.min-1 em ar até 1000°C para a queima e estimativa do coque formado.
As massas de amostra utilizadas para esse estudo variaram entre 5 mg e 10 mg.
3.2.1.2 Cálculo do teor de resíduo carbonoso
Para a estimativa do teor de resíduo carbonoso, as amostras foram analisadas em
N2, utilizando razão de aquecimento de 20°C min-1 até 550°C e vazão de 100 mL.min-1,
seguida de isoterma a esta mesma temperatura por 1 hora e depois a 20°C.min-1 em ar até
1000°C. Conforme metodologia desenvolvida por Viana e colaboradores (2011), o teor
de resíduo carbonoso pode ser estimado pela diferença entre quantidade de resíduo a
550°C, após a isoterma em N2 e a quantidade de massa residual obtida da curva TG a
1000°C na análise em ar. O uso da metodologia com isoterma serve para simular
condições de temperatura máxima usada no TTRM em ambiente inerte.
Durante a análise em ar, até 1000°C, todos os componentes orgânicos são
eliminados por volatilização e/ou queima e os inorgânicos sofrem as volatilizações e
decomposições térmicas que possam ocorrer na faixa de temperatura de análise, restando
na massa calcinada óxidos e sais inorgânicos, que não se decompõem nas condições da
análise.
Durante a análise em nitrogênio, que simula o que ocorre no processo de pirólise,
seus componentes inorgânicos sofrem as mesmas volatilizações e decomposições
térmicas que possam ocorrer na faixa de temperatura de análise. Os orgânicos sofrem
mesmas volatilizações, porém em decorrência da atmosfera inerte, ocorrem, em seguida,
decomposições térmicas (pirólise) que, em geral, produzem um resíduo carbonoso
(coque) sólido que fica aderido aos produtos calcinados inorgânicos.

3.2.1.3 Poder calorífico
O poder calorífico do óleo foi medido em bomba calorimétrica da marca IKA
modelo 200C, utilizando pressão de 3 Bar de oxigênio e 0,5 g de amostra.
3.2.1.4 Análise Elementar
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Os experimentos da análise elementar foram realizados no equipamento
Analisador Elementar de CHN modelo Flash EA 1112 series do fabricante Thermo
Scientific. A coluna cromatográfica empregada para a separação das substâncias
orgânicas e inorgânicas foi Multisepar Column PTFE (2m; 6x5mm). As análises foram
realizadas no Laboratório de Combustíveis da Escola de Química da UFRJ (Labcom).
As análises CHNS foram realizadas no Laboratório de Produtos e Tecnologia em
Processos da Universidade Federal do Ceará em equipamento Perkin Elmer 2400 Series
II CHNS/O Analyzer.
3.2.1.5 Análise do teor de água por Karl Fisher
O teor de água no óleo processado foi determinado adicionando-se uma
quantidade conhecida de amostra em um frasco de titulação contendo solução de
clorofórmio e metanol na proporção 3:1 e usando-se um reagente para Karl Fisher para
titulação. A quantidade de água presente na amostra foi determinada e apresentada em
%m/m. O equipamento usado para tal procedimento foi um Metrohm 852 Titrando.
3.2.1.6 Separação das frações SAP (Saturados, Aromáticos e Polares) e
Cromatografia Gasosa Acoplada a Espectrometria de Massas
A amostra de óleo cru foi fracionada (100 mg) por cromatografia líquida clássica
em sílica gel ativada. A amostra foi eluída com 10 mL de hexano para a separação dos
hidrocarbonetos saturados. Para a separação dos aromáticos utilizou-se uma mistura
hexano/CH2Cl2 (9:1 v/v) e para a separação das frações polares utilizou-se uma mistura
de CH2Cl2/Metanol (9:1 v/v).
As amostras foram analisadas em um cromatógrafo gasoso acoplado a
espectrômetro de massas em um CG Agilent Technologies 6890N e um detector MS
Agilent 5973MSD. As condições de operação foram: temperatura inicial da coluna de
40°C, aquecimento até 350°C a 6°C/min, temperatura de injeção de 300°C e injeção de 1
µL de amostra sem divisão de fluxo. Utilizou-se fonte de ionização por impacto de
elétrons de 70 ev, coluna HP-5MS (30 m × 0.25 mm × 0.25 μm) e He como gás de arraste.
Foi obtido o cromatograma de corrente de íons totais da fração saturados e da fração
aromáticos e o cromatograma de íons reconstituídos referentes aos fenantrenos e aos
naftalenos e aos pirenos da fração aromática.
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3.2.1.7 Espectroscopia no Infravermelho
As análises foram realizadas em Equipamento FTIR Nicolet 6700 utilizando filme
em pastilha de KBr, detector DTGS KBr na região do IV médio (4000-400 cm-1) com 16
scans e resolução de 4 cm-1.

3.2.2 Caracterização dos cascalhos de perfuração e da argila

3.2.2.1 Análise térmica
As análises das amostras de cascalho foram realizadas no mesmo equipamento de
análises térmicas simultâneo modelo Q600 da TA Instruments, utilizando-se uma razão
de aquecimento de 20°C.min-1 e atmosfera inerte. As análises da argila foram realizadas
sob atmosfera de ar e N2 utilizando-se razão de aquecimento de 10°C.min-1.

3.2.2.2 Fluorescência de Raios X
As análises de FRX foram realizadas em equipamento Rigaku, modelo Primini,
sob atmosfera de mistura de 10% de Metano e 90% de argônio, utilizando amostras na
forma de pastilha com mistura com H3BO3. As análises foram realizadas no laboratório
de Tecnologia do Hidrogênio (LabTecH) da Escola de Química da UFRJ.

3.2.2.3 Difração de Raios X
As análises de Difração de raios X foram realizadas em equipamento Rigaku
modelo Miniflex II, utilizando ângulo 2θ entre 5 e 90º com 0,05º/segundo com radiação
de Cobre Kα no laboratório de Tecnologia do Hidrogênio (LabTecH) da Escola de
Química da UFRJ. Os dados foram analisados utilizando o software MDI Jade 5.0, que
utiliza a base de dados ICDD/JCPDS.
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3.2.2.4 Cálculo do teor de umidade
Para analisar o comportamento térmico do cascalho de perfuração utilizado, foram
calculados o teor de água livre e combinada presentes para avaliar a sua contribuição na
pirólise do óleo. O teor de água livre e adsorvida nos poros foram estimados pela perda
medida por termogravimetria até 250°C e o teor de umidade em base seca foi obtido pela
razão entre a massa de água medida e a massa total de cascalho, excluída da massa de
água livre:
𝑈𝑚𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 % =
Onde 𝑀

á

100 (Eq-6)

representa a massa em base seca, que é a massa total percentual de

cascalho subtraída da massa percentual de água livre.

3.2.3 Tratamento Térmico de resíduos multifásicos em escala de bancada dos ensaios
A mistura de 30% em massa de cascalho e óleo bruto puro foram processados em
equipamento TTRM de bancada (Figura 6). O equipamento é constituído por uma manta
isolada de aquecimento para balão de fundo redondo, com controle de temperatura, que
permite aquecimento até 600°C. O material a ser processado é disposto no interior do
balão, que é conectado em sua saída superior um condensador. Durante o processamento,
um termopar é disposto na entrada do condensador e outro entre o fundo do balão e a
manta de aquecimento. As frações são recolhidas em um funil de separação. Na unha de
entrada, entre o condensador e o funil de separação, há uma saída para a bomba de vácuo,
para onde as frações não condensáveis são enviadas. A massa do balão é medida antes e
após a adição de óleo ou mistura, usando-se aproximadamente 200 g de óleo e 200g de
óleo mais 60 g de cascalho, no caso da mistura. A temperatura inicial da manta de
aquecimento foi de 300°C, sendo aumentada, conforme não se observava condensação
de vapores a uma dada temperatura, em incrementos de 100°C. A medida da temperatura
dos gases na entrada do condensador era feita a cada 5 minutos. As frações condensadas
obtidas foram pesadas e analisadas em equipamento de análise térmica.
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Figura 6. TTRM de bancada.

3.2.4 Caracterização das frações obtidas por TTRM de bancada
Para a análise das frações obtidas em TTRM de bancada foram utilizados cadinhos de
alumínio e as análises foram feitas no mesmo equipamento utilizando razão de
aquecimento de 20°C/min em N2 até 600°C.

3.2.4.1 Cálculo da conversão das curvas TG e DTG em base à massa inicial de cada
amostra
Devido às diferentes composições das frações obtidas em TTRM de bancada, para
compará-las, é necessário converter as curvas TG/DTG das frações em base à massa
inicial da amostra pirolisada. Para calcular em termos percentuais quanto a massa de cada
fração representa da amostra inicial é necessário o seguinte cálculo:

𝑚%

=

.100 (Eq-7)
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Onde 𝑀 representa a massa da fração obtida a partir da pirólise, 𝑀 é a massa de amostra
inicial de óleo e 𝑚% é a massa percentual de cada fração em base à massa inicial de
óleo. Este último representa um fator que é utilizado para multiplicar as curvas TG/DTG
originais de cada fração a partir do software Universal Analysis. Todos os pontos da curva
são multiplicados por 𝑚%

e divididos por 100 e as novas curvas TG das frações podem

então ser sobrepostas para comparação.

3.2.4.2 Estimativa do rendimento de pirólise dos processamentos de bancada
Para estimar o rendimento de pirólise onde o numerador representa a massa de
óleo pirolisado, obtida por diferença entre a massa de óleo processado e o residual, após
pirólise. O denominador é a massa de óleo processado. Para calcular em termos
percentuais, o valor foi multiplicado por 100, se acordo com a Equação 8:

𝑅𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 % =

ó

ó
ó

. 100

(Eq-8)

A massa de óleo residual foi calculada pela diferença entre a massa total do balão
com resíduo após pirólise e a massa do balão vazio. Da massa total referida excluiu-se a
massa de cascalho residual, quando utilizado. A massa de cascalho residual foi estimada
pela massa residual de sua curva TG em ambiente inerte (N2) nas condições de
temperatura de pirólise utilizada.

