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CARACTERIZAÇÃO DO PETRÓLEO NO SOFTWARE HYSYS

Abstract 

The oil was characterized in the software, where the input data are volume of liquid x boiling 
temperature, volume of liquid x specific density and amount of light (methane, ethane, propane, 
butane, etc.), in which has a distillation curve and make the cuts under the track temperature. Each oil 
has its distillation curve. There are several methodologies for construction of the distillation curves, 
such as ASTM D-86, ASTM D-1160, ASTM D-2887, and they differ as pressure and temperature 
used, product and type of apparatus. The "Oil Environment” (HYSYS) provides the introduction of 
input data where the characteristics of the oil can be represented by using hypothetical components. 
The method of characterization in HYSYS converts its analysis of crude oil in a series of hypothetical 
components. The program produces a full group of physical and critical properties for hypothetical 
components with a minimum of information. From the curve with the input data, the software 
generates the other curves (ASTM) by correlations. This also generates a graph of the distribution of 
volume fractions as a function of temperature of each fraction. 

Introdução

A composição do petróleo pode variar de poço para poço e as suas características influenciam 
significativamente os produtos obtidos no processo de refino. Sendo assim, é de suma importância 
caracterizar o petróleo para que se possam conhecer suas características e assim destiná-lo de maneira 
adequada para o seu processamento. Entre as características, podem-se citar algumas como: densidade 
(ºAPI), viscosidade, peso molecular, cor, curva de destilação, quantidade de água (BSW), fator de 
caracterização de Watson (KUOP), temperatura inicial de aparecimento de cristais (TIAC), entre 
outros.

Essa caracterização pode ser feita no próprio simulador com introdução de poucos dados, onde 
estes foram citados no abstract. Esses dados geram certa quantidade de componentes hipotéticos
através desses dados, por conseguinte, o programa produz um grupo completo de propriedades físicas 
e críticas desses componentes. Assim, com a introdução da curva TBP (True Boiling Point), o 
software permite o cálculo das outras curvas de destilação.  

Essas curvas de destilação são levantadas através de métodos já consolidados na literatura. 
Esses métodos são chamados de métodos ASTM. Entre os métodos mais utilizados, tem-se ASTM D-
86, que é levantada para petróleos leves e na pressão atmosférica, a ASTM D-1160, que é para 
petróleos pesados e na pressão baixas, e ASTM D-2887, que é a destilação simulada de cromatografia 
de gás e obtida na pressão atmosférica. Também existem as curvas de destilação PEV (Ponto de 
Ebulição Verdadeiro, no inglês TBP, ou seja, True Boiling Point). Também é um método de 
construção dessas curvas, mas nessa os dados são levantados em coluna especial e trabalhando com 
razão de refluxo elevada, tendo como objetivo se aproximar da condição que cada ponto da curva 
represente o ponto de ebulição de seus componentes na pressão real da destilação. Existem correlações 
onde obtendo uma dessas curvas podem-se obter as outras através de equações. Estas podem ser 
encontradas em (Chemical Engineering. API Petroleum Refining, 1997).

Metodologia

Nesta seção será mostrado como fazer a caracterização do petróleo no software. Após entrar no 
software, selecione File/New/Case para começar uma nova simulação. Entrou no Simulation Basis 
Manager, o usuário pode adicionar componentes em Components e escolher seu modelo
termodinâmico para o cálculo das propriedades em Fluid Pkgs. A Figura 1 mostra a interface inicial 
do programa.
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Depois de escolher seus componentes e seu pacote termodinâmico, têm-se os dados necessários 
para começar uma simulação. O software tem uma variedade de pacotes termodinâmicos, sua escolha 
depende de que tipo e estado os componentes estão. Entre eles: Peng-Robinson, NRTL, UNIQUAC, 
SRK, etc.

Então, clica-se em Oil Manager para iniciar a caracterização. Em seguida aparecerá a tela como 
mostrado na Figura 2.

Figura 1. Janela para iniciar uma simulação.

Figura 2. Tela para caracterização.

Primeiramente, clique em Assay/Add. O usuário estará no item Input Data. Em Assay 
Definition, o usuário informará quais dados será inserido no software, como por exemplo, algumas 
propriedades (fator de caracterização de Watson, temperatura em que foram medidas as viscosidades e 
densidade padrão), de que tipo serão os dados da curva (ASTM ou TBP), se informará a concentração 
de leves, ou ainda curvas de densidade, peso molecular e viscosidade versus composição volumétrica.
Na parte Input Data é onde serão inseridos os dados que o usuário informou ao software que iria 
fornecê-lo. A tela onde mostra o Assay está na Figura 3.

No item seguinte, Calculations Defaults, na parte Conversion Methods, escolhe qual tipo de 
método para conversão entre D-86/TBP e D-2887/TBP. Já na parte Extrapolation Methods, pode-se 
escolher o tipo de extrapolação que será usada nas curvas, no software pode-se optar por 
probabilidade, mínimos quadrados e lagrange. A Figura 4 mostra esta tela.
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Figura 3. Dados para caracterização.

Ainda no Assay, no item seguinte Working Curves, são mostrados os componentes hipotéticos 
criados com suas respectivas propriedades.

Figura 4. Métodos de inter-conversão de curvas de destilação e extrapolação de dados.

As equações usadas para conversão de D-86/TBP (Equações 1 e 2) e D-2887/TBP (Equações 3 
e 4) serão mostradas abaixo. Nas Tabelas 1 a 4, são mostrados dados e equações finais para conversão.

