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RESUMO 

Este trabalho apresenta o emprego de diversas técnicas analíticas, convencionais e avançadas, 

para a caracterização química de quatro blendas de óleos brutos provenientes da estação da 

Petrobras de Oiteirinhos II (Carmópolis-SE). Estas amostras, que apresentam diferentes 

características de exploração, foram identificadas como CEOL 1, CEOL 2, CEOL 3 e CEOL 

4. Após a coleta em campo e posterior separação dos resíduos de água por centrifugação a 

2500 rpm, as blendas foram caracterizados a partir da determinação da densidade, do teor de 

asfaltenos, fracionamento SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas e Asfaltenos) e aplicação 

da micropirólise off-line. A caracterização avançada, aplicada para elucidar a relação química 

entre as amostras, foram realizadas utilizando as técnicas de Termogravimetria (TGA), 

Espectroscopia no Infravermelho (IV), Espectroscopia no Ultravioleta (UV), Espectrometria 

de Massa por Tempo de voo com Desorção-Ionização a Laser Assistida por Matriz (MALDI-

TOF-MS), Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/EM), 

Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização de Chama (CG-DIC) e Cromatografia 

Gasosa Bidimensional Abrangente (CG x CG). A blenda CEOL 3 apresentou a maior 

densidade (0,9737 g mL-1) corroborando com os resultados de MALDI-TOF-MS, mostrando 

a predominância de compostos de alta massa molecular em sua composição. O fracionamento 

SARA aponta a fração de Saturados como a maior fração em todos as blendas (>50%). A 

análise de TGA expôs faixas de perdas de massas semelhantes em todas as amostras e seus 

asfaltenos. A caracterização por IV apresentou estiramentos referentes à composição de 

hidrocarbonetos e o UV a presença de estruturas mono, di e tri aromáticos tanto nas blendas 

como em seus respectivos asfaltenos. As análises cromatográficas (CG/EM, CG-DIC e CG x 

CG) mostraram que todos as blendas possuem um perfil parafínico, com predominância de n-

alcanos de baixo peso molecular (n-C10 a n-C40) com características de ambiente deposicional 

óxido (Pr/Ft>1) de origem lacustre (CPI>1). A análise por CG/EM mostrou ainda que a 

distribuição em área referente a n-alcanos livres presentes na blenda CEOL 3 é cerca de 30% 

menor do que as outras amostras, e que após o processo de micropirólise essas áreas passam a 

ser aproximadamente iguais. Para biomarcadores, por CG/EM foi possível identificar a 

presença majoritária de terpanos tri e tetracíclicos (m/z 191) e esteranos regulares (m/z 217), 

como constituintes majoritários das blendas em estudo, apontando ainda, a liberação de 

biomarcadores ocluídos nas estruturas asfaltênicas após o processo de micropirólise. A 

identificação e posterior correlação entre os biomarcadores indicaram que as blendas de óleos 



 

 

brutos possuem características de biodegradação parcial, com uma mistura de muito e pouco 

evoluídos termicamente, provenientes de matéria orgânicas terrígenas e/ou algas. 

Palavras-Chave: Blendas de Óleo Bruto, Asfaltenos, Micropirólise off-line, Método SARA, 

Biomarcadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

This work presents the use of analytical techniques, conventional and advanced for the 

chemical characterization of four samples of blends crude oils from the PETROBRAS station, 

Oiteirinhos II (Carmópolis-SE). These samples, which have different exploration 

characteristics, were identified as CEOL 1, CEOL 2, CEOL 3 and CEOL 4. After the 

collection in the field and subsequently separation of water residue through centrifugation at 

2500 rpm, the blends were characterized by density, asphaltenes content, fractionation SARA 

(saturates, aromatics, resins and asphaltenes) and by the application of micropyrolisys off-

line. The advanced characterization to elucidate the chemical relationship between the 

samples were made using the Thermogravimetry (TGA), Infrared Spectroscopy (IR), 

Spectroscopy in Ultraviolet (UV), Matrix Assisted Laser Desorption Ionization - Time of 

Flight - Mass Spectrometry (MALDI-TOF-MS), Gas Chromatography Mass Spectrometry 

(GC/MS), Gas Chromatography with Flame Ionization Detector (GC-FID) and 

Comprehensive Two-Dimensional Gas Chromatography (GC x GC). The blends CEOL 3 

presented the highest density (0.9737 g mL-1), confirming the results of MALDI-TOF-MS, 

that shows predominantly high molecular mass compounds in the composition. The SARA 

fractionation indicates the Saturated fraction as the largest fraction in all oils (> 50%). The 

analysis of TGA explained similar bands of mass loss in all blends and their asphaltenes. The 

characterization by IR showed bands related to the hydrocarbon composition and the UV 

showed the presence of mono, di and tri aromatics structures in the blends as well in their 

respective asphaltenes. The chromatographic analysis (GC/MS, GC-FID and GC x GC) 

showed that all blends have a paraffinic profile, with the predominance of n-alkanes of low 

molecular weight (n-C10 to n-C40) and characteristics of oxide depositional environment 

(Pr/Ph>1) and lacustrine origin (CPI>1). The analysis by GC/MS showed that the distribution 

area relating to the free n-alkanes in the CEOL 3 blends is approximately 30% lower than the 

other samples, and that after the micropyrolysis process these areas become approximately the 

same. For biomarkers, GC/MS was possible to identify the majority presence of tri- and 

tetracyclic terpanes (m/z 191) and regular steranes (m/z 217) as the major constituents of the 

blends, pointing also to the release of occluded biomarkers in asphaltenic structures after the 

micropyrolysis process. The identification and subsequent correlation between biomarkers 

indicated that the blends crude oils studied have partial biodegradation characteristics, with a 

blend of mature and immature oils from terrigenous and/or algal organic matter. 

Keywords: Blends Crude Oil, Asphaltenes, Micropyrolysis off-line, SARA, Biomarkers. 
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1 – INTRODUÇÃO 

 

1.1 – Petróleo 

O termo petróleo deriva do latim, “petra” e “oleum”, que significa óleo de pedra. 

Refere-se a hidrocarbonetos que ocorrem amplamente nas rochas sedimentares, na forma de 

gases, líquidos, semi-sólidos e sólidos (Speight, 2006). Segundo Speight (2002), o petróleo é 

talvez a substância mais importante consumida na sociedade moderna, fornecendo não apenas 

matéria-prima para plásticos, mas também combustível para a energia, indústria, aquecimento 

e transporte. No final de 2010, as reservas totais de petróleo no Brasil foram contabilizadas 

em 28,5 bilhões de barris, um acréscimo de 34,7% em comparação a 2009, em parte devido à 

inclusão de reservas do pré-sal. Em 2010 o Brasil ocupou a 15ª posição no ranking mundial 

de países com as maiores reservas provadas de petróleo (ANP, 2010) (Tabela 1). 

 

TABELA 1 - Reservas totais Brasileiras de Petróleo por localização (terra ou mar) – 2001-

2010 

Reservas 
Totais de 
Petróleo 

(milhões de 
barris) 

    Localização 
 

Ano 
Terra Mar Total 

2001 1.214,7 11.778,0 12.992,6 
2002 1.370,5 11.705,3 13.075,8 
2003 1.360,7 12.133,3 13.493,9 
2004 1.299,3 13.469,2 14.768,4 
2005 1.354,7 14.777,6 16.132,3 
2006 1.569,3 16.605,6 18.174,9 
2007 1.458,0 18.922,4 20.380,4 
2008 1.456,1 19.398,4 20.854,5 
2009 1.468,9 19.665,5 21.134,4 
2010 1.492,0 26.975,4 28.467,4 

FONTE: ANP, 2012. 
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1.2 - Geoquímica da Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas  

A Bacia de Sergipe-Alagoas situa-se na região nordeste do Brasil e abrange os estados 

de mesmo nome, Sergipe e Alagoas, separados pelo rio São Francisco. Em sua porção 

terrestre apresenta uma área de 13.000 km2. A parte submersa se estende por uma área de 

32.760 km2, até a cota batimétrica de 3.000 metros. A bacia limita-se ao norte, com a Bacia de 

Pernambuco/Paraíba, pelo Alto de Maragogi; ao sul, o limite da porção emersa é constituído 

pela Plataforma de Estância e, no mar, pela Bacia de Jacuípe, através do sistema de falhas do 

Vaza-Barris (ANP, 2012).  

A Bacia Sergipe-Alagoas está localizada sobre a microplaca Sergipana e inclui uma 

série complexa de compartimentos tectônicos, delimitados por grandes falhas que estão 

associadas com o processo de rifteamento e com o movimento anti-horário do continente 

Africano em relação ao continente sul-americano, simultâneo a um menor ângulo de 

movimento da microplaca Sergipana (Lana e Milani, 1986; Lana, 1990). A Bacia Sergipe-

Alagoas foi formada pela separação dos continentes africano e sul-americano. Esta bacia 

contém uma das maiores acumulações de petróleo em águas profundas da margem brasileira, 

além das localizadas na bacia de Campos (Mohriak et al., 2000; Mello et al., 2000). 

A descoberta do Campo de Carmópolis deu-se em duas etapas: na primeira delas, em 

1963, foi caracterizada a reserva na porção sedimentar da acumulação, pelo poço pioneiro 

denominado de 1-CP-1-SE. Em 1965, na perfuração do poço de desenvolvimento, 

denominado 7-CP-20-SE, foi constatada a existência de petróleo também no embasamento 

fraturado da região, correspondente a uma área de 100 km2. A produção petrolífera do campo 

tem sido estimulada pela utilização de diversos recursos complementares, tais como injeção 

de água, injeção de vapor, injeção de polímeros e combustão in situ (Bizzi et al., 2003). De 

acordo com a BDEP (Banco de Dados de Exploração e Produção) e a ANP (Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), o campo de Carmópolis na Bacia Sergipe-

Alagoas foi responsável no ano de 2011 por 53,5% da produção total de petróleo no estado de 

Sergipe (Figura 1). 
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FIGURA 1 - Distribuição da produção de petróleo por campo no estado de Sergipe 

 

  FONTE: ANP, 2013. 

 

Hoje, os domínios de terra e de águas rasas da Bacia constituem províncias petrolíferas 

em avançado estágio exploratório (Bizzi et al., 2003). Atualmente, segundo a ANP há na 

bacia sedimentar Sergipe-Alagoas 19 blocos em fase de exploração (ANP, 2012) (Tabela 2). 

A maior parcela dos volumes de petróleo descobertos na Bacia, tais como a acumulação 

gigante de Carmópolis e outras a ela adjacentes, posicionadas sobre o Alto de Aracaju, 

relaciona-se ao Sistema Petrolífero Muribeca (Bizzi et al., 2003). 

 

TABELA 2 - Blocos na fase de exploração em 31/12/2011 da Bacia Sedimentar Sergipe-

Alagoas 

Bacias 
Sedimentares 

Blocos na fase de exploração em 31/12/2010 
Terra/Mar Contratos Blocos Rodadas Concessionárias 

(%) 
Alagoas Terra SEAL-T-

187_R10 
SEAL-T-

187 
Rodada 10 Integral (100) 

 Terra SEAL-T-
240_R10 

SEAL-T-
240 

Rodada 10 Petrobras (100) 

 Terra SEAL-T-
252_R10 

SEAL-T-
252 

Rodada 10 Petrobras (100) 

 Terra SEAL-T-
253_R10 

SEAL-T-
253 

Rodada 10 Petrobras (100) 

Sergipe Mar BM-SEAL-4 BM-SEAL-
4 

Rodada 2 Petrobras 
(75)/ONGC 
Campos (25) 
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 Mar BM-SEAL-9 BM-SEAL-
9 

Rodada 4 Petrobras (85)/ 
Partex Brasil (15) 

 Mar BM-SEAL-
10 

SEAL-M-
347 

Rodada 6 Petrobras (100) 

 Mar BM-SEAL-
10 

SEAL-M-
424 

Rodada 6 Petrobras (100) 

 Mar BM-SEAL-
10 

SEAL-M-
495 

Rodada 6 Petrobras (100) 

 Mar BM-SEAL-
10 

SEAL-M-
499 

Rodada 6 Petrobras (100) 

 Mar BM-SEAL-
11 

SEAL-M-
349 

Rodada 6 Petrobras 
(60)/IBV Brasil 

Petróleo (40) 
 Mar BM-SEAL-

11 
SEAL-M-

426 
Rodada 6 Petrobras 

(60)/IBV Brasil 
Petróleo (40) 

 Mar BM-SEAL-
11 

SEAL-M-
497 

Rodada 6 Petrobras 
(60)/IBV Brasil 

Petróleo (40) 
 Mar BM-SEAL-

11 
SEAL-M-

569 
Rodada 6 Petrobras 

(60)/IBV Brasil 
Petróleo (40) 

 Terra BT-SEAL-
13 

SEAL-T-
412 

Rodada 7 Petrogal Brasil 
(50)/Petrobras 

(50) 
 Terra BT-SEAL-

13 
SEAL-T-

429 
Rodada 7 Petrogal Brasil 

(50)/Petrobras 
(50) 

FONTE: ANP, 2012. 

 

1.3 - Origem 

Existem duas teorias sobre a origem de combustíveis de carbono: a teoria abiogênica e 

a teoria biogênica (Kenney et al., 2002.). As duas teorias têm sido intensamente debatidas 

desde o final do século XIX, logo após a descoberta da ocorrência generalizada do petróleo 

(Speight, 2006). 

Segundo Glasby (2006), existem duas teorias principais que lidam com a formação 

abiogênica de hidrocarbonetos em quantidades comerciais. A primeira pode ser chamada de 

Teoria Soviética ou Teoria Russo-Ucraniana de profundidade. Nesta teoria, o petróleo é 

considerado ser um material primordial que surgiu na superfície da Terra e não é, por 

conseguinte, um combustível fóssil. A segunda é denominada de Teoria de Thomas Gold’s ou 

Teoria do Gás Profundo, relacionada a origem do metano natural na terra. Segundo seus 
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defensores, essa teoria é baseada na análise científica rigorosa, bem como na observação 

geológica extensa, sendo consistente com as leis da física e da química.  

A teoria abiogênica propõe que existem grandes quantidades de carbono no planeta, 

uma parte na forma de hidrocarbonetos, sendo eles os responsáveis pela formação do petróleo. 

Hidrocarbonetos são menos densos do que os fluidos aquosos dos poros, e migram para cima, 

através de redes de fraturas profundas (Speight, 2006). Kenney et al. (2002), propõem que os 

hidrocarbonetos em petróleo provêm da teoria abiogênica, formados em profundidades 

aproximadas de 100 km, pressões de 30 kbar, e temperaturas de 900 °C. 

Do ponto de vista químico, as teorias inorgânicas ou abiogênicas são interessantes 

devido à sua importância histórica, mas essas teorias não têm recebido muita atenção. 

Métodos geológicos e químicos têm demonstrado a atividade óptica de constituintes de 

petróleo, a presença de compostos orgânicos termicamente lábeis e a ocorrência quase 

exclusiva de óleo em rochas sedimentares (Speight, 2006). 

A Teoria Biogênica, por outro lado, consiste na formação do petróleo a partir de 

material orgânico por diferentes processos térmicos e microbiológicos. De acordo com 

Speight (2002), durante os últimos 600 milhões de anos, os restos de plantas e animais em 

decomposição foram aos poucos enterrados sob espessas camadas de rochas. Acredita-se que 

o petróleo é composto de restos destes organismos, mas são os microscópicos restos de 

organismos de plâncton que são em grande parte responsável pelo conteúdo de carbono 

orgânico relativamente elevado em sedimentos finos, como xisto, que acreditam serem as 

principais rochas de origem para o petróleo (Speight, 2006). 

O petróleo é derivado de plantas e animais aquáticos que viveram e morreram 

centenas de milhões de anos atrás. Seus restos mortais misturados com lama e areia em 

depósitos sedimentares que, ao longo de milênios, foram geologicamente transformados em 

rochas sedimentares, formando o petróleo (Speight, 2006). Na superfície da terra encontra-se 

em um sistema tridimensional que envolve: 1- a rocha geradora, 2- o caminho de migração 

primária e secundária, e 3- o reservatório. Consequentemente a composição química do 

petróleo depende do tipo da matéria orgânica da rocha geradora, da maturação da rocha de 

origem, do caminho da migração e das alterações que ocorrem no reservatório (Hunt, 1996; 

Killops e Killops, 2005; Peters et al., 2005).  

 



6 

 

1.4 - Composição Química 

Uma análise elementar do petróleo mostra que ele é constituído essencialmente de 

carbono e hidrogênio, sendo que o nitrogênio, oxigênio e enxofre (heteroelementos) estão 

presentes em menores quantidades, e elementos traços tais como vanádio e níquel também 

estão presentes (Speight, 2002). As análises de matrizes petrolíferas rompem as barreiras da 

química analítica e se difundem em todas as áreas da química, como acontece no estudo de 

Burklé-Vitzthum et al. (2011), que construiu um modelo capaz de levar em conta o 

craqueamento de uma distribuição completa de n-alcanos, bem como de uma distribuição de 

alcanos ramificados a partir de C1 a C32 em termos de reações radicalares. Procedimento 

semelhante a esse já tinha sido estudado por Dominé et al. (2002) em anos anteriores.  

Produtos petrolíferos são produtos químicos altamente complexos, sendo necessário 

um considerável esforço para a caracterização das suas propriedades químicas e físicas com 

alto grau de precisão e exatidão (Speight, 2002). A caracterização adequada dos constituintes 

do petróleo é uma informação indispensável para a determinação do comportamento 

termodinâmico, sendo, portanto, de grande importância para todas as operações de produção, 

desde a estimativa das reservas existentes até os projetos para o seu transporte, refino e a 

distribuição de seus produtos (Azevedo et al., 2009). 

Um dos principais processos que interferem no tratamento do petróleo visando a 

obtenção de seus subprodutos é a formação das emulsões óleo-água ou água-óleo. A formação 

das emulsões do tipo água-óleo (a água é a fase dispersa ou interna e o óleo é a fase externa) 

se dá com teores de água que variam entre 5 e 15% e são estáveis devido aos tensoativos 

naturais presentes no petróleo, tais como, asfaltenos, resinas, ácidos naftênicos e outros 

(Fortuny et al., 2008). A presença de água em óleo bruto causa corrosão e escamação de 

tubulações e reatores (Mouraille et al., 1998), sendo necessário a desestabilização das 

emulsões formadas para a obtenção de um óleo vendável (Nadarajah et al., 2002). Trabalhos 

com enfoque no estudo das interações das emulsões óleo-água e água-óleo são reportados na 

literatura (Fingas et al., 2009; Nadarajh et al., 2002; Fortuny et al., 2008; Tchoukov et al., 

2010; Spiecker et al., 2003).  

De acordo com Azevedo et al. (2009), o petróleo após ser acumulado no reservatório, 

pode sofrer mudanças em sua composição, e essas alterações que ocorrem nos óleos crus 

alteram seu valor econômico e algumas vezes mascaram os estudos que levam em 

consideração a correlação óleo-óleo e óleo-rocha geradora. A composição também está sujeita 
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à influência dos processos naturais como a migração (movimento do petróleo da rocha-fonte 

para rocha-reservatório), a biodegradação (alteração pela ação de microorganismos), e 

lavagem com água (efeito de contato com a água que flui no subsolo) (Speight, 2006). 

Em termos da composição química do petróleo, nos últimos anos um novo campo 

dentro da caracterização de amostras petroquímicas vem ganhando destaque entre os 

pesquisadores da área. Denominado Petroleômica, esse campo utiliza principalmente técnicas 

de espectrometria de massas (EM) em combinação com a técnica de electrospray (ESI) para 

as análises, onde seus equipamentos denominados de Fourier Transform Ion Cyclotron 

Resonance Mass Spectrometry (ESI FT-ICR MS) podem fornecer altas resoluções e exatidão 

na determinação de fórmulas moleculares em misturas complexas como o petróleo e seus 

derivados. No campo da petroleômica a técnica de ESI acoplada a FT-ICR MS tem resolvido 

e identificado composições elementares (CcHhNnOoSs) de milhares de compostos, contendo 

principalmente constituintes denominados NOS em variadas matrizes petroquímicas (Hughey 

et al., (2001a); Hughey et al., (2001b); Qian et al., (2001); Qian et al., (2001); Rodgers et al., 

(2001); Hughey et al., (2002); Hughey et al., (2002); Wu et al., (2005); Klein et al., (2006). 