3.2.5 Estudos cinéticos por análise térmica
Para os estudos cinéticos das amostras de óleo pesado puro utilizou-se o mesmo
equipamento de análise térmica, razões de aquecimento de 10°C.min-1, 15 °C min-1 e
20°C.min-1 até 600°C em N2 e entre 600°C e 1100°C utilizando a razão de 20°C.min-1 em
ar com vazão de 100 mL. min-1 de gás em cadinhos de alumina.
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Para os estudos cinéticos do óleo pesado processado termicamente em escala de
bancada (250°C) foram usadas as razões de 2, 5 e 10°C.min-1 e cadinhos de alumínio com
tampa com microfuro feito manualmente, de forma a garantir uma separação mais efetiva.
O objetivo destas análises foi promover uma separação mais lenta das etapas de perda de
massa, de forma a realizar os estudos cinéticos utilizando os métodos isoconversionais
para a pirólise do óleo bruto. Os outros parâmetros foram mantidos.
Os estudos cinéticos das misturas de óleo com argila e com cascalho foram realizados
em cadinho de alumina a 10, 15 e 20°C.min-1 e os outros parâmetros foram mantidos.
Para o método de Ozawa-Flynn-Wall (Eq-9) sem aproximação, foram medidas, pela
curva TG, as temperaturas correspondentes aos graus de conversão, utilizando intervalos
de 5% e levando em consideração a conversão a partir da massa inicial de amostra. Foi
plotado em um gráfico ln β em função de 1/T, utilizando a temperatura em Kelvin e para
cada grau de conversão foram obtidas retas correspondentes, cujas equações e
coeficientes de correlação foram avaliados. A partir do coeficiente angular de cada reta
isoconversional foram obtidos os valores de energia de ativação, multiplicando o
coeficiente angular por R (Eq.9):

ln 𝛽 = −

. − 𝑐𝑡𝑒(Eq-9)

𝐸 = 𝑐𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑔𝑢𝑙𝑎𝑟. (−𝑅)
Para o método de Kissinger foi utilizada a Equação 10.

ln

= −

.

− 𝑐𝑡𝑒 (Eq-10)

Onde Tm é a temperatura máxima, β é razão de aquecimento, R é constante geral
dos gases ideais e E é a energia de ativação.
Foram medidas, pelas curvas DTG, as temperaturas absolutas dos pontos de
máximo dos picos DTG de cada etapa de perda de massa. Foram calculadas as
temperaturas dos pontos de máximo (Tm) em 3 razões de aquecimento em cada uma das
3 etapas consideradas, sendo plotado um gráfico de Ln (β/Tm²) x 1/T. A energia de
ativação para cada etapa foi calculada a partir do coeficiente angular da reta, igual a -E/R,
multiplicando-se este coeficiente por –( R.)
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Para o método isoconversional de Kissinger-Akahira-Sunose (Eq-11) utilizou-se
as curvas TG para a medida da temperatura equivalente em cada grau de conversão, entre
5 e 50%, utilizando-se β= 10,15 e 20°C.min-1. A energia de ativação foi calculada para
cada grau de conversão a partir do gráfico Ln β/T² x 1/T.

𝐿𝑛

= 𝐿𝑛

( )

−

(Eq-11)

3.2.6 Termogravimetria acoplada a espectrometria de massas
As análises de TG-MS foram realizadas no Laboratório de Catálise e Energia
Sustentável no equipamento de análise térmica Netzsch modelo STA449 F1 Jupiter e
espectrômetro de massas Netzsch QMS 403C Aëolos com fonte de íons por impacto de
elétrons Y2O3. Foram usados aproximadamente 10 mg de amostra, sob atmosfera de gás
Hélio entre 40ºC e 600ºC e ar entre 600ºC e 1000ºC, com vazão de 70 mL/min. A
temperatura de injeção e da linha foi de 200ºC.
Foi realizada uma varredura por TG/DTG em função da temperatura nas amostras
de óleo pesado puro, mistura de óleo pesado com cascalho de perfuração fração grossa e
mistura com argila e nas temperaturas correspondentes às perdas de massa foram obtidos
os espectros de massas.

3.2.7 Processamentos usando protótipo de pirólise em escala de bancada

Pirólises foram também processadas em panelas de alumínio com furo, utilizandose entre 16g e 22g de amostra em protótipo em escala de bancada. O sistema consiste de
um forno elétrico acoplado a balança de 3 casas decimais sobre a qual se apoia um tubo
de quartzo que vai até o interior do forno, passando, através de um furo, pela parte inferior
(Figura 7). Sobre o tubo é apoiado o cadinho de alumínio (Figura 8). O sistema apresenta
controle e registro de temperatura, sendo a massa de amostra, temperatura do forno e os
parâmetros de análise registrados pelo software Press Tech em tempo real. Utilizou-se
uma razão de aquecimento de 5°C.min-1. O termopar se encontrada posicionado
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ligeiramente acima do cadinho, cuja entrada consiste de um furo localizado no fundo do
forno.
O furo sobre a tampa do cadinho foi realizado manualmente, com o auxílio de
uma furadeira. As medidas do cadinho são:
Altura da tampa: 0,61 cm
Diâmetro da tampa: 6,20 cm
Altura do cadinho: 4,7 cm
Diâmetro do cadinho: 5,945 cm
Diâmetro do furo: 0,15 cm
As amostras foram acondicionadas no interior do cadinho com o auxílio de uma
espátula e o conjunto cadinho mais amostra foi pesado, após a balança ser tarada, e
apoiado sobre o tubo de quartzo. A massa do conjunto foi registrada durante o
processamento térmico. Os gases provenientes da volatilização e pirólise foram enviados
para saída de exaustão.
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Figura 7. Protótipo de pirólise em escala de bancada.

Figura 8. Cadinho de alumínio com tampa furada utilizado em escala de bancada.
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As amostras foram processadas em regime de batelada entre a temperatura
ambiente até 650ºC em intervalos de 100ºC e utilizando isotermas de 30 minutos nas
temperaturas máximas. Para o processamento do óleo e das misturas foram escolhidas as
temperaturas de 250ºC, 350ºC, 450ºC, 550ºC e 650ºC. Essas temperaturas foram baseadas
nos resultados de análise térmica. Os processamentos realizados em cada temperatura
máxima incluíam a programação de isoterma nas temperaturas mais baixas. Por exemplo,
o processamento a 450°C é precedido de isotermas de 30 minutos a 250°C e 350°C.
Foram preparadas misturas de óleo com adição de 19% em massa de argila e 19%
e de cascalho de perfuração fração grossa.
Os resíduos de pirólise de cada análise foram separados e caracterizados por
análise térmica, no Laboratório de Análises Térmicas da UFRJ (LABAT) e por FT-IR no
Núcleo de Ciências Químicas do Instituto Federal do Rio de Janeiro.

CAPÍTULO 4: RESULTADOS E DISCUSSÃO

4.1 Caracterização do óleo
4.1.1 Análise térmica
A Figura 9 mostra as curvas TG, DTG e DSC da amostra de óleo feitas a partir de
aquecimento a 20ºC.min-1 em N2 até 550°C, seguida de isoterma por 1 hora a essa mesma
temperatura e posteriormente uma queima até 1000°C utilizando a mesma razão de
aquecimento. Esse método permite estimar o teor de resíduo carbonoso em uma única
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análise. A quantidade percentual perdida até aproximadamente 162°C, obtida pela curva
TG, corresponde à quantidade de água presente na amostra mais provavelmente uma
pequena perda de componentes voláteis, cujo valor foi de 25,83%, visto que por Karl
Fisher o teor de água médio liberado é ligeiramente menor. Seguem-se duas outras etapas
de perda de massa, caracterizadas pelos respectivos picos DTG, respectivamente
atribuídas à volatilização e decomposição de produtos intermediários (21,72%) e à
pirólise dos produtos mais pesados (44,95%). A quantidade perdida após a isoterma em
N2 a 550°C até 1000°C corresponde ao teor de resíduo carbonoso formado na pirólise,
que foi queimado em ar e totalizou 3,93% da amostra de óleo
Pela curva DSC foi possível identificar um pico endotérmico bastante
significativo, relativo à perda de água livre e voláteis, seguido de outro pico endotérmico
bem menos intenso e largo, relativo à 2ª etapa de perda de massa. Já a terceira etapa de
perda de massa não apresenta um pico endotérmico regular, tendo a curva DSC formato
diferente da curva DTG nesta etapa, o que indica a ocorrência simultânea de efeitos
térmicos opostos decorrentes de reação(ções) exotérmica(s) por decomposição de
componentes contendo oxigênio. Na etapa de aquecimento em ar, foram observados dois
picos exotérmicos que correspondem à queima da fração orgânica residual da pirólise.
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Figura 9. Curvas TG, DTG e DSC do óleo utilizando isoterma.
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4.1.2 Poder calorífico superior
O poder calorífico superior do óleo foi medido em duplicata e os valores medidos
foram de 34713 J/g e 31873 J/g, cujo valor médio é de 33278 J/g. Esse parâmetro é
importante para realizar a comparação entre o poder calorífico do óleo e das frações
obtidas a partir do processamento em equipamento de bancada. Esses resultados serão
mostrados em seguida, na parte de caracterização das frações.

4.1.3 Análise do teor de água por Karl Fisher e Análise elementar
O teor de água na amostra de óleo bruta foi determinado por Karl Fisher, obtendose um valor médio de 23,51% e grande parte desta água encontra-se emulsionada no óleo
(Tabela 5). Após o processamento térmico em escala de bancada, cuja amostra foi
denominada Óleo-250, observou-se um teor de água inferior a 3% (Tabela 6).

Tabela 5. Análise do teor de água do óleo bruto por KF.

%teor de água
Análise 1

Análise 2

Média

23,81

23,21

23,51

Tabela 6. Análise do teor de água da amostra Óleo-250 por KF.

%teor de água
Análise 1

Análise 2

Média

2,61

2,70

2,65
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A análise elementar do óleo foi realizada em triplicata e os resultados estão
apresentados na Tabela 7. Os resultados de desvio padrão são baixos, tendo havido uma
boa reprodutibilidade e não há aparentemente presença de Nitrogênio na amostra. No
entanto, a soma dos teores de Carbono e Hidrogênio não totalizam 100%, evidenciando
que pode haver a presença de outros elementos químicos, tais como oxigênio e enxofre
na composição do óleo.
Conforme explicado na metodologia, as análises foram realizadas em
equipamentos diferentes e por isso os teores de C, H e N apresentam valores distintos. O
objetivo da análise elementar CHNS era avaliar se havia presença de compostos
sulfurados em quantidade significativa na amostra de óleo bruto. Essa análise foi realizada
posteriormente à análise CHN (Tabela 8). O teor de N pode ser considerado
insignificante, enquanto o carbono aparece em maior quantidade devido a presença da
matriz de hidrocarbonetos.
Além das análises CHNS da amostra bruta (Tabela 8), foram realizadas análises
de duas amostras de óleo, após terem sido processadas termicamente em escala de
bancada a temperaturas de 180°C e 400°C, respectivamente (Tabelas 9 e 10).

