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A construção de modelos a partir de uma única variável é uma
ferramenta simples e, por vezes, prática de avaliação. Todavia, devido as suas
limitações pode tornar duvidoso o efeito de outros interferentes. Nessa
dissertação, a correlação entre parâmetros físico-químicos do petróleo foi
avaliada frente à ótica da análise multivariada de dados através do refino das
principais correlações de viscosidade em petróleo. Através da análise de
componentes principais (PCA) foram identificadas as principais variáveis que
explicam a variabilidade dos resultados. A combinação de algumas dessas
variáveis, como: aromaticidade, teor de água, 0API, fração de heteroátomos
(enxofre e oxigênio) e teor de asfaltenos permitiu a obtenção de modelo
através de regressão por mínimos quadrados parciais (PLS) com boa
capacidade preditiva, mesmo a diferentes temperaturas. A alta correlação
obtida no modelo e alta capacidade de prever viscosidade para novas amostras
pôde ser comprovada pelo baixo erro de previsão, de 0,2% e 4,8% à 80 0C e
1,0% e 4,8% à 60 0C, valores esses muito menor que os demais modelos
avaliados. Esse modelo matemático pode melhorar a capacidade preditiva para
efeitos sobre a viscosidade na indústria petrolífera, como deposição de
asfaltenos e parafinas, formação de emulsões, condições ótimas de
processamento e escoamento, simulação do reservatório, desenvolvimento da
produção e planejamento de métodos térmicos de recuperação mais eficientes.
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The construction of models with one variable is a simple and practice
tool. However, due to their limitations could become doubtful the effect of other
interfering. In this work, the correlation among physicochemical petroleum
parameters was evaluated from the perspective of multivariate analysis through
the refining of the main oil viscosity correlations. Principal component analysis
(PCA) showed the major variables that explain the variability of results. The
application of partial least squares (PLS) to combine some variables as:
aromaticity, water content,

0

API, mass fraction of heteroatom (sulfur and

oxygen) and asphaltenes content allowed the obtaining of a mathematical
model with high predictive capability, even at different temperatures. The high
correlation obtained in the model and high capability to predict viscosity for new
samples could be demonstrated by the low prediction error of 0.2% and 4.8% at
80 0C or 1.0% and 4.8% at 60 0C, a better result than others models. This
model can improve the predictive capability over viscosity effects in petroleum
industry, as asphaltenes and paraffin deposition, emulsion formation, optimal
conditions

for

processing

and

flow,
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simulation,

production

development and more efficient planning of thermal recovery methods.
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1. Introdução
A crescente necessidade de conhecer e prever propriedades de
produtos dos processos está relacionada ao desenvolvimento de métodos mais
eficientes (VISWANATH et al., 2007). No transporte de fluidos, é fundamental
aplicação da viscosidade no cálculo de curvas de bombas, perdas de carga em
tubulação, dimensionamento de equipamentos e demais etapas. Nos casos em
que essa propriedade não pode ser determinada é necessário estimá-la
através de modelos que descrevem seu comportamento.
Na indústria petrolífera, é comum a aplicação de técnicas para redução
do consumo energético durante o escoamento de petróleos pesados, dentre os
mais conhecidos encontram-se a diluição do petróleo, formação de emulsão
óleo-água, aquecimento da tubulação e adição de dispersantes. Esses
métodos atuam reduzindo a viscosidade ou diminuindo o atrito (MARTÍNEZPALOU et al., 2011). É também essencial em toda cadeia, seja para óleos
pesados ou leves, já que afetam diretamente os custos com recuperação,
transporte e refino.
Para tornar os processos mais eficientes, foram desenvolvidos modelos
para previsão da viscosidade de petróleos baseando-se em métodos
empíricos, equações de estado e métodos de contribuição de grupos
(ELSHARKAWY et al., 2003). Entretanto, modelos rigorosos não são aplicados
com a precisão desejada devido a complexidade da mistura.
Alguns autores (ARGILLIER; COUSTET; HÉNAUT, 2002; EVDOKIMOV;
ELISEEV; AKHMETOV, 2003; HAMMAMI; PHELPS; LITTLE, 2000; LUO; GU,
2007; NASERI; NIKAZAR; MOUSAVI DEHGHANI, 2005; WANG et al., 2013)
citam que alguns fenômenos indesejáveis, como precipitação de asfaltenos e
agregados parafínicos, estejam correlacionados a presença dos componentes
quimicamente mais complexos e, por sua vez, a viscosidade estaria fortemente
associada ao elevado teor de asfaltenos e metais. Contudo, a fraca correlação
entre esses parâmetros e a ausência de modelos mais rigorosos que
expliquem o fenômeno também sejam frequentemente citados
limitadores (EVDOKIMOV, 2005; HAMMAMI; PHELPS; LITTLE, 2000).

como
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Em função da natureza do petróleo e da enorme quantidade de
compostos encontrados, a correlação da viscosidade e suas propriedades é
normalmente descrita através de correlações entre um fator e a resposta, ou
seja, a descrição é feita através da observação de apenas uma variável, ou
univariável. Enquanto os modelos limitam-se as variáveis 0API e temperatura.
A avaliação univariável pode não descrever corretamente os diferentes
tipos de petróleos que existem devido a complexidade da matriz química.
Alternativamente, alguns autores iniciaram a aplicação de técnicas estatísticas
multivariadas com o propósito de melhorar a descrição destes fenômenos,
através de modelos que se baseiam na interdependência de diversos fatores e,
assim, estimam valores mais precisos para propriedades, como viscosidade,
teor de asfaltenos e acidez total do petróleo (TOMREN; BARTH, 2014).
A presente dissertação tem como objetivo viabilizar através de técnicas
de análise multivariada a construção de modelo matemático preditivo para
obtenção de viscosidade em petróleos mortos de diferentes características
para temperaturas acima daquela de formação de cristais, identificar as
variáveis de maior significância e permitir avanços no fundamento de
fenômenos que acarretam na variação desta propriedade.
Como ferramentas para esse modelo, foram analisadas características
composicionais do petróleo nas condições atmosféricas (petróleo morto), tais
como índice de acidez total, teor de água, teor de asfaltenos, massa específica,
teor de faixas de hidrocarbonetos, teores dos elementos carbono, hidrogênio,
nitrogênio, enxofre e oxigênio e proporção entre os pseudo-componentes
saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos. Os resultados foram avaliados
pelas técnicas de análise de componentes principais e regressão por mínimos
quadrados parciais (em inglês, PCA e PLS respectivamente) e demais
alternativas estatísticas disponíveis no programa computacional Minitab®
versão 17.
Pretende-se que essas correlações obtidas possam ser aplicáveis na
indústria de petróleo nos diversos segmentos que tangem as áreas de
exploração, transporte, refino e armazenamento. O melhor conhecimento a
cerca dos fatores que implicam na viscosidade dos petróleos pode levar a
métodos de processamento mais eficientes e econômicos, além de redução em
custos operacionais.
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2. Revisão bibliográfica
2.1 Viscosidade

A viscosidade indica a resistência apresentada por um fluido à alteração de
sua forma, ou aos movimentos internos de suas moléculas umas em relação às
outras. É a propriedade do fluido de resistir à deformação quando é submetido a
forças de cisalhamento.
Quando um fluido escoa, é notada resistência interna ao fluxo, a
viscosidade é a medida da resistência ao escoamento ou cisalhamento. Essa
propriedade é função da composição, temperatura e pressão, embora fluidos
líquidos e gasosos reajam de maneiras diferentes ao aumento da temperatura.
É comum expressar a viscosidade de duas diferentes formas:
viscosidade dinâmica ou absoluta e viscosidade cinemática.
A viscosidade dinâmica é definida como a força tangencial por unidade
de área necessária para deslocar infinitesimalmente duas camadas do fluido
mantidas a uma unidade de distância. Abaixo, a equação que a define:

= .

çã 1

Em que, η é a viscosidade dinâmica, σ é tensão de cisalhamento, d é a
distância entre as camadas de fluido e

é a velocidade relativa entre as

camadas de fluido.
A viscosidade cinemática é dada pela relação entre viscosidade
dinâmica e a massa especifica do fluido e pode ser descrita pela Equação 2,
para uma mesma temperatura e pressão.

=

Em que,

çã 2

é a viscosidade cinemática e ρ a massa especifica do fluido a

determinada temperatura (VISWANATH, D., 2007).
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2.1.1 Tipos de fluidos
Os fluidos podem ser dispostos em três categorias de acordo com suas
características

de

escoamento:

Newtonianos,

não-Newtonianos

e

independentes do tempo e não-Newtonianos e dependentes do tempo.
Quando a viscosidade de um fluido permanece constante e independe
da tensão de cisalhamento aplicada, o fluido é considerado Newtoniano.

Pseudoplástico
Newtoniano
Dilatante

Viscosidade (mPa.s)

Tensão de cisalhamento
(N/m2)

Bingham

Taxa de cisalhamento (s-1)

Bingham
Pseudoplástico
Newtoniano
Dilatante

Taxa de cisalhamento (s-1)

Figura 1. Fluidos independentes do tempo
Fonte: Adaptado de VISWANATH, D., GHOSH, T., PRASAD, D., DUTT, N., RANI, K.;
Viscosity of Liquids Theory, Estimation, Experiment, and Data; Dordrecht, Netherlands;
Springer, 2007;

No caso de viscosidade dependente da tensão aplicada e independente
do tempo de aplicação dessa força, os principais fluidos são do tipo
pseudopláticos

(viscosidade

decrescente

com

aumento

de

taxa

de

cisalhamento), dilatantes (viscosidade crescente com aumento de taxa de
cisalhamento) e Bingham (necessária aplicação de certa tensão até início do
escoamento e tensão de cisalhamento proporcional a taxa cisalhante), vide
figura 1.

a)

Tempo (s)

Viscosidade (mPa.s)

Viscosidade (mPa.s)
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b)

Tempo (s)

Figura 2. Fluidos não-Newtonianos e dependentes do tempo. a) fluido tixotrópico e b) fluido
reopético
Fonte: Adaptado de VISWANATH, D., GHOSH, T., PRASAD, D., DUTT, N., RANI, K.;
Viscosity of Liquids Theory, Estimation, Experiment, and Data; Dordrecht, Netherlands;
Springer, 2007;

Para os casos em que a viscosidade altera ao longo da aplicação de
tensão cisalhante constante, há os fluidos tixotrópicos (viscosidade diminui ao
longo do tempo, voltando a ficar viscoso com o cessar da tensão) e reopéticos
(viscosidade aumento ao longo do tempo). Na figura 2, é apresentada a
ilustração dos diferentes tipos de fluidos (VISWANATH, 2007).
Além destes, existem os fluidos viscoelásticos, os quais apresentam
características de líquidos viscosos com propriedades elásticas, quando
submetidos a tensão cisalhante sofrem deformação e recuperam parte desta
deformação sofrida ao cessar a força.
A viscosidade de todos esses fluidos pode ser afetada por fatores de
natureza físico-química do líquido ou composição do sistema, temperatura,
pressão, taxa de cisalhamento, tempo de aplicação da tensão cisalhante e
campo elétrico. A previsibilidade do comportamento dos fluidos não
newtonianos pode ser descrito por correlações empíricas em que suas curvas
reológicas são ajustadas por outros parâmetros além da viscosidade.
O petróleo, matriz a ser estudada, é um fluido classificado como nãoNewtoniano em baixa temperatura, cuja estrutura do fluido se torna mais forte
devido a cristalização das parafinas, e Newtoniano acima da temperatura de
aparecimento destes cristais (SOTO-CASTRUITA et al., 2015).
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2.2 Petróleo
2.2.1 Definições básicas

Segundo a teoria mais aceita, o petróleo é formado a partir de matéria
orgânica proveniente de organismos vivos (biolipídeos), acumulada e
depositada em sedimentos e posteriormente transformada pelos processos de
diagênese e catagênese nos geolipídeos (TISSOT et al, 1984). A composição
desse fluido oleoso consiste em extenso número de compostos orgânicos. O
maior grupo de compostos são hidrocarbonetos (moléculas contendo átomos
de carbono e hidrogênio) de diferentes conformações estruturais. Entre os
hidrocarbonetos majoritários, encontram-se os hidrocarbonetos parafínicos,
naftênicos e aromáticos e, em menor proporção, compostos sulfurados,
nitrogenados, oxigenados e organometálicos. A quantidade de carbono
compreende de 83 a 87 % e hidrogênio de 11 a 14 %, enquanto que
compostos com enxofre (0,06 a 8 %), nitrogênio (0,11 a 1,7 %), oxigênio (0,1 a
2 %) e metais (0,3 %) não ultrapassam 12 % do total dos constituintes de
formação do petróleo (THOMAS et al., 2004).
O petróleo pode ser separado em quatro frações de acordo com a faixa
de

polaridade

de

seus

constituintes:

Hidrocarbonetos

saturados,

hidrocarbonetos aromáticos, resinas e asfaltenos.
A classe de menor polaridade consiste nos hidrocarbonetos saturados,
dentre os quais se enquadram os hidrocarbonetos naftênicos, ramificados e as
parafinas.
Os hidrocarbonetos aromáticos são representados por compostos
orgânicos que apresentam em sua estrutura anéis com seis átomos de carbono
com ligações carbônicas simples e duplas dispostas alternadamente. O
composto mais simples desta classe é o benzeno, que apresenta uma
considerável estabilidade devido ao fenômeno de ressonância, o que dificulta a
saturação de suas ligações químicas. Os anéis benzênicos podem juntar-se a
outros anéis formando hidrocarbonetos polinucleares, como, por exemplo, a
ciclo-alcanos formando hidrocarbonetos ciclo-aromáticos e a hidrocarbonetos
saturados de cadeias lineares formando os alquil-aromáticos.
As resinas são uma classe de solubilidade solúveis em n-pentano, nhexano e n-heptano e pouco solúvel em propano e butano líquidos, sendo
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precipitadas juntamente aos asfaltenos durante o processo de desasfaltação do
resíduo de destilação a vácuo do petróleo. As propostas estruturais sugerem
longas cadeias parafínicas ligadas por anéis naftênicos, ou sistemas de anéis
aromáticos condensados e naftênicos com heteroátomos distribuídos ao longo
da molécula, cujo tamanho da molécula é menor que os asfaltenos (SPEIGHT,
1991).
Os asfaltenos são a classe de solubilidade que envolve compostos que
são insolúveis em n-heptano, mas solúvel em solventes aromáticos como
tolueno e benzeno. Do ponto de vista estrutural, são a classe de compostos de
elevada massa molecular, que apresenta capacidade de auto-organização, e
estrutura composta por anéis aromáticos condensados e ramificações, grupos
funcionais e heteroátomos de oxigênio, enxofre e nitrogênio, além de metais
níquel e vanádio, conferindo polaridade a essa classe. A estabilidade desses
compostos está fortemente vinculada a sua proporção em relação às frações
aromática e resinas (BAI; BAI, 2010).

Molécula de asfalteno

Nanoagregado de
asfaltenos

Cluster de
nanoagregados
de asfaltenos

Figura 3. Modelo de Yen modificado
Fonte: Adaptado de MULLINS, O.C.; The modified Yen model; Energy & Fuels; 2010; 21792207;

Os asfaltenos estão presentes no petróleo formando clusters, ou
agregados, os quais apresentam núcleo de anéis aromáticos empilhados e
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circundados por compostos gradativamente menos aromáticos, principalmente
resinas (Figura 3), esse conceito permite atrelar a concentração de asfaltenos à
viscosidade, porém, não há consenso sobre o mecanismo que explique a
relação entre asfaltenos e viscosidade. A massa molecular média de asfaltenos
varia entre 400 e 1000 Da (MULLINS, 2010).
As partículas asfaltênicas podem ser definidas como dispersões criadas
pelo efeito de peptização das resinas e que levariam a redução na viscosidade
do fluido (MULLINS et al., 2012). Em contrapartida, a adsorção de resinas
sobre as partículas asfaltênicas levaria a um aumento do seu raio
hidrodinâmico, resultando em um acréscimo na viscosidade (AL-KAFEEF; ALMEDHADI; AL-SHAMMARI, 2005; ARGILLIER; COUSTET; HÉNAUT, 2002).
Na caracterização dos asfaltenos é citada a existência de dois modelos
estruturais de asfaltenos, intitulados continental e arquipélago.
O modelo continental, ou modelo ilha, é constituído por um único
conjunto de anéis de hidrocarbonetos aromáticos condensados e um ou dois
grupos alquila como substituintes por molécula. Nesse caso, as forças de
atração entre as moléculas facilitarão a agregação e, consequente, a
precipitação, caso haja desestabilização do equilíbrio existente, sendo limitado
pelo efeito estérico de repulsão entre as cadeias alifáticas ao redor do núcleo
aromático.

Figura 4. Modelos estruturais de asfaltenos (a) modelo continental, (b) modelo arquipélago
Fonte: Adaptado de DURAND, E., CLEMANCEY, M., LANCELIN, J., VERSTRAETE, J.,
ESPINAT, D., QUOINEAUD, A.; Effect of Chemical Composition on Asphaltenes Aggregation;
Energy Fuels; 2010; 1051-1062;
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Enquanto o modelo arquipélago representa asfaltenos constituídos por
mais de um conjunto de anéis condensados mais simples interconectados por
cadeias alquílicas e ligação tio éter (DURAND et al., 2010). A precipitação com
base na interação do tipo Van der Walls entre os anéis aromáticos tende a ser
dificultada pelo efeito estérico e a existência de livre rotação nessas ligações
entre núcleos. Nesse tipo de modelo, é observada maior polaridade
acarretando na formação de interações do tipo dipolo-dipolo e pontes de
hidrogênio entre os anéis (Figura 4).

2.2.2 Influência da temperatura e pressão sobre a viscosidade
A viscosidade do petróleo pode ser afetada pela composição química do
meio, taxa de cisalhamento e tempo de aplicação da força, campo elétrico,
pressão e temperatura, com enfoque nas duas últimas.
É comum a investigação da influência térmica sobre diversos fluidos,
incluindo

petróleo,

no

qual

a

forte

dependência

da

viscosidade

é

constantemente avaliada pela relação do comportamento dos asfaltenos e
organização estrutural do sistema de moléculas, como os agregados de

Viscosidade (Pa.s)

parafinas.

Frequência (Hz)
Figura 5. Decréscimo de viscosidade com aumento da temperatura
Fonte: Adaptado de ARGILLIER, J.; COUSTET, C.; HÉNAUT, I. Heavy Oil Rheology as a
Function of Asphaltene and Resin Content and Temperature. Society of petroleum engineers,
p. 1–6, 2002.
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Em petróleos pesados, a alta viscosidade é principalmente decorrente
do entrelaçamento dos asfaltenos solvatados e a dependência térmica é
particularmente importante em baixas temperaturas. Conforme ilustrado na
Figura 5, o aquecimento impede a agregação dos asfaltenos, causando
decréscimo da viscosidade pelo afastamento dessas partículas e menor fricção
e força de ligação entre as camadas dos fluidos (ARGILLIER et al., 2001).
Este decréscimo de viscosidade também pode estar associado a
dessorção das resinas da superfície dos asfaltenos ao longo do aumento da
agitação molecular. A relação entre resinas e asfaltenos sugere que o sistema
seja avaliado em conjunto para interpretar a variação na viscosidade dinâmica
de acordo com a temperatura. Além disso, o comportamento de alguns
petróleos pesados sugere a existência de ligações de hidrogênio entre
asfaltenos e a fração do petróleo que é solúvel em hidrocarbonetos saturados
de baixo ponto de ebulição como possível causa da dependência térmica da
viscosidade (ARGILLIER; COUSTET; HÉNAUT, 2002).
Por outro lado, o aumento da frequência, ou taxa de cisalhamento,
causaria o alinhamento das partículas no sentido da força aplicada, diminuindo
o atrito e, consequentemente, a viscosidade (ARGILLIER; COUSTET;
HÉNAUT, 2002).

Óleo morto

Viscosidade (cP)

Ponto de bolha

Abaixo pressão de
bolha

Abaixo da pressão de
saturação

Pressão (psi)
Figura 6. Influência da pressão no reservatório sobre a viscosidade a temperatura constante.
Fonte: Adaptado de HEMMATI-SARAPARDEH, A. et al. Toward reservoir oil viscosity
correlation. Chemical Engineering Science, v. 90, p. 53–68, 2013.
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A pressão também pode exercer influência sobre a viscosidade, mas são
realmente aplicadas apenas nas avaliações de reservatórios, uma vez que tais
condições são difíceis de reproduzir em laboratório. Conforme ilustrado na
Figura 6, em temperatura constante, há duas avaliações possíveis de acordo
com o aumento da pressão. Acima da pressão de bolha do petróleo, a
viscosidade decresce com decréscimo da pressão e o sistema é monofásico,
abaixo da pressão de bolha, há perda de gases dissolvidos, culminando no
aumento da viscosidade e massa específica (NASERI; NIKAZAR; MOUSAVI
DEHGHANI, 2005). Na pressão atmosférica, o petróleo é chamado de morto.
Os modelos de Beal, Beggs e Robinson, Labedi, entre outros
tradicionalmente aplicados na previsão da viscosidade de petróleo nas
condições atmosféricas inclui a temperatura como variável fundamental, e
considerá-la em qualquer modelo é essencial para o entendimento da variação
desta propriedade.

2.2.3 Importância da viscosidade na indústria petrolífera
A viscosidade é fundamental e afeta toda cadeia da indústria petrolífera
desde sua exploração até o refino. Essa propriedade dos fluidos é utilizada nos
processos de engenharia, cuja aplicabilidade é diversificada e inclui controle de
qualidade, determinação de condições ótimas em processos químicos,
escoamento em tubos (determinação de grupos adimensionais como Reynolds
e Prandtl), cálculo de consumo energético de operações como mistura, projeto
de linhas de escoamento, características de bombas, atomização, depósito,
injeção e transporte (VISWANATH, 2007). Na exploração do petróleo é um
importante parâmetro na avaliação e cálculo de desempenho, simulação do
reservatório,

predição da

produção,

desenvolvimento

da

produção e

planejamento de métodos térmicos de recuperação (HEMMTI-SARAPARDEH,
2013).
O melhor conhecimento a cerca dos fatores que implicam na viscosidade
dos petróleos pode levar a métodos de processamento mais eficientes e
econômicos, além de redução em custos operacionais. Essa necessidade
levou a construção de modelos teóricos e empíricos para predição da
viscosidade, entretanto, alguns modelos mais rigorosos não podem ser

12

aplicados diretamente e com precisão devido a complexidade química (LUO,
2007) e, até hoje, são elaboradas novas metodologias.