Segundo Corilo et al. (2010) a EASI FT-ICR MS permiti e caracterização direta de óleos 

brutos sem métodos de pré-separação com atribuição inequívoca de matrizes orgânicas que 

contenham mais de 20.000 diferentes compostos. 

 

1.4.1 - Hidrocarbonetos 

Uma das formas de análise de petróleo é por classe de hidrocarbonetos, caracterizada 

pela sigla PIONA (Parafinas, Iso-Parafinas, Olefinas, Naftênicos e Aromáticos).  

Parafinas são hidrocarbonetos saturados com cadeias lineares. Segundo Speight 

(2006), hidrocarbonetos de parafinas normais (n-parafinas, parafinas de cadeia linear) 

ocorrem em proporções variáveis na maioria dos óleos brutos. Óleos brutos parafínicos 

podem conter de 20% a 50% em peso de n-parafinas na fração do gasóleo. No entanto, óleos 

brutos naftênicos ou asfálticos, por sua vez, contêm quantidades muito pequenas de parafinas 

normais. As parafinas que são os constituientes majoritários da cera, ocorrem como um dos 

maiores problemas da indústria do petróleo (Santos, et al., 2004), pois precipitam a baixas 

temperaturas, causando problemas de transporte e armazenamento através dos dutos de óleos 

brutos (Coto et al., 2010). 
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Iso-Parafinas são hidrocarbonetos de cadeias ramificadas. Quantidades consideráveis 

de iso-parafinas foram observadas na fração da gasolina de destilação direta do petróleo. Os 

derivados 2- e 3-metil são os mais abundantes, e o derivado de 4-metil está presente em 

pequenas quantidades. As iso-parafinas ocorrem ao longo do intervalo de ebulição das frações 

do petróleo (Speight, 2006).  

Olefinas são hidrocarbonetos insaturados com uma ou mais ligações duplas entre seus 

átomos de carbono (R-CH=CH-R). Segundo Speight (2006), a discussão da presença de 

olefinas em óleos brutos tem sido discutida por muitos anos. No entanto, a evidência para a 

presença de proporções consideráveis de olefinas em um óleo bruto da Pensilvânia foi obtido; 

métodos espectroscópicos e químicos mostraram que os óleos, assim como todas as frações da 

destilação, continham até 3% de olefinas. 

Naftênicos foram inicialmente identificados como ácidos carboxílicos em óleos brutos 

com um ou múltiplos anéis saturados, e é a expressão livremente utilizada para incluir todos 

os componentes ácidos que possam conter funcionalidade aromática (Hsu et al., 2000). 

Embora apenas um pequeno número fosse isolado até agora, os derivados de cicloexano, 

ciclopentano, decahidronaftaleno (decalina) e seus derivados são amplamente representados 

nas frações do petróleo. A variação estrutural principal dos compostos naftênicos é o número 

de anéis presentes na molécula. Os mono e bicíclicos naftênicos são geralmente os principais 

tipos de cicloparafinas nas frações inferiores de ebulição do petróleo, com ponto de ebulição 

ou peso molecular aumentado com a presença de cadeias alquilas (Speight, 2006). Estudos 

relatam a separação e caracterização de ácidos naftênicos pela utilização das técnicas de 

espectrometria de massas (Hsu et al., 2000) e extração em fase sólida com o uso da 

cromatografia gasosa (Jones et al., 2001). 

Aromáticos são hidrocarbonetos caracterizados pela presença de um ou mais núcleos 

aromáticos em sua estrutura, podendo estar ligados com outro núcleo aromático ou a cadeias 

parafínicas. É sabido que a maioria destes compostos aromáticos contêm cadeias parafínicas, 

anéis naftênicos e anéis aromáticos secundários ao lado. No entanto, hidrocarbonetos 

aromáticos, sem os anéis naftênicos acompanhantes ou derivados alquil-substituídos parecem 

estar presentes em quantidades apreciáveis somente nas frações inferiores do petróleo 

(Speight, 2006). A fração de hidrocarbonetos aromáticos em petróleo é constituída por uma 

mistura complexa de compostos que podem fornecer informações geológicas e geoquímicas, 
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devido ao grande número de componentes individuais a caracterização da fração é dificultada 

(Oliveira et al., 2012b). 

 

1.4.2 - Não hidrocarbonetos 

De acordo com Speight (2006), óleos brutos contêm quantidades significativas de  

constituintes orgânicos não sendo hidrocarbonetos, principalmente de enxofre, 

nitrogênio, oxigênio e em quantidades menores, compostos organometálicos em solução e 

sais inorgânicos em suspensão coloidal. Compostos de enxofre são alguns dos constituintes 

mais importantes do petróleo, e apesar de haver uma grande variedade de compostos, as 

condições prevalecem durante a formação e evolução térmica, podendo estar contido nos 

óleos em uma proporção que varia de 0,04-5%. Os oxigênios em compostos orgânicos podem 

ocorrer de formas variadas (R-OH, Ar-OH, R-O-R', R-CO2H, AR-CO2H, R-CO2R, Ar-CO2R, 

R2C=O, bem como os cíclicos derivados do furano, em que R e R' são grupos alquilas e Ar é 

um grupo aromático) na natureza. Os compostos de nitrogênio no petróleo estão classificados 

como básicos, que são os homólogos da piridina, e os não-básicos que são o pirrol, indol, e os 

do tipo carbazol. A quantidade de metais Ni e V são em geral ordens de grandeza maior do 

que outros metais em petróleo, exceto quando contaminado com sais de salmoura co-

produzida (Na, Mg, Ca e Cl) ou de produtos de corrosão reunidos em meios de transporte (Fe) 

(Speight, 2006). 

 

1.4.3 - Biomarcadores 

O conceito inicial de biomarcadores ou marcadores biológicos foi baseado na ideia 

que a transformação geoquímica de biomoléculas estruturais durante a diagênese e catagênese 

altera, entre outros, hidrocarbonetos saturados com esqueletos de carbono idênticos aos da 

molécula precursora (Scholz-Böttcher et al., 2009). 

A avaliação geoquímica do petróleo possui um papel importante, que auxilia a 

compreensão do desenvolvimento dos processos e a solução de problemas relacionados à 

exploração (Peters e Fowler, 2002). Neste contexto, a identificação de biomarcadores ou 

marcadores biológicos apresentam uma relação precursor/produto, que pode fornecer 
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informações acerca da origem, da evolução térmica e do histórico de migração do petróleo 

(Peters e Moldowan, 1993). A distribuição dos isômeros dos biomarcadores não só podem 

servir como impressões digitais para correlação óleo-óleo e óleo-fonte (relacionando fonte-

reservatório), mas também dar informações geoquímicas em relação à fonte orgânica 

(marítimo, lacustre, ou de fonte terrestre), idade, evolução térmica, ambiente deposicional 

(por exemplo, argila ou carbonato, níveis de oxigênio, salinidade), e alteração (por exemplo, 

água de lavagem e biodegradação) (Speight, 2002). 

A diversidade de estruturas dos biomarcadores permite supor que sedimentos 

orgânicos diferentes possam apresentar composição variável para pelo menos alguns desses 

grupos de estruturas. Esta pressuposição é empregada em correlação entre diferentes amostras 

de óleos de uma mesma bacia, ou comparando-se a constituição de óleos com a matéria 

orgânica de rochas geradoras potenciais (Azevedo et al., 2009). Os biomarcadores estão 

divididos em classes, correlacionadas a estrutura dos materiais de origem (Bordenave, 1993; 

Killops e Killops, 2005), como segue: 

a) n-alcanos: são hidrocarbonetos saturados acíclicos, usados como biomarcadores 

devido à sua abundância e facilidade de detecção por cromatografia gasosa 

(Wiedemann, 2006). São geralmente utilizados para prover informações sobre o 

ambiente deposicional de matéria orgânica. 

 

b) Isoprenóides: representados pelo pristano e fitano (biomarcadores mais 

estudados desta classe), correspondem a uma ampla faixa de n-alcanos 

ramificados. São usados para determinar as condições de deposição de matéria 

orgânica (Regato, 2008) e também como indicativo do grau de biodegradação 

dos óleos em estudo Azevedo et al. (2009) (Figura 2).  
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FIGURA 2 - Estrutura dos principais isoprenóides, Pristano (C19) e Fitano (C20) 

 

 

c) Terpanos: são derivados de organismos procariontes (Araújo, 2007). Podem ser 

divididos em três grupos principais: tricíclicos (Figura 3-A), tetracíclicos (Figura 

3-B) e pentacíclicos (hopanos - Figura 3-C). 

 

FIGURA 3 - Estrutura do terpano tricíclico (A), terpano tetracíclico (B) e terpano 

pentacíclico (C) (classe dos Hopanos) identificados no cromatograma MSI pelos íons m/z 191 

 

 

d) Esteranos: compostos derivados de esteróis, comumente encontrados em 

organismos eucariontes. Seus principais biomarcadores são os referentes à 

relação m/z 217 (esteranos regulares – Figura 4-A), 259 (Diasteranos ou 

esteranos rearranjados – Figura 4-B), 231 (4-Metil-esterano – Figura 4-C). 
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FIGURA 4 - Estrutura do esterano regular (A), Diasterano (B) e 4-metil-esterano (C), 

identificado no cromatograma MSI respectivamente pelos íons m/z 217, 259 e 231  

 

 

1.4.4 - Informações Geoquímicas a partir dos Biomarcadores 

Diversas informações podem ser obtidas a partir dos biomarcadores. O grau de 

evolução térmica, por exemplo, pode ser monitorado através de diferentes razões de 

concentrações relativas entre o isômero mais estável e o menos estável. A aromatização de 

compostos e a degradação térmica, onde compostos menos estáveis tendem a desaparecer em 

relação aos mais estáveis, permite estabelecer o grau de evolução de óleos e da matéria 

orgânica em sedimentos. Também é possível o estabelecimento de correlações óleo/óleo e 

óleo/rocha geradora (Heckmann et al., 2011). Os parâmetros de correlações geoquímicas são 

baseados nos perfis obtidos para várias classes de compostos, através de análises por 

cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas (Azevedo et al., 2009). Vários 

parâmetros são utilizados para avaliar o nível de evolução térmica em amostras de óleos. 

Grande parte destes parâmetros está baseada nas reações de isomerização de biomarcadores 

(Azevedo et al., 2009). 

Diversos trabalhos tem relatado a identificação e caracterização de biomarcadores em 

óleos brutos (Love et al., 1995; Peters e Fowler, 2002; Damas et al., 2009; Eiserbeck et al., 

2012; Nielsen et al., 2012), alguns com ênfase nas correlações geoquímicas que esses 

biomarcadores podem fornecer (Hwang, 1990; Lima et al., 2007; Azevedo et al., 2009; 

Scholz-Böttcher et al., 2009; Asif et al., 2011; Heckmann et al., 2011; Duan, 2012; Escobar et 

al., 2012). 
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1.4.4.1 – Razão Isoprenóides e n-alcanos 

Os principais isoprenóides identificados em óleos brutos são o Pristano (Pr) e Fitano 

(Ft). A razão entre eles (Pr/Ft) indica a oxicidade do ambiente deposicional. Segundo Peters et 

al. (2005), os valores da razão Pr/Ft normalmente se encontram na faixa entre 0,8 e 3,0, sendo 

que para ambientes óxidos característicos de matéria orgânica terrestre a razão pristano/fitano 

é maior que 1,0, enquanto que para ambientes anóxidos, comumente hipersalinos ou 

carbonáticos, a razão pristano/fitano é aproximadamente 0,8. Como indicativo de maturação 

do óleo em estudo pode se relacionar as razões entre isoprenóides e n-alcanos, como sugere 

Azevedo et al. (2009) em seu trabalho, citando que os n-alcanos são preferencialmente degra-

dados em relação aos outros compostos, tais como os isoprenóides acíclicos, pristano e fitano. 

As razões entre os isoprenóides, pristano e fitano, e os n-alcanos (pristano/n-C17 e fitano/n-

C18) são utilizadas para avaliar o grau de biodegradação. Em óleos de biodegradação 

moderada, essas razões apresentam valores mais elevados que os óleos não-biodegradados. 

Porém, em óleos que apresentam biodegradação severa, as razões tendem a zero devido à 

ausência destes compostos, observando apenas uma curva na linha base do cromatograma, 

mais conhecida como mistura complexa de compostos não resolvidos (Unresolved Complex 

Mixture - UCM).  

 

1.4.4.2 – Razão CPI 

A CPI ou IPC (Índice Preferencial de Carbono) é uma relação entre os n-alcanos 

ímpares e pares da matriz petrolífera em estudo, e é dada pela equação de Peter e Moldowan, 

(1993). 

                                                                                    

O índice de CPI sugere informações sobre o ambiente deposicional da rocha geradora, 

indicando a predominância de n-parafinas ímpar ou par. Resultados de CPI>1 indicam uma 

predominância de n-parafinas ímpares em relação às pares, tendo como característica óleos de 

origem lacustre, enquanto resultados de CPI<1 indicam a predominância de n-parafinas pares 

sobre as ímpares, sugerindo origem marinha para esses óleos. 
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1.4.4.3 – Razão entre Hopanos 

A isomerização na posição C-22 (22R e 22S) nos homo-hopanos (hopanos com 31 a 

35 átomos de carbono; H31-H35) pode ser utilizada para avaliar o grau de evolução térmica de 

óleos brutos. É calculada a proporção entre o epímero de configuração biológica (22R) e 

geológica (22S) pela razão 22S/(22R+22S). Os valores variam de 0-0,6 (faixa de equilíbrio de 

0,57-0,62) durante a evolução térmica, alcançando este valor antes do pico de geração de óleo 

(Peter et al., 2005; Azevedo et al., 2009). 

 

1.4.4.4 – Razão entre Esteranos 

Os parâmetros 20S/(S+R) C29 esterano e ββ/(ββ+αα) C29 esterano também são 

indicativos de evolução térmica. A comparação entre estes dois indicadores pode ser utilizada 

para frações geradas a diferentes temperaturas e tempos de uma ou mais rochas geradoras. 

Com o aumento da maturação térmica, a isomerização no C20 de configuração 5α,14α,17α(H)-

C29 esterano, existente nos precursores esteroidais dos organismos vivos, é convertida em uma 

mistura de configurações R e S. A razão de isomerização aumenta de zero para 

aproximadamente 0,5, sendo o valor de equilíbrio de 0,52-0,55 (Peter et al., 2005; Seifert e 

Moldowan, 1986; Azevedo et al., 2009). A biodegradação em óleos interfere nos valores 

desta razão, devido à remoção seletiva de epímeros. Com o aumento da maturação, a 

isomerização nas posições C14 e C17 do C29 esterano 20S e 20R aumenta a razão ββ/(ββ+αα) 

de zero para aproximadamente 0,7, cujos valores de equilíbrio se encontram entre 0,67 e 0,71 

(Peter et al., 2005; Azevedo et al., 2009). 

 

1.5 – Métodos Cromatográficos de Análises 

A medida que o século XX avançou, houve maior ênfase e confiança em abordagens 

instrumentais para a análise de petróleo, em particular, os métodos espectroscópicos e 

cromatográficos têm aumentado sua importância (Speight, 2002). A cromatografia é um 

método físico-químico de separação, identificação e quantificação que encontra aplicação em 

todos os ramos da ciência (Skoog, 2002). Para a identificação dos compostos de interesse, 

como biomarcadores, utiliza-se o espectrômetro de massas, que se baseia na ionização das 

moléculas por impacto de elétrons permitindo a obtenção do espectro de massas de cada 
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analito (Peters e Moldowan, 1993). Os resultados são apresentados na forma de um 

cromatograma, onde se observa a distribuição quantitativa dos compostos no eixo das 

ordenadas, através do tempo de retenção no eixo das abscissas (Regato, 2008).  

A Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/EM) é a 

combinação sinergética de duas das mais poderosas técnicas analíticas. A cromatografia 

gasosa separa os componentes da mistura em função do tempo, e o espectrômetro de massas 

fornece informações que ajudam na identificação estrutural de cada componente (Kitson et 

al., 1996). Em trabalhos com óleos brutos a CG/EM pode fornecer dados da composição de 

hidrocarbonetos, sendo possível determinar rotineiramente hidrocarbonetos do metano 

individual (CH4) para o heptano (C7H16) e aromáticos individuais que tem ebulição abaixo de 

165 °C e ainda obter uma distribuição completa de parafinas normais de até C50
 (Speight, 

2002). 

Em seu trabalho, Damas et al. (2009) apresentou uma metodologia analítica para a 

identificação de hidrocarbonetos em suas frações de n-alcanos e hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA) de petróleo em amostras de sedimentos marinhos, caracterizando-as a 

partir da técnica de CG/EM. Fabbri e Vassura (2006) sugerem o acoplamento da pirólise 

rápida em combinação com a CG/EM, para serem aplicadas de forma útil e rápida na 

estimativa de HPA a partir do aquecimento de matéria orgânica em condições específicas.  

Com um número grande de compostos e com a alta complexidade de alguns destes, 

amostras petroquímicas tem sido estudadas a partir de técnicas cromatográficas mais 

avançadas, como a cromatografia gasosa bidimensional abrangente (CG x CG), descrita em 

diversos trabalhos como uma das técnicas analíticas promissoras na caracterização destas 

matrizes, bem como na identificação de biomarcadores e correlações geoquímicas (Frysinger 

and Gaines, 2001; Mühlen et al., 2006; Aguiar et al., 2010; Ávila et al., 2010; Tran et al., 

2010; Ventura et al., 2010; Silva et al., 2011; Ventura et al., 2011; Huitong et al., 2012; 

Oliveira et al., 2012 a,b; Ventura et al., 2012).  
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1.6 – Métodos de Caracterização do Óleo Bruto 

 

1.6.1 - Craqueamento Térmico (Pirólise Analítica) 

Pirólise analítica é uma técnica de caracterização de determinado material, na ausência 

de oxigênio, pelas reações de degradação químicas induzidas por energia térmica. Esse 

processo resulta em um conjunto de pequenas espécies moleculares, as quais são relacionadas 

à composição da amostra original (Silvério et al., 2008). Segundo Silvério et al. (2008), a 

pirólise analítica tem sido aplicada em diversos estudos com variadas matrizes, podendo ser: 

 Biológicas 

 Materiais poliméricos sintéticos 

 Geoquímicas 

 Alimentos e produtos relacionados à agricultura 

 Ambientais 

 Ciência forense 

 Análise de produtos da madeira 

 

De 1948 aos dias atuais, os acoplamentos de um sistema de degradação térmica 

(pirólise) a um espectrômetro de massas e a um cromatógrafo a gás resultaram, 

respectivamente, nas técnicas conhecidas como pirólise acoplada à espectrometria de massas 

(Pi-EM) e pirólise acoplada à cromatografia em fase gasosa (Pi-CG) (Silvério et al., 2008). 

Um dos pesquisadores percursores na utilização da pirólise analítica foi Gordon D. Love e seu 

grupo, em um dos seus trabalhos investigou o efeito da pirólise em dois xistos betuminosos e 

duas amostras de linhites Turcos (combustível fóssil entre o nível do carvão e a turfa), 

concluindo que com a aplicação da pirólise a 500 °C a concentração de alcanos aumentaram 

em todas as amostras (Ekinci et al., 1992). Love et al. (1995) utilizou a hidropirólise na 

liberação de biomarcadores da classe dos alcanos a partir de amostras de querogênio do tipo I. 

A aplicação da hidropirólise também foi aplicada por Lockhart et al. (2008), em parceria com 

Gordon D. Love, no objetivo de fornecer informações de evolução térmica entre hopanos e 

esteranos em um conjunto de querogênio do tipo II. 

Atualmente pode-se encontrar o acoplamento das técnicas analíticas de cromatografia 

e espectrometria de massas à pirólise analítica, que resulta na técnica de pirólise acoplada a 
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cromatografia gasosa com espectrometria de massas (Pi-CG/EM). Nas tradicionais Pi-

CG/EM, a amostra biológica é decomposta termicamente em atmosfera inerte para dar 

fragmentos voláteis suscetíveis a análise CG/EM (Fabbri e Vassura, 2006). Para esse 

acoplamento de técnicas analíticas, duas diferentes configurações são possíveis: on-line, onde 

o aparelho CG/EM está diretamente ligado ao pirolisador; off-line, onde o pirolisador é 

desconectado do aparelho CG/EM, e o produto da pirólise são capturados antes da análise 

(Fabbri e Vassura, 2006). Durante a pirólise, as moléculas podem reagir das seguintes 

maneiras: fragmentando-se de forma aleatória (cisão de cadeia), formando monômeros, 

dímeros, trímeros, tetrâmeros e pentâmeros; de forma única, produzindo apenas monômeros 

(despolimerização); ou por meio da eliminação de grupos ligados à cadeia principal (Silvério 

et al., 2008).  