Tabela 7. Análise elementar C,H,N do óleo.
Elemento

Medidas (%)

Média
(%)

Desv.
Padrão

C

75,87

75,67

75,77

75,77

0,1000

H

10,77

10,93

11,00

10,90

0,1200

N

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

0,0000

Tabela 8. Análise elementar C,H,N,S do óleo.
Elemento

Medidas

Média

Desv.
Padrão

C

71,18

72,72

71,95

1,09

H

10,84

11,04

10,94

0,141

N

0,32

0,36

0,34

0,0283

S

1,57

1,65

1,61

0,0566
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A amostra processada a 180°C apresenta um teor maior de C e S, uma vez que
proporcionalmente esta amostra apresenta um menor teor de água e compostos orgânicos
leves. A amostra processada a 400°C apresenta um teor de H bem reduzido, uma vez que
há a predominância de compostos orgânicos mais pesados e toda a água presente na
amostra inicial já foi eliminada. O teor de S também se apresenta bastante reduzido nesta
amostra, o que mostra que compostos sulfurados presentes foram eliminados dentro deste
intervalo de temperatura.
Tabela 9.Análise elementar CHNS do óleo processado a 180°C.
Elemento

Medidas

Média

Desv. Padrão

C

83,83

86,47

85,15

1,867

H

10,96

11,61

11,29

0,460

N

0,42

0,60

0,51

0,127

S

1,91

2,23

2,07

0,226

Média

Desv. Padrão

Tabela 10. Análise elementar CHNS do óleo processado a 400°C.
Elemento

Medidas

C

87,67

86,45

87,06

0,863

H

2,68

2,90

2,79

0,155

N

1,85

1,90

1,87

0,0353

S

0,77

0,69

0,73

0,0566

4.1.4 Espectroscopia no Infravermelho
Conforme se pode observar no espectro FTIR do óleo bruto, há uma banda em
3444cm-1 característica de vibrações de ligações O-H de água. Entre 2900 e 2700 são
observadas bandas características de deformações de ligações C-H em hidrocarbonetos.
Entre 1450-1370 cm-1 são observadas bandas correspondentes a deformação angular (δ)
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de ligações C-H em alcanos e entre 1600-1700 cm-1 estiramento (ν) de ligações C=C em
aromáticos (JOPPERT Jr et al, 2015).

Figura 10. Espectro FTIR da amostra de óleo pesado.

4.1.5 Análise SAP e CG-MS
A análise SAP da Tabela 11 mostra que o óleo puro é constituído majoritariamente
por espécies polares (resinas e asfaltenos), que representam um teor de 45,16%. As
frações de saturados e aromáticos foram analisadas por CG-MS e os resultados mostram
respectivamente a presença de 9 e 5 picos, conforme cromatograma apresentado na Figura
11.
Tabela 11. Análise SAP do óleo pesado obtido por Cromatografia líquida.

Mamostra (mg)

Saturados

Aromáticos

Polares

Soma

2,429

1,576

3,298

7,303
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%recuperado

33,26%

21,58%

45,16%

100%

%massa inicial

23,81%

15,45%

32,33%

71,60%
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Figura 11. Cromatograma da corrente de íons totais da fração Saturados.

Tabela 12. Espécies identificadas a partir do cromatograma da corrente de íons totais da fração saturado.

Pico
#

Nome

Classificação

Pico
#

Nome

Classificação

1

15-Isobutil(13àH)isocopalano

Terpano
tricíclico

6

28-Nor-17á(H)hopano

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

2

15-Isobutil(13àH)isocopalano

Terpano
tricíclico

7

28-Nor-17á(H)hopano

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

Terpano
tricíclico

8

Friedooleanano

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

9

Hopano – H30

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

3

4

23,28-Bisnor17á(H)hopano
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5

23,28-Bisnor17á(H)hopano

Hidrocarboneto
Pentacíclico
saturado

-

-

-

5
3
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4500
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Figura 13. Cromatograma da corrente de íons totais da fração aromáticos.

Pico
#

Nome

Classificação

Pico #

Nome

Classificação

1

metilFenantreno

hidrocarboneto
aromático

4

Criseno

hidrocarboneto
aromático

2

dimetilFenantreno

hidrocarboneto
aromático

5

MetilCriseno

hidrocarboneto
aromático

3

trimetilFenantrenos

hidrocarboneto
aromático

-

-

-

Figura 12. Cromatograma da fração aromáticos

Tabela 13. Espécies identificadas a partir do cromatograma da corrente de íons totais da fração
aromáticos.
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550
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400
350
300
250
200
150
100
500
0

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Figura 14. Cromatograma de íons reconstituídos em m/z dos fenantrenos da fração aromática.

Tabela 14.

Espécie

m/z

fenantreno

142

Metilfenantrenos

192

Dimetilfenantrenos

206

Trimetilfenantrenos

220

Espécies

identificadas a partir do cromatograma de íons reconstituídos referentes aos fenantrenos em m/z 142, 192
e 220 da fração aromáticos
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Figura 15. Cromatograma de íons reconstituídos dos naftalenos da fração aromática.

Tabela 15. Espécies identificadas a partir do cromatograma de íons reconstituídos em m/z 142, 156, 170 e
184.
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Figura 16. Cromatograma de íons reconstituídos referentes aos pirenos da fração aromática.

Tabela 16.

Pireno

202

Metilpirenos

216

Dimetilpirenos

230

Trimetilpirenos

244

Espécies

identificadas a partir do cromatograma de íons reconstituídos em m/z 202, 216, 230 e 244 referentes a
fração aromáticos.

Espécie

m/z

Metilnaftalenos

142

Dimetilnaftalenos

156

Trimetilnaftalenos

170

Tetrametilnafttalenos

184

4.2 Caracterização do cascalho e argila
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4.2.1 Análise térmica
A Figura 17 apresenta as curvas TG, DTG e DSC da fração grossa de cascalho de
perfuração. Conforme se pode observar, o teor total de água livre adsorvida e coordenada
é perdida, respectivamente, em duas etapas. O total de água livre e coordenada é menor
em comparação à fração fina, enquanto que o teor de CO2 liberado e consequentemente
o teor de carbonatos são maiores na fração grossa, quando comparados com os da fração
fina. Pela curva DSC observa-se dois picos endotérmicos de perda de água respectivos
aos dois picos DTG citados acima, com mínimo em 57,16°C seguido de outro menor
entre 100 e 150°C, e outro pico endotérmico em 761,34ºC devido à decomposição dos
carbonatos que constituem o cascalho, conforme identificado por DRX. Entre as etapas
de perda de água e CO2, observa-se uma ligeira perda de massa, que pode ser decorrente
de perda e queima de materiais orgânicos adsorvidos, visto que na curva DSC, nota-se
neste respectivo intervalo de temperatura um pequeno efeito exotérmico. Este mesmo
efeito é menor na fração fina.
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Figura 17. Curvas TG, DTG e DSC do cascalho fração grossa em N2.
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A Figura 18 mostra as curvas TG, DTG e DSC do cascalho de perfuração na forma
de fração fina. A perda até 250°C foi de 41% e esse valor foi utilizado para o cálculo de
umidade em base seca. Pela curva DSC observa-se um pico endotérmico com mínimo em
79,98°C devido à perda de água livre presente. Conforme pode ser confirmado pelos
resultados de FRX, que serão apresentados no próximo item (Figura 25), há um elevado
teor de cálcio, identificado na forma de óxido de cálcio. A presença de carbonato no
cascalho é evidenciada pela perda de massa da curva TG entre 550°C e 800°C devido à
decomposição do CaCO3, que forma CO2 na forma de gás e CaO na forma sólida na
amostra residual. A decomposição do CaCO3 é acompanhada de um pico endotérmico,
com mínimo em 760,35°C.
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Figura 18. Curvas TG, DTG e DSC do cascalho fração fina em N2.

As curva TG das amostras de cascalho e argila em ar foram utilizadas para avaliar
a perda ao fogo, que é um parâmetro utilizado na análise FRX e que será mostrado na
sequência (Figura 19 e Figura 20).
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Figura 19. Curvas de análise térmica do cascalho fração grossa em ar.
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Figura 20. Curvas de análise térmica do cascalho fração fina em ar.

A sobreposição das curvas TG/DTG em ar e N2 das amostras de cascalho e de
argila (Figura 21) permite avaliar se há presença de compostos orgânicos nessas amostras.
Em relação ao cascalho fração grossa, observa-se uma diferença muito pequena entre as
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curvas em N2 e ar e pode-se considerar que a amostra é constituída principalmente de
compostos inorgânicos.
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Figura 21. Curvas de análise térmica do cascalho fração grossa em ar e N2.

Conforme os resultados de FRX a seguir, o óxido que aparece em maior
quantidade é o CaO, decorrente da presença de CaCO3, que constitui o cascalho analisado.
Para calcular o teor de CaCO3 em base úmida no cascalho fração fina é necessário
fazer um cálculo estequiométrico correspondente, considerando a perda de massa (devida
ao CO2):
% 𝐶𝑎𝐶𝑂 𝑏. 𝑢 =

𝑀

%. 100
44

% 𝐶𝑎𝐶𝑂 𝑏. 𝑢 = 32,6%
Para o cálculo do teor de CaCO3 em base seca na composição do cascalho fração fina é
feito o desconto do teor de água medido, de acordo com a TG, que foi de 41%:
%𝐶𝑎𝐶𝑂 𝑏. 𝑠 =

𝑀

%
44

.

100%
100% − 41%
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%𝐶𝑎𝐶𝑂 𝑏. 𝑠 = 55,25%
Tabela 17. Parâmetros de caracterização das frações do cascalho obtidos por análise térmica.

Fração

Teor de
água (%)

Teor de
CO2 em
b.u

Teor de
CO2 em
b.s

Teor de
CaCO3
em b.u

Teor de
CaCO3
em b.s

Resíduo
final em
b.u

Resíduo
final em
b.s

Fina

41.00

14.33

24.29

32.57

55.20

42.93

72.76

Grossa

11.86

24.11

27.35

54.78

62.15

58.83

66.75
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são apresentadas as curvas de análise térmica da argila plástica em ar. Como se

pode observar, há apenas picos endotérmicos, o que evidencia que, mesmo a altas
temperaturas não ocorre combustão. É observado um pico endotérmico a baixa
temperatura, que é devido a volatilização da água livre, e um outro pico a 250,92ºC, que
é devido a perda da água de cristalização de algum composto hidratado presente. A partir
desta faixa de temperatura, são observados uma série de picos endotérmicos que
correspondem, respectivamente a desidroxilação da argila, mudança de fase da forma
cristalina quartzo-α para quartzo-β a 574°C, sendo o último pico endotérmico,
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correspondente à decomposição de carbonato de cálcio presente que é adicionado nessa
argila comercial, segundo o fabricante.
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Figura 22. Curvas TG, DTG e DSC da argila plástica em ar.