2.2.4 Valor de mercado
Os diferentes tipos de petróleo são classificados segundo uma gradação
de leves (menor massa especifica) a pesados (maior massa especifica). De
acordo com a norma do American Petroleum Institute (API), criada em 1931,
essa escala é denominada grau API, ou 0API e pode ser obtido pela Equação
3, pela qual quanto menor a massa específica do petróleo, maior o 0API, maior
a qualidade e maior o valor comercial do petróleo, já que será possível produzir
uma parcela maior de derivados nobres e valor comercial mais alto (SPEIGHT,
2006).
°API =

Em que

℉
℉,

141,5
℉
℉

− 131,5

çã 3

representa a densidade do petróleo a 60 0F (relação entre

Preço
(US$/bbl)

a massa específica do óleo e da água nesta mesma temperatura).

0

API

Figura 7. Variabilidade de preço do barril de petróleo segundo a escala API.

Fonte: Adaptado de KATZ, B. J.; ROBISON, V. D. Oil quality in deep-water settings: Concerns,
perceptions, observations, and reality. AAPG Bulletin, v. 90, n. 6, p. 909–920, 2006.
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A variabilidade do valor de mercado reflete também outros fatores como
índice de acidez, viscosidade, teor de enxofre e metais e distância percorrida
até o refino. Além disso, o preço de mercado pode ser afetado como resultado
do custo dos produtos na refinaria, refletidos pela qualidade do óleo, pois de
forma geral, qualidade ruim tende a produzir menores quantidades de produtos
leves (gasolina, QAV e diesel) e o valor de produtos pesados, como óleo
combustível, que tende a ser menor e requer processos adicionais no refino
(KATZ; ROBISON, 2006). A figura 7 apresenta a variação estimada de preço
para o petróleo de acordo com a escala do American Petroleum Institute.

2.3 Exemplos de implicações práticas sobre a viscosidade

Legenda:
Bacias com reserva estimada
Bacias sem reserva estimada

Figura 8. Mapa de bacias com avaliação de shale gas e shale oil, segundo agências norte
americanas (EIA e serviço geológico), ano de 2013
Fonte: Adaptado de DONG, Z. et al. Global Unconventional Gas Resource Assessment. SPE
The Canadian Unconvential Resources Conference, 2011, n. November, p. 15–17, 2011.

A crescente demanda mundial por petróleo tem levado a maior
exploração de reservas não convencionais, geralmente associados a óleos
pesados, entretanto, o transporte e produção desses óleos pesados são um
desafio devido à alta viscosidade. As reservas de fontes de energia não
convencionais, como shale gas, shale oil, óleos pesados e extra pesados e
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hidratos de gás são distribuídas ao redor do globo e apresentam como
características comuns a necessidade de tecnologias mais avançadas para sua
recuperação, menor qualidade do reservatório e volume acumulado maior que
as reservas convencionais (DONG et al., 2011). A figura 8 apresenta a
localidade geográfica das bacias com reservatórios de shale gas e shale oil.
Na tentativa de facilitar o escoamento, técnicas de redução de
viscosidade, como adição de solventes, formação de emulsão óleo-água e
tratamentos térmicos são utilizados, o que acarreta em maiores custos de
operação (ARGILLLIER, 2002). A adoção dessas medidas pode desestabilizar
quimicamente e afetar a coexistência das diferentes espécies do petróleo que
encontram-se em equilíbrio no reservatório, acarretando em depósitos
indesejados, de asfaltenos e/ou parafinas.
Os asfaltenos tendem a se agregar e precipitar por mudanças na
pressão, temperatura e composição do óleo, além de outros fatores que
também alteram o equilíbrio químico, como adição de solventes (GARRETO;
MANSUR; LUCAS, 2013). Ainda no reservatório, a precipitação desses
compostos pode ocorrer quando há injeção de gás ou outro solvente para
recuperação do petróleo (HAMMAMI; PHELPS; LITTLE, 2000).

Figura 9. a) Curva de precipitação de asfaltenos, b) Curva de precipitação de parafinas.
Fonte: Adaptado de BAI, Y., BAI, Q.; Wax and Asphaltenes; Subsea Engineering Handbook;
2010; 483-504;
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A queda de pressão pode desestabilizar os asfaltenos em linhas de
produção, tendo como principal motivo de precipitação a pressão de saturação
dos óleos. Esse fenômeno é condizente em termos de redução de solubilidade
dos asfaltenos com o aumento da densidade causada pela despressurização
desse fluido. Abaixo da pressão de vapor do óleo, os hidrocarbonetos voláteis
evaporam da fase líquida para a fase gasosa mudando assim o volume molar
da fase líquida e restabelecendo algumas das perdas por solubilidade de
asfaltenos (HAMMAMI; PHELPS; LITTLE, 2000). (Figura 9).
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10

% mássica de parafinas depositadas
Figura 10. Dependência da viscosidade e parafinas precipitadas
Fonte: Adaptado de PEDERSEN, K., RONNINGSEN, H.; Effect of Precipitated Wax on
Viscosity. A Model for Predicting Non-Newtonian Viscosity of Crude Oils; Energy & Fuels;
2000; 43-51;

A deposição de parafinas, composta por hidrocarbonetos de cadeia
linear de alta massa molecular, pode causar obstrução das tubulações e
dificuldade no escoamento devido ao aumento da viscosidade do fluido. A
principal causa dessa deposição é atribuída ao gradiente térmico originado ao
longo do escoamento (BAI; BAI, 2010). Quando a temperatura diminui
bruscamente, esses compostos podem se separar do óleo pela formação de
cristais sólidos, causando gelificação do petróleo e aumento do custo
operacional. A formação de depósitos parafínicos é geralmente composta por
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alcanos maiores que dezessete ou dezoito átomos de carbono que se aderem
a superfície da tubulação, onde o gradiente térmico é maior, embora, nesses
depósitos seja comum a presença de iso-parafinas e hidrocarbonetos
aromáticos (BAI; BAI, 2010). A Figura 10 ilustra a forte dependência da
viscosidade e quantidade de parafina precipitada.
Como

característica

dos

depósitos

parafínicos,

observa-se

a

precipitação lenta dos sólidos, cujo controle de temperatura do sistema e o
diferencial de temperatura entre a parede da tubulação e o fluido são
essenciais para evitar esse fenômeno (BAI; BAI, 2010).

2.4 Correlação univariável de viscosidade

A correlação entre a viscosidade do petróleo e os asfaltenos é
frequentemente citada (ASKE; KALLEVIK; SJÖBLOM, 2002; DONG et al.,
2014; EVDOKIMOV, 2010; GARRETO; MANSUR; LUCAS, 2013; HOSSAIN et
al., 2005; LUO; GU, 2007; PAL, 2015; WERNER et al., 1998), porém ainda hoje
é assunto controverso.
comportamento

dessas

Há modelos
propriedades

matemáticos

que descrevem o

baseando-se

em

conceitos

termodinâmicos e modelagem molecular, como Einstein ou Pal-Rhodes que
consideram o fator de forma, constante de solvatação e formato das partículas
na discussão de seus modelos (LUO; GU, 2007).
Algumas correlações envolvendo o teor de enxofre, nitrogênio e oxigênio
com asfaltenos apresentam certa confiabilidade, embora em casos restritos.
Comumente, a correlação com enxofre apresenta maiores significâncias
(EVDOKIMOV, 2005).
Na tentativa de correlacionar a concentração de asfaltenos, parafinas,
teor de água, massa específica e distribuição dos pseudo-componentes, além
de outras propriedades do petróleo, ou óleo cru, foram desenvolvidas algumas
correlações univariáveis com a viscosidade, concentração de enxofre,
nitrogênio, níquel ou vanádio. De forma geral, essas correlações apresentam
tendências gerais, coeficientes de correlação baixos e necessitam de maiores
detalhes para explicar suas variações, inclusão de outros fatores e os devidos
fundamentos teóricos (EVDOKIMOV, 2005).
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Os principais modelos preditivos para viscosidade abrangem poucas
propriedades (mais frequentemente temperatura, massa específica, teor de
asfaltenos e hidrocarbonetos) e não avaliam o efeito conjunto entre as
mesmas, fazendo-se necessário o desenvolvimento de metodologias que
permitam compreender de maneira concisa as variáveis que a delimitam. As
correlações univariáveis envolvendo a viscosidade servem como base para a
pesquisa dos fatores de maior influência e podem fornecer os fundamentos
teóricos necessários para a avaliação do efeito simultâneo que exercem.
Após as correlações desenvolvidas entre viscosidade e as principais
variáveis separadamente, a maneira de convergir a interpretação de seus
efeitos pode ser através da análise multivariada de dados, que permite
desenvolver modelos com maior índice de correlação, determinar quais
variáveis apresentam maior relevância e realizar previsibilidade da resposta
com maior qualidade e precisão.
A seguir, estão apresentadas as principais correlações com viscosidade
encontradas na literatura. Cabe

ressaltar

que

todas

as

correlações

apresentadas são válidas para petróleos em condições atmosféricas e livre de
gases dissolvidos (petróleo morto).

2.4.1 Correlação com asfaltenos e resinas
Os

componentes

de

maior

fração

mássica

no

petróleo

são

frequentemente os hidrocarbonetos, enquanto os componentes em menor
proporção são aqueles relacionados a fração polar do petróleo. A fração polar
apresenta elevado teor de heterocompostos, que contem nitrogênio, oxigênio e
enxofre em sua composição, e contribuem fortemente nas propriedades físicas
individuais deste fluido (TOMREN; BARTH, 2014).
O desenvolvimento do modelo coloidal de estabilização das partículas
asfaltênicas em suspensão foi responsável pela apresentação dos motivos da
existência de interações intermoleculares entre as partículas asfaltênicas,
comprovando a relação entre a viscosidade e o teor de asfaltenos. Segundo o
modelo, a existência de concentração crítica de asfaltenos (concentração
micelar crítica) determina a aglomeração dessas partículas.
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No processo de aglomeração, primeiramente, ocorre formação de
nanoagregados a partir de moléculas asfaltênicas e depois a formação de
clusters a partir de aproximadamente oito unidades destes nanoagregados e
concentração na faixa de 2 a 5 g/L. As interações que levam à formação de
nanoagregados são predominantemente do tipo dipolo induzido-dipolo induzido
e originam-se a partir da polarização dos elétrons π dos núcleos aromáticos
policondensados presentes na porção central de moléculas asfaltênicas. Este
arranjo é amplamente conhecido como empilhamento π-π e embora haja a
influência dos heteroátomos na formação de ligações de hidrogênio, estas

Viscosidade relativa

seriam menos expressivas (MULLINS, 2010).

% mássica de asfaltenos
Figura 11. Influência do teor de asfaltenos sobre a viscosidade para dois petróleos de fontes
diferentes
Fonte: Adaptado de ARGILLIER, J.; COUSTET, C.; HÉNAUT, I. Heavy Oil Rheology as a
Function of Asphaltene and Resin Content and Temperature. Society of petroleum engineers,
p. 1–6, 2002.

Assumindo a teoria do sistema coloidal em petróleos, a quantidade,
tamanho

e

forma

das

partículas

asfaltênicas

constituem

parâmetros

fundamentais na definição das características reológicas. A aglomeração
destas partículas causa aumento da viscosidade e um comportamento elástico
do petróleo. Na figura 11, a variação da viscosidade em relação ao valor de
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referência (viscosidade relativa) é observada de acordo com o aumento da

Viscosidade (mPa.s)

fração mássica de asfaltenos no meio.

Fração volumétrica de asfaltenos
Figura 12. Viscosidade de óleos em diferentes proporções de asfaltenos a diferentes
temperaturas
Fonte: Adaptado de LUO, P., GU, Y.; Effects of asphaltene content on the heavy oil viscosity at
different temperatures; Fuel; 2007; 1069-1078;

A exclusão das interdependências dos fatores relacionados aos
asfaltenos pode tornar a interpretação a respeito da viscosidade incompleta
(MULLINS, 2011). Além desses três fatores, em baixa temperatura, a fração
volumétrica dos asfaltenos afeta claramente a viscosidade em petróleos, como
na figura 12.

Viscosidade relativa
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Região
concentrada

Região
diluída
Região de
emaranhamento

Fração volumétrica de asfaltenos
Figura 13. Efeito da temperatura e regiões de frações volumétricas dos asfaltenos
Fonte: Adaptado de LUO, P., GU, Y.; Effects of asphaltene content on the heavy oil viscosity at
different temperatures; Fuel; 2007; 1069-1078;

Na figura 13, é possível observar regiões de frações volumétricas de
asfaltenos; na região diluída (abaixo de 5% volume de asfaltenos) a
viscosidade relativa aumenta discretamente, linearmente e é pouco sensível a
temperatura. Nessa região, as partículas de asfaltenos se encontram distantes
e as forças intermoleculares são insignificantes, o pequeno aumento da
viscosidade ocorre devido as interações hidrodinâmicas entre asfaltenos e os
maltenos; Na região concentrada, as partículas asfaltênicas se aproximam e as
interações são mais pronunciadas, o aumento da viscosidade é mais evidente
e mais sensível à temperatura; Na terceira região, a fração volumétrica de
asfaltenos supera 12%, e a variação de viscosidade é mais sensível a
temperatura e fração de asfaltenos, nessa região as partículas entrelaçam-se e
as interações intermoleculares são fortes (LUO, 2006). Cabe ressaltar que o
regime concentrado refere-se aos casos de petróleos pesados e ultra-pesados.
A elevação da temperatura diminui bruscamente a viscosidade em óleos
pesados, especialmente quando há alto teor de asfaltenos suspensos. Em
temperaturas elevadas, as partículas de resinas adsorvidas nas camadas mais
externas poderiam escapar da camada mais afastada que recobre os
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asfaltenos e o volume das partículas seria reduzido, o que aumentaria a
interação entre os asfaltenos e a força de atrito intermoleculares (LUO; GU,
2007).
De modo geral, assumindo o princípio básico proposto de asfaltenos
como partículas suspensas no petróleo, o aumento do teor de asfaltenos causa
invariavelmente o aumento da viscosidade, porém petróleos de diferentes
origens não apresentam a mesma tendência. As discussões sobre a validade
dos modelos propostos e a influência de cada componente sobre as
propriedades físicas do petróleo está sobre constante avaliação (ARGILLIER et
al., 2001)
A influência das resinas na viscosidade é dependente do teor de
asfaltenos. Em condições de regime diluído (concentração de asfaltenos menor
que concentração crítica) o aumento no teor de resinas aumenta a viscosidade,
enquanto em regime concentrado, o teor de resinas afeta menos a viscosidade
frente ao teor asfaltenos. As partículas de resinas previnem a aglutinação de
asfaltenos pela formação de camada estérica ao seu redor, tais interações são

Viscosidade (Pa.s)

decorrentes das ligações de hidrogênio e interações do tipo π-π.

% Resinas (fração mássica)
0

Figura 14. Influência do teor de resinas na viscosidade, 40 C
Fonte: Adaptado de ARGILLIER J-F., BARRÉ, L., BRUCY, F., DOURNAUX, I., HÉNAUT, I.,
BOUCHARD, R.; Influence of asphaltenes content and dilution on heavy oil rheology; SPE
International Thermal Operations and Heavy Oil Symposium; 2001; 12-14
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A figura 14 ilustra experimentos realizados em laboratório a 40 0C na
qual as resinas foram suprimidas da amostra de petróleo e sistematicamente
readicionadas, observa-se que o crescente teor de resinas na mistura contendo
os hidrocarbonetos saturados, aromáticos e asfaltenos da mistura original,
causa diminuição na viscosidade do óleo descrevendo a capacidade dessas
partículas em dissociar os agregados de asfaltenos. Ao fim do experimento,
após atingir o teor original de resinas na mistura, a viscosidade sofre aumento
com o teor de resinas devido ao aumento do diâmetro hidrodinâmico das
partículas (ARGILLIER; COUSTET; HÉNAUT, 2002).

2.4.2 Correlação com teor de C, H, N, S e O

Devido a natureza do petróleo a quantidade de carbono presente em sua
composição se compreende entre 83 e 87 %, enquanto hidrogênio se encontra
entre 11 e 14 % e demais elementos como enxofre (0,06 a 8 %), nitrogênio
(0,11 a 1,7 %) e oxigênio (0,1 a 2 %) não ultrapassam 12%.
A composição elementar dos petróleos é função da matéria orgânica que
as originou, apesar de alguns processos alterarem a distribuição desses
elementos, como biodegradação, evolução térmica e migração do petróleo.
A evolução ou maturação térmica do petróleo é função do tempo,
temperatura, história geológica e tipo de matéria orgânica, tipicamente, o
aumento da evolução causa elevação do grau API e decréscimo no teor de não
hidrocarbonetos. A baixa evolução térmica está associada a baixa temperatura
da interface água-sedimento e pequeno fluxo térmico (TISSOT et al, 1984).
Os processos de biodegradação tornam petróleos leves em pesados,
conferindo maior acidez, densidade e, sobretudo, maior viscosidade. Durante
esse processo, os microrganismos consomem, em ordem prioritária, os
hidrocarbonetos saturados

lineares, ramificados,

cíclicos

e aromáticos

(RÖLING; HEAD; LARTER, 2003).
Em virtude do consumo preferencial de hidrocarbonetos lineares, a
distribuição dos

elementos carbono e hidrogênio é substancialmente

modificada em relação ao óleo original, os hidrocarbonetos não lineares que
prevalecem apresentam maior relação entre o teor de carbono e hidrogênio
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devido a natureza predominantemente aromática dos anéis condensados que
constituem as classes dos asfaltenos e resinas. A relação entre o teor desses
dois elementos (C/H) indica que quanto maior for seu valor, maior o grau de
aromaticidade e extensão da biodegradação.
O maior teor da fração polar (asfaltenos e resinas) está relacionado à
maior viscosidade e alta relação C/H. Alternativamente, o decréscimo da razão
C/H causaria o aumento da solubilidade dos asfaltenos e diminuição do estado
de agregação dessas partículas com consequente queda da viscosidade
(EVDOKIMOV, 2005).
Outro efeito causado pela biodegradação é o aumento relativo das
espécies pesadas e persistentes a biodegradação, como o grupo de resinas e
asfaltenos cujas estruturas são ricas em heteroátomos. A maior concentração
dessas espécies tem a tendência de elevar as relações nitrogênio/carbono,
enxofre/carbono e oxigênio/carbono (EVDOKIMOV, 2005).
Entre as espécies presentes na fração polar do petróleo, àquelas que
contem enxofre são frequentemente associadas a efeitos desagradáveis no
refino e prejudiciais à saúde humana, destacam-se os tióis, sulfetos, tiofeno e
derivados.

Outros

compostos

heteroatômicos

de

grande

importância

apresentam nitrogênio e conferem caráter básico ao petróleo, destacando-se a
piridina e homólogos, embora, formas não básica sejam formadas por
porfirinas, indol, carbazol e seus derivados. Enquanto os compostos
heteroatômicos de oxigênio são associados à acidez do óleo e afetam
significativamente seu preço de mercado, os grupos mais comuns ácidos
carboxílicos, fenóis, cetonas, éteres e anidridos (SPEIGHT, 1991).
Os heteroátomos (N, O e S) geralmente associados às resinas e
asfaltenos exercem pronunciados efeitos sobre a formação de depósitos e,
consequentemente, a viscosidade. Por exemplo, nitrogênio é tipicamente
considerado inibidor na formação de depósitos, ao contrário de enxofre e
oxigênio que aceleram a taxa de formação de depósitos e proliferação de
microrganismos (BENNET, 2006).

% enxofre
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Aumento da biodegradação

0

API

Figura 15. Correlação enxofre e 0API

Fonte: Adaptado de EVDOKIMOV, I. N. Bifurcated correlations of the properties of crude oils
with their asphaltene content. Fuel, v. 84, n. 1, p. 13–28, 2005.

O teor de enxofre aumenta com a extensão da biodegradação
acompanhada do enriquecimento de frações pesadas, redução do

0

API,

incremento do teor de asfaltenos e outros heteroátomos com consumo de
hidrocarbonetos saturados, enquanto os hidrocarbonetos naftênicos são
altamente persistentes. Como ilustrado na figura 15, a correlação entre API e
teor de enxofre apresenta boa correlação, para óleos com 0API entre 20 e 30 o
teor de enxofre se concentra entre 1% e 3% aproximadamente. Portanto, é
possível notar que fluidos com menor valor de 0API tendem a ser enriquecidos
em asfaltenos e, consequentemente, apresentam maior teor de heteroátomos
(enxofre, nitrogênio e oxigênio) e alguns metais devido a maior proporção
desses elementos na fração pesada (KATZ; ROBISON, 2006).
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2.4.3 Correlação com massa específica
Talvez o maior número de publicações tratando correlação univariável e
viscosidade seja encontrada ao confrontá-la com massa específica, ou 0API.
Os principais modelos matemáticos de previsão de viscosidade incluem a
temperatura e pressão do óleo, razão óleo/gás dissolvido, pressão de
saturação e massa específica, outros modelos mais teóricos envolvem fatores
físico-químicos e termodinâmicos, incluindo-se a composição deste fluido,
temperatura de fluidez (“pour point”), massa molar, ponto de ebulição,
temperatura crítica e fator acêntrico dos componentes. Embora complexos, os
modelos apresentam erros e são caracterizados por apresentar correlações
estatisticamente confiáveis para regiões geográficas limitadas, principalmente,
devido a alta dependência entre viscosidade e composição do petróleo
(NASERI; NIKAZAR; MOUSAVI DEHGHANI, 2005).
As principais correlações empíricas para o óleo morto - cita-se “dead oil”,
quando se refere ao petróleo em condições atmosféricas – é dada como uma
função de massa específica e temperatura. Os modelos mais aceitos são de
Beal (1946), Beggs and Robinson (1975), Glaso (1980), Labedi (1992) e
Kartoatmodjo e Schmidt (1994). A aplicação desses modelos a petróleos de
diferentes origens implica em erros grosseiros, geralmente, justificados pela
natureza diferente nos componentes asfálticos e parafínicos (HEMMATISARAPARDEH et al., 2014).
O conceito geral atribui correlação entre viscosidade e massa específica,
contudo, devido a caracterização do petróleo ser função do 0API, muitos
estudos apontam para essa propriedade.

