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GQA - DEPARTAMENTO DE QUÍMICA ANALITICA

GraduaçãoGrau:

Òrgão:

Código:QUÍMICA DO PETRÓLEO GQA00049

Período de vigência: 1º período de 2015 até a presente data.

AtivaStatus:Característica:
Nome:

CO - Comum

Carga Horaria Total: 30h Estagio: 0h Teorica: 30h Pratica: 0h

1-Caracterização geoquímica de óleos
- Origem (biogênese, abiogênese)
-Querogênio
- Classificação e tipos de óleos
- Maturação
- Processos secundários de transformação dos óleos (biodegradação)
-Reservatório

2-Classificação dos componentes do petróleo
- Composição do petróleo (distribuições de substâncias, propriedades físico-químicas, famílias de componentes: HPAs,
resinas, asfaltenos)
- Técnicas analíticas e suas aplicações
- Isótopos estáveis
- Cromatografias e acoplamentos
- Definição e aplicações dos biomarcadores

3-Espécies heteroatômicas presentes no petróleo
-ácidos carboxílicos
-fenóis
-sulfurados
-nitrogenados

4-Misturas
-propriedades de mistura
-processos de separação
-destilação
-extração: miscibilidade, partição
-equilíbrio sólido-líquido

5-Aproveitamento comercial do petróleo
-processamento primário
-processos de refino
-especificação de produtos

6-Avaliação de petróleo
-valor comercial dos diferentes óleos
-curvas de destilação: equilíbrio líquido-vapor e pseudização
-fatores característicos: oAPI, K de Watson
-viscosidade
-ponto de fluidez
-peso molecular médio
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-teor de enxofre
-presença de água e sal
-número de acidez total
-resíduo de carbono

7-Aspectos químicos relevantes na produção de petróleo
-formulação de fluidos de perfuração e completação
-inibição de corrosão
-tratamento de água em instalações de superfície
-gerenciamento de água em reservatório: incrustações, azedamento
-inversão de molhabilidade
-precipitação de asfaltenos
-parafinação
-formação de hidratos
-emulsificação
-compatibilidade/estabilidade

Ementa:
1-Caracterização geoquímica de óleos; 2-Classificação dos componentes do petróleo; 3-Espécies heteroatômicas
presentes no petróleo; 4-Misturas; 5-Aproveitamento comercial do petróleo; 6-Avaliação de petróleo; 7-Aspectos químicos
relevantes na produção de petróleo

Bibliografia Básica:
1-MCGRATH, H. G. Origin and Refining of Petroleum; American Chemical Society, 1971.

2-K. Altgelt and M. Boduzinski, Composition and Analysis of Heavy Petroleum Fractions, Marcel Dekker, New York (1994).

3-SPEIGHT, J. G. The Chemistry and Technology of Petroleum, 4th Ed, 2006.
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