A Figura 23 apresenta as curvas de análise térmica da argila em N2. Conforme se
pode observar, ocorrem 3 picos de perda de água até 550°C, que correspondem,
respectivamente, a perda de água livre e perda de água combinada proveniente de etapas
de desidroxilação da fase argilosa. Em 714.00ºC observa-se um pico correspondente a
descarbonatação do CaCO3. A sobreposição das curvas TG e DTG estão apresentadas na
Figura 24, mostrando que o comportamento térmico da amostra é semelhante em atmosfera

de ar e N2, o que indica a inexistência de componentes orgânicos na argila comercial.
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Figura 23. Curvas TG, DTG e DSC da argila plástica em N2.
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Figura 24. Curvas TG e DTG da argila em ar e N2.
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4.2.2 Fluorescência e difração de raios X
Os dados obtidos para o FRX da fração grossa do cascalho (Tabela 18),
consideraram que a perda ao fogo (PF) foi de 41,17% (100-58,66), conforme foi medido
pela curva TG, em ar, do cascalho. Esse valor significa o percentual em massa total
perdida até massa constante até 1000°C. A partir dos valores fornecidos pelo FRX da
amostra, que mostra os resultados em termos de óxidos, com exceção dos halogênios, a
composição percentual dos elementos é convertida em base a massa de percentual
remanescente, isto é, em base à massa que ainda permanece após a perda ao fogo.
Na composição do Cascalho FG observa-se um teor significativo de cálcio e
silício, enquanto na amostra Cascalho FF observa-se um teor menor de cálcio e alumínio
(Tabela 19).
Como ser pode observar pelas curvas de análise térmica da argila, além de silício
e alumínio, o material contem carbonato de cálcio.
Tabela 18. Composição obtida por FRX considerando a perda ao fogo para o cascalho fração
grossa.

Teor
(%)

MgO

Al2O3

SiO2

SO3

Cl

K2O

CaO

Fe2O3

PF

2,89

6,06

12,74

1,15

0,28

1,39

30,81

3,29

41,17

Tabela 19. Composição obtida por FRX a partir da perda ao fogo para o cascalho fração fina.

MgO

Al2O3

SiO2

SO3

K2O

CaO

Fe2O3

SrO

PF

4,52

4,70

12,07

0,69

0,75

11,85

2,30

0,12

63,00

Teor (%)

Tabela 20. Composição obtida por FRX a partir da perda ao fogo para a argila.

Teor
(%)

SiO2

Al2O3

Fe2O3

K2O

Na2O

MgO

CaO

TiO2

PF

35,80

29,25

0,77

1,00

0,08

0,06

13,34

0,04

19,66

O difratograma da fração grossa está representada na Figura 25 e mostra que essa
fração é constituída principalmente de Carbonato de cálcio (C), Quilcoanita, que é um
silicato de cálcio (K), Silicato de magnésio (S) e Óxido de Ferro III (F). Os picos foram
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identificados como sendo predominantemente de CaCO3, conforme pode ser corroborado
pela análise de FRX.

Figura 25. Difratograma da Fração grossa de cascalho de perfuração.

O difratograma da fração fina do cascalho de perfuração está apresentado na
Figura 26 e é possível observar que as fases cristalinas predominantes são de Calcita
magnesiana (C1), que é um carbonato misto de Cálcio e Magnésio cuja razão entre Cálcio
e Magnésio não é definida, Carbonato de Cálcio (C2), akermanita, que é um silicato de
cálcio e magnésio, e dois tipos diferentes de silicatos de alumínio, S1 e S2.

Figura 26. Difratograma da Fração fina de cascalho de perfuração.
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Figura 27. Difratograma da argila.

4.3 Ensaios preliminares em TTRM de bancada
Foram realizados ensaios preliminares de pirólise do óleo e de sua mistura com
adição de 30% cascalho fração grossa no sistema TTRM de bancada. Esse teor de
cascalho foi escolhido como um teste inicial para avaliar a atividade catalítica do
cascalho. A
Figura 28 mostra as temperaturas da manta e dos gases na entrada do condensador
durante a pirólise do óleo. Durante o patamar a 300oC da manta, foi recolhida a fração 1,
no patamar a 490ºC foi recolhida a fração 2, e quando o patamar estava a 602oC foi
recolhida a fração 3.
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Figura 28. Temperatura da manta e dos gases gerados durante pirólise do óleo.

É possível observar que a temperatura da manta é bem superior à temperatura
medida na entrada do condensador. Os patamares de temperatura na curva referente à
manta são devidos ao aumento manual de 100°C feito pelo operador a cada fração
separada. A curva relativa à temperatura dos gases mostra um aumento rápido da
temperatura na faixa entre 30 minutos e 35 minutos, mantendo-se em um valor médio de
90°C até 130 minutos. Entre 130 minutos e 260 minutos observa-se um aumento
contínuo, porém menos acentuado, da temperatura, até 96°C. Essa curva apresenta duas
regiões de temperatura, que podem ser relacionadas com as curvas de TG/DTG das
frações.
A Figura 29 mostra as temperaturas da manta e dos gases na entrada do
condensador durante a pirólise da mistura de óleo com cascalho. Durante o patamar da
manta a 315oC, foi recolhida a fração 1, no patamar a 398oC foi recolhida a fração 2, e
duas frações 3 e 4 foram recolhidas quando o patamar estava a 595oC. A adição de
cascalho mostrou uma diminuição na temperatura de obtenção da fração mais pesada e a
temperatura máxima dos gases medida foi maior que aquela medida durante a pirólise do
óleo.
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Figura 29. Temperatura da manta e dos gases gerados durante pirólise do óleo com cascalho

Os dados respectivos à pirólise da Figura 6 (página 59), de massa de óleo, frações
e resíduo final que permaneceram no balão estão mostrados na Tabela 21 Mfi representa
a massa condensada obtida da fração volatilizada i e Mrf a massa da fração residual que
ficou no balão, mesma nomenclatura aplicando-se para a Tabela 22, referente a dados da
pirólise da mistura óleo-cascalho.

Tabela 21. Massas de óleo utilizada e das frações obtidas a partir da pirólise do óleo em escala de
bancada.

Óleo

Mf1

Mf2

Mf3

Mf4

Mrf

Massa (g)

203,53

25,22

10,64

1,37

-

139,83

Massa (%)

100

12,39

5,23

0,67

-

68,70

Nesse caso, a quantidade de material pirolisado foi medida pela diferença entre a
massa de óleo residual e a massa de óleo inicial (Eq-8). O rendimento calculado para a
pirólise de óleo puro foi de 31,30%. Este cálculo foi feito por balanço de massa, a partir
da pesagem do conteúdo do balão antes a após o processamento térmico, e as perdas de
massa incluem as frações condensáveis e não condensáveis (que não foram recolhidas).
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Como a soma das massas das frações condensadas e do resíduo final é menor que
a massa inicial de óleo, é possível concluir que uma parte das frações não foi condensada
nas condições de ensaio, contribuindo para a redução do rendimento.
Para a estimativa do rendimento de pirólise do processamento da mistura contendo
cascalho, é necessário destacar que uma parte da massa do resíduo final que permaneceu
no balão é de cascalho e essa quantidade pode ser medida pela curva TG do cascalho
utilizado, considerando a massa residual do mesmo à temperatura de 200ºC, que foi de
88,14%, visto que a temperatura máxima dos gases evolvidos na pirólise foi dessa ordem.
A quantidade de cascalho não muda o cálculo do rendimento de pirólise, mas é importante
em outros cálculos referentes aos dados da Tabela 22.

Tabela 22.Massas de óleo e cascalho utilizadas e das frações obtidas a partir da pirólise da mistura de óleo
com cascalho em escala de bancada.

Massa

Óleo

Mcasc

Mf1

Mf2

Mf3

Mf4

Mrf

200,63

61,89

27,78

7,86

3,51

4,71

191,09

100

30,78

13,85

10,64

1,37

2,35

95,24

(g)
Massa
(%)

Na massa residual mostrada na Tabela 22 está a massa de cascalho que foi
estimada como sendo 0.8814 x 61,89 = 54,55g. Logo a massa residual de óleo estimada
é de 191,09- 54,55 =136,54g. Portanto, o rendimento de pirólise estimado para o
processamento da mistura contendo cascalho foi de (200,63- 136,54) x 100/200,63 =
31,94%. Embora esse valor tenha sido quase da ordem do rendimento estimado para a
pirólise do óleo puro, o fato importante é que, considerando que em ambos os casos as
duas primeiras frações eram praticamente aquosas, a presença do cascalho gerou, nas
condições dos experimentos, as frações oleosas 3 e 4 condensadas em maior quantidade
relativa do que fração oleosa 3 no experimento contendo apenas óleo, assim como a de
não condensáveis, que

correspondem à fração de produtos volatilizados que não

condensaram nas condições operacionais dos experimentos. Esses fatos já indicam que a
presença do cascalho utilizado modifica o processo de pirólise do óleo pesado e de tipos
e quantidade de produtos obtidos, conforme sumarizado na Tabela 23.
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Tabela 23. Massa de óleo, mistura de óleo + cascalho e frações obtidas em processamento em TTRM de
bancada.

Óleo

Óleo +30% de
cascalho

Massa inicial

203,53g

262,52g

Massa de água

35,86g (17,61%)**

35,64g (13,58%)**

---------

3,51g (1,34%)**

Massa da fração óleo

1,37g (0,67%)*

4,71g (2,35%)*

Massa residual total

139,83g
(68,67%)**

191,09g (72,79%)**

Massa da fração água + óleo

*Percentual calculado em relação à massa inicial de óleo
**Percentual calculado em relação à massa inicial do experimento

4.4 Caracterização por análise térmica das frações obtidas em TTRM de bancada
A Figura 30 mostra as curvas TG e DTG das frações obtidas a partir da pirólise
do óleo em TTRM de bancada. Foram obtidas três frações, nomeadas como Fração 1, 2 e
3. As frações 1 e 2 apresentavam aspecto incolor, enquanto a fração 3 era constituída de
gotas de óleo em fase aquosa.
Todas as curvas estão mostradas em base à massa inicial de óleo utilizada na
pirólise. Isso foi necessário, pois as composições das frações obtidas a partir da pirólise
são diferentes, e suas curvas só podem ser comparadas quando em base de mesma
composição comum às amostras (VIANA, 2011). Isso foi feito usando software do
equipamento, multiplicando as curvas TG e DTG originais por valores que tornassem
suas massas iniciais na curva TG, iguais a massa percentual que representavam da massa
de amostra original.
Conforme se pode observar, toda a massa já havia sido perdida até 600°C, uma
vez que esse é um valor superior à temperatura máxima atingida nos experimentos em
escala de bancada. As curvas DTG das frações 1 e 2 estão quase totalmente sobrepostas,
o que mostra que suas composições são similares e são constituídas majoritariamente por
água, pois toda a massa é perdida até 100°C nas condições de operação utilizadas.
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A Fração 3 inicia sua perda de massa significativa em temperatura superior às
frações 1 e 2, pois corresponde a uma fração obtida a temperatura mais alta durante a
pirólise e é composta por compostos orgânicos e uma pequena quantidade de água, pois
observa-se uma pequena perda de massa ocorrendo na faixa de temperatura até 100oC .
49.50

––––––– Fração1 Óleo
––––
Fração 2 Óleo
––––– · Fração 3 Óleo 40

45.75
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38.25
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4.50
0.75
-3.00

0
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Temperatura (°C)
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-20
600
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Figura 30. Curvas TG e DTG das frações obtidas em TTRM de bancada a partir da pirólise de óleo em
base à massa inicial em atmosfera de N2.