Em função da complexidade da composição de óleos e querogênios, a pirólise 

analítica apresenta-se como uma alternativa simples e rápida para a caracterização de 

amostras geoquímicas (Silvério et al., 2008). Sistemas de pirólise analítica off-line tem 

demonstrado uma ampla gama de aplicações, como por exemplo, na determinação de 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) em xisto (Fabbri e Vassura, 2006). Com base 

nesta técnica e nas possibilidades de aplicações, como reportado por Pan et al. (2009) no 

estudo da pirólise de querogênio em sistema fechado, sob diferentes condições, das quais 

possibilitaram determinar quais condições influenciam diretamente na maturação da matéria 

orgânica propondo o estudo geoquímico orgânico da bacia sedimentar Sergipe – Alagoas. 

Outra técnica que vem sido empregada como pirólise analítica é a Hidropirólise, que 

de acordo com Snape et al. (2003), foi utilizada obtendo-se rendimentos muito mais elevados 

de liberação de hidrocarbonetos alifáticos (incluindo n-hidrocarbonetos, hopanos, esteranos, e 

metil-esteranos) de querogênio imaturo, em relação a outros métodos tradicionais de pirólise. 

Ainda buscando melhores resultados na análise de matrizes petrolíferas, Gonzáles-Vila et al. 

(2001) cita que a pirólise acoplada a cromatografia gasosa e espectrometria de massas (Pi-

CG/EM), tem sido um dos métodos mais utilizados para a caracterização molecular de rotina 

e tipagem qualitativa de querogênio durante as duas últimas décadas. Pan et al. (2009) 

descreve em seu trabalho os efeitos catalíticos de carbonatos e minerais de argila, ou seja, de 

calcita, dolomita, caulinita e montmorilonita, sobre geração de hidrocarbonetos a partir de 

querogênio durante experimentos de laboratório na presença de água usando um sistema de 

pirólise confinado. 
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A hidropirólise catalítica tem desenvolvido ao longo da última década como uma 

excelente técnica para liberação da ligação covalente de biomarcadores alifáticos a partir de 

geomacromoléculas orgânicas, minimizando alterações de sua estereoquímica (Sonibare et 

al., 2009). Em seu estudo, Fabbri e Vassura (2006) investigou o uso da pirólise analítica por 

filamento aquecido para a quantificação absoluta de HPA’s a partir da pirólise de materiais 

orgânicos, utilizando um aparelho off-line simples. Outro trabalho envolvendo a pirólise 

analítica foi desenvolvido por Gonzáles-Vila et al. (2001), que utilizou a metilação de pirólise 

para fornecer informações sobre as frações polares, delimitando a estrutura macromolecular 

de querogênios através de ligações de éster e éter, afim de produzir produtos derivatizados 

que são mais passíveis a análise por Cromatografia Gasosa. 

 

1.6.2 – Método SARA 

Devido a grande complexidade de amostras de petróleo (óleo bruto), técnicas de 

separação foram desenvolvidas e são utilizadas a fim de caracterizar suas frações. A mistura 

de hidrocarbonetos é altamente complexa. Compostos parafínicos, naftênicos, e estruturas 

aromáticas podem ocorrer na mesma molécula, e a complexidade aumenta com o aumento 

dos intervalos de ebulição das frações de petróleo (Speight, 2002). A Tabela 3 mostra a 

característica de algumas frações do petróleo, a partir de sua subdivisão em meio aos 

materiais naturais, seus derivados e produtos manufaturados. 

 

TABELA 3 - Subdivisão do petróleo e materiais semelhantes em vários subgrupos (Speight, 

2006) 

Materiais Naturais Materiais Derivados Materiais Manufaturados 
Gás Natural Saturados Óleo Cru Sintético 

Petróleo Aromáticos Destilados 
Óleo Pesado Resinas Óleo Lubrificante 

Betume Asfaltenos Cera 
Asfaltita Carbenos Resíduos 

Asfaltóide Carboides Asfalto 
Ozocerita (cera natural)  Coque 

Querogênio  Pinche 
Carvão  Breu 
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A porção de petróleo que é solúvel em pentano ou heptano, por exemplo, é muitas 

vezes denominada de malteno. Esta fração pode ser ainda subdividida por percolação através 

de qualquer material de superfície ativa com o objetivo de se obter uma fração específica do 

óleo, como por exemplo, saturados, aromáticos e resinas (Speight, 2006). Análise da 

composição de óleos brutos pode ser interminavelmente complexa; a quantidade de detalhes 

coletadas devem ser ditada através da aplicação para quais os dados forem necessária, um 

esquema simples de análise para dividir um óleo em suas frações saturadas, aromáticas, 

resinas e asfaltenos é denominado de método SARA (Pan et al. , 2009). O filtrado coletado a 

partir da separação dos asfaltenos é comumente denominado de malteno, que contém os 

restantes das três frações, saturados, aromáticos e resinas (Vazquez et al., 2000). Essas três 

frações são geralmente separadas utilizando colunas abertas de cromatografia líquida, através 

da percolação com solventes orgânicos. Outra técnica utilizada junto à metodologia SARA é a 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), segundo Islas-Flores et al. (2005), a CLAE e 

a cromatografia em coluna aberta pode ser usada para separar óleos brutos em frações do tipo 

hidrocarbonetos (por exemplo, saturados, aromáticos e resinas). 

Em seu trabalho Vazquez et al. (2000) realizou o fracionamento de um óleo bruto a 

partir do método SARA, separando inicialmente o Asfalteno por precipitação em n-pentano e 

em seguida fracionando os Saturados, Aromáticos e Resinas, em coluna cromatográfica aberta 

com sílica, percolando respectivamente para cada fração, n-pentano, Tolueno e 

Tolueno:Metanol (90:10). Os resultados mostraram que foi possível obter a composição do 

petróleo bruto a partir do ponto de vista das quatro famílias básicas de compostos, mostrando 

que essas frações tem uma profunda influencia sobre a estabilidade de um óleo. 

 

1.6.2.1 – Fração Saturados 

A primeira etapa do fracionamento em coluna cromatográfica se dá para obtenção da 

fração Saturados do óleo em estudo, o solvente utilizado na percolação geralmente é o n-

heptano. A fração Saturados consiste de material não polar que inclui hidrocarbonetos 

lineares, ramificados e cíclicos saturados (Fan e Buckley, 2002). Essa fração não inclui 

hidrocarbonetos de ligações duplas, e as ceras são consideradas uma subclasse dos saturados, 

consistindo principalmente em alcanos de cadeia linear que variam de C20 a C30. 
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1.6.2.2 – Fração Aromáticos 

No fracionamento pelo método SARA, após a retirada da fração de Saturados, é 

possível com o uso de solventes orgânicos como o Tolueno, por percolação, obter a fração de 

Aromáticos para um determinado malteno proveniente de um óleo bruto. A fração de 

aromáticos é composta por hidrocarbonetos que contenha um ou mais núcleo aromático, tal 

como benzeno, naftaleno e sistemas com anel fenantreno, que podem estar ligados com anéis 

naftaleno ou cadeias laterais parafínicas (Speight, 2006). Segundo Fan e Buckley (2002) a 

fração de aromáticos se caracteriza por conter em sua estrutura um ou mais anéis aromáticos, 

sendo assim mais polarizáveis. Nos óleos brutos a fração de aromáticos é comum em todos 

eles, contendo em geral anéis de cicloalcanos juntamente com anéis aromáticos adicionais, 

podendo ser classificados como mono-, di-e tri-aromáticos, a depender do número de anéis 

presentes na molécula. 

 

1.6.2.3 – Fração Resinas 

As duas frações resultantes (após a retirada da fração de Saturados e Aromáticos), 

resinas e asfaltenos, têm substituintes polares, e a distinção se dá pela insolubilidade da fração 

asfaltênica em excesso de n-heptano (ou pentano), de modo que as frações resinóicas são 

miscíveis nesses solventes orgânicos (Fan e Buckley, 2002). Resinas são definidas como a 

fração retida por sólidos polares, tais como sílica ou alumina que eluem com misturas de 

solventes polares como, por exemplo, uma mistura de Tolueno:Metanol 90:10. Resinas são 

conhecidas por manter a estabilidade coloidal do petróleo bruto, dispersando a fração de 

asfaltenos no resto dos constituintes apolares do óleo (Islas-Flores et al., 2005). Ácidos 

naftênicos são comumentes considerados parte da fração Resinas e sua exploração necessita 

da percolação com um solvente de maior polaridade em relação ao que se utiliza para 

obtenção da fração resinóica. 

 

1.6.2.4 – Fração Asfaltenos 

O termo asfalteno é utilizado para designar macromoléculas do petróleo de alta massa 

molecular. Em geral, é conhecido que a estrutura molecular básica dos asfaltenos é formada 

por unidades poliaromáticas condensadas juntamente com cadeias alifáticas nos ou entre os 



21 

 

anéis aromáticos (Azevedo et al., 2009). Asfaltenos em petróleo são propensos a causar várias 

dificuldades técnicas na produção de petróleo, refino e transporte (Islas-Flores et al., 2005). 

Em qualquer um dos métodos para a determinação do teor de asfalteno, o óleo bruto ou algum 

subproduto (como de asfalto) é misturado em um grande excesso (geralmente maior que 30 

volumes de hidrocarbonetos por volume de amostra) de hidrocarboneto de ponto de ebulição 

baixo tal como n-pentano ou n-heptano (Speight, 2002), geralmente separado por 

centrifugação. 

Os asfaltenos e as resinas são os componentes petrolíferos com a mais elevada 

aromaticidade, polaridade, peso molecular e conteúdo heteroatómico, sendo o resto do óleo 

composto das frações não polares saturadas e aromáticas com menor peso molecular (Islas-

Flores et al., 2005). Em relação à fração asfaltênica, segundo Sonibare et al. (2009), diversas 

técnicas têm sido aplicadas a fim de liberar as porções de hidrocarbonetos alifáticos presos 

dentro da estrutura de poliaromáticos dessa fração. 
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2 – OBJETIVOS 

 

2.1 – Objetivo Geral 

Investigar as características químicas de blendas de óleos brutos que apresentam 

diferentes aspectos de exploração, provenientes da estação Oiteirinhos II, pertencente a UO-

SEAL (Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe-Alagoas) da Petrobras, 

localizada na cidade de Carmópolis/SE.  

 

2.2 – Objetivos Específicos 

  Submeter ao processo de micropirólise rápida amostras de blendas de óleos brutos e 

respectivos asfaltenos provenientes da estação de Oiteirinhos II na bacia sedimentar 

Sergipe – Alagoas; 

 Caracterizar as blendas, asfaltenos e seus pirolisatos através das técnicas analíticas de IV, 

UV, TGA, EDX, MALDI-TOF-MS, CG/EM, CG-DIC e CG x CG; 

 Realizar o fracionamento das blendas aplicando a metodologia SARA (Saturados, 

Aromáticos, Resinas e Asfaltenos); 

 Avaliar a composição química das blendas de óleos brutos e pirolisatos com vista no 

estudo de Biomarcadores, analisando sua relação com a geoquímica orgânica da bacia 

sedimentar Sergipe – Alagoas; 

 Tratar os dados com métodos quimiométricos. 
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3 - JUSTIFICATIVA 

Este trabalho é de suma importância vista a problemática apresentada pelos técnicos 

da UO-SEAL em relação as blendas de óleos brutos provenientes da Estação de Oiteirinhos II. 

Nesta estação existem 4 linhas principais com a entrada das blendas, das quais uma delas, a 

linha 3 (blenda CEOL 3), apresenta diferentes aspectos visuais (maior concentração de água e 

gás provenientes do processo de extração) e de viscosidade em relação as outras blendas em 

estudo, levando a necessidade de uma maior injeção de desemulsificante para tratamento das 

emulsões com interação água-óleo, conforme relato dos técnicos. 

Devido à necessidade de caracterização associada à compreensão das interações água-

óleo na formação de emulsões, visando a otimização dos processos de tratamento de 

exploração e refino da UO-SEAL da Estação de Oiteirinhos II, este trabalho realiza a 

caracterização química das quatro blendas de óleos brutos, utilizando técnicas analíticas 

convencionais e avançadas nas amostras, visando elucidar a problemática associada ao 

processo de emulsificação dos óleos apresentada pelos técnicos da estação. 
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4 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 – Campo de Estudo 

O local de estudo foi a estação coletora da PETROBRAS de Oiteirinhos II, situado no 

município de Carmópolis no estado de Sergipe, Nordeste do Brasil, distante a 30,6 km da 

capital do estado, Aracaju (Figura 5). A estação de petróleo é pertencente a UO-SEAL 

(Unidade de Operações de Exploração e Produção de Sergipe-Alagoas) da PETROBRAS, que 

compõe em sua estação coletora quatro linhas de entrada de blendas de óleos brutos.  

 

FIGURA 5 - Representação do campo de estudo na cidade de Carmópolis-SE (A), com 

ênfase na localização do campo de Carmópolis na Bacia Sedimentar Sergipe-Alagoas (B) 

 

FONTE: BDEP, 2012. 

 

Na Figura 5-B está representado através da coloração verde claro, o posicionamento 

do campo de Carmópolis, pertencente a formação geológica da bacia sedimentar Sergipe-

Alagoas. A Tabela 4 mostra alguns indicadores sócio-demográficos do município onde está 

localizado o campo de estudo da UO-SEAL. 
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TABELA 4 - Características Geográficas do município de Carmópolis-SE 

População 2010 13.503 
Unidade Federativa Sergipe 

Área de Unidade Territorial (km2) 42,905 
Densidade Demográfica (hab./km2) 294,15 

Gentílico Carmopolense 
Clima Tropical 

Altitude (m) 13 
FONTE: IBGE, 2010. 

 

4.2 – Características Geoquímicas da Bacia Sergipe-Alagoas 

Segundo o Serviço Geológico do Brasil (CPRM, 2004) a característica geológica em 

função das coberturas Fanerozóicas da bacia Sergipe-Alagoas no município de Carmópolis-

SE se dá pelo Éon Fanerozóico, Era Mesozóico do Período Cretáceo, com aproximadamente 

65 milhões de anos. Pertencente ao Grupo Sergipe (K1tm), faz parte dos Membros Taquari e 

Maruim Indiscriminados (tm): calcilutito e folhelho interestratificados; calcarenito e 

calcirrudito oncolítico e oolítico. 

A Figura 6 mostra o local de estudo e a distribuição de poços de perfuração onshore 

no município de Carmópolis, estado de Sergipe.  
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FIGURA 6 - Limites do campo de Carmópolis-SE (A) e Distribuição de poços de exploração 

pela UO-SEAL da PETROBRAS (B) 

 

FONTE: BDEP, 2012. 

 

 Na Figura 6-A é possível observar a diferença da formação deste campo em relação 

aos campos vizinhos caracterizados pelo Grupo Barreiras: arenito argiloso a conglomerático, 

argilito puro a arenoso e conglomerado. É possível notar na Figura 6-B a concentração dos 

poços de exploração onshore na região onde se localiza a estação da PETROBRAS de 

Oiteirinhos II. 

 

4.3 – Amostragem 

 Foram coletadas em 10/08/2011 na estação de estudo quatro amostras de blendas de 

óleos brutos, das linhas de transporte que dão entrada na estação. As linhas são uma 

composição (blend) de centenas de poços de exploração em terra. As blendas com BSW 

médio de 90% e grau API médio de 21, inicialmente foi coletado em uma garrafa de vidro 

com capacidade para 20 L. Aguardaram-se alguns instantes até a separação natural da fase 

<= Poços Perfurados 

   Estação Oiteirinhos II 
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aquosa a qual foi retirada pela parte inferior da garrafa. As amsostras sobrenadante foi então 

transferidas para uma bombona plástica com capacidade para 5 L e em seguida as amostras 

foram encaminhadas ao laboratório. No laboratório uma alíquota de ~ 40 mL das amostras 

foram imediatamente centrifugados à 2500 rpm, afim de retirar os resíduos de água advindos 

do procedimento de exploração e finalmente acondicionados em frasco de vidro 

hermeticamente vedados com septo de PTFE/Silicone para a posterior caracterização. Em 

termos de nomenclatura para o desenvolvimento deste trabalho, as amostras foram 

identificadas como CEOL 1, CEOL 2, CEOL 3 e CEOL 4, respectivamente para as coletas 

das blendas nas linhas 1, 2, 3 e 4 da estação coletora de Oiteirinhos II. 

 

4.4 – Caracterização 

As blendas foram caracterizadas determinando-se o teor de asfaltenos, o 

fracionamento pelo método SARA, e a obtenção da densidade. As blendas de óleos brutos e 

seus respectivos asfaltenos foram submetidas a diferentes técnicas analíticas convencionais e 

avançadas, como a micropirólise off-line, Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de 

Massas (CG/EM), Cromatografia Gasosa com Detector por Ionização de Chama (CG-DIC), 

Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente (CG x CG), Termogravimetria (TGA), 

Espectroscopia no Infravermelho (IV), Espectroscopia no Ultravioleta (UV), e Espectrometria 

de Massas por Tempo de voo com Desorção-Ionização a Laser Assistida por Matriz (MALDI-

TOF-MS) conforme procedimentos descritos a seguir.  

 

4.4.1 – Densidade das Blendas de Óleos Brutos 

A densidade das blendas de óleos brutos foi obtida pelo método do picnômetro, em 

procedimento laboratorial realizado em condições ambiente de 18 °C. O sistema volumétrico 

foi calibrado empregando-se água destilada como referência. O sistema volumétrico vazio, 

com água e com amostra tiveram suas massas medidas em uma balança analítica. A densidade 

da água utilizada no procedimento de calibração a temperatura de 18 °C foi de 0,9986 g mL-1. 

 

 



28 

 

4.4.2 – Teor de Asfaltenos 

O teor de asfaltenos foi determinado pela pesagem de aproximadamente 500 mg das 

blendas de óleos brutos em um tubo de ensaio e acréscimo de 20 mL de n-heptano. O sistema 

foi agitado gentilmente por 30 s obtendo-se os asfaltenos dispersos no malteno. A mistura foi 

deixada em repouso por 24 h. Em seguida o sistema foi centrifugado durante 5 min sob 

rotação de 2000 rpm em centrífuga, obtendo-se o asfalteno por precipitação. O produto obtido 

foi lavado quatro vezes nas mesmas condições descritas anteriormente para eliminar possíveis 

interferentes que podem ficar adsorvidos em sua superfície, foi seco em estufa durante 6 h e 

sua massa determinada em balança analítica (Azevedo et al., 2009). 

 

4.4.3 – Desenvolvimento e Aplicação do Método SARA 

A metodologia para o fracionamento das blendas de óleos brutos (SARA) consistiu da 

adaptação do método proposto por Vasquez e Mansoori (2000).  

Para a separação SARA, uma alíquota de 250 mg da blenda foi submetido a 

precipitação dos asfaltenos em um total de 40 mL de n-heptano (quatro adições de 10 mL 

cada). As frações solúveis (malteno) de cada amostra foram então transferidas para um balão 

de fundo redondo com junta esmerilhada com capacidade para 50 mL, com sua massa 

previamente determinada em balança analítica, e então concentradas a pressão reduzida com o 

auxílio de um evaporador rotatório com banho termostatizado operando a 60 °C e 

posteriormente seca a temperatura ambiente até massa constante para a determinação da 

fração de Compostos Livres (CL). O malteno de cada blenda foi então solubilizado em 5 mL 

de n-heptano e transferido com o auxílio de uma pipeta Pasteur  para uma coluna 

cromatográfica aberta de vidro de 1,5 cm de diâmetro por 20 cm de comprimento, 

previamente preenchida com aproximadamente 6,3 g de sílica flash G60 (70-230 mesh) 

empacotada com o auxílio de n-heptano, compreendendo o preenchimento de 

aproximadamente 5 cm da coluna cromatográfica. Deixou-se o solvente percolar sob ação da 

gravidade até próximo a superfície da sílica. Então eluíu-se respectivamente com, 40 mL de 

n-heptano (fração de Saturados), 40 mL de Tolueno (fração de Aromáticos), 40 mL de 

Tolueno:MeOH-90:10 (fração Resinas), respeitando-se o limite de eluição dos solventes e 

coletando-se as frações separadamente em frasco de vidro fechado com tampa e septo de 

PTFE/Silicone. Para certificar a existência ou não de frações mais polares, ao final do 
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fracionamento, a coluna foi eluída com 40 mL de MeOH. As frações coletadas foram 

transferidas para balões de 50 mL, e então concentradas a pressão de aproximadamente 400 

mm Hg em rotoevaporador com temperatura variando entre 40-100 ºC, sendo posteriormente 

determinada em balança analítica suas massas. A Figura 7 apresenta o esquema de etapas na 

realização do método SARA. 