Viscosidade, cP
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0

API
0

Figura 16. Correlação entre viscosidade e API
Fonte: Adaptado de KATZ, B. J.; ROBISON, V. D. Oil quality in deep-water settings: Concerns,
perceptions, observations, and reality. AAPG Bulletin, v. 90, n. 6, p. 909–920, 2006.

A figura 16 mostra que massa específica crescente representa
viscosidade crescente, ou seja, viscosidade decresce com aumento do 0API
(HEMMATI-SARAPARDEH et al., 2013). Como exemplo, a evolução térmica de
um petróleo pode aumentar o 0API, tornando-o mais leve e aumentando a
qualidade, geralmente, acompanhado do maior teor de hidrocarbonetos
saturados, por outro lado, a biodegradação consome os alcanos ocasionando
queda na qualidade.
Mesmo considerada razoável, essa premissa não é válida para alguns
petróleos pesados, como nos casos dos óleos de Omã, com valores entre 16 e
18 0API, cuja viscosidade é muito maior em relação a outros de mesma massa
específica, a variação de viscosidade é de até 775% (AL-MAAMARI;
HOUACHE; ABDUL-WAHAB, 2006).
Para petróleos pesados de Omã a proporcionalidade entre saturados,
aromáticos, resinas e asfaltenos foi incluída como novo parâmetro na obtenção
de maior precisão nas correlações com a viscosidade, indicando a necessidade
de avaliar outros fatores e a alta dependência da viscosidade para com a
composição química (AL-MAAMARI; HOUACHE; ABDUL-WAHAB, 2006).
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2.4.4 Correlação com teor de água

O petróleo é produzido na forma de emulsões de água em óleo (A/O)
devido a imiscibilidade entre esses dois líquidos. A formação de emulsões
estáveis com a água ocorre pela existência de certa quantidade de compostos
ativos na superfície, como asfaltenos e resinas que criam uma barreira física
com propriedades viscoeláticas e evitam a aglomeração das gotas de água.
Alguns fatores afetam simultaneamente o comportamento reológico das
emulsões como fração volumétrica, viscosidade da fase contínua e da fase
dispersa, taxa de cisalhamento, temperatura, distribuição e tamanho das gotas
e emulsificantes. A água emulsificada pode causar dificuldades em algumas
etapas de produção com aumento da viscosidade, aumento do custo de
transporte e armazenamento, corrosão, depósitos de sal e envenenamento de
catalisadores (MAIA FILHO et al., 2012).
Os asfaltenos e resinas possuem caráter anfifílico e induzem as
moléculas do óleo à aderirem sobre a superfície da água. Entretanto, pequenas
gotas de água tem a tendência a flocularem sob as forças de Van de Waals e
promovem a suspensão das moléculas do petróleo. Quando a emulsão é
sujeita ao aumento da força de agitação, as moléculas adsorvidas são
gradativamente desorvidas da superfície (WANG et al., 2013).
A desestabilização da emulsão é essencial para a eficiente operação de
separação de água do petróleo e pode ser realizada pela adição de
desemulsificantes, como polímeros baseados em óxido de etileno e óxido de
propileno.
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Fração volumétrica de água
Figura 17. Efeito do aumento da fração de água sobre a viscosidade de emulsões
Fonte: Adaptado de WANG, W. et al. Prediction of the apparent viscosity of non-Newtonian
water-in-crude oil emulsions. Petroleum Exploration and Development, v. 40, n. 1, p. 130–
133, 2013.

A proporção existente entre a fase dispersa (água) e o petróleo tem
efeitos sobre a viscosidade. Como na figura 17, a taxa de cisalhamento
constante e igual a 40 s-1, a viscosidade se torna maior quanto maior o teor de
água ou maior volume da fase dispersa, esse efeito ocorre devido ao aumento
do tamanho da gota por unidade de volume da emulsão, ocasionando maior
interação entre as gotas. Além disso, há aumento da área interfacial água-óleo
com elevação da contribuição da viscosidade interfacial na viscosidade da
emulsão. O efeito do teor de água pode aumentar viscosidade em até 58%
comparada ao óleo, embora o efeito mais pronunciado sobre a viscosidade
ocorra após a fração volumétrica de 50% de água, quando a fase dispersa
passa a ser o óleo (MANEEINTR, K; SASAKI, K,; SUGAI 2013; WANG et al.,
2013).

Viscosidade (mPa.s)
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Razão água/óleo (%)

Figura 18. Efeito do teor de água sobre a viscosidade de petróleo e emulsões
Fonte: Adaptado de MANEEINTR, K., SASAKI, K., SUGAI, Y.; Investigation of the Effects of
Parameters on Viscosities and Correlation of Heavy Oil and Stability of Its Emulsion; Journal of
the Japan Institute of Energy; 2013; 900-904;

Outro importante efeito gerado se refere à taxa de cisalhamento aplicada
a petróleos com diferentes razões água/óleo. Quanto maior a taxa de
cisalhamento aplicada, menor a viscosidade resultante para uma mesma razão
A/O (Figura 18). Esse pronunciado efeito ocorre pela maior intensidade da
turbulência do fluido em taxas maiores ou velocidades maiores, o que significa
que o aumento do número de Reynolds resulta em menor viscosidade
comparada ao óleo e emulsão nas mesmas condições. Em elevadas taxas
cisalhantes a viscosidade pode ser reduzida em até 65,6% (AZODI;
SOLAIMANY NAZAR, 2013; BAUGET; LANGEVIN; LENORMAND, 2001).
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2.4.5 Correlação com acidez total

Os ácidos naftênicos são os principais responsáveis pela corrosão em
fase líquida durante o processo de refino. Os limites de acidez aplicados à
refinaria estão entre 0,3 e 0,5 mg KOH/g óleo devido ao seu alto potencial
corrosivo, excedido esse limite é necessária utilização de apassivadores
químicos com o objetivo de reduzir os efeitos dos ácidos naftênicos na
oxidação (KATZ; ROBISON, 2006).
Os tipos de ácidos orgânicos mais comuns são ácidos graxos,
hidrocarbonetos isoprenóides, monocíclicos, policíclicos e aromáticos. A
distribuição dos tipos de ácidos foi verificada em petróleos de Wilmington com
28% de ácidos carboxílicos, 28% fenólicos, 28% pirróis 16% de amidas
(BARTH et al., 2004). A presença de ácidos sulfurados, como tióis, é mais
incomum devido a facilidade com que oxidam. Alguns ácidos orgânicos podem
resultar em formação de compostos aromáticos ligados a átomos de cálcio,
dependendo do pH do meio. A ocorrência de elevado IAT, é verificada em
petróleos da Venezuela, Nigéria, Texas e Mar do Norte, no Canadá
(MEREDITH; KELLAND; JONES, 2000).
O índice de acidez total (IAT) pode ser definido como a massa de
hidróxido de potássio necessária para neutralizar um grama de óleo, portanto
expressa pela unidade mg de KOH/g de óleo e é principalmente determinado
pela titulação potenciométrica do petróleo.
A ocorrência de ácidos orgânicos no petróleo é natural, mesmo em
casos cuja elevada temperatura do reservatório cause degradação térmica dos
constituintes, afetando sua produção. Notoriamente, registra-se que alta
evolução térmica conduz ao maior teor de ácidos insaturados e de longa cadeia
linear (MEREDITH; KELLAND; JONES, 2000).
A discussão entre basicidade e acidez do petróleo não é empregada
usualmente no mesmo contexto, embora sejam conectados pelo equilíbrio
ácido-base em solução. Dependendo do balanço entre essas espécies no óleo,
o equilíbrio pode ser deslocado para formação de excesso de ácido ou base e
a mesma molécula pode pertencer à fração ácida ou básica, como moléculas
de

aminoácidos

que

apresentam

simultaneamente (BARTH et al., 2004).

grupo

funcional

ácido

e

básico
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O elevado índice de acidez total está normalmente associado à baixa
qualidade do óleo originada a partir do aumento da biodegradação. Os
microrganismos responsáveis pela oxidação biológica de hidrocarbonetos,
preferencialmente os n-alcanos, produzem ácidos orgânicos em quantidade
apreciável e compostos mais pesados que resultam na maior viscosidade. A
presença de ácidos orgânicos acarreta na maior interação intermolecular entre
as espécies que possuem heteroátomos de oxigênio (KATZ; ROBISON, 2006).
Além da contribuição da decomposição biológica de hidrocarbonetos, há
casos de petróleos não biodegradados que apresentam elevado índice de
acidez total, provavelmente decorrente da contribuição da fonte orgânica que
originou o petróleo (MEREDITH; KELLAND; JONES, 2000).

2.4.6 Correlação com SARA

A caracterização química em petróleo revela parâmetros importantes e
aplicáveis em modelos de previsão, por exemplo, o conhecimento dos
principais grupos químicos constituintes permite avaliar a qualidade do fluido,
otimização do processo de refino, avaliação do desempenho dos produtos e
possíveis desafios ambientais.
A cromatografia por adsorção em colunas se refere a separação de
grupos funcionais em misturas complexas de fluidos, envolvendo uma coluna
de vidro e fase móvel. A coluna de vidro permanece exposta a pressão
atmosférica, sendo preenchida por materiais adsorventes como sílica gel ou
alumina, os quais promovem a separação dos componentes pelos mecanismos
de retenção e eluição e diferença de polaridade entre o adsorvente e amostra.
Com a utilização de adsorventes e solventes (ou mistura de solventes)
adequados, os compostos que diferem em polaridade são deslocados
inversamente em relação a ordem polaridade ao longo do leito de adsorvente e
eluem sucessivamente (POMERANTZ et al., 2010; RODGERS; MCKENNA,
2011).
O método popularmente utilizado na caracterização do petróleo, a
análise SARA descreve o procedimento de fracionamento do óleo cru em
quatro pseudo-componentes (frações de saturados, aromáticos, resinas e
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asfaltenos). Os asfaltenos correspondem a fração mais polar (BAI; BAI, 2010).
A primeira etapa da separação SARA é a desasfaltação do petróleo, seguido
pela separação dos demais componentes através de colunas preenchidas com
sílica (ASKE; KALLEVIK; SJÖBLOM, 2001; ASKE, 2002).
Embora a análise SARA seja conhecida mundialmente como forma de
identificar facilmente suas proporções, este não é um método aceito como
referência na separação das principais frações, devido a baixa qualidade de
isolamento de cada pseudo-componente, destacando-se resinas e asfaltenos.
Assumindo a dificuldade de correta quantificação das frações mais polares,
foram propostas adaptações desta metodologia para que estas duas frações
fossem unificadas e chamadas por fração polar, alterando assim o termo para
SAP (RADKE; WILLSCH; WELTE, 1980).
Ainda que muito utilizada, a cromatografia em coluna é um processo
moroso que requer uma quantidade grande de adsorvente, amostra e
solventes, com a vantagem de recuperar quantidades suficientes das frações
individuais. Um método analítico mais rápido é realizado pelo analisador
Iatroascan® empregando cromatografia em camada fina com detecção por
ionização de chama (CCF-DIC, ou, em inglês, TLC-FID), o qual fornece análise
rápida e quantitativa das frações SARA de amostras de óleo bruto (KHAN;
SARFRAZ; PRICE, 2012).
Esta tecnologia foi inicialmente empregada por Suzuki e Takeuchi (1972)
e posteriormente desenvolvida como técnica de caracterização em petróleo.
Em 1983, comparações contra resultados SARA de cromatografia em coluna
foram obtidos por Selucky e, no mesmo ano, Poirier e George avaliaram a
precisão da técnica em relação ao procedimento IP-143 para a caracterização
de asfaltenos em betume, óleos pesados e combustíveis sintéticos, ambos
resultados comprovam a eficácia da CCF-DIC na quantificação de pseudocomponentes do petróleo (KHAN; SARFRAZ; PRICE, 2012).
A partir da determinação das quatro frações do petróleo é possível obter
o índice de instabilidade coloidal dos asfaltenos, ou estabilidade micelar,
conhecida por CII (colloidal instability index) e determinada pela razão entre o
conjunto de hidrocarbonetos saturados mais asfaltenos sobre o conjunto de
resinas mais hidrocarbonetos aromáticos (Equação 4).
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CII =

Saturados + Asfaltenos
Resinas + Aromáticos

çã 4

O valor de CII maior que duas unidades pode indicar forte tendência a
formação de depósitos, quanto maior teor de saturados e asfaltenos maior será
a tendência a desestabilização e consequente aumento da viscosidade. Em
contraste, maior teor de resinas e aromáticos estabilizam asfaltenos,
prevenindo sua deposição e aumentando a estabilidade do petróleo (BENNET,
2006).
Outro parâmetro importante na determinação da estabilidade é a relação
entre resinas e asfaltenos (Res/Asf), em que a elevada proporção de resinas
seria responsável pela estabilização dos asfaltenos suspensos em função da
capacidade de formar barreira estérica que impede sua aglutinação, logo, essa
relação indicaria alta estabilidade dos asfaltenos em solução (SINNATHAMBI,
2012).
A avaliação laboratorial de estabilidade dos asfaltenos em petróleo é
uma ferramenta poderosa, embora o fenômeno de deposição em condições de
reservatório ou produção envolvam fatores decorrentes do regime de
escoamento.

A

necessariamente

predição
deposição

em

laboratório

durante

o

não

implica

escoamento

que

haverá

(AL-KAFEEF;

AL-

MEDHADI; AL-SHAMMARI, 2005).
Além da avaliação de estabilidade das partículas asfaltênicas, o maior
ou menor teor individual de cada classe pode ser um indicativo de aumento ou
decréscimo de viscosidade.

Fração mássica
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Figura 19. Fração mássica de HCs saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos versus API

Fonte: Adaptado de AL-MAAMARI, R. S.; HOUACHE, O.; ABDUL-WAHAB, S. A. New
correlating parameter for the viscosity of heavy crude oils. Energy and Fuels, v. 20, n. 6, p.
2586–2592, 2006

Comumente, o teor desses grupos não é utilizado nos modelos
tradicionais de previsão da viscosidade, a figura 19 apresenta como a variação
da proporção de cada pseudo-componente pode ser correlacionada ao API e
posteriormente ser utilizada na predição da viscosidade de petróleos pesados,
o que reforça a importância do SARA na construção de modelos preditivos.
Conforme apresentado, há indicação de valor crescente do API quando
ocorre o aumento do teor de hidrocarbonetos saturados e decréscimo dos
demais componentes. O autor do estudo preditivo da viscosidade, Al-Maamari,
ao concluir, propõe o produto entre API pela razão entre saturados e o
somatório de aromáticos, resinas e asfaltenos como possível parâmetro de
correlação com a viscosidade em casos que a correlação com 0API não
apresenta

resultados

WAHAB, 2006).

satisfatórios

(AL-MAAMARI;

HOUACHE;

ABDUL-
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2.5 Métodos de análise multivariada

Os métodos estatísticos estão dispostos em dois grupos: um que trata
da estatística focada nas variáveis de maneira isolada (univariada), e outro que
trata as variáveis de forma conjunta (multivariada). Existem vários métodos de
análise multivariada, com finalidades bem diversas entre si, tais como, a
análise de agrupamentos (AA), análise de componentes principais (PCA),
análise fatorial (AF) e superfície de resposta (MSR).
Os métodos multivariados são escolhidos de acordo com os objetivos da
pesquisa, pois é tratada como análise exploratória de dados, prestando-se a
gerar hipóteses, e não tecer confirmações a respeito dos mesmos, embora, às
vezes, possa ser utilizada para confirmação dos eventos (HAIR, et al, 2004).
A Análise de Agrupamentos (AA) em sua aplicação engloba uma
variedade de técnicas e algoritmos, tendo como objetivo encontrar e separar
objetos em grupos similares. A análise de agrupamentos estuda todo conjunto
de relações interdependentes e não faz distinção entre variáveis dependentes
e independentes, isto é, variáveis do tipo causa e efeito, como na regressão.

Distância Euclidiana
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Observações
Figura 20. Exemplo hipotético de dendrograma
Fonte: Adaptado de SHARMA, S.; Applied Multivariate Techniques; John Wiley & Sons, Inc.;
1996; pg-190
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A AA constitui metodologia numérica multivariada, com objetivo de
propor estrutura classificatória, ou reconhecimento da existência de grupos.
Mais especificamente, tende a dividir o conjunto de observações em um
número de grupos homogêneos, segundo algum critério de homogeneidade,
gerando a figura do dendrograma (SHARMA,1996). Muitas vezes, nessa
técnica, são feitas afirmações empíricas e sem respaldo teórico (Figura 20).
A análise de componentes principais (PCA) tem por objetivo descrever
os dados contidos num quadro de indivíduos versus variáveis numéricas. Como
resultado, há a redução do número de variáveis pela construção de novas
variáveis sintéticas, obtidas pela combinação linear das variáveis inicias por
meio dos fatores (SHARMA,1996);

Figura 21. Exemplo de PCA aplicado a identificação de grupos de amostras
Fonte: Adaptado de FERREIRA, M.M.C.; Quimiometria Conceitos, métodos e aplicações;
Editora Unicamp; 2015;

A PCA é uma técnica matemática da análise multivariada, que possibilita
investigações com grande número de dados disponíveis. Possibilita, também, a
identificação das medidas responsáveis pelas maiores variações entre os
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resultados, sem perdas significativas de informações. Além disso, transforma
um conjunto original de variáveis em outro conjunto: os componentes principais
(CP) de dimensões equivalentes (SHARMA,1996). A figura 21 ilustra um
exemplo de PCA em que os dois componentes principais juntos explicam 73%
da variação total dos dados.
A análise de fatores (AF) tem objetivos que são similares àqueles da
análise de componentes principais, no entanto, esta não é baseada em um
modelo estatístico particular Essa técnica é uma ferramenta útil para
compreender a estrutura dos dados e reduzir a dimensão da matriz de dados
pela identificação de novas variáveis baseadas no dados originais, sem perda
significativa de informação (SHARMA,1996).
De acordo com o levantado, é possível a utilização de ferramentas
estatísticas na elaboração de modelos de correlação para melhor entendimento
das principais variáveis que afetam determinada propriedade do petróleo. O
número de parâmetros a serem avaliados é extenso e alguns já foram
discutidos anteriormente, a possibilidade de reduzir os vários fatores em novos
grupos, determinar os grupos de maior influência em determinada propriedade
e classificar os diferentes petróleos por suas características é facilitada pela
utilização de AA, ACP e AF. Outras técnicas podem ser utilizadas visando a
obtenção de modelos de correlação como o PLS (partial least square) e MSR
(método de superfície de resposta).
A técnica de PLS (em português, regressão por mínimos quadrados
parciais) se refere a análise multivariada para relacionar variáveis dependentes
e independentes. Admite com eficiência trabalhar com conjunto de dados de
variáveis

altamente

correlacionadas

que

apresentam

ruído

aleatório

considerável (KOHONEN et al., 2009).
O método de superfície de resposta (MSR) consiste em técnicas
estatísticas e matemáticas úteis para desenvolvimento, melhora e otimização
de

processos,

tendo

aplicações

importantes

em

planejamentos,

desenvolvimento e melhoria dos projetos e produtos existentes. A principal
aplicação do MSR é na área industrial, particularmente em avaliação de muitas
variáveis que potencialmente influenciam em alguma medida de desempenho
ou na qualidade característica de um produto ou processo. É dado por uma
superfície que descreve um modelo cuja resposta é representativa da área de
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estudo. Com base neste modelo gerado, é possível observar pontos de ótimo e
atribuí-los as melhores condições do processo (MYERS e MONTGOMERY,
1995).
Embora as técnicas estatísticas apresentadas sejam fundamentais em
aplicações

de

cunho

exploratório,

desenvolvimento

e

avaliação

de

metodologias, o presente trabalho se baseou na análise de componentes
principais e na regressão por mínimos quadrados parciais, pois se apresentam
como as principais ferramentas necessárias no estudo das variáveis
exploradas e desenvolvimento e validação do modelo preditivo.

2.5.1 Análise de componentes principais
Os métodos quimiométricos utilizados para identificar as semelhanças e
as diferenças em variados tipos de amostras, para agrupá-las e classificá-las
são divididos em métodos “supervisionados” e “não supervisionados”. Nos
métodos “supervisionados” cada amostra analisada provém de uma classe
preestabelecida e essa informação é utilizada durante a análise dos dados. Por
outro lado, os métodos “não supervisionados” não fazem uso dessa
informação, logo, não requerem nenhum conhecimento prévio da classificação
das amostras, agrupando naturalmente com base na informação dos dados
experimentais, por isso, é conhecido como método de análise exploratória de
dados. Nesse segundo caso se enquadra a análise de componentes principais,
conhecida pela sigla em inglês PCA (FERREIRA, 2015).
A técnica de análise de componentes principais foi inicialmente
elaborada por Karl Pearson em 1901 e incrementada pela descrição de
métodos computacionais por Hotelling em 1933. No início, os cálculos eram
demorados

mesmo para poucas variáveis, já que eram executados

manualmente.