A Figura 31 mostra as curvas TG e DTG das frações obtidas em TTRM de bancada
a partir do processamento da mistura de óleo com cascalho. Foram obtidas 4 frações
durante a pirólise e conforme se pode observar pelas curvas, todas as perdas de massa
ocorreram até 230°C. A fração mais pesada (F4) se volatilizou à temperatura mais alta,
conforme se observa também pela respectiva curva DTG.
A adição de cascalho aumentou o rendimento de pirólise e a fração de produtos
condensáveis, que são aqueles recuperados em forma de óleo ou mistura óleo/água.
Cabe observar que a medida do poder calorífico superior da fração oleosa (F4)
(36082 J/g) obtida a partir da pirólise do óleo com cascalho foi superior ao medido para
o óleo puro, conforme apresentado no início deste item. Não foi possível realizar a medida
para a fração oleosa obtida a partir da pirólise de óleo e nem das frações contendo água
obtidas nos experimentos realizados (com e sem adição de cascalho). Isso ocorreu devido
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ao princípio de funcionamento da bomba calorimétrica, em que a combustão é iniciada
por uma centelha, que promove a ignição e queima subsequente do material orgânico na
presença de oxigênio pressurizado. Nas frações contendo água não foi possível haver essa
ignição dos materiais orgânicos.
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Figura 31. Curvas TG e DTG das frações obtidas em TTRM de bancada a partir da mistura de óleo com
cascalho em base à massa inicial de óleo em atmosfera de N2.

4.5 Estudo cinético da pirólise do óleo pesado bruto
4.5.1 Método de Ozawa-Flynn-Wall
O método isoconversional de Ozawa-Flynn-Wall foi aplicado às curvas de análise
térmica de óleo pesado em N2 e foi aplicado para conversões entre 5% e 50% e o estudo
cinético foi realizado a partir das curvas TG mostradas na Figura 32 e estando na Tabela
24 as temperaturas medidas em cada grau de conversão para cada razão de aquecimento,
para aplicação do método.
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Figura 32. Curvas TG e DTG do Óleo puro em cadinho de alumina a 10, 15 e 20°C.min-1 em cadinho de
alumina.

Tabela 24. Temperaturas medidas para cada grau de conversão a partir da curva TG para β= 10, 15 e
20°C,min-1

α

5%

10%

15%

20%

β

25%

30%

35%

40%

45%

50%

Temperaturas (K)

10

357,5

364,3 368,6

376,3

418,0

459,9

489.5

515.6 541.2 564.3

15

359,4

365,9 371,9

383,5

436,2

475,0

506,4

535,0 561,6 587,7

20

361,8

369,4 375,0

390,0

447,1

484,9

515,2

542,9 568,8 594,0

Observa-se na Figura 32 uma mudança significativa na inclinação da reta entre
15% e 20% de conversão e entre 20 e 25% de conversão e na energia de ativação, que é
calculada a partir do coeficiente angular das retas para cada grau de conversão, dado por
-E/R. Para o cálculo de E é necessário multiplicar o coeficiente angular por -R, cujo valor
utilizado foi de -8,314 J/mol.K. Os valores foram calculados em J/mol e transformados
em kJ/mol e estão apresentados na Tabela 25.
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Foi observado que a energia de ativação foi diminuindo ao longo da conversão,
atingindo um mínimo e apresentando um pequeno aumento. Isso pode ser devido à maior
presença de água no início da pirólise, a baixos graus de conversão. A água apresenta um
alto calor de volatilização e a baixas temperaturas ocorre predominantemente a
volatilização da água e dos hidrocarbonetos de baixa massa molecular, o que explica o
comportamento verificado. Com o aumento da temperatura e do grau de conversão,
começa a ocorrer a volatilização e craqueamento térmico dos orgânicos. As moléculas
mais leves são volatilizadas inicialmente e moléculas mais pesadas sofrem craqueamento.
O método OFW é utilizado para reações cujo mecanismo muda o longo da
conversão. Essas mudanças significativas da energia de ativação entre 5 e 10 % e entre
15 e 20% sugerem que estão ocorrendo mudanças nos mecanismos de transformação
(Figura 33).
O método de OFW só pôde ser aplicado até 50% de conversão, cujas temperaturas
são inferiores a 300ºC, que corresponde, de maneira predominante, a etapas de
volatilização. A partir deste grau de conversão os valores do coeficiente de correlação
não foram adequados. A partir da interpretação destes resultados foram realizadas as
análises utilizando menores razões de aquecimento, como mostrado na Figura 34 (2, 5 e
10ºC.min-1) e cadinho de alumínio com tampa furada manualmente. O uso do cadinho
com tampa permite em princípio, um controle maior da análise, uma vez que o ambiente
no qual se encontra a amostra se torna mais saturado com os vapores e componentes
gasosos resultantes dos processos térmicos. O furo permite que os gases sejam liberados
de forma mais controlada, possibilitando uma melhor separação dos picos DTG. As
perdas de massa também ocorrem a temperaturas maiores, uma vez que a tampa funciona
como uma espécie de ‘barreira’ fazendo com que gases de produtos de menor volatilidade
ou maior estabilidade só sejam eliminados após os gerados por produtos mais voláteis ou
menos estáveis. A recomendação da ICTAC (Confederação Internacional de Análise
Térmica) é que os estudos cinéticos por análise térmica sejam feitos a baixas razões de
aquecimento (no máximo 20 K.min-1) e que seja utilizado no máximo 10 mg de amostra
para evitar gradientes entre a temperatura real da amostra e a temperatura medida
(VYAZOVKIN et al., 2011).
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Figura 33. Curvas isoconversionais utilizando o método de OFW da pirólise do óleo bruto (10,15 e
20ºC.min-1).

Tabela 25. Energia de ativação em função do grau de conversão para a pirólise de óleo bruto utilizando o
método OFW.

Conversão

E (kJ.mol-1)

%
5

172,8

10

143,0

15

124,2

20

61,7

25

36,7

30

51,0

35

55,4

40

57,0

45

61,1

50

60,1
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Figura 34. Curvas TG e DTG do óleo pesado puro obtidas a partir de análise em cadinho de alumínio com
tampa furada (β=2,5 e 10°C.min-1).

Na Figura 35 estão apresentadas as curvas isoconversionais obtidas a partir do
método de OFW utilizando razões de aquecimento de 2,5 e 10°C.min-1 em cadinho de
alumínio com tampa furada manualmente. Os coeficientes de correlação mostram que o
modelo proposto não se ajusta ao processo térmico em questão. Observa-se um aumento
de R² conforme se aumenta o grau de conversão. Essa inadequação ao modelo
isoconversional ocorre devido à presença significativa de água, conforme comentado no
estudo realizado anteriormente. Dessa forma, pode-se concluir que a inadequação ao
modelo não é devido às razões de aquecimento utilizadas no experimento e por isso a
pesquisa prosseguiu na busca de um método para a redução do teor de água do óleo pesado
para a posterior realização de estudos cinéticos por análise térmica. A partir da
caracterização do óleo bruto por análise térmica foi possível estimar em qual faixa de
temperatura estava ocorrendo a volatilização da água. A partir desta informação foi feito
um processamento em escala de bancada, utilizando um novo protótipo desenvolvido. O
óleo bruto foi processado até 250°C a 5°C.min-1 e o resíduo proveniente deste
processamento foi utilizado nos estudos cinéticos que serão mostrados a seguir.
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Figura 35. Curvas isoconversionais utilizando-se o método de OFW e razões de 2,5 e 10°C.min-1 e cadinho
de alumínio com tampa furada.

4.5.2 Método de Kissinger
O estudo cinético da pirólise de óleo utilizando o método de Kissinger fornece
valores médios de energia de ativação para cada etapa de pirólise. Conforme se observou
na caracterização de óleo, a pirólise pode ser separada em 3 etapas (Tabela 26) e a partir
deste método, que também não depende do modelo cinético, foi possível estimar a energia
de ativação para cada uma dessas etapas de pirólise (Figura 36). Os valores de energia de
ativação foram obtidos a partir do coeficiente angular de cada reta desta Figura, para
condições de temperatura de máxima taxa de variação de massa a partir das curvas DTG
a cada razão de aquecimento, e estão apresentados na Tabela 26.
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Tabela 26. Temperaturas máximas e razões de aquecimento medidas por DTG.

Água + leves

Intermediários

Pesados

β(ºC.min1)

Tm (K)

10

366,47

15

368,07

20

370,74

β

Tm

10

563,08

15

569,47

20

578,00

β

Tm

10

726,65

15

731,97

20

737,84

A energia de ativação obtida pelo método de Kissinger para a primeira etapa de
perda de massa corresponde a 171,1 kJ/mol, que é um valor próximo ao encontrado para
5% de conversão utilizando o método OFW. Isso é devido à presença de água no estágio
inicial, ocorrendo assim etapas de volatilização da água e das frações leves nessa etapa,
o que eleva a energia de ativação. A energia de ativação obtida por este método para a
segunda etapa apresenta um valor menor do que o da primeira etapa, visto que na segunda
etapa ocorre volatilização e pirólise de frações orgânicas intermediárias, etapa que
demanda menos energia. Em seguida, na terceira etapa, passa a ocorrer o craqueamento
das frações mais pesadas, o que demanda mais energia que a etapa anterior e por isso
ocorre um aumento da energia de ativação.
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Figura 36. Curvas cinéticas do óleo bruto utilizando o método de Kissinger (β=10, 15 e 20°C.min-1).

Tabela 27.Energias de ativação para a pirólise do óleo bruto calculadas pelo método de Kissinger

Etapa

Atribuição

E(kJ.mol-1)

1

Água + leves

171,1

2

Intermediários

114,6

3

Pesados

263,1

4.5.3 Método de Kissinger-Akahira-Sunose
Para estudo da cinética de pirólise foi utilizado também o método isoconversional
de Kissinger-Akahira-Sunose e as curvas estão apresentadas na Figura 37. As energias de
ativação calculadas por este método apresentaram valores próximos aos calculados pelo
método de OFW, usando cadinhos abertos de alumina, conforme se observa na Tabela
28. Ambas apresentam o mesmo padrão de comportamento dentro da faixa de grau de
conversão analisada. Ocorreu uma diminuição da energia de ativação até atingir um valor
mínimo em 25%, ocorrendo em seguida um pequeno aumento e uma tendência a um
patamar entre 30% e 50%.
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Figura 37. Curvas isoconversionais para a cinética de pirólise da amostra de óleo pesado bruto utilizando
o método de Kissinger- Akahira-Sunose (β=10, 15 e 20°C.min-1).

