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RESUMO 

A caracterização dos parâmetros físico-químicos do petróleo normalmente é 

realizada por métodos convencionais, que demandam muito tempo e conhecimento 

em diversas técnicas.  

A Espectroscopia Raman é uma alternativa eficaz para essa caracterização já que 

estudos mostram sua grande capacidade na determinação da composição química 

de diferentes tipos de materiais, a rapidez com que se obtêm resultados e por ser 

um método não invasivo proporciona uma análise mais segura. Essa técnica não 

necessita de preparos específicos com as amostras, o que facilita a sua utilização e 

diminui o tempo de análise. 

Foi utilizado um sistema típico para análise molecular por Espectroscopia Raman, 

disponibilizado pelo centro de pesquisa da UNICASTELO. As amostras de petróleo 

analisadas são diferentes, o que nos proporcionou resultados positivos e negativos. 

Com este trabalho concluímos que a Espectroscopia Raman é uma técnica que 

pode ser mais utilizada na indústria petrolífera, trazendo um bom custo-benefício, 

rapidez, simplicidade e segurança nas operações desse setor. 

 

INTRODUÇÃO 

Constituído por uma mistura de compostos químicos orgânicos, o petróleo há muito 

tempo está presente na vida humana, como quando os egípcios o utilizavam para 

embalsamar os mortos e na construção de pirâmides. Em 1859 foi iniciada a 

exploração comercial nos Estados Unidos, com isso, não demorou muito para 

inventarem os motores a gasolina e a diesel, aumentando o interesse no setor 

petrolífero (THOMAS, 2004). 

No Brasil, o primeiro campo comercial foi descoberto em 1941 na cidade de 

Candeias no estado da Bahia. A busca por petróleo continuou a todo vapor e em 

2009 iniciou-se a produção do pré-sal (um grande volume de petróleo encontrado 

abaixo de uma espessa camada de sal), marcando um grande salto na história do 

Brasil com o “Ouro Negro” (Site: Petrobras). 



Hoje, além da gasolina e do diesel, o petróleo nos disponibiliza vários outros 

derivados que estão presentes em quase tudo que utilizamos, como a nafta 

petroquímica, a parafina, gás natural, GLP (Gás Liquefeito de Petróleo ou Gás de 

Cozinha), querosene e outros, tornando-se cada vez mais importante (Site: Sua 

Pesquisa). 

O Grau API( ºAPI) é uma escala idealizada pelo American Petroleum Institute,  

juntamente com a National Bureau of Standards e utilizada para medir a densidade 

relativa do petróleo. Com o Grau API mede-se a qualidade do petróleo, e a partir 

dessa medição o petróleo poderá ser classificado em petróleo leve, petróleo médio, 

e petróleo pesado (Site: Maxwell).  

O hidrocarboneto leve que, nas condições de reservatório, se encontra no estado 

gasoso e torna-se líquido à temperatura ambiente, é chamado de condensado  e os 

seus derivados tem um alto valor agregado.  

Com as novas descobertas surgiram também novos desafios para conseguir 

explorar e produzir o petróleo. A busca por novas tecnologias é grande até hoje, 

visando sempre diminuir tempo, aumentar a segurança operacional e ambiental, e 

assim, diminuir os grandes custos envolvidos nesse setor. 

A Espectroscopia Raman é uma boa alternativa para suprir essas necessidades. É 

uma técnica simples, eficiente, não invasiva e rápida, diminuindo de forma 

expressiva os gastos com outras análises mais complexas e demoradas. 

Esta técnica é fundamentada na troca de energia entre a luz (radiação 

eletromagnética) incidente e a matéria incidida. Quando uma molécula é irradiada 

por uma radiação eletromagnética, esta radiação pode ser absorvida ou espalhada. 