Somente

após

os

computadores

eletrônicos

terem se

popularizado é que a técnica de componentes principais alcançou amplo uso.
Esse método é utilizado para projetar os dados multivariados em um
espaço de dimensão menor através da compressão dos dados, reduzindo a
dimensionalidade do espaço original do conjunto de dados, sem que as
relações entre as amostra sejam afetadas, tornando mais evidente a inspeção
visual a cerca das diferenças existentes entre as variáveis e examinar as
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relações que podem existir entre as amostras. Como exemplo, a projeção
gráfica das informações auxilia na verificação das variáveis altamente
correlacionadas,

ou

colineares,

as

quais

apresentam

coeficiente

de

determinação (r) elevado em função da dependência entre estas (FERREIRA,
2015).
Ao se deparar com elevado número de variáveis em um conjunto de
dados é muito provável que haja alguma correlação significativa entre estas,
sendo possível encontrar um número menor de novas variáveis que sejam
capazes de descrever aproximadamente toda informação contida nos dados
originais. Essa redução de variáveis é obtida pela compressão dos dados
através de combinações lineares das variáveis originais, de maneira a agrupar
aquelas que fornecem informações semelhantes. Como resultado um novo
conjunto de variáveis com propriedade desejáveis e específicas são obtidos,
conhecidos por componentes principais (PC, do inglês principal component) ou
autovetores.
Uma propriedade muito importante das componentes principais é que
são não correlacionadas e ortogonais entre si, ou seja, a informação contida
em cada uma delas não está presente em outra. Outra propriedade da PC é
com respeito a quantidade de informação dos dados originais que cada uma
dessas é capaz de descrever, a primeira PC é definida pela direção que
descreve a máxima variância dos dados originais, a segunda PC tem a direção
de máxima variância dos dados no subespaço ortogonal a primeira e as PC
subsequentes são ortogonais as anteriores e orientadas de maneira que
descrevam a máxima variância restante.
Matematicamente, o início da análise exploratória é a matriz pré-tratada
dos dados (X) que pode ser decomposta em duas matrizes, uma de escores T
e outra da matriz ortonormal de pesos L, tal que:
= .

çã 5

Na qual, os escores expressam as relações entre as amostras, enquanto
os pesos indicam as relações entre as variáveis, ou seja, quanto cada variável
contribuiu para formar a respectiva componente principal (valores absolutos
altos para os pesos indicam altas correlações). Existindo correlação entre as
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variáveis originais, são necessárias poucas PC para descrever adequadamente
os dados, as últimas PC contem principalmente variações aleatórias, tais como
erros experimentais e podem ser ignoradas (FERREIRA, 2015).

a)

x3

b)

PC2
i
ei

PC1
PC2
0

x2
x1

A

0
PC1

Figura 22. a) Projeção dos dados definidos no espaço-linha formado pelas duas primeiras
componentes principais, b) representação gráfica das amostras no sistema de eixos PC1 e PC2
Fonte: Adaptado de FERREIRA, M.M.C.; Quimiometria Conceitos, métodos e aplicações;
Editora Unicamp; 2015;

A figura 22 exemplifica a projeção de um conjunto de amostras
projetadas no subespaço bidimensional A. A distância entre a i-ésima amostra
ao plano está no vetor ei e constitui a informação que foi eliminada devido a
projeção. As coordenadas gráficas das amostras no gráfico de duas
componentes principais são conhecidas como gráfico de escores.
O gráfico de escores é capaz de condensar graficamente a maior parte
da informação multivariada que pode ser extraída dos dados analíticos e com a
inclusão das novas variáveis (componentes) é possível observar agrupamentos
isolados para cada subconjunto de amostras que apresentam maior
similaridade entre si e diferença com outro subconjunto.
O gráfico de pesos, ou tabela, deve estar sempre presente uma vez que
indicam por que as amostras foram agrupadas de maneira como estão
dispostas no gráfico de escores. As variáveis que apresentam os maiores
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pesos, sejam positivamente ou negativamente, são aquelas com maior
importância para a PC. Cada componente será formada pelo produto dos
pesos individuais e a respectiva variável tratada.
1=

.

+

.

+ …+

.

çã 6

Os principais métodos usados no cálculo das matrizes de escores e
pesos são a decomposição por valores singulares (SVD) e o algoritmo NIPALS.
Uma vez obtida a matriz de escores, é possível calcular a quantidade de
informação (variância explicada) contida em cada componente principal
utilizando a equação 7, em que o autovalor (

%

=

=

.

∑

) é dado pela equação 8.

çã 7

çã 8

O número máximo de componentes principais está limitado ao número
de variáveis, embora o número ideal seja determinado por diferentes métodos
e apresentam respostas diferentes. O mais aceito é o método de Kaiser, em
que os componentes com autovalores maiores que a unidade são retidos.
A determinação dos escores e pesos pode ser distorcida na presença de
amostras atípicas, para evitar que o modelo seja afetado por valores
incoerentes o conceito introduzido pela distância de Mahalanobis permite
identificar as amostras atípicas e investigar a representatividade entre dois
conjuntos de dados.
A distância de Mahalanobis é tida como um vetor-coluna, cujos
elementos correspondem à distância de cada amostra ao seu centróide, levase em consideração a confiança desejada e é traçado um valor crítico para o
conjunto de amostras, caso alguma distância estatística calculada esteja acima
da crítica, a amostra apresenta comportamento diferenciado das restantes do
grupo.

42

2.5.2 Regressão por mínimos quadrados parciais
Os métodos univariados tem a vantagem de serem fáceis de entender e
programar, no entanto, na prática são limitados, pois assumem que a resposta
medida é influenciada unicamente pelo constituinte de interesse. Em sistemas
complexos, uma única medida dificilmente é suficiente para descrever o
sistema ou prever uma propriedade, então, o método univariado precisa ser
expandido para considerar um número maior de medidas experimentais para
uma mesma amostra (FERREIRA, 2015).
O método de regressão por mínimos quadrados parciais (partial least
squares, PLS) é o método de regressão multivariada mais popular, empregado
massivamente em aplicações de espectroscopia na região do infravermelho
médio e próximo. Consiste no tratamento de blocos de variáveis introduzido na
década de 1960 como alternativa a correlação canônica tradicional. Empregado
inicialmente na área de economia por Herman Wold, em 1970, teve sua
aplicação quimiométrica desenvolvida por Svante para modelar variáveis
altamente correlacionadas em substituição ao método de quadrados mínimos.
Originalmente, o método consistia em obter uma sequência de modelos
parciais ajustados por quadrados mínimos a dois blocos de matrizes (X e Y). A
motivação é aproximar o espaço das medidas originais por um de dimensão
reduzida, mas com diferença de que alguma restrição é imposta na
decomposição da matriz X, direcionando-a para uma solução cujo alvo é a
propriedade de interesse.
Os fatores, ou variáveis latentes, são definidos de modo a manter um
compromisso entre a explicação da variância em X e a previsão da variável
dependente Y. Nesse sentido, a propriedade de interesse é determinante no
cálculo das variáveis latentes, que são eficientes na captura de informações
relevantes para construção do modelo.
O modelo construído no PLS é obtido em única etapa, na qual as
informações da matriz X e da propriedade de interesse são consideradas
durante a decomposição e compressão dos dados. A equação 9 representa a
equação geral (FERREIRA, 2015).
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X = TALAT + E = XA + E
Y = TAq + e

Equação 9

Em que A é a quantidade de variáveis latentes, LA é a matriz de pesos
que forma uma base ortonormal para o espaço-linha de X, TA é a matriz de
escores que forma uma base ortogonal para o espaço-linha X, E é a matriz de
resíduos que contém as informações de X que não foi modelada, o valor de
regressão q é estimado pelo método de mínimos quadrados projetando o vetor
de regressão no espaço-coluna de X, de dimensão A.
Cada variável latente, que relaciona X e a propriedade de interesse Y, é
obtida maximizando a covariância entre os escores t, da matriz X, e Y. Como
resultado, é otimizada a decomposição na direção da previsão da propriedade
Y, o algoritmo NIPALS, proposto por Wold, e a versão não ortogonal, proposta
por Martens e Naes, foram os primeiros algoritmos PLS usados para construir
modelos de regressão.
Segundo a equação 7, os escores são descritos como uma combinação
linear das variáveis originais, que pode ser reescrito como na equação 10.
T = X.W

Equação 10

Em que W é designada como matriz de fatores-peso, e cada fator-peso
w é proporcional à covariância entre X e Y e calculado pela equação 11.

=

çã 11
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Figura 23. a) Construção do modelo PLS com duas variáveis latente, b) Modelo ajustado no
bloco Y

Fonte: Adaptado de FERREIRA, M.M.C.; Quimiometria Conceitos, métodos e aplicações;
Editora Unicamp; 2015;

A partir de w estima-se o vetor de escores t que é, consequentemente,
utilizado para estimar os pesos l e coeficiente q, ambos determinados por um
ajuste de quadrados mínimos, segundo a equação 7. A última etapa é a
atualização de X e Y para cálculo da próxima variável latente, em que a matriz
E dos resíduos de X são obtidos. O cálculo continua até que os A fatores
tenham sido calculados. A figura 23 fornece a visão gráfica da construção do
modelo PLS com duas variáveis latentes.
O aumento do número de fatores no modelo aumenta a sua
complexidade e variância explicada de X, fazendo com que o ajuste seja
melhor e por outro lado diminui-se a tendência. Um modelo pode apresentar
um ajuste excelente, mas não necessariamente uma boa previsão.

Erro na previsão
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Subajuste

Superajuste

Variância

Tendência

Complexidade do modelo (número de fatores)
Figura 24. Comportamento da variância e tendência em PLS
Fonte: Adaptado de FERREIRA, M.M.C.; Quimiometria Conceitos, métodos e aplicações;
Editora Unicamp; 2015;

A figura 24 ilustra o comportamento do erro de previsão em PLS. A
tendência e a variância explicada de X contribuem para o aumento do erro de
previsão, com baixo número de fatores o erro é alto e o modelo é subajustado
porque informações importantes foram desconsideradas. Com aumento do
número de fatores, a variância explicada de X aumenta, enquanto a tendência
e o erro decrescem. Após o numero ótimo de fatores, quando a curva passa
pelo mínimo, o erro de previsão volta a crescer, indicando que o modelo está
mais complexo que o desejado, com informação em excesso, quando ocorre o
superajuste, com a tendência decrescendo e variância explicada de X
aumentando (FERREIRA, 2015).
O modelo final deve ser otimizado para que faça previsões em novas
amostras com a melhor qualidade possível e de forma não tendenciosa, para
isso, são necessárias estratégias que permitem validá-lo, sendo comumente
utilizada a análise de resíduos de Student.
Os resíduos são por definição a diferença entre o valor obtido na
previsão do modelo e o valor de referência obtido experimentalmente. É
esperado que os resíduos sejam pequenos, aleatórios, não correlacionados, e
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sigam a distribuição normal com média zero, propriedade conhecida por
homocedasticidade.
O modelo pode trazer distorções quando da análise dos resíduos devido
a alta influência que determinada amostra possa exercer, fazendo com que o
resíduo seja menor que o real para essa amostra. A maneira matemática de
solucionar o caso é utilizar o resíduo padronizado, que consiste em dividir o
resíduo pela estimativa de seu próprio desvio padrão (idealmente, calculado
durante a etapa de validação cruzada). A normalidade dos resíduos é então
observada pela sua distribuição aleatória ao redor da origem. Assumindo nível
de probabilidade de 95%, o valor crítico do resíduo padronizado é obtido pelo
teste t bilateral, usualmente, sendo aceito o intervalo de ± 2,0 e habitualmente
determinado como na equação 12. Caso alguma amostra apresente resíduo
maior, pode ser considerada anômala.

=

Em que,
amostra i e

çã 12

( )

é o resíduo padronizado,

o valor de referência para a

o valor estimado da propriedade e

( ) o desvio padrão

estimado para os resíduos.
Anteriormente a análise de resíduos, é importante determinar o número
de fatores do modelo, como já ilustrado, um excessivo número de fatores
conduz ao superajuste e baixo número de fatores explica pouco a variância do
modelo. Os resíduos (

−

) são utilizados para sumarizar a qualidade e

confiabilidade dos modelos de regressão, que a partir do menor valor da soma
quadrática PRESS (do inglês, predicted residual error sum of squares) pode
determinar o número ideal de fatores (FERREIRA, 2015).

A equação 13

expressa matematicamente como é obtido o valor de PRESS.

=

(

−

)

çã 13

São calculados modelos com um fator até o número máximo permitido
(igual ao número de variáveis). A maneira mais comum de escolher o número
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de parâmetros no modelo de regressão é através da validação interna cruzada,
em que uma ou mais amostras são excluídas por vez e o modelo PLS é
construído novamente, a seguir a propriedade de interesse da amostra
excluída é estimada pelo modelo e comparada com o valor experimental, então
é calculado o resíduo. O menor valor obtido de PRESS após a validação
cruzada determina o número ideal de fatores e representará a capacidade
máxima preditiva do modelo (FERREIRA, 2015).
Atendido os requisitos descritos, o modelo é capaz de realizar previsões
confiáveis e de qualidade, no entanto, deve-se observar que o modelo final só
é válido para a faixa de resposta avaliada na sua construção, para amostras
cuja propriedade extrapola a previsão não é adequada sua aplicação. Além
desse ponto, amostras com interferentes que não estavam presentes no
conjunto considerado no modelo podem afetar a qualidade da previsão e tornálo inútil, nesses casos, o modelo deve ser atualizado e incorporar as novas
propriedades.
Ainda que o procedimento de determinação do número ideal de fatores,
ou variáveis latentes, seja essencial, é necessário saber quais variáveis avaliar.
O método PLS funciona bem quando o número de variáveis é maior que o
número de amostras e, consequentemente muitas são correlacionadas, no
entanto, a construção de modelos de regressão com um conjunto ótimo de
variáveis e que sejam mais representativas produz modelos com melhor
capacidade preditiva, facilitando inclusive a interpretação técnica da influência
das variáveis escolhidas e diminuindo a suscetibilidade do modelo a novas
condições que estavam ausentes em sua construção.
Uma

abordagem

simples

para

identificar

as

variáveis

mais

representativas consiste em avaliar o subconjunto de variáveis que forneça o
menor valor de PRESS durante a validação cruzada. O procedimento da PLS é
iniciado com todas as variáveis disponíveis, em seguida, a variável que
apresenta o menor coeficiente, por produzir menor impacto sobre a variável
dependente, é removida e o procedimento é repetido até o menor valor
absoluto de PRESS. O subconjunto de variáveis que produz o modelo com
menor PRESS é o subconjunto ótimo e deve ser considerado no modelo de
regressão final.
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2.6 Redes neurais artificiais

Como alternativa estatística, citam-se as redes neurais artificiais (em
inglês, artificial neural networks, ou ANNs) como ferramenta poderosa de
classificação e previsão de comportamentos. As ANNs são uma abordagem
diferente das demais técnicas multivariadas, por não conceitualizar o problema
como de caráter matemático, desenvolvendo estratégias de processamento
para solucionar (HAIR, 2005).
Inspirada no sistema neural humano, as redes neurais são capazes de
reconhecer padrões e conferir aprendizagem a rede, pelo qual erros de saída
(previsão ou classificação) são retomados ao sistema e ele é então ajustado
adequadamente. Ele prossegue novamente, aprendendo a partir de cada
conjunto de erros de saída. Esse processo é sequencial, um caso por vez,
comparável as técnicas multivariadas, a qual considera um conjunto inteiro de
casos simultaneamente. A natureza flexível de especificação de sistema as
torna adaptáveis a uma vasta amplitude de problemas, variando de previsão a
classificação e até mesmo a análise de séries temporais (HAIR, 2005).
Assim, ANNs são adequadas para problemas cujas soluções requerem
um conhecimento que é difícil de especificar, mas para o qual existem dados
ou observações suficientes. Nesse sentido, podem ser tratadas como métodos
estatísticos multivariados não lineares e não paramétricos. Esta abordagem de
modelagem com a capacidade de aprender com a experiência é muito útil para
diversos problemas práticos, já que por vezes é mais fácil ter dados
experimentais a teorias ou leis que regem os sistemas subjacentes a partir do
qual são gerados os dados (ZHANG,1998).
Outra vantagem das ANNs está na capacidade de generalizar. Depois
de aprender os dados apresentados (a amostra), muitas vezes pode inferir
corretamente a parte invisível de uma população, mesmo se os dados de
exemplo contêm informações incompletas (ZHANG,1998). Frequentemente, os
modelos tradicionais de projeção estatística têm limitações na estimativa desta
função subjacente devido à complexidade do sistema real, assim ANNs podem
ser um bom método alternativo para identificar esta função.
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Nós de
saída

Nós ocultos

Nós de
entrada
Figura 25. Nós e rede neural
Fonte: Adaptado de ZHANG, G., PATUWO, B. E., HU, M. Y.; Forecasting with artificial neural
networks: The state of the art; International Journal of Forecasting; 1998; v. 14, p. 35–62;

As redes neurais artificiais são compostas por elementos simples
interligados de processamento chamados neurônios ou nós que atuam em
paralelo entre si. Cada nó recebe um sinal de entrada que é o sinal de saída
total de outros nós ou estímulos externos, há o processamento local através de
uma função de ativação ou transferência e produz um sinal de saída
transformado para outros nós, como ilustra a Figura 25 (ZHANG,1998).
Esse sistema é tipicamente composto por diversas camadas de nós. A
primeira ou camada mais baixa é uma camada de entrada, onde é recebida
informação externa. A última, ou camada mais elevada é onde há saída da
informação, ou seja, onde a solução do problema é obtida. A camada de
entrada e camada de saída são separadas por uma ou mais camadas
intermediárias conhecidas por camadas ocultas, que é utilizado para
representar relações mais complexas (ZHANG,1998).
O elemento chave da aprendizagem é a correção baseada nos erros do
próprio modelo, representada pela melhor tentativa do modelo sobre como
fazer a previsão dos nós de saída. A forma mais comum de ajuste é a
retropropagação (feedforward), em que treinos são incluídos no modelo com
valores reais de saída, o valor calculado pela rede é comparado ao real e a
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diferença ou erro no valor de saída é distribuído para trás ao longo do sistema
para que o modelo seja recalibrado (HAIR, 2005).
A escolha entre redes neurais e técnicas estatísticas multivariadas
depende do pesquisador e do problema analisado. Redes podem tratar muitos
problemas abordados por regressão múltipla, análise de discriminante e análise
de agrupamentos produzindo resultados comparáveis.
Embora seja aplicada em previsões e figure como técnica emergente no
cenário acadêmico, as redes neurais não serão o foco do presente trabalho,
embora, seja incluída na proposta de trabalhos futuros.

2.7 Modelos utilizados na previsão de viscosidade

Nas

últimas

décadas,

diversos

modelos

de

correlação

foram

desenvolvidos para prever a viscosidade de petróleos, algumas dessas
correlações são específicas para cada região geográfica e apresentam desvios
quando utilizados para previsão em outra região devido às diferenças na
natureza e composição do fluido, além de serem utilizadas em condições
restritas de temperatura, API e faixa de viscosidade (HEMMATI-SARAPARDEH
et al., 2014).
A viscosidade de óleo morto (pressão atmosférica) é a propriedade
especialmente complexa de correlação empírica, devido ao alto impacto que a
composição exerce. As correlações mais conhecidas foram desenvolvidas por
Beal, Beggs e Robinson, Glaso, Kaye, Al-Khafaji, Petrosky, Egbogah e Ng,
Labedi, Kartoatmodjo e Schmidt, Bennison, Elsharkawy e Alikhan, Hossain,
Naseri e Alomair, conforme ilustrado na Tabela 1.
A maioria desses modelos utiliza como variáveis de entrada a
temperatura e

0

API, enquanto outros avaliam propriedades de pouca

disponibilidade como fator acêntrico, temperatura crítica, massa molar e ponto
normal de ebulição.
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Tabela 1. Origem e considerações utilizadas na correlação de viscosidade em petróleo morto

Autor
Beal
Beggs e Robinson
Glaso
Kaye
Al-Khafaji et al.
Petrosky
Egbogah e Ng
Labedi
Kartoatmodjo
Bennison
Elsharkawy e Alikhan
Hossain et al.
Naseri et al.
Alomair et al.

Fonte de dados
US
Mar do Norte
California
Golfo do México
Líbia
mundial
Mar do Norte
Oriente médio
mundial
Irã
Kuwait

Temperatura (K)
310-394
294-419
283-422
334-412
289-422
319-415
288-353
311-425
300-433
277-422
311-422
273-375
314-421
293-433

API
10,1-52
16-58
20-48
7-41
15-51
25-46
5-58
32-48
14-59
11-20
20-48
7-22
17-44
10-20

viscosidade (cP)
0,865-1550
0,6-39
0,72-10,25
0,66-4,79
0,5-586
6,4-8396
0,6-33,7
12-451
0,75-54
1,78-11360

Fonte: Adaptado de HEMMATI-SARAPARDEH, A., SHOKROLLAHI, A., TATAR, A.,
GHARAGHEIZI, F., MOHAMMADI, A. H., NASERI, A.; Reservoir oil viscosity determination
using a rigorous approach; Fuel; 2014; v. 116, p. 39-48;

O teor de asfaltenos tem forte impacto sobre a viscosidade e modelos
foram desenvolvidos a partir desta consideração, os mais conhecidos como Pal
e Rhodes (1989) utilizam como variável de entrada o volume máximo de
empacotamento dos agregados asfaltênicos, constante de solvatação e fator
de forma, sendo os dois últimos parâmetros obtidos por uma função objetivo
(LUO; GU, 2007).
Como o objetivo deste trabalho se pauta no desenvolvimento de modelo
empírico de previsão da viscosidade através de variáveis químicas já
correlacionadas na literatura cujo fundamento teórico seja aceitável, não cabe
introduzir modelos na discussão comparativa da resposta cujas variáveis de
entrada sejam obtidas por funções matemáticas ou estimadas através de
equações termodinâmicas.
A tabela abaixo mostra os modelos que foram utilizados na comparação
das respostas obtidas deste trabalho.
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Tabela 2. Modelos de correlação para comparação
Autor (ano)

Equação

Beal (1946):

η= 0,32 +

Beggs e Robinson

, .