Tabela 28.Energias de ativação em função do grau de conversão calculadas usando o método KAS.

% Conversão

E (kJ.mol-1)

5%

166,8

10%

136,9

15%

79,6

20%

71,2

25%

29,5

30%

43,2

35%

47,0

40%

48,2

45%

50,5

50%

51,9

Eα (kJ/mol)
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Figura 38. Curvas de Energia de ativação (Eα) em função do grau de conversão calculada utilizando os
métodos isoconversionais de KAS e OFW (10, 15 e 20°C.min-1) com cadinhos de alumina abertos.

Optou-se a seguir aplicar o método de KAS utilizando-se dados obtidos em razões
de aquecimento menores (2, 5 e 10ºC.min-1) em cadinhos de alumínio com tampa furada.
No entanto, da mesma forma que ocorreu no caso da aplicação do método de OFW nessas
condições operacionais, como se pode observar na Figura 39, os coeficientes de correlação
apresentaram valores muito baixos para graus de conversão de 10% até 55%, ficando
aceitáveis apenas entre 60 e 75% de conversão. Esses fatos mostram que os métodos
isoconversionais OZW e KAS tem aplicação muito limitada a dados de pirólise do óleo
bruto contendo água utilizando cadinhos com tampa furada, visto a maior interferência
da presença de água em boa parte do processo de sua pirólise nessas condições . Note-se
que para o caso de 5% de conversão, onde praticamente apenas água devia estar sendo
perdida, os coeficientes de correlação tanto por OZW como por KAS foram,
respectivamente de 0,9975 e 0,9974.
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Figura 39.Curvas isoconversionais usando o método KAS para a pirólise do óleo bruto a 2, 5 e 10°C.min-1
utilizando cadinho de alumínio com tampa furada.

4.6 Estudo cinético da pirólise do óleo com teor de água reduzido (Óleo-250)
Conforme pôde ser observado no item anterior, os métodos isoconversionais não
puderam ser aplicados em toda a extensão de reação. Isso ocorreu devido à presença de
água, que dificulta a aplicação desses métodos, principalmente nas etapas iniciais, pois
interfere na volatilização das frações mais leves, podendo ocorrer arraste. Apenas o
método de Kissinger pôde ser aplicado em toda a extensão de reação, e apenas no caso de
cadinhos abertos de alumina, uma vez que neste método é avaliada a energia cinética
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média de cada etapa. Devido a essas questões, foi realizado um tratamento térmico prévio
no óleo pesado bruto, que consistiu em aquecer a amostra em um forno elétrico até 250ºC,
mantendo esta temperatura por 30 minutos, para maior eliminação possível de água. Após
este tratamento, a amostra assim obtida foi submetida a estudos cinéticos por análise
térmica visando avaliar e comparar a energia de ativação das etapas de sua pirólise.
A Figura 40 mostra que o óleo processado a 250ºC iniciou a perda de massa a
temperaturas mais altas, como já era esperado, uma vez que apresentava um teor de água
mais baixo em comparação à do óleo bruto. As curvas TG se sobrepuseram apenas a partir
de 82% de conversão, sendo possível, então, aplicar os métodos isoconversionais para o
estudo cinético da pirólise. Cabe observar que a perda de massa inicia-se abaixo da
temperatura de 250°C, pois na ausência de gases dos componentes mais voláteis já
retirados anteriormente, os componentes mais leves entre os mais pesados presentes no
óleo-250°C, podem ser vaporizados a temperaturas inferiores pelo efeito de arraste do gás
de purga utilizado (N2).
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Figura 40. Curvas TG e DTG do Óleo processado a 250ºC

A Figura 40 apresenta as curvas isoconversionais utilizando-se o método de
Kissinger-Akahira-Sunose para a amostra tratada termicamente (Óleo-250). Observa-se
uma mudança na inclinação entre as curvas correspondentes a 5% e 10%, onde ainda se
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observa a presença de água. A partir de 15% os valores de energia de ativação são
correspondentes às etapas de pirólise e ocorre um aumento da Eα até 70% de conversão.
Isso ocorre devido ao craqueamento térmico de espécies mais pesadas, o que demanda
maior quantidade de energia. Cabe observar pela Figura 41, que melhores coeficientes de
correlação foram obtidos em toda a faixa de conversão analisada, pela ausência de água
interferindo no processo de pirólise.
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Figura 41. Curvas isoconversionais para a cinética de pirólise da amostra de óleo pesado com teor de água
reduzido (Óleo-250) utilizando o método de Kissinger- Akahira-Sunose.
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Tabela 29. Energias de ativação em função do grau de conversão na pirólise do Óleo-250oC calculadas
usando o método KAS.

α(%)

E (kJ.mol-1)

5%

30,9

10%
15%
20%
25%
30%
35%

51,3
67,7
73,3
87,1
118,6
146,6

40%

150,8

45%

155,1

50%
55%

167,0
177,2

60%

186,6

65%

193,2

70%
75%

201,1
216,4

A seguir resultados obtidos aplicando o método de OZW para a pirólise do óleo250, que também resultaram em bons coeficientes de correlação com valores de energia
de ativação ligeiramente superiores para os mesmos graus de conversão do óleo-250oC,
do que os obtidos por KAS (Figura 42).
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Figura 42.Curvas isoconversionais para a cinética de pirólise da amostra de óleo pesado com teor de água
reduzido (Óleo-250) utilizando o método de OFW.

Tabela 30. Energias de ativação em função do grau de conversão na pirólise do Óleo-250oC, calculadas
usando o método OFW.

α (%) E (kJ.mol-1) α (%) E (kJ.mol-1)
5%

49,7

45%

173,9

10%

69,6

50%

185,9

15%

80,9

55%

196,3

20%

91,5

60%

205,8

25%

105,3

65%

212,5

30%

136,9

70%

220,5

35%

165,1

75%

235,8

40%

169,4
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4.7 Estudo cinético da pirólise do óleo com adição de argila
Foi feita a adição de 19% em massa de argila ao óleo bruto. Foi aplicado o método
de Kissinger, calculando-se as energias de ativação correspondentes às 3 etapas principais
observadas (Figura 43) em análises térmicas de pirólises feitas a 10, 15 e 20oC/min em
cadinhos de alumina desde temperatura ambiente até 600°C, usando N2 como gás de
arraste.
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Figura 43. Curvas TG e DTG do óleo pesado com adição de 19% de argila em cadinho de alumina.

Conforme resultados da Figura 44, houve uma redução significativa da Energia de
ativação na primeira etapa de processamento térmico, que corresponde a volatilização da
água e das frações orgânicas leves. Nas etapas de pirólise houve uma redução na energia
de ativação, indicando ação catalítica da argila durante a pirólise, porém com menor
atividade (Tabela 31).
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y = -10880x + 8,244
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Figura 44. Curvas cinéticas do óleo com argila utilizando o método de Kissinger.

Tabela 31.Energias de ativação para a pirólise do óleo m argila calculadas pelo método de Kissinger

Etapa

Atribuição

E(kJ.mol-1)

1

Água + leves

49,7

2

Intermediários

90,5

3

Pesados

217,9

4.8 Estudo cinético da pirólise do óleo com adição de cascalho de perfuração
Foi feita a adição de 19% em massa do cascalho fração grossa (FG) ao óleo bruto.
Foi aplicado o método de Kissinger, calculando-se as energias de ativação
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correspondentes às 3 etapas principais observadas (Figura 45) em análises térmicas de
pirólises feitas a 10, 15 e 20oC.min-1 em cadinhos de alumina desde temperatura ambiente
até 600oC, usando N2 como gás de arraste.
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Figura 45. Curvas TG e DTG da pirólise do óleo com adição de 19% de cascalho de perfuração Fração
Grossa (cadinho de alumina).

A adição de 19% de cascalho de perfuração fração grossa ao óleo pesado
promoveu uma redução na energia de ativação correspondente a primeira etapa
(volatilização da água e das frações leves). Assim como observado na adição de argila ao
óleo pesado, houve um aumento da energia de ativação da primeira para a segunda etapa
(Tabela 32). Isso ocorre porque na segunda etapa inicia-se o processo de craqueamento
térmico, cuja energia requerida é maior que para etapa de processos físicos, como ocorre
na etapa 1. Na etapa 3 observa-se um aumento na energia de ativação, mostrando que essa
fração de cascalho não apresenta efeito catalítico na etapa de craqueamento das frações
mais pesadas.
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Figura 46. Estudo cinético da mistura de óleo + 19% cascalho de perfuração FG utilizando método de
Kissinger (cadinho de alumina a 10, 15 e 20°C.min-1).

Tabela 32. Energias de ativação calculadas a partir do Método de Kissinger para a pirólise de Óleo + 19%
de cascalho Fração grossa.

Etapa

Atribuição

E(kJ.mol-1)

1

Água + leves

79,3

2

Intermediários

99,2

3

Pesados

333,1

As curvas TG da análise da amostra de óleo, com adição de cascalho fração fina,
permitiram avaliar a energia de ativação utilizando-se métodos isoconversionais tendo-se
aplicado o método de OZW (Figura 47 e Tabela 33). O perfil observado é semelhante
àquele observado para o estudo cinético realizado utilizando-se o método de Kissinger
para a amostra de óleo com cascalho fração grossa: a energia de ativação aumenta em
função do grau de conversão, pois conforme ocorre a pirólise, produtos mais leves são
liberados na forma gasosa (condensável ou não) e restando um produto mais pesado.
Houve uma redução da energia de ativação nas etapas iniciais e a energia obtida pelo
método de Kissinger representa a média correspondente a cada etapa que contempla as
conversões relacionadas.
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Figura 47. Curvas isoconversionais de pirólise do óleo + 19% de cascalho de perfuração fina usando o
método de OFW (cadinho de alumina)

Tabela 33. Energias de ativação em função do grau de conversão obtidas a partir do método OFW.