 

FIGURA 7 - Procedimento para o fracionamento SARA das blendas de óleos brutos 

 

 

4.4.4 – Sistema off-line de Micropirólise 

O sistema off-line de micropirólise rápida (Figura 8), foi confeccionado em 

laboratório, através da utilização de um tubo de vidro borosilicato (100 mm x 4 mm), o qual 

foi enrolado em uma resistência de Níquel-Cromo (8 Ω) com capacidade para atingir 500 °C 
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em frações de segundos, sendo determinada através da potência e tensão aplicada. Uma das 

extremidades do tubo foi acoplada a uma linha de nitrogênio, com fluxo constante de 1,5 mL 

min-1, podendo ser variado, e na outra extremidade foi acoplado um cartucho contendo 

material adsorvente, funcionando como “trap” para o pirolisato (produto da pirólise). A 

micropirólise também foi aplicada variando para fluxo constante de nitrogênio de 10 mL min-

1. 

 
FIGURA 8 - Sistema off-line de micropirólise 

 
 

4.4.5 – Aplicação da Micropirólise off-line 

Com o sistema off-line de micropirólise operando, foram depositados 

aproximadamente 10 mg da blenda em um pedaço de lã de vidro e a mesma foi transferida 

para o interior do tubo de vidro no início da secção da resistência. O sistema de nitrogênio foi 

acionado para a purga do sistema. O tubo contendo material adsorvente previamente ativado 

foi acoplado na outra extremidade e o sistema de resistência foi então acionado durante um 

período de 30 segundos. Os ensaios foram realizados empregando-se carvão ativo como 

material adsorvente, ativado em mufla a temperatura de 250 °C. Após os ensaios de 

micropirólise, os compostos retidos no adsorvente foram eluídos com solvente diclorometano 

(DCM), obtendo-se uma solução de 1 mL em balão volumétrico e posteriormente 

submetendo-as a análise por CG/EM nas condições descritas no item 4.4.11.  

Na análise dos asfaltenos isolados no item 4.4.2, aproximadamente 10 mg de amostra 

foram utilizadas na micropirólise off-line seguindo o mesmo procedimento descrito 

anteriormente para as blendas. Os pirolisatos obtidos foram analisados por CG-DIC segundo 

item 4.4.12. 
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4.4.6 – Termogravimetria (TGA) 

As análises de TGA foram realizadas nas blendas e respectivos asfaltenos em 

equipamento da marca Shimadzu, modelo TGA-50, utilizando N2 como gás de purga com 

fluxo de 40 mL min-1. Cerca de 8 mg de amostra foi aquecida da temperatura ambiente a 900 

°C em uma taxa de 10 °C min-1. 

 

4.4.7 – Espectroscopia no Infravermelho 

Foram realizadas análises das blendas e seus respectivos asfaltenos por IV, na faixa 

espectral de 400-4000 cm-1 em equipamento da marca Perkin Elmer, modelo Spectrum BX 

FTIR System. Na análise das blendas foram preparados filmes com pastilha de KBr. Para os 

asfaltenos, o sólido foi macerado em meio a KBr com Gral e pistilo de ágata e em seguida 

submetido a prensa hidráulica, originando assim, uma pastilha para análise. O branco das 

análises foi realizado empregando uma pastilha sem a inclusão da amostra. 

 

4.4.8 – Espectroscopia no Ultravioleta 

 

4.4.8.1 – Blendas de Óleos Brutos 

As soluções das blendas foram preparadas a partir da pesagem de 100 mg da amostra 

em balão volumétrico de 10 mL (10 mg mL-1) e aferimento do volume total com THF. Para 

um ajuste nas condições de análise por UV, cada solução foi diluída 100 vezes (0,1 mg mL-1) 

em THF. O equipamento utilizado nas análises é de marca Thermo Scientific, modelo 

Genesys 10UV Scanning, sendo operado no modo de escaneamento, em um intervalo de 190-

400 nm na faixa do ultravioleta. O branco do sistema foi determinado empregando-se apenas 

THF. 
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4.4.8.2 – Asfaltenos  

As soluções de análise foram preparadas em função dos valores médios do teor de 

asfaltenos determinados pelo método SARA, seguindo o procedimento de determinação das 

massas dos asfaltenos em balão volumétrico de 10 mL e aferimento do volume total com 

THF. Para um ajuste nas condições de análise por UV, cada solução foi diluída 100 vezes em 

THF. O equipamento utilizado nas análises é de marca Thermo Scientific, modelo Genesys 

10UV Scanning, sendo operado no modo de escaneamento, em um intervalo de 190-400 nm 

na faixa do ultravioleta. O branco do sistema foi determinado empregando-se apenas THF. 

 

4.4.9 - Espectrometria de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

As amostras de blendas foram caracterizadas por Espectrometria de Fluorêscencia de 

Raios X por Energia Dispersiva em equipamento da marca Shimadzu, modelo EDX-

720/800HS, equipado com um tubo gerador de raios X de ródio, um detector de silicone, um 

colimador de 10 mm e sistema de resfriamento com nitrogênio líquido. A faixa de trabalho 

variou entre os átomos Na-Sc (15 Kv) e Ti-U (50 Kv) compreendendo um intervalo de átomos 

com número atômico de 11-92, com tempo de análise total de 100 s, operando na forma quali-

quantitativa. O equipamento foi calibrado utilizando padrão de referência composto de liga 

metálica com Cr=18,395%, Mn=1,709%, Fe=70,718%, Ni=8,655%, Cu=0,278% e 

Mo=0,245%. Nas análises um filme da amostra é formado entre folhas de filme de Mylar 

(espessura 0,05 mm). A amostra é incidida por um feixe de Raios-X que excitam os elétrons 

de valência dos átomos os quais ao retornarem ao estado fundamental emitem radiação de 

Fluorescência de Raios-X que são receptadas em um detector seletivo para um comprimento 

de onda específico. 

 

4.4.10 - Espectrometria de Massas por Tempo de voo com Desorção-Ionização a 

Laser Assistida por Matriz (MALDI-TOF-MS) 

A técnica de MALDI-TOF-MS foi realizada em equipamento Espectrômetro de 

Massas MALDI-TOF Autoflex III (Bruker Daltonics, Billerica, MA, USA), com laser 

Nd:YAG a 355 nm com frequência de 100 Hz. As amostras de blendas foram preparadas por 

solubilização em THF (100 mg mL-1), sendo aplicadas diretamente na placa MALDI:MTP 
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384 ground steel  (Bruker) pelo método da gota seca. A aquisição de dados se deu em modo 

refletido positivo, com voltagem de aceleração de 19 kV em uma faixa de detecção de 60-

1000 Da. Para o processamento de dados foi utilizado o Programa FlexAnalysis Versão 3.0 

(Bruker Daltonics). Foram testadas as matrizes Ácido 3-indoleacrílico (3-IAA) e 9-

Cianoantraceno (9-CA) nas análises. 

 

4.4.11 – Cromatografia Gasosa acoplada a Espectrometria de Massas (CG/EM) 

Foi preparada uma solução em balão volumétrico de 1 mL, contendo 10 mg da blenda 

dissolvidos em n-heptano até aferimento (10 mg mL-1). As análises foram realizadas em um 

CG/EM (Shimadzu, modelo GCMS-QP5050A) de acordo com condições apresentadas na 

Tabela 5. 

 

TABELA 5 - Parâmetros cromatográficos aplicados na análise das blendas, seus pirolisatos e 

asfaltenos, em cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas (CG/EM) da marca 

Shimadzu, modelo GCMS-QP5050A 

 

 As amostras foram analisadas nos modos: varredura linear (SCAN) e monitoramento 

seletivo de íons (MSI). Para a análise no modo SCAN, utilizou-se uma faixa de detecção de 

40 a 550 Daltons. Para a análise por MSI, foram selecionados os íons com razão m/z 177, 191, 

217, 231 e 259 referentes aos íons característicos das classes dos biomarcadores: terpanos 

pentacíclicos, terpanos tricíclicos e tetracíclicos, esteranos regulares, 4-metil-esterano e 

diasteranos, respectivamente, sendo os resultados apresentados na forma do cromatograma de 

monitoramento seletivo de íons (MSI). 

Coluna DB - 5MS (5% difenil, 95% dimetil 
polisiloxano) com 30 m, 0,25 mm ID, 0,25 µm 

Programação de temperatura do forno 60°C (3,0 min); 7 °C até 310 °C (14,0 min) 

Temperatura do Injetor 250 °C 
Modo de Operação Splitless – 1,0 min 

Gás de arraste Hélio (99,999% de pureza) 
Fluxo do gás de arraste 1,20 mL.min-1 (71,8 kPa) 

Temperatura da Interface 300 °C 
Volume de injeção 1 µL 
Tempo de Análise 52,71 min 
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4.4.12 – Cromatografia Gasosa com Detector de Ionização por Chama (CG-DIC) 

Foi preparada uma solução em balão volumétrico de 1 mL, contendo 10 mg da blenda 

dissolvidos em n-heptano até aferimento (10 mg mL-1). As análises foram realizadas em um 

CG-DIC (Shimadzu, modelo GC-17A) de acordo com condições apresentadas na Tabela 6. 

 

TABELA 6 - Parâmetros cromatográficos aplicados na análise das blendas em cromatógrafo 

a gás com detector de ionização por chama (CG-DIC) da marca Shimadzu, modelo GC-17A 

 

4.4.13 – Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente (CG x CG) 

O sistema CG x CG-DIC empregado foi um LECO/Agilent 7890A equipado com um 

forno secundário e modulador de duplo estágio operando com N2 líquido. A aquisição e o 

processamento de dados foram realizadas com o software ChromaTOF 4.34. O conjunto de 

colunas CG consiste de HP-5ms (30 m x 0,25 mm d.i., 0,25 µm) na primeira dimensão e uma 

DB-17 (1,5 m x 0,1 mm d.i., 0,1 µm) na segunda dimensão. As condições para a primeira 

dimensão foram: Modo Split (1:20) com injeção de 1,0 µL a 290 °C, utilizando Hidrogênio 

como gás de arraste a uma taxa constante de 1 mL min-1. A programação da temperatura do 

forno primário: 70 °C (1 min), rampa de 20 °C min-1 até 170 °C, rampa de 2°C min-1 até 300 

°C (10 min). A programação da temperatura do forno secundário: 80 °C (1 min), rampa de 20 

°C min-1 até 180 °C, rampa de 2°C min-1 até 300 °C (15 min). O período de modulação foi de 

8 s, com 2 s de duração do pulso quente e 2 s do pulso frio, entre os estágios.  

As amostras de blendas foram submetidas à análise por CG x CG-DIC em uma 

concentração de 100 mg mL-1 com solubilização em n-heptano. As frações Saturados e 

Coluna DB - 5MS (5% difenil, 95% dimetil 
polisiloxano) com 30 m, 0,25 mm ID, 0,25 µm 

Programação de temperatura do forno 50 °C (3,0 min); 5 °C até 250 °C (10 min) 

Temperatura do Injetor 250 °C 
Temperatura da Coluna 50 ºC 

Temperatura do Detector 280 ºC 
Modo de Operação Split 

Gás de arraste Hélio 
Fluxo do gás de arraste 1,0 mL  min-1 (83 kPa) 

Volume de injeção 1 µL 
Tempo de Análise 53 min 



35 

 

Aromáticos das blendas obtidos pelo método SARA descrito no item 4.4.3 também foram 

analisadas separadamente. 

 

4.4.14 – Padronização para os n-alcanos 

A padronização consistiu na análise em triplicata do padrão de Hidrocarbonetos 

(DRH-008S-R2) da AccuStandard, compreendendo a faixa de n-octano ao n-tetracontano, 

mais pristano e Fitano, com finalidade de realizar a escolha da técnica cromatográfica com 

resultados mais apropriados para a distribuição de n-alcanos nas blendas e suas possíveis 

correlações. O padrão para análise foi preparado na concentração de 50 μg mL-1. Foram 

utilizadas as técnicas CG-DIC e CG/EM com condições de análises cromatográficas descritas 

na Tabela 7. 

 

TABELA 7 - Parâmetros cromatográficos aplicados na análise do padrão de n-alcanos em 

cromatógrafo a gás acoplado a espectrômetro de massas (CG/EM) da marca Shimadzu, 

modelo GCMS-QP5050A e cromatógrafo a gás com detector de ionização por chama (CG-

DIC) da marca Agilent, modelo 7890A 

 

 

 

 
CG/EM CG-DIC 

Coluna DB - 5MS (5% difenil, 95% 
dimetil polisiloxano) com 30 

m, 0,25 mm ID, 0,25 µm 

HP-5MS (30 m x 0,25 mm 
i.d., 0,25 µm) 

Programação de temperatura 
do forno 

40 °C (3,0 min); 6 °C/min até 
320 °C (20 min) 

50 °C (3,0 min); 7 °C/min até 
300 °C (22 min) 

Temperatura do Injetor 300 °C 290 °C 
Temperatura da Coluna 40 ºC 50 °C 

Temperatura do Detector 300 ºC 320 °C 
Modo de Operação Splitless Splitless 

Gás de arraste Hélio Hélio 
Fluxo do gás de arraste 1,0 mL  min-1 (83 kPa) 1,0 mL  min-1 (83 kPa) 

Volume de injeção 1 µL 1 µL 
Tempo de Análise 69,67 min 60,71 min 
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4.5 – Análise Estatística Multivariada 

As quatro amostras de blendas de óleos brutos foram exploradas a partir da análise 

estatística multivariada, utilizando a Análise de Componentes Principais (PCA) e Análise de 

Agrupamento Hierárquico (HCA). Os dados foram processados utilizando o software 

Statistica para Windows v. 7.0 (StatSoft Inc., USA). 
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5 – RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 – Densidade das Blendas de Óleos Brutos 

A Tabela 8 mostra os resultados referentes a determinação da densidade das blendas 

pelo método do picnômetro e medição do °API a temperatura de 18 °C, conforme descrito no 

item 4.4.1. 

 
TABELA 8 - Densidade e °API das blendas de óleos brutos coletados na estação de 

Oiteirinhos II da UO-SEAL 

AMOSTRA DENSIDADE (g mL-1) °API* 

CEOL 1 0,9369 19,32 

CEOL 2 0,9363 19,42 

CEOL 3 0,9737 13,62 

CEOL 4 0,9276 20,83 

* °API = (141,5/(densidade Blenda/densidade da H2O)18 °C) – 131,5 

 

A amostra CEOL 3 apresentou a maior densidade entre as quatro amostras em estudo, 

mostrando ser um óleo mais pesado em relação aos demais. Como apresentado na justificativa 

do item 3 deste trabalho, a qual reforça a formação de emulsões nesta amostra, necessitando 

consequentemente de uma maior injeção de desemulsificante, isto pode ser atribuído pela 

possível presença de uma maior quantidade de tensoativos naturais (asfaltenos, resinas, ácidos 

naftênicos, por exemplo), ou pelas diferentes características químicas destes tensoativos que 

estão associados diretamente a formação das emulsões. 

Fan e Buckley (2002) determinaram a densidade em cinco óleos brutos de regiões não 

especificadas, obtendo valores que variaram entre 0,8409-0,9161 g mL-1, com densidade de 

0,9161 g mL-1 para óleo com °API=22,6 com características semelhantes as blendas da 

Estação de Oiteirinhos II (°API=21). Em óleos Colombianos pesados com °API variando 

entre 0,6-13,8, as densidades obtidas por Molina et al. (2010), variaram de 0,9966 g mL-1 a 

1,0262 g mL-1, com densidades superiores as blendas de Oiteirinhos II, por serem mais 

pesados. 
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5.2 – Teor de Asfaltenos 

Durante o experimento foi proposto uma adaptação da metodologia de Azevedo et al. 

(2009), focando a redução de tempo e reagentes na determinação do teor de asfaltenos. A 

modificação consistiu na solubilização de 250 mg da blenda em um tubo de ensaio com 10 

mL de n-heptano. A mistura foi levada diretamente para centrifugação à 2500 rpm por 5 min, 

sendo o asfalteno separado por decantação (Figura 9).  

 

FIGURA 9 - Precipitação da fração asfaltênica das blendas de óleos brutos em n-heptano 

  

 

O procedimento de extração com adição de 10 mL de n-heptano seguida por 

centrifugação foi repetido quatro vezes a fim de eliminar as frações solúveis no solvente, 

obtendo-se após secagem em estufa a 60 °C durante 6 horas o teor de asfaltenos em cada 

amostra (Tabela 9). 
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TABELA 9 - Teor de asfaltenos para as blendas de óleos brutos 

AMOSTRA 
TEOR DE ASFALTENOS*M1 

% 
TEOR DE ASFALTENO*M2 

% 
MÉDIA 

% 

CEOL 1 8,43 7,39 7,91 

CEOL 2 4,11 4,39 4,25 

CEOL 3 6,50 7,74 7,12 

CEOL 4 3,65 4,37 4,01 
*M1 – METODOLOGIA 1, ADAPTADO DE AZEVEDO et al. (2009) 

*M2 - METODOLOGIA 2, SEGUNDO AZEVEDO et al. (2009) 

 

O maior teor de asfaltenos obtido foi encontrado na blenda CEOL 1, seguido do 

CEOL 3, com 7,91% e 7,12% de fração asfaltênica em sua composição, mostrando a princípio 

que simplesmente pelo o teor de asfaltenos não é possível justificar a hipótese da composição 

química composta de estruturas de alta massa molecular na amostra CEOL 3, levantada pelos 

valores obtidos na determinação da densidade da Tabela 8, já que a porção asfaltênica é 

responsável pela fração composta por macroestruturas nos óleos brutos. As outras duas 

amostras (CEOL 2 e CEOL 4) tiveram seus teores de asfaltenos inferiores a 5%. Na análise de 

sete amostras de óleos pesados, Bartle et al. (2013) determinou o teor de asfaltenos seguindo a 

metodologia ASTM (D2007-80), que consiste na precipitação dos asfaltenos em n-pentano, 

obtendo valores que variaram de 0,3 a 12% de fração asfaltênicas  nos óleos. 

 

5.3 – Fracionamento pelo Método SARA 

Estão apresentados na Tabela 10 os teores das frações de Asfaltenos, Compostos 

Livres, Saturados, Aromáticos, Resinas e Compostos Polares obtidos pelo método de 

fracionamento SARA descrito no item 4.4.3 a partir das amostras de blendas. 
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TABELA 10 - Teores do método SARA (Saturados, Aromáticos, Resinas, Asfaltenos, 

Compostos Livres e Compostos Polares) e recuperação 

      AMOSTRA 
 
 

FRAÇÕES (%) 

CEOL 1 CEOL 2 CEOL 3 CEOL 4 

ASFALTENOS 8,97±9,11 8,40±2,83 10,42±2,56 9,46±4,34 

COMPOSTOS 
LIVRES 

12,12±8,29 7,65±4,69 6,96±5,53 3,67±2,25 

SATURADOS 50,47±2,95 55,39±1,95 54,14±0,26 54,50±2,03 

AROMÁTICOS  17,25±0,40 18,24±1,02 17,63±0,19 20,44±3,04 

RESINAS 4,18±2,19 5,72±0,96 5,46±1,34 4,50±2,45 

COMPOSTOS 
POLARES 

0,58±0,77 0,86±0,43 1,17±1,16 1,33±2,42 

RECUPERAÇÃO 93,58±0,58 96,26±3,62 94,55±1,15 93,90±1,34 
* Resultado expresso como Média ± 2 DP para n= 3. 

 

Para a fração de asfaltenos e compostos livres, alguns valores ficaram com o intervalo 

de confiança elevado (U= 95%; 2 DP), isso ocorreu devido a complexidade do procedimento 

experimental, principalmente na transferência do malteno solubilizado em n-heptano para 

outro recipiente, podendo haver nesta troca perda de massa do asfalteno. A recuperação final 

do método se mostrou elevada com valores superiores a 90% para o fracionamento SARA de 

todas as amostras de blendas. 