,

η = 10

.

,
,

.

,

)

.(

,

,

. 10

− 1

(1975):
Glaso (1980):

η = 3,141.10 . ( − 460)

Labedi (1992):

η=

Kartoatmodjo e

,

.(

))

(

,

.

(

)

,

,
,

.

η = 16 . 10 .

,

,

.

(

)

,

.

,

Schmidt (1994):
Elsharkawy e

η=

2,16924 − 0,02525.

− 0,68875.

Alikhan (1999):

Naseri (2005):

η=

11,2699 − 4,298.

(

) − 2,052.

( )

− 1
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3. Metodologia
3.1. Amostras
Foram utilizadas dez amostras de petróleo morto com características
físico-químicas diferentes entre si, todas fornecidas pelo Laboratório de
Desenvolvimento e Otimização de Processos Orgânicos da Universidade
Federal do Rio de Janeiro (DOPOLAB/EQ/UFRJ), cujas identificações
encontravam-se

devidamente

codificadas.

Os

petróleos

selecionados

apresentam coloração enegrecida, sem borra e estavam conservados por
tempo indeterminado em estoque próprio. A seguir, a identificação das
amostras citadas neste estudo:
Tabela 3. Identificação das amostras

#

Codificação

Aplicação no modelo

1

#AM1

Calibração

2

#AM2

Calibração

3

#AM3

Calibração

4

#AM4

Calibração

5

#AM5

Calibração

6

#AM6

Calibração

7

#AM7

Calibração

8

#AM8

Calibração

9

#VL1

Validação

10

#VL2

Validação

Foram utilizadas 10 amostras com valores de viscosidade, 0API, teor de
asfaltenos, teor de água e índice de acidez total cujas faixas representassem a
distribuição natural encontrada em amostras brasileiras com a finalidade de
tornar o estudo o mais abrangente possível e permitir que o modelo preditivo
proposto fosse representativo do cenário estudado e possivelmente estendido
a outras localidades geográficas. As amostras #VL1 e #VL2 serão utilizadas
para validação do modelo proposto.
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Na figura 26 a seguir, o diagrama que sintetiza o desencadeamento de
etapas realizadas no estudo e que estão descritas nos próximos tópicos.
Todos ensaios foram realizados em duplicata e avaliado o desvio padrão
relativo, caso preciso,foram feitas novas replicatas.

Viscosidade

Amostras de
petróleo

Tipo de matriz

Massa
específica

Etapa
experimental

Teor de
água

Índice de
acidez
total

Determinação das variáveis

Teor de
asfaltenos
CHNSO

Análise

Univariável

Multivariável

SARA

Exploração dos
dados

PCA

PLS

Modelo Final

Desenvolvimento
do modelo

Validação do
modelo

Teor de
n-alcanos

Comparação com
outros modelos

Figura 26. Diagrama representativo das etapas do estudo

3.2 Viscosidade e massa específica (ASTM D7042-12a)
“Dynamic Viscosity and Density of Liquids by Stabinger Viscometer (and the
Calculation of Kinematic Viscosity)”

Esta técnica permite a determinação simultânea de viscosidade
dinâmica (η) e massa específica (ρ) em petróleos sob temperatura programada.
A viscosidade cinemática (ʋ) é determinada como consequência.
A amostra é introduzida na célula de medição na qual a viscosidade é
determinada pelo sistema de medição de cilindros coaxiais, através do
equilíbrio da velocidade rotacional do cilindro interno (rotor) e do cilindro
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externo (tubo). A massa específica, por sua vez, é determinada pela frequência
de oscilação do tubo em U em conjunto com sistema de excitação eletrônica.
Inicialmente, é verifica a conformidade do equipamento pela análise do
padrão. Observados os valores obtidos e os limites de variação, procede-se a
análise da amostra.
O procedimento consiste em inicialmente rinsar, repetidas vezes, o tubo
em U pelo auxílio de seringa com n-hexano e acetona e posterior secagem do
tubo sob fluxo de ar. Verificada a adequada limpeza do sistema, injeta-se 5 mL
da amostra na célula do equipamento com auxílio de ponteira e seringa,
observando a ausência de bolhas no interior do canal de saída e inicia-se a
medição por 1 min para eliminação de possíveis bolhas, após esse período é
injetado mais 1 mL da amostra. Então, é efetuada a medição em duplicatas a
40, 60, 80 e 100 0C. O equipamento utilizado foi o Stabinger, do fabricante
Anton Paar, modelo SVM 3000, que utiliza o sistema rotacional de cilindros
coaxiais.
Os resultados finais são expressos em mPa.s, g.cm-3 e mm2.s -1 para
viscosidade

dinâmica,

massa

especifica

e

viscosidade

cinemática,

respectivamente.
Segundo os critérios do procedimento, considerando intervalo de
confiança de 95%, os resultados de viscosidade dinâmica a 40 0C devem obter
repetibilidade inferior a 0,10% e reprodutibilidade 0,54% inferior a média dos
resultados. A massa específica admite incerteza de 0,0001 g/cm3, enquanto a
temperatura tem incerteza até de 0,05%.

3.3 Teor de água (ASTM D4377-00)
“Standard Test Method for Water in Crude Oils by Potentiometric Karl Fischer
Titration”

Procedimento comumente utilizado na quantificação do teor de água na
faixa de 0,02 a 2% em amostras de petróleo, através da técnica de titulação
potenciométrica, conhecida por Karl Fischer potenciométrico.
O procedimento inicia-se com adição de 15 mL de tolueno ao meio
reagente no vaso de titulação, então, aguarda-se a titulação até as condições
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adequadas para a inserção da amostra. Segue então com a retirada da
amostra por seringa de 5 mL, observando-se a ausência de bolhas, a seringa
contendo a amostra é pesada em balança analítica, em seguida, 5 gotas da
amostra são adicionadas ao vaso de titulação. Após essa etapa, determina-se
a massa inicial adicionada da amostra correspondente ao volume adicionado e
procede-se com a titulação contra reagente fornecido pelo fabricante
(Hydranal).
O equipamento utilizado para determinação do teor de água foi o
Titrando 841, marca Metrohm, equipado com eletrodo de duplo pino de platina.
O teor de água é determinado conforme equação abaixo:

%H O =

.

.

á

Equação 14

Em que,
%H2O = teor de água, em porcentagem
Vol KFis = Volume de reagente de Karl Fischer necessário a titulação
Conc água = concentração de água presente no reagente de Karl Fischer,
mg/mL
Massa amostra = Massa da amostra, em gramas
10 = fator de conversão

Segundo o critério do procedimento, a repetibilidade e reprodutibilidade
são dependentes do teor de água do meio, utilizando-se o reagente de Karl
Fisher, a repetibilidade e reprodutibilidade são respectivamete o produto de
0,034 e 0,111 pela raiz cúbica da média das medições.

57

3.4 Teor de asfaltenos (ASTM D6560-12)
“Standard Test Method for Determination of Asphaltenes (Heptane Insolubles)
in Crude Petroleum and Petroleum Products”.

Norma utilizada para quantificação gravimétrica do teor de asfaltenos
utilizando a característica de insolubilidade em n-heptano e solubilidade em
tolueno. Para obter o teor asfaltenos no petróleo livre é preciso inicialmente
estimar o teor desses compostos no óleo original para se definir os valores de
amostragem e quantidade de solvente a ser utilizada conforme tabela existente
na própria norma. A partir dessa estimativa, a fração estimada de amostra é
pesada e o volume de n-heptano correto é adicionado a amostra original. A
mistura obtida é aquecida e mantida sob refluxo por aproximadamente 60
minutos, após esse tempo o frasco é resfriado e armazenado em local fora da
luz entre 90 e 150 minutos.
Com auxílio de papel de filtro e funil, a mistura é filtrada e o balão
original guardado para utilização em etapa posterior. Os sólidos obtidos no
papel são lavados no extrator sob refluxo com n-heptano por um período
mínimo de 60 minutos, trocado o balão recolhedor e colocado o balão original
com 60 mL de tolueno. Mantido o refluxo até que todo o asfalteno se solubilize,
observado pelo gotejamento incolor e rotaevaporação dessa mistura.
Os sólidos obtidos são secos em forno por 30 minutos a 110 0C, depois
resfriados e então, o teor de asfaltenos é obtido em relação a massa original da
amostra, segundo a equação abaixo:

%

= 100 .

Em que:
%Asf = teor de asfaltenos (% m/m)
Massa asf = massa de asfaltenos (g)
Massa amostra = massa da amostra preparada (g)

Equação 15
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Segundo

o

critério

do

procedimento,

a

repetibilidade

e

reprodutibilidade não devem ultrapassar respectivamente, 10% e 20% da
média dos resultados de teor de asfaltenos.

3.5 Índice de acidez total (ASTM D664-11)
“Acid Number of Petroleum Products by Potentiometric Titration”

Norma que dita o procedimento para determinação de constituintes
ácidos em petróleo, lubrificantes, biodiesel e suas misturas através da titulação
automática contra hidróxido de potássio. Essa metodologia é aplicada na
determinação de ácidos com constante de dissociação maior que 10-9, a
petróleos solúveis e parcialmente solúveis em mistura de tolueno e 2-propanol.
Previamente, é preparada solução diluente contendo 500 mL de tolueno, 1,0 L
de 2-propanol anidro, 9,0 mL de ácido clorídrico, 6,0 g de hidróxido de potássio
e 10 mL de água.
O ensaio inicia com pesagem da amostra em Becker de 250 mL, a
massa estimada é função do seu índice de acidez (vide Tabela 4). Em seguida,
adiciona-se 125 mL da solução diluente previamente preparada para
solubilização da amostra, mantendo-se a mistura e amostra sob agitação
magnética. Os eletrodos do equipamento são posicionados corretamente e até
metade da altura, então, inicia-se a medição de potencial do meio reagente
através da titulação contra solução de hidróxido de potássio alcoólico 0,1 mol/L,
cujo volume adicionado varia entre 0,05 e 0,5 mL a cada 10 segundos.
O equipamento é programado para observar o ponto de inflexão da
curva de titulação, baseado na inclinação da curva de pH medido no meio de
acordo com o volume de titulante adicionado. A titulação é finalizada apenas no
pH 11,0 ou potencial de 200 mV. Foi utilizado equipamento do fabricante
Metrohm, modelo Titrando 841.
O resultado final é expresso em miligramas da base (hidróxido de
potássio) por grama de amostra solubilizada. O índice de acidez é calculado
conforme a equação abaixo:
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=

(

).

.

,

Equação 16

Em que,
IAT = índice de acidez total
Vol KOH = Volume da solução de KOH alcoólico consumido, em mL
Vol KOH branco = Volume correspondente de KOH alcoólico consumido na
titulação do branco (solução), em mL
Conc KOH = concentração de KOH alcoólico, mol/L
Massa amostra = massa de amostra, em gramas

Tabela 4. Massa inicial estimada para IAT

Índice de acidez

Massa inicial (g)

Precisão da massa (g)

0,05 - <1,0

20,0 +/- 2,0

0,10

1,0 - < 5,0

5,0 +/- 0,5

0,02

5 - < 20

1,0 +/- 0,1

0,005

20 - < 100

0,25 +/- 0,02

0,001

100 - < 260

0,1 +/- 0,01

0,0005

Segundo

o

critério

do

procedimento,

a

repetibilidade

e

reprodutibilidade devem ser 11,7% e 44% da média dos resultados.

3.6 Determinação de CHNS (ASTM D5291-10)
“Standard Test Methods for Instrumental Determination of Carbon, Hydrogen,
and Nitrogen in Petroleum Products and Lubricants”

Nessa metodologia, carbono, nitrogênio e hidrogênio são determinados
simultaneamente pela total combustão da amostra em reator de oxidação, os
produtos gasosos gerados são constituídos por CO2, NOx, H2O e SO2.
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Aproximadamente, 2 a 3 mg da amostra de petróleo é pesada em
cápsula de metal oxidável (estanho), e levada

ao equipamento, onde é

introduzida em tubo de quartzo vertical a cerca de 1050 0C sob fluxo constante
de hélio, então, o gás é enriquecido temporariamente com oxigênio para que
ocorra a combustão (flash). A completa combustão é alcançada ao circular o
gás sobre a mistura trióxido de cromo e óxido cúprico.
Após eliminação do excesso de oxigênio não consumido e óxidos de
nitrogênio pelo cobre do tubo, os gases gerados da amostra são introduzidos
em coluna cromatográfica a 120 0C, onde os componentes são separados
individualmente por eluição e alcançam o detector de condutividade térmica, na
seguinte ordem: N2, CO2, H2O e SO2. Vale lembrar que embora não seja feita
referência a determinação de enxofre nesse método é comum identificá-lo.
O teor de cada componente é determinado pela integração entre dois
pontos sob a curva cromatográfica (área sob a curva) e em função da massa
inicial da amostra, segundo a equação abaixo. O fator K se refere ao fator
obtido na calibração.

% = 100 .

Á

–Á

Equação 17

.

Em que:
X % = teor percentual do elemento C, H, N ou S
K = fator K médio

Segundo o critério do procedimento, a repetibilidade para os
elementos carbono, hidrogênio e nitrogênio são dependentes do seus teores e
limitados

respetivamente

a

0,9755,

0,4648

e

0,1670,

enquanto

a

reprodutibilidade para os elementos se limita a 2,4386%, 0,9256%, 0,4456% da
média das duas medidas.
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3.7 Determinação de oxigênio (ASTM D5622-95)
“Standard Test Methods for Determination of Total Oxygen in Gasoline and
Methanol Fuels by Reductive Pyrolysis”

Nesta metodologia, o teor total de oxigênio é determinado em amostras
de petróleo por pirólise redutora.
Aproximadamente, 2 a 3 mg da amostra de petróleo é pesada em
cápsula de prata, e levada ao equipamento, onde é introduzida em tubo com lã
de quartzo a cerca de 1070 0C e sob fluxo constante de hélio, onde ocorre a
conversão quantitativa do oxigênio em monóxido de carbono. Esta conversão
ocorre na camada de carbono recoberto por níquel existente dentro do tubo e
os produtos gasosos passam por filtro contendo mistura de CaO e NaOH (soda
lime) e anidrona, que serve para retenção de compostos halogenados ou
sulfurados e da água, respectivamente.
O gás de arraste carreia a mistura de gases originados na pirólise à
coluna cromatográfica, aquecida a 60°C para a eluição de CO dos gases N2,
CH4 e H2. Posteriormente, o CO passa por um detector do tipo DCT (detector
por condutividade térmica). Os picos obtidos são integrados em software
próprio do fabricante e o teor dos elementos é obtido em função da massa
inicial de amostra injetada.

%

= 100 .

Á

Á
.

Equação 18

Em que:
%O = teor percentual de oxigênio
K = fator K médio

Segundo critério do procedimento, a repetibilidade e reprodutibilidade
ficam limitadas respectivamente a 0,6% e 0,81% da média das duas medidas.
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3.8 Cromatografia em fase gasosa com detector por ionização em chama
(CG-DIC)

Esta metodologia permite a separação cromatográfica de diferentes
compostos constituintes do petróleo de acordo com sua interação com a fase
estacionária ao longo de uma rampa de temperatura, possibilitando a
determinação do teor de hidrocarbonetos lineares, hidrocarbonetos leves e
pesados.
As amostras foram submetidas a separação cromatográfica com fase
móvel gasosa (hélio), tendo como fase estacionária o fino filme depositado
internamente na coluna capilar. A técnica se baseia na afinidade entre os
compostos presentes na amostra e a fase estacionária ao longo da
programação analítica do cromatógrafo, obtendo-se ao fim da análise, a curva
cromatográfica e valores de área e altura sob a curva respectiva de cada
composto. Na conjuntura deste estudo, foi avaliada a distribuição dos
compostos leves frente aos mais pesados.
O procedimento se inicia com a pesagem de 50 mg de petróleo e sua
solubilização em 1,5 mL de diclorometano. A partir desta solução é injetado no
cromatógrafo 1,0 μL da amostra. A coluna capilar utilizada possui 30 m de
extensão, foi utilizado hélio como gás de arraste (fase móvel) e mistura de ar
sintético e hidrogênio na chama. O equipamento utilizado é fornecido pela
Agilent Technologies, modelo GC 6890N.

3.9 Cromatografia em camada fina - detector por ionização em chama
(CCF-DIC)

A determinação de teor das frações de hidrocarbonetos saturados,
aromáticos, as resinas e asfaltenos foram analisadas utilizando CCF-DIC,
modelo Iatroscan MK-5.
A área de contagem para cada fração pura foi calibrada pela análise
de 1,0 μL da amostra de referência constituída de solução de hidrocarbonetos
saturados e resinas na concentração de 1,0% m/v, hidrocarbonetos aromáticos
em 0,55% m/v e asfaltenos em 0,55% m/v solubilizados em cloreto de metileno.
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A amostra de petróleo foi preparada pela pesagem de 20 mg do óleo e
solubilizada em 10 mL de tetracloreto de carbono, sendo posteriormente filtrada
por microfiltro millipore® com diâmetro poroso de 20 A para remoção de
partículas sólidas e não solúveis.
Com auxílio de seringa, foi aplicado 1,0 μL da solução contendo a
amostra de petróleo (spot) a 1 cm do fundo dos chromarods®, sendo em
seguida levado a secura e câmara de humidade constante (65%). O spot é
então eluido com a seguinte sequência de solventes: até 90 mm com n-hexano,
60 mm com tolueno e por último 30 mm com diclorometano:metanol (95:5). A
sequência de eluição seguirá a ordem de polaridade (hidrocarbonetos
saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos).
O detector Iatroscan® aplica velocidade de 30 seg/scan, fluxo dos
gases utilizados de 2 L/min de ar e 160 mL/min de hidrogênio.
Todos ensaios são realizados em duplicata e avaliado o desvio padrão
relativo, caso preciso, são feitas novas replicatas.

3.10 Aplicação do Minitab®

O programa computacional Minitab®, versão 17.1.0, foi aplicado no
estudo com o objetivo de explorar as variáveis avaliadas e visualizar as
influências que apresentavam sobre o conjunto de amostras através da técnica
do PCA, o programa também foi aplicado no desenvolvimento do modelo e
análise de resíduos e validação, pela técnica de PLS.
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Figura 27. Introdução do conjunto de dados no programa Minitab®

Inicialmente, adiciona-se o conjunto de variáveis e amostras, como na
figura 27, e prossegue-se com a análise de PCA pelo comando na barra de
ferramentas

Stat>Multivariate>Principal

Components.

Nessa

avaliação,

escolhem-se as variáveis e opta-se por visualizar todos os gráficos (escores,
pesos e autovalores) e o tipo de matriz (correlação).
A

análise

de

PLS

pode

ser

acessada

pelo

comando

Stat>Regression>Partial Least Squares, onde os preditores e as resposta são
escolhidos. No andamento da avaliação é preciso definir o tipo de validação
cruzada (optou-se por leave-one-out), os gráficos (optou-se por todos os
disponíveis) e os resultados exibidos. Ao fim do processamento, são exibidos
os coeficientes do modelo, o valor de PRESS, coeficientes de determinação a
análise da variância, gráficos para análise residual e número de componentes
ótimo.
Na determinação de quais variáveis deveriam efetivamente pertencer
ao modelo, o procedimento acima foi repetido até concretização da obtenção
das melhores condições possíveis.
Por último, a validação do modelo pode ser obtida pela inclusão dos
novos valores a opção Stat>Regression>Partial Least Squares e em seguida
Prediction.
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4 Resultados e discussão
4.1 Viscosidade e massa específica

Como base principal para o estudo, na tabela 5, se encontram os
resultados de viscosidade e massa específica. Ainda, há disponibilização da
viscosidade cinemática e 0API na tabela 6.
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Tabela 5. Resultados de densidade e viscosidade
DENSIDADE [ASTM D7042]
0

#AM1
#AM2
#AM3

3

40 C (g/cm )
0,8855
0,8855
0,8855
0,9193
0,9193
0,9193
0,9306
0,9307
0,9307

#AM4
#AM5
#AM6
#AM7
#AM8

0,9390
0,9391
0,9391
0,9239
0,9239
0,9239
0,9222
0,9223
0,9223
0,9516
0,9517
0,9517

0

3

60 C (g/cm )
0,8719
0,8719
0,8719
0,9062
0,9063
0,9063
0,9178
0,9180
0,9179
0,9467
0,9466
0,9467
0,9261
0,9262
0,9262
0,9104
0,9106
0,9105
0,9093
0,9094
0,9094
0,9386
0,9387
0,9387

0

VISCOSIDADE [ASTM D7042]
3

80 C (g/cm )
0,8585
0,8586
0,8586
0,8930
0,8929
0,8930
0,9050
0,9051
0,9051
0,9341
0,9342
0,9342
0,9133
0,9132
0,9133
0,8976
0,8975
0,8976
0,8961
0,8962
0,8962
0,9253
0,9253
0,9253

0

3

100 C (g/cm )
0,8452
0,8452
0,8452

0

40 C (mPa.s)
18,3960
18,3750
18,3855
250,4200
250,2200
250,3200
209,4450
209,3300
209,3875

0,9226
0,9227
0,9227

0,8790
0,8790

0,9122
0,9124
0,9123

602,9300
602,5200
602,7250
126,8400
126,7600
126,8000
147,9900
147,8100
147,9000
262,1600
262,0100
262,0850

0

60 C (mPa.s)
9,4763
9,4617
9,4690
83,7950
83,7130
83,7540
68,1670
68,1220
68,1445
2022,5000
2034,5000
2028,5000
161,1700
161,0600
161,1150
46,0470
46,0760
46,0615
52,9150
52,8780
52,8965
83,2780
83,2120
83,2450

0

80 C (mPa.s)
5,6691
5,6616
5,6654
35,5910
35,5740
35,5825
28,7760
28,7300
28,7530
501,2900
500,9500
501,1200
58,9690
58,8950
58,9320
20,9420
20,9250
20,9335
24,0060
23,9950
24,0005
34,7060
34,6470
34,6765

0

100 C (mPa.s)
3,7289
3,7274
3,7282

172,0800
171,8200
171,9500

11,2480
11,2480

17,4060
17,3750
17,3905
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Tabela 6. Resultados viscosidade cinemática, 0API e ln(viscosidade)

VISCOSIDADE [ASTM D7042]

#AM1
#AM2
#AM3

40 0C (mm2/s)
20,7760
20,7500
20,7630
272,4100
272,1900
272,3000
225,0600
224,9200
224,9900

#AM4

#AM5
#AM6
#AM7
#AM8

642,0700
641,6200
641,8450
137,3000
137,2100
137,2550
160,4700
160,2700
160,3700
275,4800
275,3200
275,4000

60 0C (mm2/s)
10,8580
10,8510
10,8545
92,4720
92,3700
92,4210
74,2690
74,2100
74,2395
2136,5000
2149,2000
2142,8500
174,0200
173,8900
173,9550
50,5770
50,6020
50,5895
58,1930
58,1440
58,1685
88,7300
88,6480
88,6890

80 0C (mm2/s)
6,6032
6,5943
6,5988
39,8580
39,8390
39,8485
31,7990
31,7420
31,7705
536,6300
536,2400
536,4350
64,5650
64,4650
64,5150
23,3320
23,3160
23,3240
26,7890
26,7740
26,7815
37,5060
37,4430
37,4745

100 0C
(mm2/s)
4,4121
4,4104
4,4113

API
#

ln (VISCOSIDADE)
60 0C (mPa.s)

80 0C (mPa.s)

2,248

1,734

4,428

3,572

4,222

3,359

7,615

6,217

5,082

4,076

3,83

3,041

3,968

3,178

4,422

3,546

25,1
19,6
17,8

186,5100
186,2200
186,3650

13,5
16,5

12,7960
12,7960
12,7960

18,9
19,1

19,0800
19,0440
19,0620

14,6
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Os ensaios foram realizados no mesmo equipamento, o qual já executa
a duplicata e avalia o desvio padrão relativo (DPR) para as diferentes
temperaturas. Em nenhum resultado obtido pelo equipamento o desvio esteve
acima do limite permitido.