E (kJ.mol-1)

α

E (kJ.mol-1)

α

30,60134

15%

58,03172

50%

42,52195

20%

70,79454

55%

48,33094

25%

91,46231

60%

54,56894

30%

107,4252

65%

58,52391

35%

102,6862

70%

61,03806

40%

55,89752

45%

110

4.9 Processamentos em protótipo de pirólise em escala de bancada

Utilizando o protótipo de pirólise em escala de bancada foram realizados cinco
processamentos de pirólises até, 250, 350, 450, 550 e 650°C, mantendo em todos os
processamentos, uma isoterma de 1 hora em cada temperatura anteriormente já avaliada.
Além disso, o sistema é microprocessado registrando massa da amostra em função do
tempo e temperatura, permitindo a geração da curva TG da pirólise, conforme a seguir
mostradas
O processamento a 250°C (apresentou uma perda de massa de 20,25% (Figura 48)
e o processamento a 350°C apresentou uma perda de massa de 22,68% (Figura 49). A
pirólise até 450°C apresentou uma perda de massa semelhante, totalizando 23,75%. Como
se pode observar, essas perdas de massa são bem inferiores em comparação às curvas TG
obtidas a partir do equipamento de análises térmicas simultâneas. No equipamento de
análise térmica as condições de análise são diferentes, uma vez que o tamanho de amostra
é bem menor e é utilizado gás de arraste, o que faz com que a temperatura de perda de
massa diminua.
A maior perda de massa foi observada na temperatura de 550°C (Figura 51). O
óleo foi processado a 650°C para garantir que, devido à grande quantidade de amostra e
o gradiente de temperatura entre a amostra e o forno, a amostra estaria uma temperatura
alta o suficiente para garantir a pirólise. A esta temperatura observou-se um percentual
residual 9,30%.
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Figura 48. Curva TG de pirólise do óleo até 250°C obtida no protótipo em escala de bancada.
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Figura 49. Curva TG de pirólise do óleo até 350°C obtida no protótipo em escala de bancada.
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Figura 50. Curva TG de pirólise do óleo processado até 450°C no protótipo em escala de bancada.
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Figura 51. Curva TG de pirólise do óleo até 550°C obtida no protótipo em escala de bancada.
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Figura 52. Curva TG de pirólise do óleo até 650°C obtida no protótipo em escala de bancada

4.10 Caracterização das frações residuais da pirólise em escala de bancada
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As frações residuais dos processamentos utilizando o protótipo de pirólise em
escala de bancada foram analisados em cadinhos de alumina por análise térmica em
atmosfera de N2 até 1000ºC, de forma a realizar uma comparação entre os perfis de perda
de massa e quantidade de resíduos. Foram também obtidos os espectros FTIR de cada
fração residual para sua caracterização.
A amostra processada até 250°C (a mesma que foi usada para o estudo cinético,
na sequência) foi avaliada por análise térmica (Figura 53) e observou-se uma perda de
massa de 91% até 1000°C e apesar de haver perdido cerca de 20% de sua massa no
processamento prévio, a sua perda de massa se iniciou a 69,42°C. Isso ocorre porque,
devido a quantidade de amostra utilizada no processamento em escala de bancada, os
processos de transferência de calor são diferentes.
Não é possível observar de maneira clara os eventos térmicos ocorridos. Na
segunda etapa de perda de massa, que ocorre entre 200°C e 381°C é observada a maior
perda de massa (39,92%). No entanto, não é observado nenhum pico na curva DSC. Isso
pode estar ocorrendo devido ao fato de estar ocorrendo simultaneamente eventos
exotérmicos e endotérmicos e o que se observa é o efeito térmico resultante. Apesar de a
análise ter sido feita sob atmosfera inerte, a presença de produtos oxigenados e sulfurados,
que foi mostrado por análise elementar CHNS, pode fazer com que os produtos de
decomposição reajam com o oxigênio liberado, promovendo pequenas combustões e/ou
oxidações.
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Figura 53. Curvas de análise térmica da fração residual do óleo processado até 250°C em escala de
bancada.

Para a comparação da amostra processada a 250°C com a amostra de óleo bruto é
necessário colocar a curva da Figura 53 em base à massa inicial do óleo bruto. Isso é feito
multiplicando-se a curva original, que inicia em 100%, por 79,70 e dividindo-a por 100
(Figura 54). Dessa forma, o percentual inicial da amostra corresponderá a 79,70% da
massa de óleo bruto e o teor de resíduo medido a 1000°C, obtido a partir da curva
transformada, também representa um percentual da massa da amostra de óleo bruto.
Usando os respectivos percentuais em relação à massa inicial de óleo bruto, mesmo
procedimento foi feito para comparação das curvas das amostras processadas no protótipo
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de pirólise a temperaturas maiores, que são mostradas a seguir (Figura 54).
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Figura 54. Curvas de análise térmica da fração residual do óleo processado até 250°C em escala de
bancada em base a massa inicial de óleo.

O espectro FTIR de Óleo-250 (Figura 55) mostra que a mesma não apresenta
banda característica de água. São observadas bandas de alta/média intensidade
características ligações C-H de alcanos (2920, 2852) e bandas de baixa intensidade
relacionadas a deformação angular (δ) de ligações C-H de alcanos (1455, 1376). Em 1705
e 1602 cm-1 são observadas bandas relacionadas a estiramento (ν) de ligações C-C de
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aromáticos e em 1165 e 1032 cm-1 νC-H. As bandas observadas na faixa de 900-675 cm1

também estão relacionadas às ligações C-H em aromáticos.

Figura 55. Espectro FTIR (4000-400 cm-1) da amostr Óleo-250.

Na Figura 56 e Figura 57 estão apresentadas as curvas de análise térmica da
amostra Óleo-350. Observa-se que a temperatura de início de perda de massa é de
63,75°C e são observados picos de massa referentes a perda de água (primeira etapa) e
decomposição das frações orgânicas, restando um teor de resíduo de 9,45% a 1000°C.
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Figura 56. Curvas de análise térmica da fração residual proveniente da amostra processada a 350°C em
escala de bancada.

100

6

4

Massa (%)

60
40

8.17%

20

7.31%

0

2

0

Deriv. Massa (%/min)

80

-20
-40

0

200

400

600

Temperatura (°C)

800

-2
1000

Universal V4.5A TA Instruments

Figura 57. Curvas de análise térmica da fração residual do óleo processado até 350°C em escala de
bancada
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As bandas relativas a amostra Óleo-350 (Figura 58) são semelhantes àquelas
mostradas para a amostra Óleo-250, mostrando a presença de alcanos (2920 e 2852 cm-1)
e aromáticos (1456, 1376 cm-1).

Figura 58. Espectro FTIR da amostra Óleo-350.

A Figura 59 apresenta as curvas de análise térmica da fração residual proveniente
da amostra processada a 450°C em escala de bancada. Conforme a temperatura de
processamento aumenta, a temperatura de início de perda de massa e a quantidade de
resíduo a 1000°C também aumenta. São observados picos endotérmicos com mínimo em
481,57°C e 835,11°C, respectivamente. Ambos correspondem a pirólise dos materiais
orgânicos mais pesados.
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Figura 59. Curvas de análise térmica da fração residual proveniente da amostra processada a 450°C em

escala de bancada.

Como se pode observar na Figura 60, o espectro FTIR da amostra Óleo-450
apresenta um perfil semelhante a amostra Óleo-350, apresentando bandas relativas a
vibrações relacionadas com o estiramento das ligações C-H de hidrocarbonetos alifáticos
entre 2900-2850 cm-1.
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Figura 60. Espectro FTIR da amostra Óleo-450

Na Figura 61 são mostradas as curvas TG, DTG e DSC do resíduo proveniente da
pirólise até 550°C em escala de bancada. Apesar da amostra já ter sido processada a alta
temperatura, a perda de massa da fração residual em relação a sua massa inicial foi
significativa (72,59%), tendo iniciado em 82°C e se estendendo-se até 1000°C em 3
etapas principais de perda de massa.
A partir da curva DSC é possível observar um pico endotérmico a 476,69°C,
devido a pirólise do material orgânico ainda presente no resíduo. A 879,10°C observa-se
um outro pico endotérmico, que não é acompanhado de perda de massa, devido a fusão
de algum produto presente no resíduo.
O processamento do óleo até 550oC no protótipo em escala de bancada mostra
uma perda de massa de aproximadamente 61,86%. Dessa forma, o resíduo analisado
representa 38,14% da massa inicial de óleo.
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Figura 61. Curvas TG, DTG e DSC da amostra de óleo processada a 550°C em escala de bancada.
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Para a comparação da amostra processada a 550°C com a amostra de óleo bruto,
foi feito o mesmo procedimento matemático descrito para a amostras anteriores. Nesse
caso, as curvas TG e DTG originais foram multiplicadas pelo fator 38,10/100, obtendo a
curva representada na Figura 62. Na Figura 63 são observadas bandas entre 3300 e 3600
cm-1, as quais não aparecem nas amostras apresentadas anteriormente e na amostra de
óleo pesado bruto. Nessa região, as bandas com essa característica podem estar associadas
a vibração de ligação O-H em espécies proveniente das reações de craqueamento. A
banda a aproximadamente 720 cm-1 pode ser associada a vibração C-C em
hidrocarbonetos alifáticos de cadeia longa. Neste caso, observa-se um aumento
significante na área do pico em comparação à amostra Óleo-350, mostrando que nessa
fração estão presentes materiais orgânicos mais pesados, provenientes do craqueamento
do óleo pesado (ABDULKADIR et al, 2016).
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Figura 62. Curvas TG e DTG da amostra processada a 550°C em base a massa inicial de óleo.
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Figura 63. Espectro FTIR da fração residual proveniente do processamento do óleo a 550°C.

As curvas de análise térmica do resíduo do óleo processado a 650°C em escala de
bancada são apresentadas na Figura 64. Como esperado, a perda de massa é relativamente
baixa, pois a maior parte da amostra perdeu massa durante o processamento térmico
prévio. No entanto, observa-se uma perda de massa de aproximadamente 2,7% devido à
perda de água adsorvida até 150°C, provavelmente adsorvida por algum componente
inorgânico durante o resfriamento da amostra. Entre 150°C e 1000°C observa-se uma
perda de massa de 7,9% devido a decomposição da matéria orgânica remanescente.
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Figura 64. Curvas TG, DTG e DSC do óleo processado a 650°C em escala de bancada

4.11 Análise TG-MS do óleo e suas misturas
Para caracterização dos produtos gasosos que são liberados durante as pirólises do
óleo e de suas misturas, procedeu-se a análises por termogravimetria acoplada a
espectrometria de massa (TG-MS) do óleo bruto e de suas misturas com cascalho e argila.
As pirólises foram realizadas em ambiente inerte até 600oC, seguidas de etapa de
aquecimento em ar, para queima dos resíduos formados durante a pirólise. A
espectrometria de massa foi aplicada em temperaturas características das etapas de
pirólise de cada amostra.
Na Figura 65 mostrada a curva TG/DTG da amostra de óleo puro. Em 600°C
ocorreu a mudança do gás de arraste para ar e por isso foi observada uma perda de massa
significativa, a qual pode ser considerada vinda da queima do resíduo carbonoso
proveniente da pirólise. São observadas 3 etapas de perda de massa, conforme observado
nas análises anteriores. Na segunda etapa, que ocorre entre 200°C e 400°C é observada
uma perda de massa contínua, apesar de não ser observado um pico intenso.
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Figura 65. Curvas TG/DTG do óleo puro.