A fração de saturados, que inclui hidrocarbonetos apolares nos óleos brutos, em geral 

apresentou valores semelhantes para todas as amostras. O maior percentual foi obtido para a 

amostra CEOL 2 (55,39±1,95%). 

A segunda fração obtida pela eluição com tolueno tem contribuição majoritária de 

compostos aromáticos presentes no malteno. Segundo Islas-Flores et al. (2005) a fração 

correspondente a eluição com Tolueno é uma mistura de material polar com uma pequena 

quantidade de hidrocarbonetos apolares. Considerando os valores da média e seus intervalos 

de confiança apresentados na Tabela 10, as amostras CEOL 1, CEOL 2 e CEOL 3 

apresentaram resultados, entre 17-18% da fração de aromáticos. Já a amostra CEOL 4 

apresentou o maior valor para a fração de aromáticos, compreendendo 20,44±3,04% de sua 

composição total. 
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De acordo com Thompson (1987) e Escobar et al. (2012), o diagrama da fração de 

Aromáticos (Tolueno) versus Saturados (n-heptano) fornece um indicativo de biodegradação 

de óleos brutos, mostrando a partir da Figura 10 e Tabela 10 que as quatro amostras estudadas 

neste trabalho apresentam características de blendas de óleos brutos que não sofreram 

biodegradação e estão associadas a lavagem com água, que é o efeito de contato do óleo com 

a água que flui do subsolo. 

 

FIGURA 10 - Gráfico de Aromáticos versus Saturados para as blendas de óleos brutos da 

Estação de Oiteirinhos II 

 

 

A terceira fração em estudo foi obtida pela eluição com uma mistura Tolueno:MeOH 

(90:10) e é responsável pela obtenção da fração resinóica. De acordo com Islas-Flores et al. 

(2005) a utilização do solvente de eluição tolueno/metanol corresponde exclusivamente a 

separação da fração de resinas do óleo bruto. A fração resinóica foi responsável por 

aproximadamente 5% da composição das quatro amostras de blendas em estudo, 

considerando as médias e os intervalos de confiança, sendo o maior valor obtido na amostra 

CEOL 2 (5,72±0,96%). 

Como descrito no item 4.4.3, ao final do procedimento de fracionamento, a coluna foi 

eluída com metanol, obtendo-se nessa fração compostos polares constituintes das blendas. Foi 

possível observar que esse último procedimento de fracionamento foi responsável pelos 

menores teores de compostos provenientes nas blendas em estudo, com a maior porcentagem 
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encontrada para a amostra CEOL 4 (1,33±2,42%), seguida respectivamente pela CEOL 3, 

CEOL 2 e CEOL 1. 

No estudo de óleos brutos pesados, Molina et al. (2010) utilizou a metodologia de 

extração em Soxhlet (adaptação da ASTM D-2007) para o fracionamento SARA de seis óleos 

brutos e uma blenda obtidos de campos Colombianos (°API variando entre 0,6-13,8), com a 

fração de saturados entre 5,8-35,8%, a fração aromáticos de 28,6-41,6%, a fração resinóica 

29,4-36,5% e os asfaltenos 1,8-30,3%, mostrando que em óleos mais pesados as frações mais 

polares (asfaltenos e resinas) estão em maiores porcentagens que as frações apolares 

(saturados).  

Alvarez et al. (2011) obteve em seus trabalhos de fracionamento pelo método SARA 

de óleos pesados (ºAPI = 12) o teor referente a saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos, 

respectivamente de 15,83%, 36,74%, 18,61% e 28,82%, mostrando que óleos brutos mais 

pesados tendem a ter sua composição química constituída de um menor teor da fração de 

saturados e maiores teores para as frações de aromáticos, resinas e asfaltenos, quando estes 

comparados com óleos menos pesados, como os estudados aqui, provenientes da estação de 

Oiteirinhos II que possuem ºAPI ≈ 21. Aplicando o método SARA em um óleo pesado com 

°API=21, Cendejas et al. (2013) determinou valores de 27% saturados, 15% aromáticos, 47% 

resinas e 11% de asfaltenos, revelando que óleos com o mesmo °API dos aqui estudados da 

estação de Oiteirinhos II, diferem em sua composição química nas frações obtidas pelo 

método SARA. 

 

5.4 – Termogravimetria (TGA) 

 

5.4.1 – TGA das Blendas dos Óleos Brutos 

As análises de TGA das quatro blendas em função da perda de massa das amostras 

está apresentado na Figura 11. A faixa que compreende da temperatura inicial até 400 °C é a 

região referente à destilação de HC, e a segunda faixa de 400-600 °C é referente ao processo 

de craqueamento térmico e produção de HC, esses resultados corroboram com os descritos 

por Brown e Gallagher (2003) no estudo da determinação do comportamento de pirólise e 

cinética de seis diferentes tipos de óleos brutos. Pérez et al. (2004) determinou em seus 
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estudos com pinche de petróleo, uma faixa de perda de massa com pico observado pela DTG 

em 226 °C referente a destilação de compostos que são estáveis na determinada faixa de 

ebulição, e outro pico em 446 °C referente a remoção de moléculas leves e gases gerados por 

reações de craqueamento/polimerização que ocorrem durante a pirólise. 

 

FIGURA 11 - Análise Termogravimétrica das blendas dos óleos brutos 

 

 

As análises por TGA ainda revela que a temperatura de 500 °C é responsável pela 

conversão de aproximadamente 90% do óleo bruto em produtos (pirolisato) e 10% de coque, 

mostrando que está de acordo com a faixa de temperatura de trabalho selecionada para a 

aplicação da metodologia de micropirólise off-line descrita no item 4.4.5.  Dong et al. (2005) 

obteve um rendimento final de 91,6% de perda de massa até uma temperatura de pirólise 500 

°C com formação de 8,4% de carvão. 

 

5.4.2 – TGA dos Asfaltenos 

Na análise por TGA dos Asfaltenos (Figura 12), é possível destacar três faixas de 

perda de massa para as quatro amostras. A primeira faixa compreende da temperatura inicial - 

400 °C onde a variação de massa é muito sutil, a segunda faixa de 400 - 450 °C se caracteriza 
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pela fase inicial de obtenção de HC voláteis com perda de massa lenta, a terceira faixa que 

compreende acima de 450 °C é responsável pela segunda fase de obtenção de HC, com uma 

maior perda de massa visível. Os resultados corrobora com os apresentados por Dong et al. 

(2005) no estudo com óleos brutos da China, definindo as faixas de perda de massa por TGA 

em três estágios como aqui apresentados. 

 

FIGURA 12 - Análise Termogravimétrica dos Asfaltenos (obtidos por precipitação em n-

heptano das blendas dos óleos brutos) 

 

 

As análises de TGA dos asfaltenos mostram que à temperatura de 500 °C a porção 

majoritária de produtos são formados em todas as amostras, com conversão de 

aproximadamente 60% do asfaltenos em produtos para a amostra CEOL 4, 50% para as 

amostras CEOL 1 e CEOL 2, e 38% para a amostra CEOL 3, indicando que esta última se 

comporta de forma diferenciada em relação as demais, possivelmente associada a estrutura 

molecular química que seus asfaltenos possam apresentar em função de suas estruturas 

policondensadas com maior massa molecular, apontando ainda que seus asfaltenos estejam 

mais evoluídos termicamante. Na temperatura final de análise (900 °C) restam 

aproximadamente 13% de coque nas amostras CEOL 2 e CEOL 4, 21% na CEOL 1 e 40% na 

CEOL 3. No estudo de dados cinéticos da pirólise de asfaltenos, Bartle et al. (2013) 
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determinou por TGA em diferentes taxas de temperaturas, a massa final de coque dos 

asfaltenos, obtendo valores que variaram entre 5-16%.   

 

5.5 – Espectroscopia no Infravermelho 

 

5.5.1 – Infravermelho das Blendas dos Óleos Brutos 

A Figura 13 mostra as regiões de absorção e suas respectivas descrições sobre a 

análise das blenadas dos óleos brutos por IV. 

 

FIGURA 13 - Espectro no Infravermelho das blendas dos óleos brutos 

 

 

O resultado da espetroscopia no Infravermelho mostra que todas as quatro amostras de 

blendas apresentam um perfil semelhante, com maior intensidade para os estiramentos C-H de 

alifáticos em 2853 (simétrico) e 2923 cm-1 (assimétrico), vibrações rotacionais de grupos CH2 

e CH3 em 1456 e 1376 cm-1 e estiramentos =C-H fora do plano em 730-675 cm-1, mostrando 
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que essas amostras são constituídas em sua maior parte por estruturas químicas de 

hidrocarbonetos saturados, corroborando com os resultados obtidos pelo fracionamento 

SARA (item 5.3 - Tabela 10). Os resultados de IV apresentados para os óleos estudados, 

corroboram com os apresentados por Li et al. (2013) em nove amostras de óleos brutos 

pesados do Alaska, que indicaram principalmente as regiões com influencia na característica 

de constituintes de hidrocarbonetos na estrutura majoritária dos óleos. 

 

5.5.2 – Infravermelho dos Asfaltenos 

A Figura 14 apresenta as regiões de absorção e suas respectivas descrições sobre a 

análise por IV dos asfaltenos obtidos das blendas de óleos brutos em estudo. 

 
FIGURA 14 - Espectro no Infravermelho para os asfaltenos (obtidos pela precipitação em n-

heptano das blendas dos óleos em estudo) 

 
 

Os espectros IV mostram que as amostras possuem um perfil em comum, com as 

absorções semelhantes na maior parte das ligações identificadas. A absorção na região de 

3100-3600 cm-1 está associada principalmente a O-H de água nas amostras, estiramentos em 

2853 e 2923 cm-1 são referentes a C-H de alifáticos e em torno de 1600 cm-1 vibrações de 

alongamento de aromáticos C=C. Foi possível identificar também na região de absorção de 

1456 e 1376 cm-1 vibrações rotacionais de grupos CH2 e CH3 e ainda um sinal referente a 
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vibração de estiramento C-O de fenol em 1215 cm-1. Em termos de regiões com diferentes 

absorções, a amostras CEOL 3 apresenta em 1600 cm-1 um sinal referente a vibrações de 

alongamento de aromáticos C=C com maior intensidade que as outras amostras, esse perfil 

também pode ser notado na região de absorção na faixa de 400-700 cm-1 que podem ser 

atribuídas a vibrações C-H fora do plano referente a anel aromático mono, di e tri substituído. 

 

5.6 – Espectroscopia no Ultravioleta (UV) 

 

5.6.1 – UV das Blendas dos Óleos Brutos 

A Figura 15 apresenta os espectros obtidos a partir da análise das blendas de óleos 

brutos por espectroscopia no UV pela metodologia descrita no item 4.4.8.1. 

 

FIGURA 15 - Espectro no UV das blendas de óleos brutos da estação de Oiteirinhos II, 

Carmópolis-SE 

 

 

Os espectros da Figura 15 expõem a diferença de intensidade das bandas de absorção 

no ultravioleta para as blendas em estudo, mostrando que as maiores intensidades obtidas 
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foram para a amostra CEOL 1, as menores intensidades para a blenda CEOL 3, e para as 

amostras CEOL 2 e CEOL 4, as intensidades foram semelhantes, evidenciado pela 

sobreposição das linhas no espectro. Para evidenciar com maior nitidez a relação dos dados do 

espectro acima, foi realizada a análise em função dos compostos aromáticos presentes nos 

amostras, utilizando as absorbâncias obtidas na análise por UV referente aos Monoaromáticos 

(Benzeno como referência, 255 nm), Diaromáticos (Naftaleno como referência, 286 nm) e 

Triaromáticos (Antraceno como referência, 375 nm). Para o cálculo da concentração desses 

grupamentos aromáticos apresentados na Tabela 11 foi utilizado a Lei de Lambert-Beer, 

utilizando o coeficiente de absortividade molar do Benzeno (Ɛ=180 L mol-1 cm-1), Naftaleno 

(Ɛ=360 L mol-1 cm-1) e Antraceno (Ɛ=7100 L mol-1 cm-1) segundo descrito por Shimadzu 

(2009). 

 

TABELA 11 - Concentração dos mono, di e tri aromáticos nas blendas de óleos brutos por 

análise de espectroscopia no UV 

    Classe 
Amostra 

Monoaromáticos 
(mol L-1) 

Diaromáticos 
(mol L-1) 

Triaromáticos 
(mol L-1) 

CEOL 1 9,4E-03 3,2E-03 6,0E-04 

CEOL 2 7,5E-03 2,6E-03 5,0E-04 

CEOL 3 4,1E-03 1,4E-03 3,0E-04 

CEOL 4 7,5E-03 2,6E-03 5,0E-04 

 

A Tabela 11 mostra que a blenda CEOL 1 apresenta uma maior concentração tanto 

para compostos monoaromáticos, como para di e tri aromáticos em relação as outras amostras, 

enquanto a CEOL 3 apresentou as menores concentrações, como apresentado anteriormente 

na Figura 15. 

 

5.6.2 – UV dos Asfaltenos 

A massa de asfalteno pesada para realizar o preparo da solução com THF foi 

selecionada em função dos resultados inicias obtidos pelo fracionamento pelo método SARA 

(item 5.3 da Tabela 10), simulando a porcentagem de asfalteno em cada blenda, sendo 
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portanto pesado 15; 9,5; 10,5 e 11 mg respectivamente para as amostras CEOL 1, CEOL 2, 

CEOL 3 e CEOL 4 referente as porcentagens de asfaltenos de 15; 9,5; 10,5 e 11 %. A Figura 

16 apresenta os espectros obtidos a partir da análise das amostras de asfaltenos por 

espectroscopia no UV pela metodologia descrita no item 4.4.8.2. 

 

FIGURA 16 - Espectro no UV dos asfaltenos das blendas de óleos brutos da estação de 

Oiteirinhos II, Carmópolis-SE 

 

 

Os espectros da Figura 16 mostram a diferença de intensidade das bandas de absorção 

no ultravioleta para os asfaltenos em estudo, revelando que as maiores intensidades obtidas 

foram para a amostra CEOL 1, seguida da CEOL 4 e CEOL 2 posteriormente, obtendo-se as 

menores intensidades para os asfaltenos da blenda CEOL 3. 

 

5.7 - Espectrometria de Fluorescência de Raios X por Energia Dispersiva (EDX) 

A Tabela 12 apresenta os resultados das análises realizadas por EDX. As condições 

analíticas após otimizadas proporcionaram um método com condições de fornecer 

informações quali-quantitativas das blendas dos óleos brutos em estudo. 
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TABELA 12 – Dados de EDX para as blendas dos óleos brutos em estudo 

AMOSTRA CEOL 1 CEOL 2 CEOL 3 CEOL 4 

Cl (%) 1,36±0,01 0,77±0,01 2,32±0,03 1,88±0,01 

S (%) 0,58±0,01 0,60±0,01 0,28±0,01 0,68±0,02 

Ca (µg g-1) 382,65±0,58 275,57±5,92 1091,19±10,92 71,92±12,60 

K (µg g-1) 110,76±0,44 60,86±4,50 174,33±7,66 - 

Ni (µg g-1) 10,23±1,36 8,89±0,86 6,38±0,56 7,43±0,84 

Fe (µg g-1) 6,62±0,66 3,48±0,32 16,69±1,96 5,92±4,92 

Cu (µg g-1) 4,32±2,00 3,28±0,08 4,82±0,80 4,47±2,00 

Br (µg g-1) 1,80±0,16 1,01±0,04 6,72±0,24 - 

Sr (µg g-1) - - 2,18±0,42 - 

Co (µg g-1) - - - 5,05±1,82 

Ag (µg g-1) - - - 4,98±2,00 

C (%) 98,01±0,08 98,59±0,02 97,28±0,04 99,13±0,02 

(-) Valores abaixo do limite de detecção do equipamento 

* Resultado expresso como Média ± 2 DP para n= 2 

 

Os dados mostram a presença majoritária dos átomos de Cl, S, Ca, Ni, Fe, Cu e C em 

todas as blendas. Átomos metálicos de Sr, Co e Ag, mais raros de aparecerem relacionados a 

este tipo de matriz foram observados somente em algumas das amostras. 

O cloro, associado ao processo de salinização das águas de produção advindas do 

processo de exploração onshore das blendas em estudo, foi identificado em todas as amostras, 

com maior concentração para a amostra CEOL 3 (2,32±0,03%). As concentrações de cloro 

são provenientes principalmente das águas de produção que estão diretamente associadas a 

formação das emulsões na interação com o óleo bruto. Os resultados corroboram com as 

características relatadas pelos técnicos da estação UO-SEAL, como descrito no item 3, onde a 

blenda de óleo bruto CEOL 3 necessita de um tratamento com maior injeção de 

desemulsificante e portanto possui um maior teor de água na forma de emulsão. O cloreto 

aparece principalmente associado com os átomos de Ca e K na forma de sais nos óleos brutos, 

assim, na amostra CEOL 3 que apresentou maiores concentrações de cloretos, 

consequentemente, foi detectado maiores concentrações de Ca e K nesta amostra. Segundo 

Speight (2006) a presença de cloro ocorre como material inorgânico (sais) solúvel em água, 
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principalmente na fase aquosa das emulsões formadas com o óleo bruto. De acordo com 

Escobar et al. (2012) o Ca em óleos brutos está associado a ocorrência de fases minerais, 

estando presente em conjunto com ácidos naftênicos. 

O menor teor de enxofre foi obtido na amostra CEOL 3 (0,28±0,01%). As outras 

amostras em estudo apresentaram valores próximos de 0,6% . De acordo com Speight (2002), 

os compostos de enxofre podem estar presentes em óleos brutos na forma de sulfetos, 

tiofenos, benzotiofenos e dibenzotiofenos, e eles estão entre os componentes mais 

indesejáveis da indústria do petróleo, pois podem dar origem a corrosão de plantas industriais 

e estão associados a poluição atmosférica. Em estudo com óleo pesado do campo de Safaniya 

na Arábia, proveniente de exploração offshore, Siddiqui et al. (2010) determinou o valor de 

enxofre em 2,78%, caracterizando o óleo como muito pesado e atribuindo a presença do 

enxofre proveniente principalmente das frações mais pesadas do óleo. Em seu trabalho, 

Molina et al. (2010) estudou seis óleos brutos Colombianos com °API entre 0,6-13,8, obtendo 

resultados que mostraram o aumento do teor de enxofre com a diminuição do °API, com teor 

de 0,41% para o óleo com °API=13,8 e 3,7% para o de °API=0,6. 

O Ni apresentou seus valores variando entre 6,38±0,56-10,23±1,36 µg g-1, com o 

maior valor obtido para a amostra CEOL 1. Escobar et al. (2012) estudou a distribuição de 

metais em trinta óleos brutos da Venezuela, obtendo concentrações entre 65,0 µg g-1 e 93,7 µg 

g-1. Em estudo com um óleo pesado da Arábia, Siddiqui et al. (2010) obteve a concentração 

de 16,70 µg g-1, valor este mais próximos dos obtidos para os óleos da estação de Oiteirinhos 

II estudados nesse trabalho. De acordo com Speight (2006), nos processos de refino de óleos 

brutos metais traços como níquel pode envenenar os catalisadores utilizados no processo, 

necessitando assim a reposição frequente destes. 

 O Fe e Cu apresentaram maiores concentrações na amostra CEOL 3 (16,69±1,96 µg 

g-1 e 4,82±0,80 µg g-1). Nas operações de refino, nas unidades de carregamento para o 

craqueamento catalítico, esses metais afetam a atividade do catalisador e resultam no aumento 

de gás, formação de coque e uma diminuição do rendimento da gasolina Speight (2006). No 

estudo de óleos brutos, Escobar et al. (2012) associou as concentrações de Fe e Cu (para o Fe 

variaram entre 3,34-90,1 µg g-1 e para o Cu variaram entre 1,34-17,5 µg g-1) a complexos 

coloidais com ácidos naftênicos. 

Não foi possível detectar o Br pelo método proposto na amostra CEOL 4, com a maior 

concentração obtida para a blenda CEOL 3, 6,72±0,24 µg g-1. O Sr somente foi detectado pelo 



52 

 

método na amostra CEOL 3 (2,18±0,42 µg g-1), assim como, a concentração de Co e Ag que 

foram determinadas apenas na amostra CEOL 4 (respectivamente 5,05±1,82 e 4,98±2,00 µg 

g-1), pode-se explicar algumas características diferenciadas das amostras, pois possivelmente a 

presença destes metais podem estar associado a uma diferente condição de deposição 

(condição geológica mineral, evento geológico, condições térmicas, presença ou ausência de 

oxigênio, entre outras) ou de aporte de matéria-orgânica. 