2500
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#AM8
#AM5

#AM2
#AM6

#AM4
#AM3

Viscosidade (mPa.s)
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6
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80

100

Temperatura (0C)
Figura 28. Resultados de viscosidade de acordo com a temperatura de medição
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Como é esperado para esse tipo de fluido, em todas as amostras a
viscosidade decresce com aumento da temperatura (figura 28), o aquecimento
impede a agregação dos asfaltenos, causando decréscimo da viscosidade pelo
afastamento dessas partículas e menor fricção e força de ligação entre as
camadas dos fluidos. Outra razão estaria associada a dessorção das resinas
da superfície dos asfaltenos ao longo do aumento da agitação molecular.
A faixa de viscosidade entre as amostras se estende de 9 a 2000 mPa.s
para as oito amostras observadas, essa diferença é muito elevada e causaria
dificuldades na construção do modelo. Uma alternativa encontrada para tornar
os valores mais próximos e facilitar a utilização das técnicas estatísticas foi o
emprego da função matemática logarítmica sobre a viscosidade dinâmica. Os
novos valores se estendem de 2,2 a 7,6 estreitando a variável de resposta do
modelo proposto e podem ser interpretados da mesma maneira que os valores
originais.
Com relação aos resultados observados, há amostras cuja determinação
de viscosidade não pode ser efetuada, como em #AM2, #AM3, #AM5 e #AM7 a
100

0

C. Isso foi devido ao caráter leve da composição química destas

amostras, em que a altas temperaturas os compostos atingem a pressão de
vapor e são vaporizados no interior do equipamento, comprometendo a
medição.
A amostra #AM4 é demasiadamente densa e para iniciar a medição de
viscosidade foi preciso aquecê-las em meio fechado a 50 0C para que se
tornassem mais fluidas e tornasse possível a sua manipulação, logo a
determinação 40 0C se tornou inviável.
A amostra #AM4 apresentou viscosidade dinâmica a 80 0C acima da
maioria das demais amostras a temperatura de 40 0C, o que fornece estimativa
de quão viscosa seria e da abrangência proposta neste estudo.
Portanto, no desenvolvimento do modelo e correlações univariadas a
seguir serão considerados apenas os resultados de viscosidade dinâmica
obtidos nas temperaturas de 60 e 80 0C.
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Correlação com API
9
Exp. (60 C)
Beal, 1946
Beggs and Robinson, 1975
Glaso, 1980
Labedi, 1992
Kartoatmodjo and Schmidt, 1994
Elsharkawy and Alikhan, 1999
Naseri, 2005
Linear (Exp. (60 C))

8
7

ln (η [mPa.s])

6
5
4

R² = 0,7154

3
2
1
0
12

14

16

18

20

22

24

26

API
Figura 29. Correlação entre massa específica e viscosidade a 60 0C.

Apenas para efeitos comparativos, a figura 29 ilustra a correlação entre
0

o API e o logaritmo neperiano da viscosidade a 60 0C, embora a mesma
discussão se aplique a temperatura de 80 0C. Observa-se a tendência do
decréscimo da viscosidade em decorrência do aumento do 0API do petróleo,
contudo, a depender da origem e parâmetros composicionais essa correlação
apresenta inconsistências.
Os coeficientes de determinação entre 0API e viscosidade apresentam
valores próximos a 0,71 para as duas temperaturas e podem ser considerados
baixos, ou seja, há pouca explicação da variação dos dados considerando
apenas essa variável. Logo, a correlação entre essas variáveis é insuficiente
para descrever o comportamento das amostras.
Além da baixa correlação, os modelos tradicionais de previsão da
viscosidade, que consideram as variáveis temperatura e 0API, apresentam
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erros elevados e são incapazes de prever a viscosidade com qualidade em
todos os casos.
Ainda assim, algumas características básicas são observadas, como
para a amostra de maior 0API que apresenta a menor viscosidade do conjunto.
E as inconsistências da tendência esperada pode ser exemplificada pela
amostra #AM8, cuja viscosidade tem diferença de 2.334% em relação a #AM4
e diferença de 0API de 7,5%.
Os modelos citados que relacionam 0API e viscosidade não seriam
capazes de prever esse comportamento, no entanto, outras variáveis poderiam
fornecer informações acerca da variação não explicada, incluindo motivações
de natureza química e a influência de outros fatores que não são considerados
concomitantemente. Nos próximos tópicos, serão abordadas as variáveis
adicionais propostas na predição da viscosidade.

4.2 Teor de água

As amostras apresentadas se referem a petróleos pré-tratados e com
baixo teor de água. Esse ensaio foi realizado preliminarmente aos demais de
forma a garantir confiabilidade dos resultados posteriores, já que pode interferir
nos valores de outras determinações.
Como em todos os ensaios, os resultados foram obtidos em duplicata, o
desvio padrão relativo (DPR) foi avaliado e caso superasse 20% era realizada
nova replicata, então o desvio era recalculado. Na tabela 7, estão apresentados
todos os resultados, o valor final considerado foi a média das replicatas.
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Tabela 7. Resultados de teor de água
TEOR DE ÁGUA [ASTM D4377]
#AM1
#AM2
#AM3
#AM4

#AM5
#AM6
#AM7
#AM8

massa (g)
0,1948
0,7878
DPR(%)=
0,1299
0,1380
DPR(%)=
1,0826
1,0924
DPR(%)=
0,2293
0,1701
DPR(%)=
0,3160
0,3667
DPR(%)=
0,6284
0,3224
DPR(%)=
0,4702
0,5285
DPR(%)=
0,3836
0,4592
DPR(%)=

V titulante
0,764
2,714
9,3
0,082
0,088
0,0
0,036
0,043
0,0
0,110
0,074
7,7
0,361
0,372
8,8
0,107
0,061
6,7
0,080
0,091
0,0
0,074
0,076
6,7

ppm (H2O)
2269,00
1929,28
Média =
3651,87
3689,05
Média =
197,62
233,93
Média =
2850,93
2585,39
Média =
6789,20
6028,79
Média =
1011,92
1068,17
Média =
1011,13
1023,28
Média =
1146,44
983,58
Média =

teor (%)
2,27
1,99
2,13
0,37
0,37
0,37
0,02
0,02
0,02
0,29
0,26
0,28
0,68
0,60
0,64
0,10
0,11
0,11
0,10
0,10
0,10
0,11
0,10
0,11

Os valores encontrados para o teor de água estão de acordo com o
esperado e não são caracterizados como interferentes para os demais ensaios.
Ainda que analisada preliminarmente, essa variável será adicionada na
construção do modelo com a intenção de avaliar sua influência pela formação
de emulsões e relação A/O, já que a viscosidade se torna maior quanto maior o
teor de água ou maior volume da fase dispersa em virtude do aumento do
tamanho da gota e maior interação e maior contribuição da viscosidade
interfacial água-óleo.
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Correlação com teor de água
8
7

ln (η[mPa.s])

6
5
60 C

4

R² = 0,2425

80 C

3

Linear (60 C)

2

Linear (80 C)

R² = 0,2413

1
0
0

0,5

1

1,5

2

2,5

Teor H2O (% m/m)
Figura 30. Correlação obtida entre teor de água e viscosidade

A tendência do aumento da viscosidade com teor de água não foi
observada para o conjunto de amostras (figura 30), sobretudo para a amostra
#AM1 que possui o maior teor de água e a menor viscosidade, já que se trata
de amostras com baixo teor de água em que a fase dispersa ainda é a água.
Ainda assim, a pequena variação esperada para a viscosidade não pode ser
observada o que indica a interferência de outros fatores no comportamento
dessa propriedade, a interação entre as gotas de água e as espécies
asfaltênicas e resinas pode ser uma das causas desses desvios. Além da
tendência não observada, os coeficientes de determinação são muito baixos e
sintetizam a falta de correlação linear entre esses dados.
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4.3 Resultados de teor de asfaltenos

Os resultados de teor de asfaltenos foram obtidos em duplicata e
apresentaram desvio padrão relativo abaixo de 10%. Na tabela 8, as médias
das replicatas indicam que as amostras estão coerentes e apresentaram certa
tendência de aumento com a viscosidade, conforme a figura 31.

Tabela 8. Resultados do teor de asfaltenos
TEOR DE ASFALTENOS [ASTM 6560]
Amostra

Teor de asfaltenos (% m/m)

Incerteza (%)

#AM1

0,75

0,1

#AM2

4,06

0,1

#AM3

1,46

0,1

#AM4

10,26

0,1

#AM5

<0,5 (0,32)

0,1

#AM6

2,12

0,1

#AM7

1,97

0,1

#AM8

7,29

0,1

Correlação com teor de AS (%)
8
7

R² = 0,5437
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Figura 31. Correlação obtida entre teor de asfaltenos e viscosidade
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O teor de asfaltenos, o estado de agregação e forma das partículas
asfaltênicas são fatores que influenciam no comportamento reológico do
petróleo, dito isto, os desvios observados para algumas amostras no gráfico
mostram, por exemplo, a fuga da tendência esperada em torno do teor de
asfaltenos a 7,5% (#AM8). Nessas amostras, a diferença de viscosidade é
elevada para aproximadamente o mesmo teor o que pode indicar a
interferência dessas duas outras variáveis sobre a viscosidade.
Apesar de apresentar alguma tendência com a viscosidade, o coeficiente
de determinação é baixo e impossibilita a aplicação desta variável como única
preditiva.
Além desses fatores, a fração volumétrica ocupada pelas partículas
asfaltênicas suspensas no petróleo seria também responsável pela variação da
viscosidade a baixas temperaturas. Para altas frações volumétricas a variação
da

temperatura

causaria

maior

variação

da

viscosidade

devido

ao

entrelaçamento e interações mais fortes entre os asfaltenos que estão no
regime concentrado, por outro lado, as amostras de baixa fração volumétrica
teriam menor sensibilidade da viscosidade à variação de temperatura devido ao
afastamento das

partículas

asfaltênicas

e as

forças

intermoleculares

insignificantes. Na variação de temperaturas de 60 0C a 80 0C a variação de
viscosidade para todas as amostras foi entre 76% e 80%, determinando que
nessas temperaturas a fração volumétrica não tem influência significante,
embora, claramente a variação absoluta de viscosidade seja maior para
amostras mais viscosas, como #AM4 e #AM5.
A elevada diferença de viscosidade observada entre #AM1 e #AM5 para
o mesmo teor de asfaltenos pode também estar associada ao teor de resinas
em cada uma das amostras e o teor de água. As partículas de resinas seriam
responsáveis por evitar a aglutinação dos asfaltenos através da formação de
camada estérica ao seu redor, esse efeito teria maior impacto quando a
concentração de asfaltenos estivesse abaixo da crítica, como no caso das
amostras #AM1 e #AM5. Para os casos de altas concentrações de asfaltenos,
o teor de resinas teria pouca influência.
Somado a esse efeito está à interação entre gotas de água e espécies
asfaltênicas e resinas, em especial quando do teor de água elevado e baixo
teor de asfalteno, já que maior seria o tamanho da gota de água e maior
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interação entre as mesmas devido ao aumento da área interfacial água-óleo
com elevação da contribuição da viscosidade interfacial.

4.4 Resultados de índice de acidez total

Os resultados para o índice de acidez do petróleo na tabela 9 mostram
valores de IAT elevados, provavelmente devido a processos de biodegradação
pelo qual tenham passado ou cuja fonte de matéria orgânica seja naturalmente
rica em ácidos orgânicos.

Tabela 9. Resultados de índice de acidez total
INDICE DE ACIDEZ TOTAL [ASTM D664]
#AM1
#AM2
#AM3
#AM4

#AM5
#AM6
#AM7
#AM8

massa (g)
19,5624
19,7368
DPR(%)=
20,2455
20,1618
DPR(%)=
5,0744
5,0463
DPR(%)=
5,0506
5,0167
DPR(%)=
5,2093
5,1000
DPR(%)=
5,1291
5,0622
DPR(%)=
5,0155
5,1009
DPR(%)=
5,1595
5,0270
DPR(%)=

pH
8,3870
8,3880
1,0000
9,5440
9,7300
1,9031
10,5920
11,1840
2,5856
11,0720
11,2700
1,8220
10,0090
11,8570
2,5555
11,9220
11,3870
2,1925
10,8160
10,6020
2,4695
11,0000
10,9470
0,2454

V titulante
2,4731
2,5273
Média=
2,8936
2,9565
Média=
2,3968
2,4675
Média=
1,4290
1,3882
Média=
3,1690
3,2143
Média=
2,4869
2,3863
Média=
1,1528
1,1349
Média=
1,9122
1,8730
Média=

IAT (mg KOH/g)
0,5876
0,5960
0,5918
0,6708
0,6891
0,6800
2,5747
2,6706
2,6227
1,4702
1,4328
1,4515
2,8746
2,9804
2,9275
2,6496
2,5687
2,6092
1,1595
1,1197
1,1396
1,9848
1,9917
1,9883

A massa de petróleo utilizada variou de acordo com o índice de acidez
das amostras conforme recomendado pela norma, em todos os casos o desvio
padrão relativo dos resultados de IAT não ultrapassou 5%.

77

As amostras #AM1 e #AM2 apresentaram menores índices de acidez do
conjunto de amostras, seu IAT esteve entre 0,59 e 0,76 mg de KOH/g de
petróleo. A média das demais amostras foi superior e compreendida entre 1,1 e
3,0 mg de KOH/g de petróleo. A amostra #AM5, de maior IAT, não possui
viscosidade superior às demais, enquanto para a amostra #AM4 era esperado
o mais elevado valores de IAT para o conjunto.

Correlação com índice de acidez total
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Figura 32. Correlação obtida entre índice de acidez total e viscosidade

A figura 32 mostra também a fraca correlação que o IAT apresenta com
a viscosidade, no entanto, a exceção da amostras #AM4 há tendência positiva
entre IAT e viscosidade. A amostra #AM4 de maior viscosidade não se refere
aquela com maior índice de acidez, tampouco a amostra de maior IAT possui
alta viscosidade, portanto, a presença de ácidos orgânicos que acarreta na
maior interação intermolecular entre as espécies que possuem heteroátomos
de oxigênio é um efeito pouco pronunciado e afeta fracamente a viscosidade.
Essa afirmativa é compatível com o coeficiente de determinação que
apresenta valores próximos a 0,03 e a reta obtida pelo método dos mínimos
quadrados é quase horizontal, ou seja, a resposta é praticamente constante
para uma variação de IAT entre 0,5 e 3,1.
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4.5 Resultados CHNSO

A análise elementar em amostras de petróleo permitiu determinar o teor
dos principais elementos (C, H, N, S e O) de sua composição, conforme tabela
10 abaixo.
Tabela 10. Resultados de CHNSO
CHNS [ASTM D5291] e O [ASTM D5622]
Amostra

%C

%H

%N

%S

%O

C/H

%S+O/total

%N/C

%S+O+N/C

#AM1

84,6

12,2

0,3

2,4

0,4

6,95

2,773

0,35

3,63

DPR (%)

0,1

0,0

0,0

0,2

0,0

#AM2

86,3

11,8

0,6

0,3

0,4

7,34

0,767

0,65

1,54

DPR (%)

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

#AM3

86,5

11,7

0,5

0,4

0,6

7,42

0,979

0,56

1,69

DPR (%)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,1

#AM4

86,2

11,4

0,7

1,3

0,9

7,53

2,168

0,82

3,35

DPR (%)

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

#AM5

85,8

11,6

0,5

0,3

0,7

7,38

1,067

0,57

1,80

DPR (%)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,1

#AM6

86,7

11,7

0,5

0,5

0,5

7,39

1,030

0,61

1,80

DPR (%)

0,1

0,0

0,0

0,0

0,0

#AM7

86,1

11,7

0,5

0,6

0,5

7,37

1,119

0,63

1,92

DPR (%)

0,3

0,1

0,0

0,1

0,0

#AM8

84,3

10,9

0,5

3,1

0,6

7,75

3,783

0,64

5,11

DPR (%)

0,2

0,0

0,0

0,1

0,0

Os asfaltenos tendem a apresentar maior relação carbono/hidrogênio
(C/H), por apresentarem maior grau de aromaticidade devido à natureza cíclica
dos anéis carbônicos condensados que compõem suas estruturas, enquanto os
n-alcanos produzem relações relativamente menores. Em amostras de
petróleo, a relação C/H pode indicar a extensão da biodegradação pelo maior
teor de espécies aromatizadas em relação às estruturas lineares e
consequentemente correlacionar com a viscosidade do fluido.
A amostra #AM4 apresenta maior viscosidade que as demais e maior
relação C/H, é também a amostra de menor 0API e elevado teor de asfaltenos.
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A amostra #AM1 apresenta a menor viscosidade do conjunto de amostras, a
menor relação C/H, maior 0API e também pequeno teor de asfaltenos.

Correlação com C/H
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Figura 33. Correlação obtida entre a relação C/H e viscosidade

Segundo a figura 33, com exceção da amostra #AM8 que contém
elevada relação C/H e menor viscosidade, o conjunto de amostras seguiu a
tendência esperada de correlação positiva entre aromaticidade e viscosidade.
O acentuado desvio observado para amostra #AM8 pode estar associado a
maior presença de heteroátomos, como observado pelo teor de oxigênio,
enxofre e nitrogênio.
A partir do teor individual desses elementos, foi então calculada para
cada amostra a proporção de heteroátomos em relação ao teor de carbono e a
fração percentual do teor de enxofre e oxigênio. O teor de heteroátomos em
relação ao teor de carbono (%S+O+N/C) para a amostra #AM8 é o maior do
conjunto, como também a fração das espécies de enxofre e oxigênio
(%S+O/total). Essa amostra está entre as que apresentaram maior teor de
asfaltenos (7,29%), portanto, era esperada alta relação C/H e viscosidade.
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Correlação com %(S+O)/total
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Figura 34. Correlação obtida entre a relação %(S+O)/total e viscosidade

Correlação com %(S+O+N)/C
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Figura 35. Correlação obtida entre a relação %(S+O+N)/C e viscosidade
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Apesar da amostra #AM8 estar destoante das demais na relação entre
aromaticidade e viscosidade e o teor de heteroátomos se mostrar uma boa
justificativa para a menor viscosidade, as figuras 34 e 35 correlacionam o teor
desses elementos com a viscosidade e indicam que não há tendência clara
nesse conjunto de amostras. Por outro lado, as amostras de maior teor de
asfaltenos (#AM4 e #AM8) apresentaram maior relação desses heteroátomos,
enquanto todas as demais tiveram pouca variação e possuem teor de
asfaltenos menor que 5%.
Os baixos coeficientes de determinação e inclinação das retas
corroboram com a afirmativa anterior de que não há tendência entre essas
variáveis e pouca variação da viscosidade pela variação dessas relações.
Foi avaliada também a relação exclusiva do teor de enxofre (%N/C),
devido ao caráter básico de alguns compostos nitrogenados no petróleo (por
exemplo, piridina e homólogos) e seu caráter inibidor na formação de
depósitos, esse efeito é oposto aos causados pelos heteroátomos de enxofre e
oxigênio que aceleram a taxa de formação de depósitos e proliferação de
microrganismos e estão associados à acidez do petróleo.
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Figura 36. Correlação obtida entre a relação %N/C e viscosidade
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Conforme a figura 36, a amostra #AM4 apresenta maior relação %N/C e
maior viscosidade, enquanto a amostra #AM1 o menor valor e a menor
viscosidade. De forma geral, é observada correlação positiva com %N/C e
razoável valor para o coeficiente de determinação, próximo a 0,78, embora o
alto agrupamento de amostras com valores de %N/C próximos a 0,6% e dois
pontos distantes desse grupo favoreçam a elevação do coeficiente e a faixa
com poucos dados entre os pontos e o grupo impeçam a avaliação mais
assertiva para as variáveis.