Na Figura 66 está apresentado o espectro de massas da amostra de óleo pesado
obtida a 46°C, que corresponde ao início do experimento. São observados os picos
referentes ao íon N+ (m/z=14), proveniente do gás N2 do ambiente, um pico referente a
água (m/z=18) e ao íon HO+ (m/z=17). Na sequência observa-se um pico referente ao N2
(m/z=28) e O2 (m/z=32). Ambos se referem aos gases encontrados no ambiente por
ocasião das análises. Além desses picos, é observado um pico correspondente ao CO2.
Conforme é possível concluir, a essa temperatura são observados apenas gases presentes
na atmosfera ambiente e os íons radicais provenientes dessas espécies.
A 104°C (Figura 67) ainda é observada a presença de água, mas não são
observados mais a presença das espécies N2+. e CO2+.. A partir dessa temperatura observase a presença de íons mais pesados, correspondentes a hidrocarbonetos, como o C3H7+
(m/z=43), C4H9+ (m/z=57) e C5H9+ (m/z=69).
Entre 104°C e 131°C observou-se uma diminuição na intensidade dos sinais e a
132°C o espectro observado está apresentado na Figura 68. Não é mais observado pico
referente a água e são observados picos referentes a hidrocarbonetos com m/z=39, 41 e
43, que se referem às espécies C3H3+, C3H5+ e C3H7+. Os picos com m/z= 55 e 69 podem
ser associados às espécies C4H7+ e C5H9+.
Os espectros obtidos nas temperaturas de 179°C e 418°C estão representados na
Figura 69 e na Figura 70 mostram poucos picos, os quais podem ser relacionados a
presença de hidrocarbonetos.
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Na Figura 71 são observados picos referentes aos gases provenientes da queima
do óleo pesado (m/z=44, m/z=28, m/z=16, m/z=32), que estão relacionados a liberação de
CO2+., CO+., O+. e O2+..
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Figura 66. Espectro de Massas da amostra de óleo pesado a 46°C.
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Figura 67. Espectro de massas da análise do óleo pesado a 104°C em atmosfera inerte.

IonCurrent /A
10-10
6

41

Scan:1
Cycle:20/170 - 1
Time:10.6 min
Temp.:132 °C

55

43

69

39

2
10-11
20

40

60

80

100

120

140

160

m/z

Figura 68. Espectro de massas do óleo pesado a 132°C em atmosfera inerte.
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Figura 70.Espectro de massas da pirólise do óleo pesado a 418°C em atmosfera inerte.
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Figura 71. Espectro de massas dos produtos da combustão do óleo pesado a 620°C.

A análise TG-MS da amostra de óleo com adição de argila foi realizada nas
mesmas condições que a amostra de óleo puro. São observadas 3 etapas de
volatilização/pirólise.
Na Figura 73, Figura 74, Figura 75 e Figura 76 são observados picos semelhantes
àqueles observados para a análise do óleo, conforme identificados anteriormente.
O espectro referente a combustão do óleo com argila também apresenta picos
semelhantes, com m/z= 14, 16, 28, 32 e 44.
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Figura 72. Curvas TG e DTG do óleo com adição de argila.
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Figura 73. Espectro de Massas da pirólise do óleo pesado com adição de argila a 46ºC em atmosfera
inerte.
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Figura 74. Espectro de massas da pirólise do óleo pesado com adição de argila a 132ºC em atmosfera inerte.
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Figura 75. Espectro de massas da pirólise do óleo pesado com adição de argila a 256ºC em atmosfera inerte.
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Figura 76. Espectro de massas da pirólise do óleo pesado com adição de argila a 458ºC em atmosfera inerte.
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Figura 77. Espectro de massas da combustão do óleo pesado com adição de argila a 621ºC.

A diferença entre o teor de resíduo a 1000ºC em ar, e o teor de resíduo a 600ºC,
em atmosfera inerte, pode ser interpretado como o teor de resíduo carbonoso formado
durante a pirólise. Durante a análise em atmosfera inerte, os componentes inorgânicos
sofrem volatilizações e decomposições térmicas que possam ocorrer na faixa de
temperatura de análise. Os orgânicos sofrem as mesmas volatilizações, porém em
decorrência da atmosfera inerte, ocorrem decomposições térmicas que em geral
produzem um resíduo carbonoso (coque) sólido que fica aderido aos produtos calcinados
inorgânicos. Conforme se pode observar na Figura 78, o teor de resíduo carbonoso foi de
13,6%, valor superior ao observado para a pirólise do óleo pesado e do óleo com adição
de argila.
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Figura 79. Espectro de massas referente a pirólise do óleo pesado com adição de cascalho FG a 46ºC em

atmosfera inerte.

presenta semelhança com aqueles observados para as amostras anteriores. No
entanto, na temperatura de 132ºC é observada a presença de compostos mais leves. A
maior diferença ocorre no espectro referente a temperatura de 262ºC (Figura 81), onde
são observadas espécies com m/z maiores, o que justifica o maior teor de resíduo
carbonoso formado durante a pirólise desta amostra. São observados picos referentes
C5H7+ (m/z=67), C7H15+ (m/z=99), C7H16+ (m/z=100), C10H19+ (m/z=139), C10H20+,
(m/z=140) e C10H22+ (m/z=142).
Na Figura 82 são observados uma maior variedade em comparação às análises
realizadas em condições semelhantes para as amostras de óleo e da mistura de óleo com
argila. Estão presentes picos com massas menores e também com massas superiores em
relação às outras amostras, o que mostra uma ação no craqueamento do óleo diversa da
ação da argila.
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Figura 78. Curvas TG e DTG da amostra de óleo com adição de 30% de cascalho fração grossa.
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Figura 79. Espectro de massas referente a pirólise do óleo pesado com adição de cascalho FG a 46ºC em

atmosfera inerte.

IonCurrent /A

Scan:1
Cycle:20/170 - 1
Time:10.6 min
Temp.:132 °C

10-8
10-9

41

19

10-10

20

55

40

60

80

100

120

140

160

m/z

Figura 80. Espectro de massas referente a pirólise do óleo pesado com adição de cascalho FG a 132ºC em
atmosfera inerte.
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Figura 81. Espectro de massas referente a pirólise do óleo pesado com adição de cascalho FG a 262ºC em
atmosfera inerte.
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atmosfera inerte.
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Capítulo 5: Conclusões


A separação das principais frações presentes no óleo bruto (por SAP) mostra que
seus componentes orgânicos são predominantemente polares, seguindo-se os
saturados com 9 componentes identificados e os aromáticos com 5 componentes
entre os quais fenantrenos, nafltalenos e pirenos.



Por análises térmicas observa-se que há 3 etapas de perda de massa durante o
processamento térmico do óleo pesado: a primeira decorre da volatilização da
água e dos produtos orgânicos mais voláteis. Seguem-se duas outras etapas,
atribuídas respectivamente à volatilização e pirólise de produtos intermediários
e à pirólise dos produtos mais pesados.



Nas faixas de temperaturas de pirólise ocorrem simultaneamente eventos
endotérmicos e exotérmicos, estes provavelmente decorrentes da decomposição
de componentes oxigenados, uma vez que nessa faixa são observados picos DTG
intensos sem correspondentes picos na curva DSC, que apenas mostra a
resultante dos efeitos térmicos.



A partir da análise da curva TG do óleo bruto, e utilizando o método
desenvolvido foi possível estimar o teor de resíduo carbonoso formado durante
sua pirólise.



A caracterização das frações do cascalho mostrou que a fração fina apresenta um
maior teor de umidade em comparação à fração grossa, bem como, diferenças
nos teores de óxidos medidos, principalmente CaO e MgO e em seus
componentes minerais constituídos principalmente por carbonatos e silicatos



O equipamento TTRM de bancada apresentou um rendimento máximo em
termos de frações condensáveis de 32%, aproximadamente, nas condições
operacionais utilizadas face a limitações efetivas de aquecimento do óleo pesado



A adição de cascalho ao óleo aumentou o rendimento das frações condensáveis
e promoveu a obtenção de maior proporção em massa de fração oleosa nos
estudos preliminares no TTRM de bancada, indicando efetiva influência no
processamento térmico do óleo
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A presença da água no óleo influencia diretamente o processo de pirólise do óleo,
limitando a faixa de graus de conversão que pode ser avaliada por métodos
clássicos de análise cinética isoconversionais como os de OZW e KAS e o tipo
de cadinho que deve ser usado (aberto).



Os métodos cinéticos por isoconversão, na sua faixa de aplicação, mostram que
a presença de cascalho de perfuração e da argila diminuem a energia de ativação
das duas primeiras etapas de perda de massa durante a pirólise, indicando sua
atividade catalítica nessas etapas.



O método de Kissinger tradicional foi o mais adequado para o estudo cinético da
pirólise do óleo, uma vez que o método, que avalia energias de ativação médias
de cada etapa pôde ser aplicado com resultados satisfatórios por toda a faixa de
temperatura de pirólise.



Devido ao baixo rendimento de pirólise no TTRM de bancada, foi desenvolvido
um novo protótipo que permitiu maiores rendimentos por promover temperaturas
bem mais altas de pirólise, o que possibilitou o melhor acompanhamento da
pirólise em escala de bancada, e a análise dos produtos residuais de pirólise a
diversas temperaturas por análises térmicas e FT-IR.



As análises TG-MS mostraram que a ação catalítica da argila e do cascalho de
perfuração fração grossa ocorre por diferentes mecanismos: apesar de a argila
apresentar maior efeito de redução da energia de ativação, os produtos gasosos
formados a partir da pirólise da mistura com cascalho apresentam um perfil mais
diversificado.
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CAPÍTULO 6: PROPOSTAS FUTURAS


Realização de estudos cinéticos da mistura de óleo com teor reduzido de água com
argila e as frações de cascalho de perfuração;



Avaliação da influência dos teores (10%, 20% e 30%) de argila e frações de
cascalho na energia de ativação do processamento térmico;



Utilizar outros métodos cinéticos para estudo de pirólise do óleo e de suas misturas
com cascalho e argila;



Comparar os resultados dos estudos cinéticos obtidos por TG com os resultados
obtidos por TG modulado;



Realizar a captura dos gases provenientes do processamento térmico e a
caracterização por CG-MS;



Realizar estudos de pirólise utilizando óleos do pré-sal.
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Anexos
Espectros de massas correspondentes a fração de íons reconstituídos dos Saturados.