As porcentagens de balanço de carbono indicam as características de amostras de 

blendas que são constituídas majoritariamente por átomos de carbonos, podendo ser 

fracionadas dentro do método SARA com as frações Saturados, Aromáticos, Resinas e 

Asfaltenos. As blendas em estudo apresentaram valores de C que variaram entre 97-99%, com 

o menor valor entre as amostras estudadas sendo determinado para a amostra CEOL 3 

(97,28±0,04%), indicando que a amostra apresenta características diferenciada em relação as 

demais. 

Com base nestes dados, podemos sugerir que a amostra CEOL 4 não possui relação 

direta com as demais, pois somente ela apresenta Co e Ag em sua composição. A amostra 

CEOL 3, também não tem relação direta com nenhuma das outras amostras, já que somente 

ela apresentou Sr em sua composição. As amostras CEOL 1 e CEOL 2 apresentam 

composição equivalente, o que pode remeter a uma relação óleo-óleo direta, indicando que 

ambos possam ter sido gerado sob as mesmas condições e ambiente, aporte de matéria-prima 

e evolução térmica. 

 

5.8 - Espectrometria de Massas por Tempo de voo com Desorção-Ionização a 

Laser Assistida por Matriz (MALDI-TOF-MS) 

Inicialmente as análises foram processadas utilizando testes com duas matrizes, o 3-

IAA e o 9-CA. Os resultados mostraram que estas matrizes não apresentaram condições 

adequadas de ionização para a análise de óleos brutos, já que o espectrograma apresentou 

sinais majoritários referente a ionização da matriz em relação aos sinais da amostra, 

sobrepondo compostos referentes as blendas em estudo. Os melhores resultados foram obtidos 

utilizando o método da gota seca a partir da preparação de uma solução da amostra da blenda 

em THF (100 mg mL-1) e aplicação direta na placa do equipamento. Segundo Morgan et al. 

(2010), na utilização da técnica de MALDI-TOF-MS para análise de amostras que apresentem 
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coloração, estas podem ser analisadas diretamente, pois, amostras coloridas absorvem o laser 

diretamente e funcionam como auto-matriz. Robins e Limbach et al. (2003) estudou a 

aplicação de MALDI-TOF-MS na fração do resíduo atmosférico do petróleo de 340 °C, 

chegando a conclusão que algumas matrizes na desorção a laser produz fragmentos que 

podem interferir nas análises do MALDI de baixa massa molecular das frações de óleos 

brutos, afirmando ainda que pela técnica pode-se obter resultados satisfatórios com a 

utilização do equipamento no modo refletido.  

A Figura 17 apresenta o espectrograma MALDI-TOF-MS para as blendas de óleos 

brutos em estudo no modo refletido sem adição de matriz, compreendendo a faixa de 60-1000 

Da. 

 

FIGURA 17 – Espectro de massas MALDI-TOF das blendas dos óleos brutos da estação de 

Oiteirinhos II 

 

O perfil do espectrograma da Figura 17 é semelhante para as quatro blendas, 

apresentando uma distribuição bimodal dos compostos. Os sinais de maior intensidade para a 

amostra CEOL 2 estão localizados na região inicial entre 60-200 Da, sendo observado em 

200 400 600 800 1000

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

In
te

n
s
id

a
d

e

m/z

 CEOL1

 CEOL2

 CEOL3

 CEOL4



54 

 

todas as amostras uma distribuição majoritária dos compostos com maior intensidade entre 

200-400 Da. A partir de 400 Da a amostra CEOL 3 apresenta as maiores intensidades de 

sinais, perfazendo até o restante do espectrograma (m/z = 1000), mostrando a predominância 

de compostos de maior massa molecular no óleo, o que corrobora com alguns resultados já 

apresentados até aqui, como por exemplo, os valores de densidade e °API. Porém, segundo 

Wahyudiono et al. (2011), que aplicou a técnica de MALDI-TOF-MS em betume, a 

intensidade dos picos pode estar associado a solubilização da amostra no solvente utilizado no 

procedimento, muitas vezes não sendo possível processar uma análise quantitativa precisa. A 

Tabela 13 apresenta os dados para a região de maior intensidade de sinal e área total do 

espectrograma obtidos por MALDI-TOF-MS das blendas. 

 

TABELA 13 – Pico de máxima intensidade e área total do espectrograma do MALDI-TOF-

MS das blendas dos óleos brutos 

AMOSTRA 

Pico de Máxima 

Intensidade 

m/z 

Área Total do 

Espectrograma 

CEOL 1 353,21 91957 

CEOL 2 327,20 166697 

CEOL 3 353,23 202431 

CEOL 4 353,22 137893 

 

A Tabela 13 mostra que o maior sinal de intensidade foi semelhante para amostras em 

aproximadamente 353,2 Da, com excessão da amostra CEOL 2, que apresentou sua maior 

intensidade 327,2 Da. A área total obtida pela integração do espectrograma, mostra que a 

amostra CEOL 3 possui uma maior área em relação a todas as amostras, com maior 

contribuição na região acima de 400 Da, representando compostos de alta massa molecular, 

como já discutido anteriormente.  

Ao analisar óleos brutos procedentes de exploração offshore do Espírito Santo, Freitas 

et al. (2013) destacou a região em torno de m/z 400 referente a compostos das classes dos 

ácidos naftênicos e derivados de carbazóis, permitindo a partir dela identificar a intensidade 

dos sinais. 
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FIGURA 18 – Espectro de massas MALDI-TOF das blendas dos óleos brutos da estação de 

Oiteirinhos II com ampliação em aproximadamente 400 Da 

 

A faixa em destaque do espectrograma MALDI-TOF-MS apresentado na Figura 18 

reproduz a identificação nas quatro blendas em estudo, corroborando com os resultados 

apresentados por Freitas et al. (2013). As maiores intensidades de sinais na região referentes a 

classe dos ácidos naftênicos e derivados de carbazóis foram obtidos na amostra CEOL 3, 

mostrando que  a técnica não apresenta resultados satisfatório para as frações apolares de 

óleos brutos em função da ionização desta classe de compostos, mostrando ainda a 

predominância de sinais referentes a compostos polares com a presença de heteroátomos em 

sua estrutura. Segundo Fortuny et al. (2008), os ácidos naftênicos presentes no petróleo agem 

como tensoativos naturais contribuindo para formação das emulsões, fato este que pode estar 

diretamente associado a maior proporção desses ácidos na blenda CEOL 3, que segundo 

relato dos técnicos da UO-SEAL, possui um tratamento de desemulsificação mais intenso que 

as outras blendas de óleos da estação de Oiteirinhos II. 
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5.9 – Distribuição de alcanos nas Blendas de Óleos Brutos 

Com a análise das amostras em estudo por CG/EM no modo SCAN, foi possível 

observar o perfil cromatográfico das blendas e as características de distribuição de n-alcanos e 

dos isoprenóides, pristano e fitano (Figura 19 e Apêndice). 

 
FIGURA 19 - Cromatograma de Íons Totais das blendas (TIC) mostrando a distribuição de n-

alcanos, do pristano e fitano, e a ampliação da região referente ao n-C14 e n-C15 

 
 

 

Observa-se pelo TIC acima que em todas as quatro amostras de blendas analisadas, o 

perfil cromatográfico é semelhante, com uma característica de cromatograma de óleos 

parafínicos de baixo peso molecular, com compostos entre n-C10 e n-C35. Segundo Azevedo et 

al. (2009), as parafinas são observadas em óleos com predominância de compostos de baixa 

massa molecular (n-C10 a n-C40). Os perfis das blendas de óleos brutos em estudo foram 
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semelhantes aos resultados obtidos por Rocha et al. (2007) com amostras de óleo da Bacia 

sedimentar de SE-AL, que encontraram abundância de n-alcanos de baixo peso molecular na 

faixa de n-C13 a n-C19 em dois dos oito óleos analisados, com n-C15 e n-C17 como n-alcanos 

majoritários. 

Com a ampliação do TIC da Figura 19 foi possível detectar que a intensidade dos 

picos, e consequentemente as áreas de hidrocarbonetos para a amostra CEOL 3 são menos 

intensas em relação a todas as outras amostras durante todo o perfil cromatográfico. A partir 

da análise do TIC de cada blenda e a integração da área dos sinais obtidos entre o n-C9 e n-

C35, foi possível obter a área total referente aos compostos identificados (Tabela 14). 

 
TABELA 14 - Área total dos picos das amostras de blendas de óleos brutos pelo TIC por 

CG/EM 

AMOSTRAS ÁREA TOTAL 
CONCENTRAÇÃO 

(mg mL-1) 

CEOL 1 3204785830 10,9 

CEOL 2 3158403931 10,6 

CEOL 3 2560918540 10,3 

CEOL 4 3669667047 10,8 

 

É possível observar que a amostra CEOL 3 possui uma área total menor em relação as 

amostras CEOL 1, CEOL 2 e CEOL 4. Isso mostra que a blenda coletada na linha três da 

Estação de Oiteirinhos II possui uma menor quantidade de hidrocarbonetos livres (HL) em 

sua composição química, que pode ser explicado por ser uma amostra com compostos de alta 

massa molecular e consequentemente menor solubilidade no n-heptano e/ou presença de 

compostos mais polares. A maior densidade desta blenda apresentado na Tabela 8 do item 5.1, 

corrobora com os resultados da Tabela 14, pois uma maior densidade da blenda CEOL 3 

(0,9737 g mL-1) está associada a sua composição química, com possíveis estruturas de maior 

massa molecular, assim como os resultados de MALDI-TOF-MS da Figura 17, que reforça a 

características desta amostra. 
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5.10 – Índice Preferencial de Carbono (CPI) e Razão dos Isoprenóides 

Os valores de CPI e as razões Pristano/Fitano, Pr/n-C17 e Ft/n-C18 para as amostras em 

estudo, foram calculadas a partir das áreas obtidas pelos componentes individuais do TIC de 

cada blenda e estão apresentados na Tabela 15. 

 

TABELA 15 - Valores para CPI (Peter & Maldowan, 1993) e razões Pr/Ft, Pr/n-C17, Ft/n-C18 

das blendas de óleos brutos por CG/EM 

AMOSTRAS CPI Pr/Ft Pr/n-C17 Ft/n-C18 

CEOL 1 1,13 0,70 0,61 1,19 

CEOL 2 1,15 0,78 0,67 1,10 

CEOL 3 1,15 0,82 0,72 1,19 

CEOL 4 1,15 0,71 0,59 1,16 

 

Os valores obtidos para o Índice Preferencial de Carbono (CPI) indicam a 

predominância de n-parafinas ímpares sobre pares, mostrando que em todas as amostras os 

valores foram superiores a um (CPI>1). Segundo Mello et al. (1988), que estudou óleos em 

bacias da margem brasileira, essa razão de CPI>1 se dá por características de óleos lacustres, 

enquanto em óleos marinhos esse valor é menor que um (CPI<1). Nos trabalhos de Lima et al. 

(2007), com amostras de óleo bruto da Bacia sedimentar SE-AL foi identificado a 

predominância de n-alcanos ímpares sobre n-alcanos pares, consequentemente com valores de 

CPI>1. 

A razão dos isoprenóides Pristano/Fitano que foram identificados pelo TIC entre n-

C17/n-C18 e n-C18/n-C19, respectivamente, pode ser um indicativo do nível de oxigenação do 

ambiente deposicional. Para todas as amostras a razão Pristano/Fitano foi menor que um 

(Pr/Ft <1) indicando que o ambiente deposicional é anóxico, e segundo Didyk et al. (1978), 

podem ser classificados ainda como ambientes marinhos carbonáticos e hipersalinos, com a 

predominância do Fitano. A razão Pristano/n-C17 (Pr/n-C17) menor que 1 em todas as 

amostras, sugere um ambiente de deposição relacionado à condições pantanosas e de água 

exposta (Didik et al. 1978). As razões Pr/n-C17<1 e Ft/n-C18>1 indicam que nestes ambientes 

se encontram uma mistura de óleos pouco evoluídos termicamente e um equilíbrio entre 

frações biodegradadas e não biodegradadas. 
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Baseado nos índices e razões obtidas, foi presumível verificar as possíveis condições 

de deposição para a mesma blenda de óleo bruto. Isto pode ocorrer devido a modificações das 

estruturas em função do tempo e temperatura a que foram submetidos, com isso, estes 

indicadores devem ser utilizados com cautela. Visando obter uma relação mais precisa e uma 

correlação de resposta mais uniforme obtidos por CG/EM com a técnica de CG-DIC, com 

base no fator de resposta, foi proposto a padronização de Hidrocarbonetos descrito no item 

4.4.14, analisando a influencia dos diferentes detectores  na análise de n-alcanos e 

isoprenóides e suas correlações. A Tabela 16 apresenta os resultados para os parâmetros CPI e 

Pr/Ft, para a análise em triplicata do padrão de Hidrocarbonetos (DRH-008S-R2) da 

AccuStandard por CG/EM e CG-DIC. 

 

TABELA 16 - Parâmetros de CPI e Pr/Ft para o padrão de Hidrocarbonetos (DRH-008S-R2) 

da AccuStandard em triplicata por CG/EM e CG-DIC 

             RELAÇÃO 
TÉCNICA CPI Pr/Ft 

CG/EM 0,9934±0,0015 0,9204±0,0085 

CG-DIC 0,9948±0,0045 0,9890±0,0370 
* Resultado expresso como Média ± 2 DP para n= 3 

 

Os resultados da Tabela 16 apontam para a utilização da CG-DIC como técnica para 

análise de n-alcanos, uma vez que este detector apresentou um fator de resposta mais 

uniforme e linear para os diferentes tipos de hidrocarbonetos, principalmente em termos das 

razões entre os isoprenóides Pristano e Fitano. Com isso, foi realizada a análise das blendas 

por CG-DIC. A Tabela 17 apresenta os dados de CPI e as razões Pristano/Fitano, Pr/n-C17 e 

Ft/n-C18 para as amostras em estudo, calculadas a partir das áreas obtidas pelos componentes 

individuais do cromatograma de cada blenda por CG-DIC. 
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TABELA 17 - Valores para CPI (Peter & Maldowan, 2003) e razões Pr/Ft, Pr/n-C17, Ft/n-C18 

das blendas de óleos brutos por CG-DIC 

AMOSTRAS CPI Pr/Ft Pr/n-C17 Ft/n-C18 

CEOL 1 1,00 0,94 0,68 1,03 

CEOL 2 1,04 0,96 0,67 0,96 

CEOL 3 1,09 1,08 0,68 0,92 

CEOL 4 0,97 1,02 0,68 0,99 

 

Assim como na análise das blendas por CG/EM apresentada na Tabela 15, a análise 

por CG-DIC mostrou que em todas as amostras os valores de CPI foram próximos ou 

superiores a um, enfatizando assim que se dão por apresentar características de ambiente 

deposicional lacustre. Já para a razão dos isoprenóides Pr/Ft a relação encontrada foi próximo 

ou superior a um, indicando que as blendas em estudo estão relacionadas a ambientes 

deposicionais óxidos. 

Segundo Asif et al. (2011), com a correlação entre o °API versus as razões Pr/Ft de 

cada amostra, é possível obter informações acerca das características do ambiente 

deposicional de óleos brutos (Figura 20). 

 

FIGURA 20 - Gráfico de °API vesus Pr/Ft das blendas de óleos brutos em estudo 
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A correlação da Figura 20 mostra para as quatro blendas que os valores de Pr/Ft e 

°API são baixos, classificando-os em um mesmo grupo com características de ambiente 

deposicional óxido, corroborando com resultados obtidos pela razão Pr/Ft da Tabela 17.  

Como indicação do processo de biodegradação de óleos brutos, Asif et al. (2011) correlaciona 

os parâmetros Pr/n-C17 versus Ft/n-C18 e Pr/n-C17 versus °API (Figura 21), considerando que 

as características de biodegradação é um processo que altera a composição molecular, 

propriedades estruturais e de massa molecular do petróleo. 

 

FIGURA 21 - (a) Pr/n-C17 versus Ft/n-C18 (b) Pr/n-C17 versus °API, como indicativo 

de biodegradação das blendas de óleos brutos 

 

 

As razões Pr/n-C17 e Ft/n-C18 aumentam com o avanço da biodegradação, a Figura 21-

A mostra que para as amostras em estudo, os valores ficaram no eixo intermediário indicando 

uma característica de biodegradação parcial, com um equilíbrio entre óleos brutos maturos e 

imaturos. A Figura 21-B mostra uma relação inversa, com uma °API menor e a razão Pr/n-C17 

maior, classificando-as com a mesma analogia apresentada na Figura 21-A, com característica 

de biodegradação parcial. 

  

5.11 – Micropirólise off-line das Blendas de Óleos Brutos 

Inicialmente foi aplicado duas condições de micropirólise off-line, baseado na variação 

do fluxo de nitrogênio, buscando uma otimização do método. A partir das condições da 

técnica descritas no item 4.4.4, foi utilizado o fluxo de nitrogênio de 1,5 mL min-1 e outra 

análise alterando o fluxo para 10 mL min-1. Seguem na Tabela 18 os resultados para as áreas 
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totais dos pirolisatos produzidos nas duas condições de micropirólise off-line das amostras em 

estudo. 

 

TABELA 18 - Área total do TIC dos pirolisatos das blendas de óleos brutos em diferentes 

condições de micropirólise 

AMOSTRAS CONDIÇÃO 1* 
ÁREA TOTAL 

CONDIÇÃO 2** 
ÁREA TOTAL 

CEOL 1 4521741457 3893217663 

CEOL 2 4681764807 4246655746 

CEOL 3 4458060245 2459800895 

CEOL 4 4406038445 4394096187 

*CONDIÇÃO 1: Pirólise analítica com condições descritas no item 4.4.4 
**CONDIÇÃO 2: Pirólise Analítica com condições descritas no item 4.4.5, com alteração do fluxo de nitrogênio 
para 10 mL min-1. 

 

As áreas totais apresentadas na Tabela 18 mostram que com o fluxo menor há a 

obtenção de uma maior concentração de hidrocarbonetos, pois o tempo de residência dos 

produtos formados no tubo de pirólise a partir do craqueamento térmico é maior em relação 

ao tempo de residência dos produtos formados quando aplicado o fluxo de nitrogênio a 10 ml 

min-1. Baseado neste critério foi feita a escolha da condição 1 para aplicação das 

micropirólises off-line nas amostras em estudo. 

A partir do procedimento da pirólise analítica descrita no item 4.4.4, foi possível obter 

os pirolisatos das amostras, que mostraram um perfil cromatográfico semelhante, com a 

identificação de n-alcanos nos mesmos tempos de retenção para todas as amostras em 

comparação com a análise por CG/EM das blendas apresentados na Figura 19. As maiores 

diferenças e discussões se dão quando se realiza a comparação dos TIC das blendas versus o 

pirolisato de cada amostra (Figura 22), principalmente em relação a blenda CEOL 3 (o TIC 

para os pirolisatos em estudo encontra-se no Apêndice). 
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FIGURA 22 - TIC das blendas de óleos brutos CEOL 3 versus TIC do seu pirolisato 

 
 

As áreas totais dos pirolisatos (Tabela 19) mostram que com a pirólise, o número de n-

alcanos livres para a amostra CEOL 3 se equipara com a área total das outras três amostras, 

mostrando que com a pirólise nesta blenda, o número de n-alcanos livres liberados pela 

quebra térmica é maior do que em todas as outras amostras, o que evidencia que a composição 

química característica dela está relacionada com uma composição de compostos de maior 

massa molecular, como já enfatizado pelo maior valor de densidade, pelas características 

apresentada nas análises por MALDI-TOF-MS e na análise das blendas por CG/EM, que 

apresentou menor presença de hidrocarbonetos livres. 

 

TABELA 19 - Área total (TIC) dos pirolisatos das blendas de óleos brutos por CG/EM 

AMOSTRAS ÁREA TOTAL 

CEOL 1 4521741457 

CEOL 2 4681764807 

CEOL 3 4458060245 

CEOL 4 4406038445 
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A mostra CEOL 3 possui cerca de 0,3% e 4,7% a menos em área de compostos 

obtidos pelo TIC em relação as amostras CEOL 1 e CEOL 2, e 0,4% a mais que a CEOL 4, 

evidenciando que um número superior de n-alcanos livres foi obtidos após a aplicação do 

procedimento de  micropirólise.  