  0258,1)%50(86*87180,0)%50(BP destiladoDASTMdestiladoT          (Equação 1)
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Tabela 1. Dados para conversão D-86/TBP.

i Range A B Xi (°F)

1 100-90% 0,11798 1,6606 -
2 90-70% 3,0419 0,75497 100
3 70-50% 2,5282 0,82002 150
4 50-30% 3,0305 0,80076 250
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5 30-10% 4,9004 0,71644 250
6 10-0% 7,4012 0,60244 100

Tabela 2. Equações finais para Conversão D-86/TBP.

Valor TBP Equação
TBP (0) = TBP (50) -Y4-Y5-Y6

TBP (10) = TBP (50) -Y4-Y5

TBP (30) = TBP (50) -Y4

TBP (70) = TBP (50) +Y3

TBP (90) = TBP (50) +Y3+Y2

TBP (100) = TBP (50) +Y3+Y2+Y1

Tabela 3. Dados para conversão D2887/TBP.

i Range C D Vi (°F)

1 100-95% 0,02172 1,9733 30
2 95-90% 0,97476 0,8723 40
3 90-70% 0,31531 1,2938 75
4 70-50% 0,19861 1,3975 75
5 50-30% 0,05342 1,6988 75
6 30-10% 0,0119403 2,0253 75
7 10-5% 0,15779 1,4296 40

Tabela 4. Equações finais para Conversão D-2887/TBP.

Valor TBP Equação
TBP (5) = TBP (50) -W5-W6-W7

TBP (10) = TBP (50) W5-W6

TBP (30) = TBP (50) -W5

TBP (70) = TBP (50) +W4

TBP (90) = TBP (50) +W4+W3

TBP (95) = TBP (50) +W4+W3+W2

TBP (100) = TBP (50) +W4+W3+W2+W1

Em seguida, volta para a tela da Figura 2, e clica em Cut/Blend/Add. No primeiro item dessa 
parte, Data, na parte Assay Selection and Oil Information clique em Add, para inserir os dados 
colocados no Assay. Já na parte Cut Ranges, geralmentes escolhe-se User Ranges para adicionar a 
quantidade de componentes hipotéticos em cada faixa de temperatura. Isso é visto na Figura 5.

No item Tables, na parte Table Type, escolhe Oil Distributions para aparecer a parte Cut Input 
Information, onde o usuário irá nomear e admitir as temperaturas finais de corte para cada produto. 
Em Cut Distributions, serão mostradas as temperaturas de corte iniciais e finais com as respectivas 
frações de cada produto. Isto será mostrada na Figura 6.

No item Propety Plot, o usuário pode introduzir as outras curvas de destilação através das 
equações de interconversão, no item Distribution Plot, pode-se ver a distribuição volumétrica de cada 
corte, no item Composite Plot, o usuário pode analisar a comparação dos dados de entrada com a 
curva gerada (escolhida em Assay Definiton, Figura 3), e as outras curvas levantadas. As telas onde 
mostra esses três itens, como são os resultados da caracterização serão mostradas na seção de 
‘’Resultados e Discussão’’. 



5º CONGRESSO BRASILEIRO DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO EM PETRÓLEO E GÁS

Figura 5. Tela para utilizar a ferramente de Cut Ranges.

Figura 6. Tela para introdução dos nomes e temperaturas finais de corte dos produtos.

Resultados e Discussão 

O petróleo utilizado para fazer a caracterização foi da região da Arábia Saudita com densidade 
29 ºAPI (879,8 kg/m3), esse sendo obtido do banco de dados do software Chemcad. O petróleo 
apresenta as seguintes caracteristicas abaixo (dados de uma TBP), mostrado nas Tabelas 5 e 6. 

Tabela 5. Composição percentual volumétrica e temperatura de ebulição.

Volume de líquido (%) Temperatura de ebulição (C)
0 -12
4 32
9 74

14 116
20 154
30 224
40 273
50 327
60 393
70 450
76 490
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80 516

Tabela 6. Composição percentual volumétrica das substâncias leves.

Volume de líquido (%) Substâncias leves
0 Água

6,5x10-3 metano
2,25x10-2 Etano

0,32 Propano
0,26 i-butano
1,75 n-butano
1,65 i-pentano
2,25 n-pentano

Os dados das Tabelas 5 e 6 e a densidade padrão são inseridos em Assay/Input Data, como 
mostra a Figura 3. As Figuras 7, 8 e 9 mostram o resultado da caracterização do petróleo.

Figura 7. Tela comparando as curvas de destilação.

Figura 8. Tela mostrando a distribuição volumétrica dos produtos.

Na figura 8, observa-se uma grande fração volumétrica de resíduo, isto ocorreu por que no item 
Blend/Tables, não foi inserido outro produto, como por exemplo, lubrificantes (400-510ºC), assim o 
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resíduo é considerado a partir 370ºC, e não a partir de 510ºC, como é julgado de acordo com a 
referência. (Sklo, 2005)

Figura 9. Comparação dos dados de entrada com a curva TBP.

Conclusões

O software permite com facilidade a caracterização de petróleos com poucos dados 
experimentais. O petróleo foi caracterizado, e todas as outras curvas (ASTM D-86, D-1160 e D-2887) 
foram geradas com a utilização do software. O simulador fornece os componentes hipotéticos e suas 
propriedades, assim permitindo que seja feita a caracterização por corte, ou seja, a composição 
volumétrica de cada fração.
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