Na Espectroscopia Raman o que é estudado é a radiação que foi espalhada pela 

matéria. A luz que manteve a mesma frequência da radiação incidida não revela 

qualquer informação sobre o material e é chamado de espalhamento Rayleigh 

(espalhamento elástico), mas aquela que sofre uma mudança na frequência em 

relação à frequência incidida revela a composição molecular do material e para este 

denominamos espalhamento Raman (espalhamento inelástico) (SILVEIRA, 2014). 

 

OBJETIVOS 

Este trabalho teve como objetivo avaliar uma nova tecnologia de análise de 

diferentes tipos de petróleos, visando antecipar resultados na caracterização de 



óleos através de parâmetros físico-químicos, sem a necessidade de uma análise 

mais complexa e demorada. Esta nova tecnologia é totalmente não invasiva e 

permite disponibilizar o resultado da análise em tempo real. 

 

METODOLOGIA 

Para caracterização dos petróleos foram disponibilizadas amostras com diversos 

graus API, pelo Centro de Pesquisas Leopoldo Américo Miguez de Mello (Cenpes). 

Todas as amostras foram armazenadas em tubos de vidro esterilizados para evitar 

adulterações. 

O experimento foi realizado no centro de pesquisa da UNICASTELO, localizado no 

Parque Tecnológico de São José dos Campos.  

O sistema típico para analise molecular por Espectroscopia Raman (Figura 1) é 

composto por:  

 Probe, formado por filtros para remoção do espalhamento elástico ou 

radiação de excitação do sinal retroespalhado; 

 Cabos de fibra óptica;  

 Fonte de radiação monocromática, principalmente os laseres;  

 Espectrógrafo acoplado a um detector CCD, a fim de produzir pontos 

discretos (pixel) das informações da imagem espectral obtida;  

 Computador com placa de conversão A/D, para armazenar os dados obtidos;  

 

Figura 1 – Sistema de Espectroscopia Raman. 

Fonte: Silveira,2014. 



DESENVOLVIMENTO 

Foram realizadas de 3 a 4 experiências com a mesma amostra para assegurar que 

não sofreram alterações e retirado uma média dos resultados obtidos da mesma 

amostra. 

Os dados foram salvos em formato xls (Excel) e enviados ao programa MATLAB em 

forma de matriz para subtrair um polinômio a 4ª potência retirando a fluorescência, já 

que todo material produz uma emissão elástica (fluorescência) e essa fluorescência 

atrapalha a análise dos picos importantes para o estudo. 

 

 RESULTADOS 

A sequência dos gráficos segue a ordem das análises, iniciando pelos testes com 

alimentos para reconhecimento e estudo inicial do aparelho da espectroscopia, até 

as amostras de petróleo. 

  

Eixo y (vertical): intensidade de luz. 

Eixo x (horizontal): Deslocamento Raman. 

 

 

Comentários: simples estudo da espectroscopia do vegetal. 
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Comentários: simples estudo da espectroscopia da fruta. 

 

 

 

Comentários: simples estudo da espectroscopia da fruta. 
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Comentários: Espectro do condensado sem alterações relevantes quanto à análise 

fora do frasco de vidro e dentro do mesmo. 

 

A Tabela1 representa alguns picos presentes no espectro do condensado ºAPI 45: 

  

Tabela1- Picos do espectro do condensado. 

Deslocamento Raman 

(cm-¹) 

Intensidade 

(u.a) 

786 1375 

802 1066 

826 683 

841 797 

871 219 

889 279 

955 400 

1032 1670 

1053 494 

1302 2112 

1444 6020 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As Figuras 2, 3 e 4 nos dão a espectroscopia do Hexano, Heptano e Octano, 

respectivamente. 

 

Figura 2 – Espectroscopia do Hexano. 

Fonte – Site: Chemicalbook 

 



 

Figura 3 – Espectroscopia do Heptano. 

Fonte – Site: Chemicalbook 

 

Figura 4 – Espectroscopia do Octano. 

Fonte – Site: Chemicalbook 

 



Comparando o espectro de cada componente com o espectro do condensado, 

podemos observar que alguns picos destes componentes também estão presentes 

no espectro do condensado. Essa comparação indica a presença de Hexano, 

Heptano e Octano na amostra analisada. 