 

5.12 – Blenda de Óleo Bruto versus Pirolisatos 

Com os cromatogramas de íons totais de todas as blendas de óleos brutos e dos seus 

respectivos pirolisatos, foi possível confrontar os perfis cromatográficos e a análise das áreas 

dos picos (Tabela 20), a fim de identificar a influência da micropirólise e consequente quebra 

térmica de moléculas de alta massa molecular pertencente a algumas frações das amostras.  

 

TABELA 20 - Relação das áreas do TIC dos pirolisatos em função das áreas do TIC das 

blendas de óleos brutos obtidos por CG/EM 

AMOSTRAS ÁREA TOTAL 
(BLENDA) 

ÁREA TOTAL 
(PIROLISATO) 

VARIAÇÃO 
RELATIVA DE ÁREA 

(%) 

CEOL 1 3326256520 4289248938 + 28,95% 

CEOL 2 3540324936 4483545126 + 26,64% 

CEOL 3 2644785375 4274412169 + 61,62% 

CEOL 4 3776677760 4255788708 + 12,69% 

 

Em todas as amostras a área total dos compostos identificados no cromatograma 

aumentou da blenda para o pirolisato, chegando a 61,62% na CEOL 3, o que mais uma vez 

confirma a característica química dessa amostra em relação as outras, condizendo com a 

presença de um maior número de compostos de alta massa molecular, proveniente de alguma 

fração da blenda, ainda não identificada. 
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5.13 – Micropirólise off-line dos Asfaltenos 

A Figura 23 apresenta o Cromatograma de Íons Totais dos pirolisatos asfaltênicos 

obtidos das quatro blendas em estudo. 

 

FIGURA 23 - Cromatograma de íons Totais (TIC) dos pirolisatos asfaltênicos, mostrando a 

distribuição de n-alcanos, alcenos e a ampliação na região de 740-880 segundos 

 

 

É possível observar a partir do TIC da Figura 23 que a micropirólise dos asfaltenos 

apresentam perfil cromatográfico semelhante nas quatro amostras, com uma distribuição de 

HC baseada na formação de alcanos e alcenos, respectivamente para moléculas com mesmo 

número de carbono, como mostrado na ampliação da Figura 23. Segundo Brown e Gallagher 

(2003), a formação de alcanos normais a partir do processo de pirólise, indica que esses 

asfaltenos possuem grupos alquilas termicamente lábeis em sua estrutura periférica. De 

acordo com Dong et al. (2005), os asfaltenos contêm enorme composição molecular 

constituídos de ligações policíclicas aromáticas, com anéis naftênicos e cadeias alifáticas 

laterais, junto com heteroátomos. Durante o processo de pirólise, a partir de 450 °C algumas 

ligações químicas são destruídas e as cadeias alifáticas secundárias podem ser quebradas 

fornecendo alcanos e alcenos como produto da pirólise. Em seu trabalho, Siddiqui (2010) 

propõe um mecanismo estrutural hipotético para a formação de alcanos e outros compostos a 

partir da pirólise de asfaltenos (Figura 24). 
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FIGURA 24 - Estrutura hipotética dos asfaltenos e seus produtos por diferentes caminhos 

reacionais após o processo de pirólise (Adaptado de Siddiqui, 2010) 

 

 

No estudo da pirólise de asfaltenos de óleos pesados analisados por CG/EM, Bartle et 

al. (2013) mostrou que o TIC do pirolisato do óleo bruto possui características diferentes em 

relação ao pirolisato do asfalteno obtido do mesmo óleo, sendo evidente no TIC dos 

asfaltenos a presença majoritária de n-alcanos de baixa massa molecular e dos pares 

alcanos/alcenos que surgem eventualmente das cadeias alquilas geradas pela divisão de uma 

cadeia longa alquil-aromática. Os resultados apresentados por Bartle et al. (2013), estão de 

acordo com os mostrados das blendas de óleos brutos da Estação de Oiteirinhos II, onde no 

pirolisato da blenda (Figura 22) há a predominância de n-alcanos de maior massa molecular 

em relação ao pirolisato dos asfaltenos (Figura 23) e nítida visualização dos pares 

alcanos/alcenos pelo TIC do pirolisato dos asfaltenos. 
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5.14 – Biomarcadores nas Blendas de Óleos Brutos 

 

5.14.1 – Caracterização  

A caracterização de biomarcadores se fez a partir da metodologia descrita no item 

4.4.11, operando o CG/EM no modo de monitoramento seletivo de íons (MSI). A Figura 25 

apresenta os resultados para os fragmentos m/z 177, 191, 217, 231 e 259 referente 

respectivamente aos terpanos pentacíclicos, terpanos tricíclicos e tetracíclicos, esteranos 

regulares, 4-metil-esterano e diasteranos para a amostra CEOL 1 (os cromatogramas por MSI 

para todas as amostras em estudo encontram-se no Apêndice). 

 

FIGURA 25 – Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para a 

blenda do óleo bruto CEOL 1 

 

 

A partir do cromatograma de íons apresentado na Figura 25, foi observado a presença 

majoritária do fragmento m/z 191, correspondente a classe dos terpanos com composição 

majoritária entre 25-30 min e 35-40 min. Também foi observada a presença de fragmentos 

m/z 217, numa proporção um pouco menor, característico de esteranos regulares, no tempo de 

retenção entre 35,0 a 40,0 min. O perfil do cromatograma foi semelhante para todas as 

amostras em estudo. 

Os pirolisatos das respectivas blendas de óleos brutos, também foram analisados 

operando o CG/EM no modo de monitoramento seletivo de íons (MSI). A Figura 26 apresenta 

os resultados para os fragmentos m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o pirolisato da blenda 
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CEOL 1 (os cromatogramas por MSI para todos os pirolisatos das amostras em estudo 

encontram-se no Apêndice). 

 

FIGURA 26 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o 

pirolisato da blenda de óleo bruto CEOL 1 

 

 

O cromatograma de íons apresentado da Figura 26, referente ao pirolisato da blenda 

CEOL 1, mostra a presença majoritária do íon m/z 191 correspondente a classe dos terpanos, 

com composição majoritária entre 27-42 min. Também foi observado a presença de 

fragmentos m/z 217, numa proporção um pouco menor, característico de esteranos regulares, 

no tempo de retenção entre 35,0 a 40,0 min, assim como algums picos referentes a fragmentos 

m/z 177, 259, 231, que representa respectivamente os terpanos pentacíclicos, 4-metil-esterano 

e diasteranos, na faixa de 35-40 min. O perfil do cromatograma da Figura 26 foi semelhante 

para todos os pirolisatos das blendas de óleos brutos em estudo. 

A Figura 27 apresenta o fragmento m/z 217, referente aos esteranos regulares, para a 

blenda e seu pirolisato da amostra CEOL 2. 
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FIGURA 27 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 217 para a blenda de óleo bruto 

CEOL 2 e seu respectivo pirolisato 

 

 

O cromatograma da Figura 27 mostra que após a aplicação do processo de 

micropirólise off-line houve um aumento da concentração de picos referentes aos 

biomarcadores identificados pelo fragmento m/z 217. Isso mostra que com o processo de 

pirólise nas blendas, há a quebra térmica de compostos de alta massa molecular, tornando os 

biomarcadores mais disponíveis, esse fenômeno, segundo Azevedo et al. (2009) é proveniente 

de biomarcadores ocluídos em estruturas asfaltênicas, que podem ser liberados por processos 

envolvendo reações oxidativas, ou como aqui apresentado, por craqueamento térmico. O 

perfil do cromatograma para os outros fragmentos m/z 177, 191, 231 e 259, tanto para as 

outras amostras, como em comparação com seus respectivos pirolisatos tiveram perfis 

semelhantes ao exposto na Figura 27. 

 

5.14.2 – Razões entre Biomarcadores 

A análise e identificação dos biomarcadores procederam a partir de referenciais 

teóricos (Lima et al., 2007; Azevedo et al., 2009; Scholz-Böttcher et al., 2009; Asif et al., 

2011; Duan, 2012; Eiserbeck et al., 2012; Escobar et al., 2012) e índices de retenção obtidos 

de Hwang (1990) e Oudot et al. (1998). 

A Figura 28 e Tabela 21 apresentam a distribuição e descrição dos biomarcadores 

referente a classe dos terpanos (m/z 191) na análise das quatro blendas de óleos brutos por 

CG/EM no modo MSI. 
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FIGURA 28 – Cromatograma por MSI para os íons m/z 191, característico de terpanos, para 

as blendas de óleos brutos da Estação de Oiteirinhos II, Carmópolis-SE 
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TABELA 21 – Identificação dos biomarcadores da classe dos terpanos (m/z 191) das blendas 

de óleos brutos por CG/EM no modo MSI e suas abreviações 

Número Nome Abreviação 
Fórmula 

Molecular 
Massa 

Molecular 

1 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-neo-hopano Ts C27H46 370 

2 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-hopano Tm C27H46 370 

3 17α,21β(H)-30-nor-hopano H29 C29H50 398 

4 18α(H)-30-nor-neo-hopano C29 C29Ts C29H50 398 

5 17α, 21β(H)-hopano H30 C30H52 412 

6 17β, 21α (H)-hopano (Moretano) M30 C30H52 412 

7 17α, 21β(H)-29-homo-hopano (22S) H31 C31H54 426 

8 17α, 21β(H)-29-homo-hopano (22R) H31 C31H54 426 

9 17α, 21β(H)-29-bis-homo-hopano (22S) H32 C32H56 440 

10 17α, 21β(H)-29-bis-homo-hopano (22R) H32 C32H56 440 

11 17α, 21β(H)-29-tris-homo-hopano (22S) H33 C33H58 454 

12 17α, 21β(H)-29-tris-homo-hopano (22R) H33 C33H58 454 

13 17α, 21β(H)-29-tetrakis-homo-hopano (22S) H34 C34H60 468 

14 17α, 21β(H)-29-tetrakis-homo-hopano (22R) H34 C34H60 468 

15 17α, 21β(H)-29-pentakis-homo-hopano (22S) H35 C35H62 482 

16 17α, 21β(H)-29-pentakis-homo-hopano (22R) H35 C35H62 482 

FONTE: Azevedo et al., (2009). 
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A Figura 29 e Tabela 22 mostra a distribuição e descrição dos biomarcadores referente 

a classe dos esteranos (m/z 217) na análise das blendas de óleos brutos por CG/EM no modo 

MSI. 

FIGURA 29 – Cromatograma por MSI para os íons m/z 217, característico de esteranos, para 

as blendas de óleos brutos da Estação de Oiteirinhos II, Carmópolis-SE 
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TABELA 22 – Identificação dos biomarcadores da classe dos esteranos (m/z 217) das blendas 

de óleos brutos por CG/EM no modo MSI e suas abreviações 

Número Nome Abreviação Fórmula Molecular Massa Molecular 

1 13β, 17α – Diacolestano 20S Dia S C27H48 372 

2 13β, 17α – Diacolestano 20R Dia R C27H48 372 

3 5α, 14α, 17α - Colestano 20S αααS C27H48 372 

4 5α, 14β, 17β - Colestano 20R αββR C27H48 372 

5 5α, 14β, 17β - Colestano 20S αββS C27H48 372 

6 5α, 14α, 17α - Colestano 20R αααR C27H48 372 

7 5α, 14α, 17α - Ergostano 20S αααS C28H50 386 

8 5α, 14β, 17β - Ergostano 20R αββR C28H50 386 

9 5α, 14β, 17β - Ergostano 20S αββS C28H50 386 

10 5α, 14α, 17α - Ergostano 20R αααR C28H50 386 

11 5α, 14α, 17α - Estigmastano 20S αααS C29H52 400 

12 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R αββR C29H52 400 

13 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20S αββS C29H52 400 

14 5α, 14α, 17α - Estigmastano 20R αααR C29H52 400 

FONTE: Azevedo et al., 2009; Hwang, 1990. 

 

A partir dos cromatogramas obtidos para os biomarcadores da classe dos terpanos e 

esteranos, foi possível realizar a análise das razões geoquímicas, que foram determinadas 

pelas áreas dos biomarcadores de interesse obtidos a partir da integração de cada sinal dos 

cromatogramas apresentados nas Figuras 28 e 29 (ver detalhes no Apêndice). A Tabela 23 

apresenta as razões entre os biomarcadores em estudo para avaliação da evolução térmica e 

ambiente deposicional das blendas. 
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TABELA 23 – Valores dos parâmetros para indicação de evolução térmica e ambiente 

deposicional das blendas de óleos brutos da Estação de Oiteirinhos II, Carmópolis-SE 

PARÂMETRO CEOL 1 CEOL 2 CEOL 3 CEOL 4 

Ts/(Ts+Tm)a 0,45 0,44 0,45 0,44 

C29Ts/(H29+C29Ts)b 0,27 0,28 0,27 0,28 

Ts/H30c 0,56 0,58 0,56 0,58 

S/(S+R) αααC29d 0,70 0,40 0,69 0,85 

αββ (S+R)/αββ + ααα (S+R) C29e 0,73 0,63 0,74 0,76 

Dia 27(S+R)/ααα C27 (S+R)f 1,34 1,97 1,51 1,49 

%C27g 29,49 29,35 26,99 29,59 

%C28h 20,10 20,42 22,10 20,07 

%C29i 50,41 50,23 50,91 50,34 
a Ts = 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-neo-hopano; Tm = 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-hopano 

b C29Ts = 18α(H)-30-nor-neo-hopano C29; H29 = 17α,21β(H)-30-nor-hopano 

c Ts = 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-neo-hopano; H30 = 17α, 21β(H)-hopano 

d αααC29(S) = 5α, 14α, 17α - Estigmastano 20S; αααC29(R) = 5α, 14α, 17α - Estigmastano 20R 

e αββC29 (S+R) = 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20S + 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R; αααC29(S+R) = 5α, 
14α, 17α - Estigmastano 20S + 5α, 14α, 17α - Estigmastano 20R 

f Dia 27(S+R) = 13β, 17α – Diacolestano 20S + 13β, 17α – Diacolestano 20R; αααC27 (S+R) = 5α, 14α, 17α - 
Colestano 20S + 5α, 14α, 17α - Colestano 20R 

g [C27 5α, 14α, 17α - Colestano 20S + C27 5α, 14α, 17α - Colestano 20R / C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20R + 
C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20S + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 
20S] x 100 

h [C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20R + C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20S / C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20R + 
C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20S + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 
20S] x 100 

i [C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20S / C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 
20R + C28 5α, 14β, 17β - Ergostano 20S + C29 5α, 14β, 17α - Estigmastano 20R + C29 5α, 14β, 17α - 
Estigmastano 20S] x 100. 

 

Vários parâmetros são utilizados na avaliação do grau de evolução térmica e ambiente 

deposicional de óleos brutos, alguns deles estão apresentados na Tabela 23. A razão 

Ts/Ts+Tm indica o grau de evolução térmica levando em consideração a estabilidade térmica 

do composto Ts, com valores de razão menor que um (Ts/Ts+Tm < 1) sugerindo elevada 

evolução térmica para os óleos. Mais especificamente, Asif et al. (2011), sugere que valores 
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na faixa de 0,31-0,73 indiquem óleos com perfis semi-evoluídos, ou seja, uma mistura de 

óleos evoluídos e pouco evoluídos. Nas quatro amostras de blendas estudadas, todas elas 

apresentaram a razão Ts/Ts+Tm entre 0,31-0,73 com valores muito próximos entre si, 

indicando óleos com a mesma evolução térmica. Segundo Mello et al. (1988) valores das 

razões Ts/Ts+Tm<1 indicam ambientes deposicionais lacustres salinos para o estudo de óleos 

brutos. No estudo de oito óleos da Bacia Sergipe-Alagoas, Lima et al. (2007) obteve para os 

parâmetros de evolução térmica, valores da razão Ts/Ts+Tm<<1 indicando alta evolução 

térmica para todos os óleos. 

Assim como a razão entre os compostos Ts e Tm, a razão C29Ts/(H29+C29Ts) é um 

indicativo de evolução térmicas dos óleos, uma vez que C29Ts é mais estável termicamente 

do que o composto H29 (Azevedo et al., 2009). Os valores da razão C29Ts/(H29+C29Ts) para 

todos as blendas em estudos são similares (0,27 para o CEOL 1 e CEOL 3, 0,28 para CEOL 2 

e CEOL 4), indicando mesmo grau de evolução térmica. Oliveira et al. (2012a) avaliou o 

parâmetro C29Ts/(H29+C29Ts) em quatro óleos brasileiros por CG/EM e CG x CG, obtendo 

valores para o parâmetro que variaram de 0,03-0,40, indicando óleos de baixa evolução 

térmica para os menores valores e evolução moderada com o aumento da razão. 

Os parâmetros de evolução que envolvem os isômeros S/(S+R) αααC29 e αββ 

(S+R)/αββ + ααα (S+R) C29 são muito utilizados na avaliação da evolução térmica (Peters et 

al., 2005; Azevedo et al, 2009; Lima et al., 2007). Segundo Azevedo et al. (2009), para a 

razão S/(S+R) αααC29 valores acima de 0,55 indicam biodegradação parcial dos óleos. 

Somente a blenda CEOL 2 apresentou valor de razão inferior a 0,55 indicando que nos óleos 

os esteranos não foram afetados pelo processo de biodegração, ao contrário das outras blendas 

em estudo, onde os valores da razão indicam que os esteranos nos óleos sofreram processo de 

biodegradação parcial, de acordo com Peters et al. (2005), provavelmente ocasionada pela 

remoção seletiva do epímero biológico ααα 20R pelas bactérias. Asif et al. (2011) estudou 

dezoito óleos brutos da bacia Potwar do Paquistão através das correlações entre 

biomarcadores identificados por CG/EM, determinando valores para o parâmetro S/(S+R) 

αααC29 entre 0,59-0,66, indicando que os óleos sofreram algum processo de biodegradação 

bacteriana. Para o mesmo parâmetro, Oliveira et al. (2012a) obteve para óleos brasileiros 

valores inferiores a 0,55, classificando-os como óleos de baixa evolução térmica. 

A porcentagem entre os Colestanos, Ergostanos e Estigmastanos da classe dos 

esteranos (%C27, %C28 e %C29 αββ) indicam condições de deposição da matéria orgânica 
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para óleos brutos (Hunt, 1996). Nas blendas em estudo a distribuição desses compostos na 

composição é similar, com maior valor para o esterano C29 (aproximadamente 50% em todos 

as blendas), indicando uma característica de deposição de matéria orgânica terrígena (Asif et 

al., 2011; Duan, 2012), que para as amostras em estudo essa característica pode estar 

associada ao processo de exploração onshore. A amostra CEOL 3 mostrou uma pequena 

variação em relação aos demais, com valores para o esterano C27 menores e C28 maiores que 

as amostras CEOL 1, CEOL 2 e CEOL 4. Ainda para os esteranos, Oliveira et al. (2012a) 

classifica óleos brutos com predominância do esterano C29 como de contribuição de matéria 

orgânica terrígena e/ou algas. Em quatro óleos brutos da Bacia Sergipe-Alagoas em estudo, 

Lima et al. (2007) obteve valores que corroboram com os apresentados para os óleos 

estudados neste trabalho, pertencente a mesma bacia, com a abundância do esterano C29 

(42,61-42,89%) em maior proporção em relação ao C27 e C28. 

 

5.15 – Cromatografia Gasosa Bidimensional Abrangente (CG x CG) 

A Figura 30 apresenta o fingerprinting do CG x CG-DIC para blenda de óleo bruto 

CEOL 1 (para as outras blendas ver Apêndice). A resposta relativa do sinal é codificada por 

cores; áreas em azuis indicam regiões de intensidade de sinal muito baixo, enquanto que as 

áreas vermelhas, regiões de alta e média intensidade. 

FIGURA 30 – CG x CG-DIC da blenda de óleo bruto CEOL 1 
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O cromatograma da Figura 30 apresenta a região com a presença da série homóloga de 

n-alcanos (parafínicos), destacado pela delimitação em verde, constituídos de n-C10 a n-C35 e 

a identificação dos isoprenóides pristano e fitano. Características semelhantes da distribuição 

de n-alcanos se repetem em todos as outras blendas em estudo. Está evidenciada também a 

região de classificação para alguns biomarcadores clássicos de petróleo, com presença de: 

terpanos tri- e pentacíclicos (Hopanos), e os esteranos, que possuem um período de 

modulação maior que a região de parafínicos. Classificação semelhante a destacada na Figura 

30 foi apresentada por Aguiar et al. (2010) no estudo de óleos brutos brasileiros, com a 

identificação das regiões com presença de Parafínicos, Terpanos Tricíclicos, Esteranos e 

Hopanos em todas as amostras. 

