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Resumo: Os asfaltenos têm sido estudados por mais de um século e, ainda assim, não se conseguiu uma definição 

sobre sua estrutura química e suas propriedades físico-químicas. Por enquanto, a hipótese mais aceita é a de que os 

asfaltenos existem sob forma de macroestruturas. O elemento de base desta macroestrutura é uma lâmina que é 

constituída por certo número de anéis aromáticos policondensados, substituídos por grupamentos alifáticos ou 

naftênicos (6 e 20 ciclos). Os asfaltenos também são definidos como a fração do petróleo insolúvel em n-alcanos de 

baixa massa molar e solúvel em benzeno e tolueno (solventes aromáticos). Com o objetivo de melhor investigar a 

estrutura molecular, neste trabalho os asfaltenos foram fracionados de modo diferente daquele geralmente citado na 

literatura e caracterizados por espectrometria de infravermelho, ressonância magnética nuclear, fluorescência de raios-

X, análise elementar e tamanho e distribuição de tamanho de partículas. A diferença da polaridade das frações pode ser 

atribuída, não só à variação de aromaticidade, como também ao teor de elementos, tais como N, O, Fe, V, Si e Ni.  
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Extraction and characterization of crude oil asphaltenes subfractions 

Abstract: Asphaltenes from crude oil have been studied for a long time. However, until today their chemical structures 

and physical-chemical properties are not well established. Nowadays, it is accepted that asphaltenes are dispersed in the 

crude oil as macrostructures, which are mainly constituted of some condensed aromatic rings (about 6-20), containing 

aliphatic or naphthenic groups. The asphaltenes are also defined as the crude oil fraction that is insoluble in low molar 

mass n-alcanes and soluble in aromatic solvents, like benzene and toluene In order to investigate the molecular 

structure, in this work the asphaltenes were separated by using a different procedure as that normally described in the 

literature and characterized by infrared spectrometry, nuclear magnetic resonance, x-ray fluorescence, elemental 

analyses and particle size and size distribution. The difference in subfractions polarity can be attributed not only to the 

aromaticity changes but also to the content of elements, such as N, O, Fe, V, Si e Ni. 
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Introdução 

A preocupação com a fração pesada do petróleo, produzido e refinado, tem aumentado 

sensivelmente. Particularmente no Brasil, esta questão merece destaque, visto que parte do petróleo 

produzido no Brasil mostra características pesadas, sendo necessários crescentes investimentos para 

o desenvolvimento de tecnologias voltadas para o processamento e maior aproveitamento do 

petróleo. Frações pesadas, como parafinas de alta massa molar e asfaltenos, são conhecidas pelos 

problemas associados à deposição, causando a diminuição do fluxo ou bloqueio das linhas. Os 

asfaltenos, mesmo em baixas concentrações, apresentam tendência a agregar e precipitar, gerando 

perdas nas fases de produção e refino [1,2] 
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Com a demanda crescente por uma recuperação de óleo mais eficiente, torna-se relevante o 

estudo do comportamento de fases de asfaltenos em óleos brutos. O melhor 

entendimento/esclarecimento de suas propriedades físico-químicas passam a ser de fundamental 

importância para a formulação de novos programas de produção e para o desenvolvimento de 

estabilizantes/floculantes para evitar e/ou minimizar os danos causados pela presença de asfaltenos 

no petróleo [4,5]. 

Inúmeras tentativas de caracterização da estrutura química destes compostos vêm sendo 

realizadas utilizando-se métodos químicos e físicos, o que é fundamental para o avanço dos estudos 

relacionados ao comportamento de fases dos asfaltenos no petróleo [3,6]. Este trabalho apresenta 

uma metodologia de fracionamento de asfaltenos diferente daquela geralmente utilizada, a fim de 

obter subfrações bem definidas, as quais tiveram suas principais características investigada.  

 
Experimental 

Obtenção das subfrações de asfaltenos. 