4.6 Resultados CG-DIC

A análise de cromatografia em fase gasosa foi utilizada para visualizar o
perfil de distribuição dos hidrocarbonetos saturados entre oito e quarenta
átomos de carbono e determinar a fração de n-alcanos totais presentes em
relação ao total de hidrocarbonetos identificados pela técnica analítica e a
fração de n-alcanos com mais de dezoito átomos de carbono.
Segundo as figuras 37 e 38, a amostra #AM4 não possui n-alcanos em
sua composição, ainda que espécies não lineares estejam presentes em baixa
intensidade. A ausência dos compostos lineares pode ser explicada pelo alto
grau de biodegradação, pois há o consumo prioritário desta classe frente às
demais. A viscosidade desta amostra é a maior do conjunto avaliado, além de
teor de asfaltenos, heteroátomos e menor 0API, embora a acidez não seja tão
pronunciada.
As amostras #AM5 e #AM3 têm alguns hidrocarbonetos lineares
identificados e outras espécies presentes, caso essas amostras tenham
passado pelo processo de biodegradação, a severidade com que os
microrganismos atacaram foi menos intensa que em #AM4.
As demais amostras possuem quantidade apreciável de hidrocarbonetos
lineares, em especial as amostras #AM1 e #AM2. A amostra #AM1 apresenta
baixo teor de asfaltenos, a menor relação C/H, menor viscosidade e maior 0API
do conjunto de amostras. Enquanto a amostra #AM2 apresenta valores
intermediários de todas essas propriedades.
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#AM1

#AM3

#AM4
#AM2

Figura 37. Cromatogramas das amostras #AM1, #AM2, #AM3, #AM4
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#AM5

#AM6

Figura 38. Cromatogramas das amostras #AM5, #AM6, #AM7 e #AM8

#AM7

#AM8
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Em contraste com as espécies mais pesadas e polares que possuem
densidade elevada e contribuem para a maior viscosidade, os hidrocarbonetos
lineares podem ter impacto importante sobre o 0API, o maior teor de n-alcanos
(%nCs) pode elevar o 0API e contribui com menor viscosidade.
De acordo com a tabela 11, as amostras #AM1 e #AM2 apresentam a
maior fração desses compostos (%nCs) em relação ao total de hidrocarbonetos
detectáveis por CG-DIC e possuem perfil autêntico de amostras parafínicas,
com respectivamente 32% e 29% de nCs.
Tabela 11. Resultados de CG-DIC

Área NCs (pA.s)
Área nC18+ (pA.s)
Área total (pA.s)
% nCs
%nC18+

#AM1

#AM2

#AM3

#AM4

#AM5

#AM6

#AM7

#AM8

3317
1038
10360
32,02
10,0

1148
447
3967
28,95
11,3

155
9
3201
4,87
0,3

0
0
0
0
0

159
7
2414
6,59
0,3

476
155
4162
11,45
3,7

730
278
4438
16,45
6,3

397
95
3253
12,23
2,9

Mesmo que os hidrocarbonetos lineares possuam como características
menor massa específica e viscosidade, apenas aqueles de cadeia carbônica
com dezoito átomos ou mais são sólidos na condição ambiente e também
precipitam em condições adversas.
Por serem os principais responsáveis pela formação de depósitos
parafínicos e aumento da viscosidade, os hidrocarbonetos lineares de cadeia
extensa foram avaliados segundo sua fração mássica (%nC18+) no petróleo
morto. Essa faixa de hidrocarbonetos se mostra importante e pode indicar
maior viscosidade devido a maior interação intermolecular e maior fricção.
As figuras 39 e 40 ilustram a correlação de ambas as frações citadas. As
amostras de maior viscosidade mostram a tendência de apresentar menor
fração de hidrocarbonetos lineares, por exemplo, #AM4 com %nC18+ igual a
zero, enquanto as amostras de baixa viscosidade possuem elevada fração
desses compostos. Ainda que tenham alguma tendência, o coeficiente de
determinação para a relação linear está próximo a 0,3, um valor considerado
baixo e implica na pouca explicação da variação da viscosidade por essas
variáveis.
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Correlação com fração de n-alcanos
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Figura 39. Correlação obtida entre a fração de n-alcanos e viscosidade

Correlação com fração de n-alcanos> C18
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Figura 40. Correlação obtida entre a fração de n-alcanos com mais de dezoito átomos de
carbono e viscosidade
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4.7 Resultados CCF-DIC

Os resultados de CCF-DIC (TLC-FID) estão na tabela 12. Vale ressaltar
que o teor de asfaltenos determinado por essa técnica é ligeiramente diferente
daquele determinado seguindo a norma ASTM 6560, mas coerente em termos
relativos e aceitáveis para o fim proposto nesse estudo.
O teor obtido para cada fração, ou pseudo-componente, indicou que a
amostra #AM4 é aquela com maior proporção das espécies asfaltênicas,
enquanto #AM1 e #AM2 maior proporção de hidrocarbonetos saturados.
Tabela 12. Resultados de CCF-DIC
%Sat

%Aro

%Res

%Asf

CII

Res/Asf

CAPI

#AM1

41,5

23,5

30,2

4,8

0,862

6,348

17,83

DPR(%)

4,5

2,3

1,6

1,4

#AM2

35,3

17,4

38,1

9,2

0,801

4,159

10,69

DPR(%)

1,7

2,6

2,2

2,4

#AM3

28,2

31,9

33,5

6,4

0,530

5,213

6,99

DPR(%)

1,5

4,6

1,4

5,5

#AM4

23,1

22,4

38,3

16,2

0,646

2,373

4,05

DPR(%)

6,5

7,6

3,9

6,9

#AM5

31,0

27,9

36,1

5,0

0,562

7,223

7,40

DPR(%)

1,0

0,1

0,4

3,5

#AM6

31,0

27,2

34,7

7,1

0,615

4,891

8,49

DPR(%)

3,4

4,6

6,1

2,4

#AM7

27,5

25,4

40,1

6,9

0,525

5,794

7,25

DPR(%)

1,1

0,2

0,8

2,5

#AM8

13,7

34,4

38,9

12,9

0,363

3,015

2,33

DPR(%)

1,2

3,0

1,3

3,1

Uma das maneiras apresentadas para avaliação conjunta das frações e
que está relacionada a viscosidade é através do cálculo de índice de
instabilidade coloidal (CII), que pode indicar a tendência a formação de
depósitos. Quanto maior teor de saturados e asfaltenos maior será a tendência
a desestabilização das partículas de asfaltenos e consequente aumento da
viscosidade. Em contraste, o maior teor de resinas e aromáticos podem ser
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responsáveis pela estabilização dos asfaltenos, prevenindo sua deposição e
aumentando a estabilidade do petróleo.
De acordo com os resultados, o maior índice (CII) correspondente a
0,862 pertence à amostra #AM1 e que apresenta a menor viscosidade do
conjunto de amostras, a amostra #AM4 apresenta valores intermediários
embora tenham menor viscosidade, enquanto o menor índice caiba a amostra
#AM8 (0,363) com viscosidade intermediária.
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Figura 41. Correlação obtida entre CII e viscosidade

A correlação entre CII e viscosidade pode ser observada pela figura 41,
em que a exceção da amostra #AM4, há fraca correlação negativa entre as
propriedades, baixo coeficientes de determinação e suave inclinação da reta.
Os índices obtidos não estão sempre de acordo com a tendência
aguardada, esses desvios podem ser confrontados pelos valores da relação
resinas e asfaltenos, quanto maior essa proporção maior é a estabilidade dos
asfaltenos. A amostra #AM4 apresenta a menor relação, em torno de 2,0,
enquanto as demais amostras apresentam relação entre 3,0 e 7,3, as amostras
#AM1 e #AM5 possuem os maiores valores. Portanto, a relação entre resinas e
asfaltenos é complementar a CII.
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Correlação com relação Res/Asf
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Figura 42. Correlação obtida entre resinas/asfaltenos e viscosidade

Como visto na figura 42, a amostra #AM4 destoa novamente das
demais, que apresentam pouca variação da viscosidade em função da relação
Res/Asf.

Correlação com SARA
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Figura 43. Correlação obtida entre cada pseudo-componente e viscosidade
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A variação individual de cada pseudo-componente fornece estimativa da
variação da viscosidade, embora a correlação mais forte permaneça com a
proporção de asfaltenos, conforme figura 43.
Existe a tendência de aumento da proporção de asfaltenos quando do
aumento da viscosidade, por outro lado, decréscimo da proporção de
hidrocarbonetos saturados e pouca variação de resinas e aromáticos. Apesar
de pouco significativa e correlação fraca com a viscosidade, essas relações
fornecem breve referência do comportamento da resposta frente a cada
componente.

Correlação com relação CAPI
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Figura 44. Correlação obtida entre CAPI e viscosidade

Como sugestão de estudo prévio realizado em petróleos, o produto do
0

API pela relação Sat/(aro+res+asf) conhecida por CAPI, é capaz de prever a

viscosidade com maior precisão que

0

API individualmente. Segundo Al-

Maamari, o valor de CAPI pode prever variações de viscosidade que seriam
negligenciadas pelo método tradicional de previsão, essa alternativa considera
os termos composicionais do petróleo e mesmo sem significado teórico para os
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termos, foi considerada entre as variáveis do modelo. A sua correlação com a
viscosidade pode ser vista na figura 44.
A correlação do parâmetro CAPI com a viscosidade apresenta
correlação negativa, assim como o 0API. A amostra #AM1 tem a menor
viscosidade do conjunto e maior valor de CAPI (17,83), enquanto a amostra
#AM4 de maior viscosidade têm baixos resultados de CAPI. A amostra #AM8
tem o menor valor de CAPI para o conjunto de amostras, embora sua
viscosidade seja intermediária.

4.8 Análise de componentes principais

Antes de realizar a análise multivariada, tomou-se o cuidado de manter
as amostras #VL1 e #VL2 de fora da avaliação, pois a construção do modelo
não as contemplará, uma vez que foram utilizadas apenas na etapa de
validação. O subconjunto de amostras contendo #VL1 e #VL2 foi chamado de
subconjunto de validação, enquanto as demais compõem o subconjunto de
calibração.
A análise de componentes principais foi utilizada para projetar os dados
multivariados em um espaço de dimensão menor através da compressão dos
dados, reduzindo a dimensionalidade do espaço original do conjunto de dados
sem que as relações entre as amostra fossem afetadas, tornando mais
evidente a inspeção visual acerca das diferenças existentes entre as variáveis
e examinar as relações que podem existir entre as amostras.
As variáveis consideradas no modelo são aquelas apresentadas nos
tópicos anteriores cuja motivação para escolha está relacionada com
informações que pudessem ser correlacionadas com a viscosidade ou justificar
os desvios observados. Outro motivo que foi considerado na escolha das
variáveis se refere aos fundamentos aceitos pela comunidade científica que
mostraram a validade da correlação entre a variável preditora e resposta.
Preliminarmente, foram consideradas treze variáveis preditoras: IAT, teor
de água, teor de asfaltenos (Teor AS%), 0API, fração de n-alcanos (%NCs),
fração de n-alcanos maiores que octadecano (%NC18+), CAPI, índice de
instabilidade coloidal (CII), relação dos teores de heteroátomos e carbono
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(%(O+S+N)/C), aromaticidade (C/H), relação entre os teores de resinas e
asfaltenos (Res/Asf), fração dos elementos oxigênio e enxofre (%(O+S)/total) e
relação entre teores dos elementos nitrogênio e carbono (%N/C). As respostas
foram o logaritmo da viscosidade a 60 0C e 80 0C.
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Figura 45. Gráfico de pesos para as variáveis consideradas

A figura 45 ilustra o gráfico de pesos para todas as variáveis
consideradas preliminarmente e estão distribuídas pelas duas componentes
principais. A primeira componente principal condensa graficamente 55,6% e a
segunda 23,2% da informação multivariada que pode ser extraída do conjunto
de dados analíticos.
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Figura 46. Gráfico de escores para as amostras do conjunto de calibração

A figura 46 representa o gráfico de escores para as mesmas variáveis e
deve ser analisado concomitantemente com os pesos.
De acordo com a distribuição gráfica das variáveis no gráfico de pesos
para PC1 e PC2, foram formados três subgrupos de variáveis que possuem
entre si pesos próximos para as componentes principais. As variáveis incluídas
no mesmo subgrupo apresentam a mesma explicação para a variabilidade do
conjunto de dados analítico, portanto, são variáveis altamente correlacionáveis
ou colineares.
O eixo horizontal do gráfico apresenta os pesos de cada variável para a
primeira componente principal, quanto maior o peso (negativo ou positivo)
maior a importância da variável. O subgrupo 1 composto pelas variáveis CII,
CAPI, 0API, teor de H2O, %NC18+ e %NCs tem forte impacto positivo sobre
PC1 e as variáveis C/H e %N/C forte impacto negativo. As amostras #AM1 e
#AM4 apresentam características muito diferentes conforme sintetizado apenas
por essa componente, pois #AM1 apresenta valores elevados para as variáveis
do primeiro subgrupo e baixo valor para o segundo subgrupo, enquanto #AM4
é exatamente o oposto, com menores valores para as variáveis do subgrupo 1
e maiores valores para as variáveis do subgrupo 2.

94

Analisando a amostras #AM1 especificamente, observa-se que sua
representação gráfica se destaca de todas as outras, conforme os dados
apresentados, essa amostra possui o maior teor de água, 0API, CAPI, CII e
fração de n-alcanos, portanto suas características são mais singulares e não
pode ser agrupada com outras amostras.
Por outro lado, as amostras #AM4 e #AM8 apresentam muita
similaridade na resposta analítica e são diferenciadas pela influência de outras
variáveis a exceção das contidas nos subgrupos 1 e 2, pois a distância entre
elas em PC1 não existe e apenas podem ser separadas pela PC2. Então, as
variáveis de maior importância em PC2 tem maior efeito em sua diferenciação,
enquanto as variáveis de maior peso em PC1 tem maior efeito sobre sua
similaridade. Essa observação é também válida para todas as amostras
agrupadas e que apresentam diferença em apenas um dos eixos no gráfico de
pesos, como entre #AM5 e #AM6.
Como os subgrupos 1 e 2 pouco interferem em PC1 para diferenciação
das amostras #AM5 e #AM6, a variação observada pode ser explicada pelas
variáveis de maior peso em PC2, como as contidas no subgrupo 3
(%(O+S)/total e %(O+S+N)/C), teor de AS, IAT e Res/Asf. A amostra #AM6
tende a ter valores analíticos maiores para teor de AS e subgrupo 3 e menores
para IAT e Res/Asf.
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Figura 47. Gráfico número de componentes versus autovalores
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As amostras #AM2, #AM3 e #AM7 estão relativamente próximas entre si
e das amostras #AM5 e #AM6, embora apresentem diferenciação pelas
componentes 1 e 2 e portanto, suas características são diferentes das demais.
Para avaliação de quantos componentes principais são necessários é
aplicada a regra de Kaiser, em que os componentes com autovalor maior que a
unidade, expressam de forma mais significativa a variância dos dados.
Conforme apresentado na figura 47, para o conjunto de amostras e variáveis
apresentadas são necessários três componentes principais para explicar 91,9%
(PC1=55,6%, PC2=23,2% e PC3=13,1%) da variação total dos dados. Pela
existência de correlação entre as variáveis originais, são necessárias poucas
PC para descrever adequadamente os dados.
As outras componentes além da terceira PC contem principalmente
variações aleatórias, tais como erros experimentais e podem ser ignoradas.
As amostras verificadas no PCA apresentaram elevada heterogeneidade
para as variáveis observadas, portanto, o grupo de calibração do modelo
preditivo transmite características diversificadas a previsão da viscosidade e
melhora a qualidade com que a previsão pode ser aplicada devido a maior
faixa de características antevistas no desenvolvimento do modelo e diferentes
comportamentos.

4.9 Regressão por mínimos quadrados parciais

O desenvolvimento de modelo por regressão dos dados analíticos
consistiu

em

avaliar

todas

as

treze

variáveis

apresentadas

e,

concomitantemente, realizar a análise de resíduos e PRESS. Ao longo do
desenvolvimento, foi necessário excluir algumas da variáveis de modo a ajustar
o modelo e obter a resposta de melhor qualidade, confiabilidade e precisão.
Em PLS, as variáveis latentes são definidas de modo a manter um
compromisso entre a explicação da variância da matriz de dados preditores e a
previsão da variável dependente, ou resposta. Nesse sentido, a propriedade de
interesse é determinante no cálculo das variáveis latentes, que são eficientes
na captura de informações relevantes para construção do modelo.
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Inicialmente, o desenvolvimento do modelo consistiu em avaliar através
do programa Minitab® os coeficientes, resíduos e comportamento do modelo
pela regressão dos dados de todas variáveis para a resposta viscosidade (na
verdade, logaritmo neperiano) a 60 0C. Os principais parâmetros observados
foram PRESS, coeficiente de determinação (R2), coeficiente de determinação
preditivo (R2-previsto) e os coeficientes padronizados para cada variável.
Optou-se por avaliar o coeficiente padronizado da variável devido a
interferência causada por coeficientes originais com valores absolutos muito
destoantes e que poderiam causar a falsa ideia de qual variável realmente
tinha maior significância.
As variáveis foram eliminadas uma por vez, de acordo com o valor
obtido para seu coeficiente padronizado calculado pelo método da PLS. Quanto
menor o valor do coeficiente padronizado menor a influência que exerce sobre
a resposta. A tabela 13 apresenta a ordem de exclusão das variáveis segundo
a sequência de simulação dos modelos.

0

Tabela 13. Tabela de sequência de eliminação das variáveis (T=60 C)

Variáveis
0

#1

#2

Sequencial da simulação
#3
#4
#5
#6

#7

#8

#9

#10

API

%nC18+

X

CAPI
%S+O/total

X

%(O+S+N)/C

X

C/H
IAT(mgKOH/g)

X

CII
Res/Asf
%(NCs)
%N/C

X
X
X
X

TeorAS(%m/m)
TeorH2O(%m/m)

X
X
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A variável de menor impacto para a viscosidade a 60 0C foi a relação
Res/Asf, que logo na segunda sequência foi excluída. Em seguida, a variável
CII foi detectada como aquela a ser excluída por apresentar menor coeficiente
padronizado em relação a todas variáveis restantes e ficou ausente para a
terceira

simulação.

Conforme

segue

na

tabela,

o

procedimento

foi

sucessivamente aplicado e ao fim da décima sequência da simulação, apenas
as variáveis 0API, CAPI e C/H restaram e, portanto, tem maior força no modelo.

Determinação das variáveis
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R2-prev

1
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0,2
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0,1
0

0
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#8

#9

#10

Sequencial da simulação
Figura 48. Gráfico de determinação das variáveis para o modelo

Para cada etapa de exclusão citada, foi observado o valor de
coeficientes de determinação (R2), coeficiente de determinação previsto (R2previsto) e PRESS, como ilustrado pela figura 48.
No gráfico obtido, R2 esteve acima de 0,999 até a nona sequência de
dados e reduziu em seguida, enquanto R2-previsto se eleva gradualmente até o
oitavo experimento, cujo valor assume 0,986584, e logo em seguida cai
bruscamente.
O coeficiente de determinação indica a porcentagem da variância
explicada pelo modelo. Toda vez que se adiciona preditores ao modelo, há
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aumento desse parâmetro mesmo que pelo acaso. Um modelo com mais
termos pode parecer ter um melhor ajuste simplesmente porque ele tem mais
termos, como no primeiro resultado da sequência, pois modelos com muitos
termos e polinômios de ordem superior começam a modelar o ruído aleatório
nos dados (superajuste) e produzem erroneamente elevados coeficientes de
correlação, mas capacidade reduzida de previsões. O elevado valor desse
coeficiente é fundamental na realização de previsões com alta precisão, por
isso foi considerado na escolha do melhor conjunto de variáveis.
O coeficiente de determinação previsto indica a qualidade do modelo de
regressão em prever respostas

para novas observações, auxilia na

determinação de quando o modelo se ajusta aos dados originais e pode
diminuir com o aumento do número de preditores. Esse coeficiente é obtido
através de uma forma de validação cruzada, cuja função é determinar a
qualidade com que o modelo generaliza para outros conjuntos de dados.
Observando-se os coeficientes de determinação, quando R2-previsto é
muito menor que o coeficiente de determinação (R2) ocorre o indesejável
superajuste do modelo, como ocorrido até a sétima sequência de simulações e
voltou a ocorrer após a oitava sequência. Considerando que todos os dados
possuem uma porcentagem natural de variabilidade que é inexplicável, valores
de R2 e R2-previsto próximos e acima de 0,99 são aceitáveis e indicam boa
capacidade preditiva. Portanto, as sequências de simulação 7 e 8 tem valores
próximos e máximos de ambos os coeficientes de correlação.
A análise de PRESS é fundamental para determinar o número de fatores
do modelo, pois o excessivo número de fatores conduz ao superajuste, e o
baixo número de fatores explica pouca variância do conjunto de dados. Após
validação cruzada, o valor mínimo para a soma quadrática dos resíduos indica
o melhor ajuste da regressão para o conjunto de dados e reflete a capacidade
máxima preditiva do modelo.
De acordo com a tabela, a oitava sequência de experimentos apresenta
o conjunto de variáveis com condições ideais para o modelo, com valores
máximos e próximos de coeficiente de determinação e coeficiente de
determinação previsto, respectivamente 0,999848 e 0,965956, enquanto
PRESS possui valor mínimo de 0,5423. Nesse experimento, restaram seis
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variáveis entre as treze originais, entre elas 0API, CAPI, C/H, %(S+O)/total, teor
de H2O e teor de AS.
O procedimento e discussão descritos até então foram também
aplicados a temperatura de 80 0C, em que as mesmas observações puderam
ser feitas. Nessa temperatura, as melhores condições para o modelo foram
obtidas pelas mesmas variáveis e coeficientes ligeiramente diferentes e os
valores dos coeficientes de determinação, coeficiente de determinação previsto
e PRESS foram 0,999785, 0,978227 e 0,2418, respectivamente.
Na tabela 14, portanto, os coeficientes e as principais variáveis que
compuseram o modelo de previsão de viscosidade.