Também foram calculados os valores de CPI, razões Pr/Ft, Pr/n-C17 e Ft/n-C18 para as 

amostras em estudo, a partir das áreas obtidas pela integração dos componentes individuais de 

cada blenda nas análises por CG x CG, conforme estão apresentados na Tabela 24. 

 

TABELA 24 - Valores para CPI (Peter & Maldowan, 1993) e razões Pr/Ft, Pr/n-C17, Ft/n-C18 

das blendas de óleos brutos por CG x CG 

AMOSTRAS CPI Pr/Ft Pr/n-C17 Ft/n-C18 

CEOL 1 1,26 0,63 0,26 0,78 

CEOL 2 1,23 0,57 0,22 0,73 

CEOL 3 1,31 0,57 0,23 0,77 

CEOL 4 1,08 0,52 0,21 0,80 

 

Todas as amostras apresentaram valores de CPI maiores que 1 (CPI>1), indicando que 

os óleos brutos que compõe as blendas possuem características de óleos lacustres. Os valores 

de Pr/n-C17<1 para todos as amostras, sugere segundo Didik et al. (1978), um ambiente de 

deposição relacionado à condições pantanosas e de água exposta. Esses resultados corroboram 

com os apresentados na Tabela 15 do item 5.10, referente a análises das quatro amostras de 

blendas por CG/EM. Porém, a relação Pr/Ft e Ft/n-C18 foram contraditórias aos resultados do 

CG/EM, com o advento da cromatografia bidimensional, a qual ampliou a capacidade de 

resolução de misturas complexas, faz com que estas relações devam ser melhores exploradas 

para avaliar a influência da técnica. 
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 A Figura 31 destaca uma das vantagens do uso da CG x CG na análise de matrizes 

complexas como as petroquímicas. A Figura mostra a presença de alguns compostos que 

presentes em determinadas amostras e ausentes em outras, como por exemplo, o compostos 

com tempo de retenção de 4092 s x 2,930 s, que estão presentes somente nas blendas CEOL 2 

e 3. Segundo Aguiar et al. (2010), esta região do cromatograma é correspondente aos 

compostos da classe dos Hopanos. Também na mesma região é possível destacar a presença 

do composto com tempo de retenção de 4128 s x 4,260 s, destacado nas amostras CEOL 3 e 

CEOL 4. Esse tipo de análise minuciosa dá ênfase a utilização da CG x CG, permitindo 

estabelecer correlações óleo-óleo e óleo-rocha com maior precisão. 

 

FIGURA 31 – CG x CG-DIC das blendas de óleos brutos enfatizando a diferenciação dos 

compostos entre as amostras 

 

  

A fração Saturados obtidos pelo método SARA foi analisada por CG x CG, e o 

fingerprinting para a amostra CEOL 1 está apresentado na Figura 32 (ver as outras amostras 

no Apêndice). 
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FIGURA 32 – CG x CG-DIC da Fração de Saturados da blenda de óleo bruto CEOL 1 e 

ampliação na faixa do n-C17, n-C18 e os isoprenóides Pristano e Fitano 

 

 

A Figura 32 mostra a distribuição da série homóloga dos n-alcanos de n-C10 a n-C35, 

dos isoprenóides Pristano e Fitano, mostrando que a blenda possui uma característica de óleos 

parafínicos com predominância de n-alcanos de baixo peso molecular, essa característica se 

repete para as outras blendas em estudo da Estação de Oiteirinhos II. Os resultados obtidos 

são legitimados com os resultados apresentados no item 5.9 a partir da análise das blendas por 

CG/EM. 

A fração de Aromáticos obtidos pelo método SARA foi analisada por CG x CG, e o 

fingerprinting para a amostra CEOL 1 está apresentado na Figura 33 (ver as outras amostras 

no Apêndice). 
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FIGURA 33 – CG x CG-DIC da Fração de Aromáticos da blenda de óleo bruto CEOL 1 e 

ampliação na faixa da série dos Naftalenos 

 

 

A Figura 33 apresenta a distribuição de aromáticos na blenda CEOL 1, com destaque a 

série de naftalenos mono-, di-, tri- e tetrasubstituídos,  podendo ser enfatizado a vantagem do 

uso da CG x CG na análise de matrizes petrolíferas, mostrando a ortogonalidade da técnica, 

onde, segundo Murray (2012) a primeira coluna realiza a separação em termos da volatilidade 

dos compostos e a segunda coluna separa em termos da polaridade. A identificação da série 

dos naftalenos substituídos foi destacada por Murray (2012) no uso da CG x CG no estudo de 

óleos brutos. 
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5.16 – Análise Estatística Multivariada (PCA e HCA) 

A aplicação das ferramentas de análise multivariada de dados, ocorreu a partir dos 

dados da Tabela 23, referentes aos valores dos parâmetros para indicação de evolução térmica 

e ambiente deposicional das blendas de óleos brutos. Inicialmente foi realizado a 

padronização dos dados através do autoescalonamento, mostrando que o parâmetro 

C29Ts/(H29+C29Ts) não contribui para o tratamento de análise multivariada de dados por não 

apresentar variação significativa nas amostras, sendo retirado da análise. 

A Figura 34 mostra o gráfico de peso das amostras, com variância de 48,40% para 

PC1 e 36,46% para PC2, tendo uma variância acumulativa total de 84,86%  

 

FIGURA 34 - Gráfico de peso da componente principal 1 versus a componente principal 2 

para as blendas de óleos brutos 

 

 

A Figura 35 apresenta o gráfico de escores da PC1 versus PC2 em relação aos 

parâmetros de evolução térmica e ambiente deposicicional das blendas de óleos brutos. 
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FIGURA 35 – Gráfico de escores da componente principal 1 versus a componente principal 2 

para os parâmetros de correlação 

 

 

Na análise dos gráficos de escores e pesos da PCA, levou-se em consideração valores 

baseados na correlação das amostras acima de 0,6. Para a PC1 a variável que contribui com 

maior peso para variância positiva é Ts/H30 em correlação com a amostra CEOL 2, e com 

escore negativo, o parâmetro Ts/(Ts+Tm) que contribuiu com o maior peso em correlação 

com a amostra CEOL 3. Na PC2, os parâmetros  S/(S+R) αααC29, αββ (S+R)/αββ+ααα 

(S+R) C29 e %C27 contribuem positivamente em seu eixo, em correlação com as amostras 

CEOL 4 e CEOL 1, podendo classificá-las com a mesma tendência. 

A partir dos resultados padronizados referentes aos valores dos parâmetros para 

indicação da evolução térmica e ambiente deposicional das blendas da Tabela 23, foi aplicado 

também a  análise de agrupamento hierárquico das amostras em estudo gerando o dendograma 

(Figura 36), usando o calculo da distância Euclidiana e o método de ligação Ward’s. 
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FIGURA 36 – Dendograma das blendas de óleos brutos: distância Euclidiana e o método de 

ligação Ward’s 

 

 

O dendograma mostra que as amostras CEOL 1 e CEOL 4 possuem uma similaridade 

de aproximadamente 46%, corroborando com os resultados obtidos na análise de PCA. O 

dendograma ainda indica que as amostras CEOL 2 e CEOL 3 possuem uma dissimilaridade 

elevada em relação ao grupo formada pelas amostras CEOL 1 e CEOL 4. 
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6 – CONCLUSÕES 

A partir da caracterização avançada das quatro blendas de óleos brutos, foi possível 

observar que a blenda CEOL 3, possui características químicas diferenciadas das outras 

blendas em estudo. As análise por MALDI-TOF-MS apresentou a composição de compostos 

contendo heteroátomos com maior intensidade, dentre eles derivados da classe de ácidos 

naftênicos e carbazóis, que atuam como tensoativos naturais, tornando a interação das 

emulsões mais fortes nos óleos que compõe a blenda CEOL 3, com um aumento da sua 

densidade e detecção de maiores concentrações de elementos como Cl, Ca e K em relação as 

demais amostras, associados ao processo de água emulsificada. 

O TGA dos asfaltenos mostrou que a blenda CEOL 3 produz menos compostos que as 

demais, mesmo possuindo um teor de asfaltenos maior ou igual as outras blendas, 

características estas indicam que os asfaltenos dos óleo que a compõe estejam mais evoluídos 

termicamente. 

As análises cromatográficas mostrou que a distribuição de n-alcanos livres presentes 

na blenda CEOL 3, em relação às áreas do cromatograma de íons totais, é inferior cerca de 

30% em relação às outras amostras, e que após o processo de pirólise essas áreas passam a ser 

aproximadamente iguais em todos as blendas. A avaliação da maturidade térmica e ambiente 

deposicional das blendas de óleos brutos indicaram características de óleos lacustre (CPI>1) 

com formação em ambiente deposicional óxido (Pr/Ft>1),  nível de evolução térmica 

moderada com uma mistura de óleos maduros e imaturos, que sofreram biodegração parcial e 

possuem características de deposição de matéria orgânica terrígena e/ou algas, apontando 

ainda, a liberação de biomarcadores ocluídos nas estruturas asfaltênicas após o processo de 

pirólise em todas elas. 

Os resultados obtidos mostraram que a blenda CEOL 3 possui características químicas 

diferenciada das demais amostras, apontado a fração asfaltênica (com estruturas aromáticas 

diferenciadas e mais evoluído termicamente) e a presença de tensoativos naturais (derivados 

de ácidos naftênicos e carbazóis) como responsável pela formação de emulsão água-óleo com 

interação distinta, sendo necessária a desestabilização das emulsões formadas a partir da 

utilização de maiores quantidades de desemulsificantes ou do tratamento com um outro tipo 

de desemulsificante que possua características diferenciadas em relação ao utilizado para as 

demais blendas de óleos brutos da Estação de Oiteirinhos II. 
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8 – APÊNDICES 

 

FIGURA 37 - TIC das blendas de óleos brutos em estudo 
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FIGURA 38 - TIC do pirolisato das blendas de óleos brutos obtidos por CG/EM 
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FIGURA 39 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para a 

blenda de óleo bruto CEOL 1 

 

 

FIGURA 40 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para a 

blenda de óleo bruto CEOL 2 

 

 

FIGURA 41 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para a 

blenda de óleo bruto CEOL 3 

 

 



97 

 

FIGURA 42 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para a 

blenda de óleo bruto CEOL 4 

 

 

FIGURA 43 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o 

pirolisato da blenda de óleo bruto CEOL 1 

 

 

FIGURA 44 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o 

pirolisato da blenda de óleo bruto CEOL 2 
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FIGURA 45 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o 

pirolisato da blenda de óleo bruto CEOL 3 

 

 

FIGURA 46 - Cromatograma por MSI para os íons m/z 177, 191, 217, 231 e 259 para o 

pirolisato da blenda de óleo bruto CEOL 4 
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TABELA 25 – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 

para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 191) da 

blenda de óleo bruto CEOL 1 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de 

Retenção Teórico 

1 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-
neo-hopano 

Ts 24483 2855 2856 

2 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-
hopano 

Tm 

 
29323 2885 

2895 

3 17α,21β(H)-30-nor-hopano H29 32620 3043 3038 

4 18α(H)-30-nor-neo-hopano 
C29 

C29Ts 12281 3094 3086 

5 17α, 21β(H)-hopano H30 43670 3120 3126 

6 17β, 21α (H)-hopano 
(Moretano) 

M30 44201 3159 3164 

7 17α, 21β(H)-29-homo-
hopano (22S) 

H31 54770 3228 3229 

8 17α, 21β(H)-29-homo-
hopano (22R) 

H31 7182 3242 3241 

9 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22S) 

H32 73701 3304 3312 

10 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22R) 

H32 124698 3332 3328 

11 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22S) 

H33 8680 3419 3407 

12 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22R) 

H33 5788 3426 3429 

13 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22S) 

H34 6056 3513 3507 

14 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22R) 

H34 935 3527 3535 

15 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22S) 

H35 11239 3590 3606 

16 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22R) 

H35 - - 3640 
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TABELA 26 – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 

para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 191) da 

blenda de óleo bruto CEOL 2 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de 

Retenção Teórico 

1 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-
neo-hopano 

Ts 18712 2851 2856 

2 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-
hopano 

Tm 23573 2881 2895 

3 17α,21β(H)-30-nor-hopano  22541 3040 3038 

4 18α(H)-30-nor-neo-hopano 
C29 

H29 8724 3090 3086 

5 17α, 21β(H)-hopano C29Ts 32411 3117 3126 

6 17β, 21α (H)-hopano 
(Moretano) 

H30 40476 3157 3164 

7 17α, 21β(H)-29-homo-hopano 
(22S) 

M30 37481 3229 3229 

8 17α, 21β(H)-29-homo-hopano 
(22R) 

H31 4736 3237 3241 

9 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22S) 

H31 52225 3299 3312 

10 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22R) 

H32 89625 3327 3328 

11 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22S) 

H32 74 3420 3407 

12 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22R) 

H33 924 3423 3429 

13 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22S) 

H33 109 3508 3507 

14 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22R) 

H34 219 3529 3535 

15 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22S) 

H34 8413 3585 3606 

16 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22R) 

H35 - - 3640 
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TABELA 27 – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 191) da 

blenda de óleo bruto CEOL 3 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de 

Retenção Teórico 

1 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-
neo-hopano 

Ts 16660 2850 2856 

2 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-
hopano 

Tm 18735 2880 2895 

3 17α,21β(H)-30-nor-hopano  19487 3038 3038 

4 18α(H)-30-nor-neo-hopano 
C29 

H29 6909 3088 3086 

5 17α, 21β(H)-hopano C29Ts 24673 3114 3126 

6 17β, 21α (H)-hopano 
(Moretano) 

H30 20278 3152 3164 

7 17α, 21β(H)-29-homo-hopano 
(22S) 

M30 31731 3227 3229 

8 17α, 21β(H)-29-homo-hopano 
(22R) 

H31 4177 3236 3241 

9 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22S) 

H31 42729 3297 3312 

10 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22R) 

H32 76123 3324 3328 

11 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22S) 

H32 634 3411 3407 

12 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22R) 

H33 3772 3419 3429 

13 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22S) 

H33 - - 3507 

14 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22R) 

H34 - - 3535 

15 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22S) 

H34 9397 3562 3606 

16 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22R) 

H35 - - 3640 
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TABELA 28 – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 191) da 

blenda de óleo bruto CEOL 4 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de 

Retenção Teórico 

1 18α(H)-22,29,30-Tris-nor-
neo-hopano 

Ts 29216 2849 2856 

2 17α(H)-22,29,30-Tris-nor-
hopano 

Tm 33095 2879 2895 

3 17α,21β(H)-30-nor-hopano  22872 3037 3038 

4 18α(H)-30-nor-neo-hopano 
C29 

H29 10989 3086 3086 

5 17α, 21β(H)-hopano C29Ts 39790 3112 3126 

6 17β, 21α (H)-hopano 
(Moretano) 

H30 44661 3150 3164 

7 17α, 21β(H)-29-homo-
hopano (22S) 

M30 43274 3226 3229 

8 17α, 21β(H)-29-homo-
hopano (22R) 

H31 5786 3234 3241 

9 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22S) 

H31 68291 3296 3312 

10 17α, 21β(H)-29-bis-homo-
hopano (22R) 

H32 137674 3323 3328 

11 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22S) 

H32 13324 33410 3407 

12 17α, 21β(H)-29-tris-homo-
hopano (22R) 

H33 6300 3418 3429 

13 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22S) 

H33 - - 3507 

14 17α, 21β(H)-29-tetrakis-
homo-hopano (22R) 

H34 - - 3535 

15 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22S) 

H34 11453 3580 3606 

16 17α, 21β(H)-29-pentakis-
homo-hopano (22R) 

H35 - - 3640 
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TABELA 29 – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 217) da 

blenda de óleo bruto CEOL 1 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de Retenção 

Teórico 

1 
13β, 17α – Diacolestano 

20S 
Dia S 132810 2680 - 

2 
13β, 17α – Diacolestano 

20R 
Dia R 89478 2711 - 

3 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20S 
αααS 24840 2794 2797 

4 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20R 
αββR 61530 2804 2806 

5 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20S 
αββS 13714 2819 2814 

6 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20R 
αααR 140791 2841 2838 

7 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20S 
αααS 71506 2885 2896 

8 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20R 
αββR 34880 2909 2909 

9 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20S 
αββS 16411 2929 2917 

10 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20R 
αααR 40652 2951 2948 

11 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20S 
αααS 32988 2968 2978 

12 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20R 
αββR 105543 2990 2996 

13 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20S 
αββS 23046 3017 3001 

14 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20R 
αααR 13876 3043 3040 
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TABELA 30  – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 217) da 

blenda de óleo bruto CEOL 2 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de Retenção 

Teórico 

1 
13β, 17α – Diacolestano 

20S 
Dia S 107693 2677 - 

2 
13β, 17α – Diacolestano 

20R 
Dia R 119874 2709 - 

3 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20S 
αααS 15402 2791 2797 

4 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20R 
αββR 43046 2804 2806 

5 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20S 
αββS 8431 2816 2814 

6 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20R 
αααR 100289 2837 2838 

7 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20S 
αααS 101866 2881 2896 

8 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20R 
αββR 23406 2906 2909 

9 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20S 
αββS 12405 2925 2917 

10 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20R 
αααR 27172 2948 2948 

11 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20S 
αααS 21101 2964 2978 

12 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20R 
αββR 70338 2986 2996 

13 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20S 
αββS 17738 3014 3001 

14 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20R 
αααR 30383 3039 3040 
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TABELA 31  – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 217) da 

blenda de óleo bruto CEOL 3 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de Retenção 

Teórico 

1 
13β, 17α – Diacolestano 

20S 
Dia S 90866 2676 - 

2 
13β, 17α – Diacolestano 

20R 
Dia R 53181 2708 - 

3 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20S 
αααS 13685 2790 2797 

4 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20R 
αββR 34183 2802 2806 

5 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20S 
αββS 6144 2814 2814 

6 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20R 
αααR 81894 2836 2838 

7 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20S 
αααS 96588 2879 2896 

8 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20R 
αββR 19929 2904 2909 

9 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20S 
αββS 13094 2912 2917 

10 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20R 
αααR 21288 2946 2948 

11 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20S 
αααS 18141 2964 2978 

12 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20R 
αββR 58322 2984 2996 

13 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20S 
αββS 17763 3013 3001 

14 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20R 
αααR 8226 3037 3040 
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TABELA 32  – Tempo de Retenção, Área do Cromatograma e Índice de Retenção Calculado 
para os biomarcadores da classe dos terpanos obtidos por CG/EM no modo MSI (m/z 217) da 

blenda de óleo bruto CEOL 4 

Número Nome Abreviação Área 
Índice de Retenção 

Calculado 
Índice de Retenção 

Teórico 

1 
13β, 17α – Diacolestano 

20S 
Dia S 35,034 120428 - 

2 
13β, 17α – Diacolestano 

20R 
Dia R 35,365 71674 - 

3 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20S 
αααS 36,199 16533 2797 

4 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20R 
αββR 36,330 47416 2806 

5 
5α, 14β, 17β - Colestano 

20S 
αββS 36,446 9516 2814 

6 
5α, 14α, 17α - Colestano 

20R 
αααR 36,655 111938 2838 

7 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20S 
αααS 37,081 105783 2896 

8 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20R 
αββR 37,317 26686 2909 

9 
5α, 14β, 17β - Ergostano 

20S 
αββS 37,397 11926 2917 

10 
5α, 14α, 17α - Ergostano 

20R 
αααR 37,712 29040 2948 

11 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20S 
αααS 37,871 26215 2978 

12 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20R 
αββR 38,068 77887 2996 

13 
5α, 14β, 17α - 

Estigmastano 20S 
αββS 38,325 18962 3001 

14 
5α, 14α, 17α - 

Estigmastano 20R 
αααR 38,560 4762 3040 
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FIGURA 47 – CG x CG-DIC das blendas de óleos brutos em estudo
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FIGURA 48 – CG x CG-DIC da Fração de Saturados das blendas de óleos brutos 
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FIGURA 49 – CG x CG-DIC da Fração de Aromáticos das blendas de óleos brutos 

 