Os asfaltenos utilizados foram extraídos, por meio de diferença de solubilidade, a partir de 

resíduo asfáltico (RASF)  proveniente da REDUC (Refinaria de Duque de Caxias – Rio de Janeiro - 

Brasil). As frações de asfaltenos foram obtidas através de sucessivas extrações do resíduo asfáltico 

em extrator do tipo Soxhlet com diferentes tipos de n-alcanos. Primeiramente, obteve-se a fração de 

asfaltenos C5 pela precipitação com n- pentano. A essa fração, foi adicionado n-hexano, obtendo-se 

uma fração insolúvel (asfaltenos C6) e uma fração solúvel (subfração C5-C6). Esse procedimento 

foi repetido com cada fração de asfaltenos obtida, seguindo-se com n-heptano, n-octano, n-nonano e 

n-decano. Deste modo, foram obtidas também a subfração C6-C7, subfração C7-C8, subfração C8-

C9, subfração C9-C10 e a fração de asfaltenos C10.  Neste tipo de fracionamento se produz 

subfrações contendo moléculas que, por diferença de solubilidade, estão presentes somente em uma 

subfração específica. 

Caracterização das frações asfaltênicas. 

As caracterizações das frações e subfrações de asfaltenos foram analisadas pelas seguintes 

técnicas: espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), em espectrômetro 
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Varian 3100, modelo Excalibur Series; espectrometria de ressonância magnética nuclear de 

hidrogênio (RMN-
1
H), em espectrômetro modelo Mercury 300; fluorescência de raios-X em 

espectrômetro de raios-X, EDX-720 energy dispersive; análise elementar (CHN), em analisador de 

CHN Perkin-Elmer 2400; tamanho de partícula no analisador Zetasizer Nano ZS Malvern. 

 

Resultados e Discussão 

Rendimento das extrações 

Foram realizadas extrações da fração de asfaltenos C5 e de suas subfrações a partir de 10 

amostras de 15 gramas de RASF totalizando cerca de 150 gramas. Deste total, 20% correspondem 

aos asfaltenos C5, o que totaliza 30 gramas, 62% as resinas C5, o que contabiliza 93 gramas, sendo 

18% correspondente a perdas. A Figura 1 mostra as frações e subfrações obtidas e o rendimento em 

cada caso. A porção de material que restou quando da separação da fração de asfaltenos C5, a partir 

do RASF, foi denominada resinas C5.  

 

Figura 1. Rendimento das frações e subfrações de asfaltenos obtidas a partir da extração do resíduo asfáltico 

 

Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de FTIR mostraram-se essencialmente idênticos em termos dos picos 

apresentados. Entretanto, foram observadas variações nas razões entre os picos a 1605 cm
-1

 (C=C 

de aromático) e a 2800 cm
-1

 (CH2 e CH3). Essas variações foram significativas quando comparadas 

as amostras de RASF e fração C5, evidenciando o caráter mais aromático desta última. O caráter 

mais aromático da fração C10 em relação à subfração C5-C6 também foi evidenciado. No entanto, 

não foi possível observar uma variação significativa entre as subfrações, no que diz respeito à 
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variação da aromaticidade, apesar dessas amostras apresentarem polaridades distintas. Este 

resultado sugere que as diferenças na polaridade são relativas a outros fatores que não a 

aromaticidade ou que as diferenças da aromaticidade são muito pequenas para serem observadas 

pelo FTIR, mas são suficientes para causar as diferenças de polaridade.  

Espectrometria de ressonância magnética nuclear de hidrogênio (RMN-
1
H) 

As porcentagens de hidrogênios aromáticos e alifáticos de cada uma das subfrações estão 

apresentadas na Tabela 1. Os resultados corroboram aqueles obtidos por FTIR, isto é, é possível 

observar uma diferença significativa entre as subfrações C5-C6 e C10, sendo a razão das 

porcentagens Haro/Hali  de 0,16 e 0,28, respectivamente, indicando maior aromaticidade da fatia C10, 

ou seja, significando um maior teor de aromáticos nas estruturas mais polares. 