Tabela 14. Tabela de coeficientes do modelo
Termo do

Coeficiente
0

Coeficiente

Coeficiente
0

0

Coeficiente
0

modelo

original (60 C)

padronizado (60 C)

original (80 C)

padronizado (80 C)

Constante
Teor H2O(%m/m)
Teor AS(%m/m)
0
API
C/H
%S+O/total
CAPI

44,6799
0,9888
0,2629
-0,4086
-4,2993
-0,7031
-0,1477

0
0,4593
0,6123
-0,9654
-0,6304
-0,5071
-0,4588

36,73
0,8276
0,2248
-0,3345
-3,5488
-0,5934
-0,1237

0
0,4604
0,6270
-0,9466
-0,6232
-0,5124
-0,4601

Logo, as equações para as temperaturas de 60 0C e 80 0C seriam,
respectivamente, as equações 19 e 20.

ln(η) = 44,7 + 0,99.teorH20 + 0,26.teorAS - 0,41.API - 4,2.C/H – 0,70.(%S+O/total) – 0,15.CAPI

ln(η) = 36,7 + 0,83.teorH20 + 0,22.teorAS - 0,33.API - 3,5.C/H – 0,59.(%S+O/total) – 0,12.CAPI

Equação 19

Equação 20

Considerando a variação linear dos coeficientes originais, a equação do
modelo pode ser unificada conforme a Equação 21:
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ln( ) = (−0,3975. + 68,5296) + (−0,0081.

+ 1,4724).

+ (−0,0019. + 0,3772).
+ (0,0375. − 6,5508).

2

+ (0,0037. − 0,6309).
+ (0,0055. − 1,0322). %

+

+ (0,0012. − 0,2197).

çã 21

Os coeficientes de regressão representam a alteração média na variável
resposta para mudança de uma unidade na variável preditora, mantendo outros
preditores do modelo constante, já a constante do modelo é uma previsão para
o valor de resposta quando todos os preditores forem iguais a zero, logo, só
pode ser determinada quando os coeficientes das variáveis são os originais.
Esse parâmetro só deve ser avaliado dentro da faixa de dados observados e é
estimado pela omissão parcial de preditores durante a análise de regressão,
constituindo uma correção para o que não é contabilizado nos termos do
modelo e matematicamente produz somatório zero para resíduos.

Coeficientes absolutos do modelo
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1,2
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80 C: Padronizado

60 C: Original
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0

0
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Figura 49. Comparação dos coeficientes do modelo a 60 C e 80 C

Se observados apenas os valores absolutos dos coeficientes originais do
modelo (figura 49), os valores dos coeficientes e da constante de regressão na
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temperatura de 60 0C são aproximadamente 19% maiores que a 80 0C. Para os
valores absolutos dos coeficientes padronizados a variação é quase
imperceptível, o maior coeficiente padronizado atribuído ao 0API indica que é
variável que exerce mais influência sobre a resposta do modelo.
Na tabela de coeficientes, observa-se que a variável 0API exerce o maior
efeito sobre a viscosidade, mas negativamente, seguido da relação C/H e teor
de asfaltenos, cujos impactos são negativo e positivo, respectivamente. A
variável de menor impacto é CAPI, seguido por teor de água e %(S+O)/total,
cujos efeitos são negativo, positivo e negativo, respectivamente.
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Figura 50. Gráfico de ajuste do modelo

A figura 50 obtida da validação cruzada em PLS mostra como o modelo
se ajusta a resposta experimental. Nas duas temperaturas observadas, a
resposta do modelo é similar a resposta experimental e a curva apresenta
linearidade, portanto o modelo desenvolvido apresenta ajuste adequado para
os dados experimentais. Os poucos desvios entre os valores ajustados pela
validação cruzada e as respostas do modelo não são suficientes para indicar
pontos de extremos.
Tabela 15. Análise da variância do modelo

Origem
Regressão
Erro residual
Total

Graus de Soma dos
Média
liberdade quadrados quadrática
5
15,9275
3,1855
2
0,0024
0,0012
7
15,9299

Estatística
F
2627,62

p-valor
0,000
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A definição sobre a significância do modelo pode ser confirmada pela
análise de variância na tabela 15. O teste-F de significância global é aplicado
na regressão para comparar os ajustes para diferentes modelos e múltiplos
coeficientes simultaneamente.
O teste-F compara um modelo sem preditores, conhecido por modelo de
interceptação, com o modelo especificado. O p-valor obtido para o teste-F de
significância global menor que 0,05, considerando nível de significância de
95%, rejeita a hipótese de que o ajuste do modelo de interceptação e o modelo
especificado sejam iguais. A rejeição da hipótese também leva a conclusão que
a relação entre o modelo e variável resposta seja estatisticamente significativo,
logo R2 é significativamente diferente de zero.
A tabela da análise da variância também permitiu visualizar que o
modelo desenvolvido obteve o melhor ajuste com cinco componentes
principais. Nessa configuração, o coeficiente de determinação previsto e
PRESS possuem valores máximo e mínimo, respectivamente.
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Figura 51. Análise de resíduos do modelo

Após definidas as variáveis, o modelo deve ter seus resíduos avaliados
segundo os critérios de homocedasticidade e normalidade para a resposta
obtida do modelo. A figura 51 ilustra os quatro principais gráficos de
distribuição dos resíduos a 60 0C e 80 0C.
A análise de resíduos verifica a conformidade com erro estocástico
(causado pela variação natural dos dados) e deve seguir critérios de avaliação.
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É

esperado

como

característica

dos

resíduos

a

falta

de

valores

sistematicamente altos ou baixos, simetria na distribuição gráfica, constância
ao longo dos dados e falta de correlação com outra variável. O padrão não
aleatório nos resíduos indica que parte determinística não captura algumas
explicações, enquanto a heterocedasticidade reduz a precisão das estimativas
dos coeficientes.
O gráfico de probabilidade normal mostra que a tendência de
normalidade dos resíduos é obedecida, uma vez que os mesmos apresentam
linearidade para ambas as temperaturas e aleatoriedade ao redor da reta.
O gráfico de resíduos e ordem de coleta dos dados indica a
independência dos erros, pois não foi observada tendência nos pontos ao
longo das observações.
O gráfico de resíduos contra valores ajustados é uma das principais
técnicas para verificar a homocedasticidade dos resíduos, a observação da
distribuição aleatória obtida em torno do zero confirma variância constante dos
resíduos para observações diferentes e nenhuma tendência foi observada,
indicando que o ajuste linear é adequado para o conjunto de dados e para as
variáveis escolhidas. Contudo, o diagnóstico de presença de valor extremo
(outlier) sugere que outro teste seja feito para determinar se esse ponto
interfere sobre a função de regressão ajustada e tem influência sobre o
modelo.
O teste de significância estatística para verificação de outliers foi
realizado pela avaliação do resíduo padronizado, como mostrado na figura 52.
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O erro padrão de regressão utiliza a variável resposta para fornecer a
medida geral de quão bem o modelo se ajusta aos dados, representa a
porcentagem da distância média dos pontos de dados a partir da linha de
regressão e avalia a precisão para previsões. Assumindo nível de
confiabilidade de 95%, o valor crítico do resíduo padronizado é obtido pelo
teste t bilateral, usualmente, sendo aceito o intervalo de ± 2,0, caso alguma
amostra apresente resíduo maior pode ser considerada anômala.
Como mostrado na figura, não há amostras que sejam outliers e
apresentem significância estatística, pois todas as amostras se encontram
dentro da faixa limite determinada pelo teste.
As variáveis finais do modelo e a formação dos fatores pelo PLS definem
novos pesos e escores para as amostras. A figura 53 ilustra o gráfico de pesos
e escores para as duas principais componentes formadas por PLS.
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Figura 53. Gráfico de pesos e escores do modelo obtido por PLS a 60 0C

No gráfico de pesos, como esperado devido aos coeficientes do modelo,
as variáveis

0

API, C/H e CAPI apresentam maior peso sobre PC1 e as

variáveis teor de asfaltenos e %(S+O)/total maior peso sobre PC2.
Pelo gráfico de escores pode ser visualizada a separação de quatro
conjuntos de amostras, são eles: o primeiro conjunto em que se concentram as
amostras #AM2, #AM3, #AM5, #AM6 e #AM7, para PC1 e PC2 possuem
características próximas e estão graficamente condensadas, e o isolamento
das três amostras restantes, #AM1, #AM4 e #AM8 localizadas nos extremos
dos gráficos que apresentam características muito diferentes segundo as
variáveis do modelo.
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A amostra #AM1 tende a apresentar maior valor de 0API, CAPI e teor de
água e menor valor de C/H e teor de asfaltenos. Já as amostras #AM4 e #AM8
podem ser separadas apenas pela contribuição das variáveis de maior impacto
em PC2, como teor de asfaltenos e %(S+O)/total, pois apresentam a mesma
distância horizontal a partir da origem. A diferença pode ser verificada pelo
maior valor de teor de asfaltenos e menor contribuição de C/H e %(S+O)/total
sobre a amostra #AM4, enquanto #AM8 apresenta tendência oposta.
PLS 3D Score Plot
Amostras
#AM1
#AM2
#AM3
#AM4
#AM5
#AM6
#AM7
#AM8
1,0
0,5

Co mpon ent 2
0,0
-0,5

0,5
0,0 C ompo nen t 3

-4

-2

0

Co mpo nen t 1

-0,5
2

Figura 54. Gráfico de escores para três componentes principais

Outras diferenças entre as amostras podem ser observadas apenas pelo
terceiro componente. A figura 54 ilustra o gráfico de escores em três
dimensões.

Tabela 16. Tabela de pesos para os componentes formados no modelo ideal por PLS

TeorH2O(%m/m)
TeorAS(%m/m)
0
API
C/H
%S+O/total
CAPI

PC1

PC2

PC3

PC4

PC5

-0,4117
0,3809
-0,4903
0,4896
0,0813
-0,4933

0,2788
0,6190
-0,1397
-0,4353
-0,5699
0,2874

0,8777
-0,0519
-0,4746
-0,0051
0,9027
-0,1572

-0,3643
-0,5138
-0,1056
-0,0069
-0,7660
-0,1208

-0,2478
0,1162
0,1723
-0,7271
0,2370
-0,5572
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Em PC3, pouca diferença pode ser percebida para as amostras, entre as
amostras agrupadas, #AM5 pode ser mais bem separada em PC3, cujas
variáveis de maior impacto são teor de água e %(S+O)/total. Mais detalhes da
composição de pesos dos componentes formados por PLS podem ser
contemplados na tabela 16.

4.10 Validação do modelo

Após todo modelo ser desenvolvido e minuciosamente verificado os
resíduos, análise da variância, valores outliers e componente formados, é
preciso testar o modelo produzido com amostras que não faziam parte do
conjunto de calibração. Ao conjunto de amostras utilizadas nessa etapa de
validação, foram incluídas as amostras #VL1 e #VL2 e determinada a sua
viscosidade.
A tabela 17 representa a síntese das informações necessárias para
validação, nesta etapa, são substituídos no modelo os valores das variáveis
das amostras #VL1 e #VL2 e a resposta prevista pode ser confrontada com o
resultado experimental.

0

80 C

0

60 C

Tabela 17. Tabela de validação do modelo

Teor H2O(%m/m)
Teor AS(%m/m)
0
API
C/H
%S+O/total
CAPI
ln(η) Experimental
ln(η) Calculado
Intervalo de confiança (95%)
%Erro relativo
%DPR
ln(η) Experimental
ln(η) Calculado
Intervalo de confiança (95%)
%Erro relativo
%DPR

#VL1
0,64
7,28
13,7
7,648
0,894
6,09
7,295
7,219
±0,378
1,0
0,7
5,874
5,888
±0,37
0,2
0,2

#VL2
0,35
1,86
22,3
7,250
0,771
11,23
3,185
3,032
±0,131
4,8
3,5
2,522
2,402
±0,131
4,8
3,4
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Todas variáveis para as amostras de validação e resposta (viscosidade)
se encontram dentro na faixa de valores estipulado no modelo, vide os limites
do conjunto de amostras de calibração.
Conforme a tabela, os valores de viscosidade determinados pelo modelo
são próximos aos obtidos experimentalmente. Em relação ao resultado
experimental, o erro produzido no modelo para a amostra #VL2 a 60 0C e 80 0C
foi de 4,8% (desvio padrão relativo de 3,5% e 3,4%) e para a amostra #VL1 o
erros de 1,0% e 0,2% (desvio padrão relativo de 0,7% e 0,2%) foram obtidos
nas mesmas temperaturas.
Por se tratarem de duas amostras com características muito diferentes
entre si, foi possível avaliar o modelo desenvolvido para duas faixas diferentes
de viscosidade. A amostra #VL1 de viscosidade muito maior que #VL2
apresentou erro menor, sendo possível afirmar que o modelo produziu
resultados mais confiáveis para amostras de maior viscosidade. Além disso, o
modelo obteve desvio padrão relativo menor a temperatura de 80 0C para uma
mesma amostra.
Portanto, o modelo foi capaz de prever com alta confiabilidade os
resultados de viscosidade para amostras de diferentes características e ampla
faixa de viscosidade.

4.11 Comparação com outros modelos preditivos

A resposta obtida para viscosidade utilizando o modelo desenvolvido foi
comparada com os modelos tradicionais da literatura, o ganho com precisão da
capacidade preditiva foi justificado pelos diferentes resultados.
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Tabela 18. Viscosidade (mPa.s) prevista por modelos tradicionais
60 0C

80 0C

#VL1

#VL2

#VL1

#VL2

3599,52

235,49

2861,87

187,23

65,34

15,61

23,85

7,60

Glaso, 1980

2051,72

177,90

1062,37

109,77

Labedi, 1992

271,43

27,48

232,64

23,55

Kartoatmodjo and Schmidt, 1994

220,28

18,14

124,38

11,29

5,50

2,11

5,04

1,98

Naseri, 2005

3599,50

235,50

59,77

7,36

Modelo

1365,13

20,74

360,68

11,04

Experimental

1472,25

24,15

355,60

12,50

Beal, 1946
Beggs and Robinson, 1975

Elsharkawy and Alikhan, 1999

Modelos de previsão viscosidade (80 0C)

#VL2

#VL1

#VL2

#VL1

Viscosidade (mPa.s)

Viscosidade (mPa.s)

Modelos de previsão viscosidade (60 0C)

Figura 55. Gráfico da viscosidade obtida para cada modelo preditivo

A tabela 18 e figura 55 mostram os resultados previstos de viscosidade
para os principais modelos aplicados a petróleo morto. Nas últimas linhas se
encontram os valores obtidos pelo modelo e o experimental, ou referência,
naquela temperatura. As condições em que cada equação se aplica foram
descritas anteriormente.
O erro relativo foi determinado segundo a equação 22:
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(%) = 100 .

Equação 22

Tabela 19. Erro relativo para os modelos tradicionais e o modelo desenvolvido
0

0

60 C

80 C

#VL1

#VL2

#VL1

#VL2

Beal, 1946

144%

875%

705%

1403%

Beggs and Robinson, 1975

-96%

-35%

-93%

-39%

Glaso, 1980

39%

636%

199%

781%

Labedi, 1992

-82%

14%

-35%

89%

Kartoatmodjo and Schmidt, 1994

-85%

-25%

-65%

-9%

Elsharkawy and Alikhan, 1999

-100%

-91%

-99%

-84%

Naseri, 2005

-94%

-51%

-83%

-41%

Modelo

-8%

-16%

1%

-11%

Erro relativo dos modelos de previsão (80 0C)
20%

15%

15%

10%

10%

0%

-5%

-10%

-10%

-15%

-15%

-20%

-20%

#VL2

-5%

#VL2

0%

5%

#VL1

5%

Erro relativo

20%

#VL1

Erro relativo

Erro relativo dos modelos de previsão (60 0C)

Figura 56. Gráfico do erro obtido na previsão da viscosidade para cada modelo preditivo

Na tabela 19 e figura 56, observa-se que os maiores erros para ambas
as amostras se refere ao modelo de Beal e Glaso, talvez devido à limitação do
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modelo, haja vista seu desenvolvido exclusivamente para amostras dos
Estados Unidos e a alta faixa de

0

API das amostras de calibração,

respectivamente.
De forma geral, não foram obtidos erros relativos razoavelmente baixos
para os métodos tradicionais, variando de 14% a 875% a 60 0C e 9% a 1400%
a 80 0C. Tal erro relativo na previsão da resposta poderia ser responsável por
elevado desvio da determinação das perdas de cargas durante o escoamento
do petróleo, dimensionamento de equipamentos e demais operações
acarretando em grande impacto negativo ao processo.
O modelo de Labedi apresentou erro relativo abaixo de 20% para a
amostra #VL2 a 60 0C, embora o erro da amostra #VL1 permaneceu elevado
como os demais e próximo de 80%. O motivo para o baixo erro, nesse caso,
pode ser atribuído a condição favorável da amostra àquele modelo em virtude
das características utilizadas na calibração, cuja aplicabilidade do modelo é
normalmente associada a amostras de alto 0API (32 à 48) e baixa viscosidade
(0,66 à 4,79 mPa.s). Ainda assim, esse modelo não é adequado a aplicação
em condições diferentes da proposta por Labedi, vide o alto erro para amostra
#VL1 que apresenta elevada viscosidade.
O outro resultado razoável obtido se refere ao modelo de Kartoatmodjo e
Schmidt, que a 80 0C apresentou erro relativo de 9% para a amostra #VL2. No
desenvolvimento do modelo, o autor considerou amostras de elevada
viscosidade (0,5 até 586 mPa.s), extensa faixa de temperatura (300 a 433 K) e
amostras de diversas origens do mundo cujo 0API variou entre 14 e 59. Apesar
do baixo erro nesse caso, o modelo não reproduziu outros resultados
aceitáveis.
O modelo desenvolvido e avaliado neste trabalho apresentou erro
relativo muito menor que os demais modelos tradicionais nas temperaturas
estudadas e independentemente da faixa de viscosidade foi capaz de prevê-la
com precisão, vide o baixo erro relativo em ambas as amostras.
Portanto, o modelo pode ser considerado de alta precisão para previsão
da viscosidade em amostras de diferentes origens, respeitando-se a faixas de
viscosidade de 9,4690 até 2028,5 mPa.s a 60 0C e 5,6654 a 501,120 mPa.s a
80 0C.
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5 Conclusão
As

ferramentas

aplicadas

no

desenvolvimento

do

modelo

de

características composicionais do petróleo nas condições atmosféricas
(petróleo morto), tais como índice de acidez total, teor de água, teor de
asfaltenos, massa específica, teor de faixas de hidrocarbonetos, teores dos
elementos carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio e proporção
entre os pseudo-componentes saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos
foram essenciais e apropriados para reprodução de informações da literatura
que remetem a correlação com a viscosidade.
O desenvolvimento de relações que apresentavam alguma coerência
com a variação da viscosidade e estavam ausentes na literatura, foram
necessárias para a melhor percepção e capacidade preditiva do modelo, como
a relação %(S+O)/total.
As técnicas de análise de componentes principais e regressão por
mínimos quadrados parciais foram aplicadas no programa computacional
Minitab® e nortearam o desenvolvimento do modelo preditivo e interpretação
dos resultados, se mostrando capazes de processar o elevado conjunto de
dados e fornecer concisamente as informações necessárias.
A análise exploratória de dados permitiu entender as variáveis colineares
e altamente correlacionáveis como CII, CAPI, 0API, teor de água, %nCs e
%nC18+, enquanto Res/Asf, teor de asfaltenos e IAT não estariam
correlacionadas a qualquer outra variável.
Como produto final do estudo, pôde-se definir um subconjunto de seis
variáveis entre as treze consideradas inicialmente, como àquelas necessárias
para fornecer ao modelo elevada capacidade preditiva e precisão nas
respostas. Entre as variáveis principais cita-se 0API, CAPI, teor de água, teor
de asfaltenos, C/H e %(S+O)/total.
A elevada capacidade foi comprovada pela validação do modelo, em que
o erro relativo da amostra de menor viscosidade foi 4,8% a 60 0C e 80 0C,
enquanto a amostra de maior viscosidade apresentou erro de 0,2% e 1,0% nas
respectivas temperaturas. Portanto, o modelo responde com mais precisão a
amostras de elevada viscosidade e quanto maior a temperatura.
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Em comparação aos modelos tradicionais aplicados a previsão da
viscosidade em petróleo, o modelo desenvolvido neste estudo mostrou ganhos
de precisão e erro relativo substancialmente menor que todos os demais.
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6 Sugestões
Como proposta de extensão da faixa de dados aplicados ao modelo
preditivo definido por PLS, propor-se incluir na etapa de calibração amostras de
diferentes países e de histórias geológicas diferentes, para que seja perceptível
a alta variação das características estudadas, principalmente, 0API, teor de
asfaltenos, teor de água, teor de heteroátomos e proporção dos pseudocomponentes.
A aplicação de maior número de amostras possível seria necessária
para aumentar a faixa do modelo e talvez adequar seus coeficientes e/ou
variáveis, consequentemente, a validação com maior número de amostras
poderia consagrar a metodologia aplicada no desenvolvimento.
Devido às limitações, a avaliação se resumiu as temperaturas de 60 0C e
80 0C. A ampliação dessa faixa de temperatura seria útil para aumentar a área
de conhecimento sobre o comportamento da viscosidade e a resposta do
modelo.
Como última sugestão, após o crescimento do número de amostras e
variáveis do modelo, poderia se aplicar técnicas de estatística multivariada que
estão na vanguarda do conhecimento, como as redes neurais artificiais de
forma a aumentar a capacidade preditiva do modelo para condições não
previstas inicialmente.
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