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Resumo: A desestabilização dos asfaltenos do petróleo pode ocorrer, principalmente, em função da variação de 

pressão, da temperatura e da composição do óleo, causando prejuízos significativos. Polímeros contendo grupos 

específicos podem ser usados como estabilizantes de asfaltenos, evitando sua precipitação, ou como floculantes, 

auxiliando na remoção de partículas suspensas em um determinado petróleo. Geralmente, o monitoramento da 

precipitação dos asfaltenos é avaliado por meio de ensaios com variação da estabilidade de asfaltenos em função da 

adição de solvente floculante. Neste trabalho, foi avaliada a influência de um copolímero sintetizado à base de cardanol 

e estireno sobre a estabilidade dos asfaltenos, monitorada por meio de ensaio de precipitação induzida por n-heptano em 

espectrômetro de ultravioleta-visível (UV-Visível). O copolímero foi caracterizado estruturalmente por FTIR e RMN 
1
H. Os resultados indicaram que o copolímero sintetizado pode atuar como floculante de asfaltenos. 
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Synthesis and evaluation of copolymer based on cardanol and styrene on the stability of 

asphaltenes 

 
Abstract: The destabilization of asphaltenes in crude oil mainly happens due to variations in pressure, temperature and 

oil composition, causing significant losses. Polymers containing specific groups can be used as asphaltenes stabilizers 

and thus, avoid your precipitation, or as asphaltenes flocculants to assist the removal of suspended particles in a 

particular oil. The monitoring of asphaltenes precipitation is usually evaluated by tests with variation in stability of 

asphaltenes in function of adding a flocculant solvent. In this work, it was evaluated the influence of a synthesized 

copolymer based on cardanol and styrene on the stability of asphaltenes. The stability of asphaltenes was monitored by 

precipitation tests induced by a flocculant agent (n-heptane), using an ultraviolet-visible (UV-Vis) spectrometer. The 

structural characterization of copolymer was performed by FTIR and 
1
H NMR. The results showed that copolymer can 

act as asphaltene flocculant. 
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Introdução 

 

O petróleo consiste em um sistema coloidal cuja fase dispersante é composta por asfaltenos e 

resinas. A precipitação dos asfaltenos no petróleo depende da estabilidade, ou seja, do desequilíbrio 

no óleo bruto causado por mudanças nas condições do reservatório, como temperatura, pressão e 

composição química do óleo. Dentre estas, a composição desempenha um papel principal. O 

fenômeno de deposição pode causar problemas significativos relacionados às etapas de 

processamento, como a diminuição da permeabilidade do reservatório e a variação da 

molhabilidade da rocha porosa e, com isso, reduzindo a produtividade do poço [1-3]. 
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Os asfaltenos são compostos aromáticos policíclicos com cadeias alifáticas laterais que contém 

heteroátomos, tais como oxigênio, nitrogênio e enxofre, bem como contendo alguns metais como 

níquel e vanádio. Em termos de solubilidade, os asfaltenos são definidos como a fração de óleo 

bruto insolúvel em solventes parafínicos leves, tais como n-pentano e n-heptano, e solúveis em 

solventes aromáticos, como tolueno. A determinação do início da precipitação dos asfaltenos é um 

método útil para avaliar a desestabilização de asfaltenos e a espectrometria de no ultravioleta visível 

(UV) é uma das técnicas analíticas utilizadas para monitorar o início da precipitação dos asfaltenos 

pela adição de solventes parafínicos. [3-7].  

No que tange a floculação ou estabilização dos asfaltenos, há relatos na literatura de que polímeros 

contendo grupos polares específicos em sua estrutura, grupamentos sulfônicos e fenólicos, podem 

atuar tanto como estabilizantes de asfaltenos, retardando sua precipitação, quanto floculantes de 

asfaltenos capazes de atuar no processo de remoção de partículas suspensas em um determinado 

petróleo [9-13]. Sendo assim, a objetivo deste trabalho é sintetizar copolímeros a base cardanol e 

estireno, e avaliar o comportamento dos asfaltenos na presença de um copolímero por meio de 

ensaio de precipitação através da espectrometria de ultravioleta-visível. 