Tabela 1. Porcentagem de hidrogênios aromáticos e alifáticos 

  H aromáticos (%) H alifáticos (%) 

Fatia C5-C6 14,0 86,0 

Fatia C6-C7 17,5 82,5 

Fatia C7-C8 18,5 81,5 

Fatia C8-C9 18,3 81,7 

Fatia C9-C10 17,6 82,4 

Asfalteno C10 22,0 78,0 

 

Análise química das amostras por fluorescência de raios-X  

Através desta técnica foi detectado elevado número de elementos presentes nas diferentes 

amostras. O teor mais elevado corresponde ao do enxofre, o qual parece estar mais concentrado na 

fração resinas. Os elementos cálcio (Ca), ferro (Fe), silício (Si) e vanádio (V) aparecem em teores 

bem mais baixos, mas parecem apresentar uma tendência à maior concentração nas frações mais 

polares, o que poderia explicar a maior polaridade caso o grau de aromaticidade seja, de fato, muito 

semelhante. No caso dos elementos cobalto (Co), cromo (Cr), érbio (Er), túlio (Tm) e cobre (Cu), 

estes são observados em quantidades muito menores (abaixo de 0,5%) e foram encontrados somente 

em algumas subfrações, provavelmente devido ao baixo teor, tornando mais difícil a sua detecção.  

Análise elementar (CHN) 
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Os resultados de percentual de C, H e N, bem como das relações H/C e N/C estão 

apresentados na Tabela 2. Comparando-se os resultados obtidos para a sufração C5-C6, subfração 

C8-C9 e fração C10, observa-se que o teor de carbono tende a diminuir, bem como o de hidrogênio, 

e o teor de nitrogênio tende a aumentar. Os resultados para H/C mostram que esta relação diminui 

conforme a amostra se torna mais polar, indicando maior quantidade de aromáticos. Já a relação 

N/C aumenta, confirmando então um maior teor de heteroelementos nas frações mais polares, o 

estaria contribuindo, entre outros fatores, para o aumento da polaridade.  

Tabela 2. Teores de carbono, hidrogênio e nitrogênio nas amostras de asfaltenos 

Amostras Elementos (%) 

- C H N Total H/C N/C 
Asfaltenos C5 86,72 8,35 1,76 96,83 0,096 0,020 

Fatia C5-C6 86,40 10,53 1,55 98,48 0,122 0,018 

Fatia C8-C9 86,35 8,96 1,60 96,91 0,104 0,019 

Asfaltenos C10 81,16 7,93 1,69 91,05 0,098 0,021 

 

Analisador de tamanho de partículas Zetasizer Nano ZS 

A Figura 2 mostra a distribuição do tamanho das partículas dos asfaltenos C5 e C10 

dispersos em tolueno. As duas amostras apresentaram faixas de tamanho de partículas semelhantes 

e comportamento bimodal nas faixas de aproximadamente 4 a 30 nm e 1000 e 4000 nm. A 

dispersão contendo os asfaltenos C5 apresenta, em relação à dispersão de asfaltenos C10, uma 

porcentagem de volume menor na faixa de menor tamanho e maior, na de maior tamanho, o que 

está de acordo com a característica mais polidispersa da fração C5.  
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Figura 2. Distribuição do tamanho das partículas da dispersão com asfaltenos 
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A variação de massa molar dessas frações também pode contribuir para a variação de 

polaridade. Deste modo, análises de todas as amostras em MS-MALDI-TOF estão sendo realizadas. 

 

Conclusões  

A metodologia de separação de asfaltenos utilizada neste trabalho permitiu obter subfrações 

de asfaltenos contendo moléculas exclusivas de cada uma das frações. As frações difereciaram-se 

entre si pela solubilidade à qual pode ser relacionada à variação de polaridade. Frações muitos 

distintas apresentaram variação significativa na aromaticidade. Entretanto, as diferenças de 

polaridades de frações próximas podem estar associadas à presença de elementos tais como N, O, 

Fe, V, Si e Ni, melhor do que a diferenças significativas de aromaticidade. 
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