A Tabela 2 mostra os picos em comum entre cada componente e a amostra do 

condensado: 

 

Tabela 2 – Picos em comum entre os componentes e o condensado. 

Deslocamento Raman 

(cm-¹) 

Intensidade 

(u.a) 

Componente 

802 1066 Heptano 

871 219 Hexano 

1053 494 Octano 

1444 6020 Octano 

 

As amostras de óleo que tinham ºAPI relativamente baixo não obtiveram resultados 

positivos, pois quanto menor o ºAPI mais escura a amostra, fazendo com que a 

radiação incidida seja totalmente absorvida pela amostra não obtendo espalhamento 

da radiação. 

Concluímos que a Espectroscopia Raman é um método rápido, simples, eficaz e não 

invasivo para caracterização de petróleos. Diminuindo custos e melhorando a 

segurança operacional e com o meio ambiente, podendo ser uma técnica mais 

utilizada na indústria petrolífera. 

 

FONTES CONSULTADAS 

BOAROTTO, J.A.,  SILVEIRA JR, L., MORETTI, A.B.F., LIMA, C.J. Análise química 

por espectroscopia raman do óleo de copaíba. Encontro de pós-graduação e 

iniciação científica – Universidade Camilo Castelo Branco 

GREER J.S., PETROV, G.I., YAKOVLEV, V.V. Raman spectrocopy with led 

excitation source. J. Raman Spectrosc. 2013 



GATT, J.; NAIS, H.; BAERTSCH, C. Application of VOx/Al2O3 and Fe2(MoO4)3–

MoO3 catalysts for the selective reaction and detection of ethanol in multi-component 

hydrocarbon fuel mixtures. 2010. 

KHIJWANIA, S.; TIWARI, V.; YUEH, F.; SINGH, J. A fiber optic Raman sensor for 

hydrocarbon detection. 2007.  

SILVEIRA, L, F. Discriminação de tecidos displasicos e neoplasicos de tecido normal 

em pele in vivo através da espectroscopia Raman e estatística multivariada. 2014. 

81p. Dissertação (Doutorado em Engenharia Biomédica) Instituto de Engenharia 

Biomédica, Universidade Camilo Castelo Branco, São José dos Campos. 

SMITH, E.; DENT, G. Modern Raman Spectroscopy: A Practical Approach.  West 

Sussex, England: John Wiley & Sons, 2005. 224p. 

SCHMIDT, M.A.; KIEFER, J. Polarization-resolved high-resolution Raman 

spectroscopy with a light-emitting diode. J. Raman Spectrosc. 201. 

SITE: < http://www.petrobras.com/pt/quem-somos/nossa-historia/ > Acesso em: 

10/08/2016. 

SITE: < http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4319/4319_3.PDF >Acesso em: 

12/08/2016. 

SITE: <  http://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo/ >Acesso em: 15/08/2016. 

SITE: < http://www.chemicalbook.com/CASDetailList_6000_EN.htm > Acesso em: 

22/08/2016. 

WEI, D., CHEN, S., LIU, Q. Review of fluorescence suppression techniques in 

Raman spectroscopy. Appl. Spectr. Rev. 2015. 

THOMAS, J. E. Fundamentos Da Engenharia De Petróleo. 2ª Ed. Rio De Janeiro: 

Editora Interciência, 2001. 1-13 P. 

YANG, H., IRUDAYARAJ, J.,  PARADKAR, M.M. Discriminant analysis of edible oils 

and fats by FTIR, FT-NIR and FT-Raman spectroscopy. Food Chemistry Volume 93, 

Issue 1, November 2005, Pages 25–32 

 

 

http://www.petrobras.com/pt/quem-somos/nossa-historia/
http://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/4319/4319_3.PDF
http://www.suapesquisa.com/geografia/petroleo/
http://www.chemicalbook.com/CASDetailList_6000_EN.htm