Experimental 

Reação de copolimerização 

A copolimerização foi realizada via reação de iniciação catiônica, com o trifluoreto-boreto de dietil 

éter, através do mecanismo em cadeia por meio das duplas ligações da cadeia alifática lateral, 

utilizando a técnica de polimerização em massa, procedimento este baseado em metodologia 

disponível na literatura. [8, 12, 14].  Os monômeros utilizados foram o cardanol e o estireno na 

razão molar 50:50. 

Os monômeros e o copolímero foram caracterizados estruturalmente por meio da espectroscopia de 

absorção na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e da espectroscopia de 

ressonância magnética nuclear de hidrogênio (
1
H RMN). 

Teste de estabilidade dos asfaltenos 

A amostra de asfaltenos utilizada neste trabalho foi extraída de resíduo asfáltico proveniente da 

Refinaria de Duque de Caxias (REDUC), Rio de Janeiro, por meio de fracionamento com n-pentano 

e tolueno baseado em metodologia [10,11,14-16] adaptada da norma IP 143/84, 1989. 

O teste de estabilidade dos asfaltenos foi realizado por meio de ensaio de precipitação induzida por 

n-heptano, em espectrômetro de ultravioleta-visível Cary 50 da Varian, a partir de diferentes 

amostras, sem e com a presença da solução de copolímero. As análises foram feitas utilizando-se 

cubeta de quartzo com caminho óptico de 2 mm, a temperatura ambiente em comprimento de 850 

nm [16]. 

O teste de precipitação de asfaltenos foi realizado conforme metodologia disponível na literatura 

[16]. Para este teste, em uma série de tubos de centrífuga foi adicionado 1 mL da solução-mãe 

(1,0% p/v, asfaltenos em tolueno) previamente preparada, as quais foram conduzidas em uma 

mistura de heptano/tolueno, contendo de 0 a 90 %v/v de heptano. As amostras preparadas foram 

deixadas em repouso por 24 horas e, posteriormente foram centrifugadas a 3000 rpm por 30 

minutos.  
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O mesmo procedimento foi realizado para o teste de precipitação na presença dos copolímeros, 

sendo que alíquotas de 25, 50 e 100 μL da solução de copolímero, na concentração de 0,1 g/mL, 

foram adicionadas a dispersão contendo asfaltenos a fim de manter a concentração final de aditivo 

desejada (0,025%, 0,05% e 0,1% p/v, respectivamente) [16]. 

 

Resultados e Discussão 

Caracterização dos monômeros e copolímeros 

A síntese do copolímero foi evidenciada por FTIR (Fig. 1). Comparando-se o espectro do cardanol 

com o espectro do produto sintetizado, observa-se o desaparecimento das bandas em 988, 945 e 912 

cm
-1

, referentes às ligações vinílicas, e a redução de intensidade da banda em 3025 cm
-1

, referente à 

instauração da cadeia hidrocarbônica, e das bandas compreendidas nas regiões entre 3600 e 3200 

cm
-1

 e 2000 e 1450 cm
-1

, referentes à hidroxila do grupamento fenólico e às ligações C=C do anel 

aromático, respectivamente, evidenciando que a copolimerização ocorreu pela abertura da dupla 

ligação da cadeia hidrocarbônica e pelo anel aromático do cardanol. Em comparação com espectro 

de estireno, observa-se uma considerável redução de intensidade das bandas na região entre 3080 e 

2980 cm
-1

, relativas às ligações vinílicas, evidenciando que a copolimerização ocorreu através da 

ligação vinílica do monômero de estireno [8,14,17-18]. 

 
Figura 1. Espectros de FTIR do estireno, do cardanol e do copolímero. 

A fim de confirmar esses resultados, espectros de RMN 
1
H foram obtidos para os monômeros e o 

copolímero (Fig. 2). Os espectros dos monômeros, cardanol e estireno, corresponderam aos 

espectros descritos na literatura [18]. No espectro do copolímero foram encontrados sinais 

característicos de ambos os monômeros. Os sinais referentes aos hidrogênios alifáticos da cadeia 

lateral do cardanol, representados por A (–CH3), B (metileno –CH2), C (metileno –CH2, vizinho ao 

radical benzil) e D (H alílico), são praticamente mantidos, assim como o sinal F (hidrogênios bis-

alílicos) e I (hidrogênios olefínicos das insaturações não terminais), esse último com uma redução 

de intensidade. O sinal G (OH fenólica), presente no espectro do cardanol, aparece deslocado no 

espectro do copolímero, e os sinais H e J (hidrogênios olefínicos das insaturações terminais), 

desaparecem, evidenciando a reação de copolimerização através das ligações vinílicas terminais. O 

sinal O (H alifáticos) do espectro do estireno está sobreposto, com menor intensidade aos sinais dos 

hidrogênios alifáticos do espectro do cardanol (B). Além disso, o sinal P (H vinílicos) do estireno 

desaparece, evidenciando a reação de copolimerização através da ligação vinílica do monômero de 

estireno. Entretanto, no espectro do copolímero, observa-se uma sobreposição dos sinais 
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correspondentes à região aromática de ambos os monômeros (K, L, M, Q e R) com uma redução de 

intensidade, e o aparecimento do sinal S (H alifáticos de ligações metilênicas entre anéis 

aromáticos), assim como o desaparecimento do sinal E (prótons benzílicos), evidenciando que a 

copolimerização também ocorreu pelo anel aromático [8,14,17-18]. 

 

 
Figura 2. Espectros de RMN 

1
H do estireno, do cardanol e do copolímero. 

Teste de estabilidade dos asfaltenos 

A Fig. 3 mostra o gráfico de variação de concentração de asfaltenos em função da composição do 

sistema solvente (n-heptano:tolueno). Os dez pontos apresentados são relativos aos dez tubos 

preparados com as composições variadas de n-heptano:tolueno. Os valores de concentração foram 

obtidos a partir dos valores de absorvância, utilizando a respectiva curva de resposta. Observa-se 

que o início da precipitação dos asfaltenos, para o sistema sem copolímero (branco), ocorre com a 

proporção de n-heptano:tolueno de aproximadamente 60 % v/v de n-heptano em relação ao tolueno.  

Curvas semelhantes ao sistema sem aditivo (branco) foram obtidas para o sistema-modelo 

adicionando-se o copolímero sintetizado na fase tolueno. A concentração de asfaltenos foi mantida 

em 0,1 % p/v e as concentrações do copolímero utilizadas variaram de 0,025%, 0,05% e 0,1% p/v. 

A adição do copolímero reduz o teor de n-heptano necessário para induzir a precipitação dos 

asfaltenos, tornando o sistema mais instável, ou seja, a presença do copolímero reduz o início da 

precipitação dos asfaltenos de 60 % para aproximadamente 50 % v/v de n-heptano em relação ao 

tolueno para o sistema modelo contendo o copolímero sintetizado em qualquer concentração 

analisada. Além disso, quando a razão de n-heptano está entre 60 e 80 % v/v em relação ao tolueno, 

há uma redução na concentração dos asfaltenos dispersos em relação ao sistema modelo sem o 

copolímero (branco). 
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Figura 3. Concentração de asfaltenos dispersos em tolueno em função da razão de n-heptano:tolueno, com e 

se a presença do copolímero a base de cardanol e estireno. 

Conclusões  

A síntese do copolímero foi comprovada com os resultados obtidos por FTIR e RMN 
1
H, sugerindo 

que a formação do copolímero ocorreu tanto por meio da quebra das insaturações terminais da 

cadeia alifática lateral, como através das insaturações do anel aromático. O copolímero sintetizado 

atuou como floculantes de asfaltenos em solução, independente da concentração avaliada. 
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