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RESUMO 

Os ácidos naftênicos estão presentes nos óleos como uma mistura complexa 
que apresenta grande variação estrutural. Esses compostos estão associados 
a problemas de corrosão, formação de emulsões estáveis e depósitos 
indesejáveis. Uma forma clássica de se monitorar a acidez de petróleos é 
através do número de acidez total (NAT). O aumento do NAT é normalmente 
associado com a taxa de corrosão do óleo. Ácidos naftênicos podem ser 
obtidos a partir do óleo cru por processos de extração, como extração 
líquido/líquido com soluções alcalinas, extração sólido/líquido e outros. 
Métodos instrumentais de análise como a Espectroscopia no infravermelho 
(FTIR) e a Espectrometria de massas de altíssima resolução e exatidão 
acoplada a uma fonte de electrospray (ESI (-) FT-ICR MS) têm sido utilizados 
para caracterização de componentes ácidos em petróleos. Diante disso, o 
principal objetivo deste trabalho foi caracterizar ácidos naftênicos extraídos de 
duas amostras (AM1 e AM2) de petróleos com alto valor de NAT utilizando a 
técnica ESI (-) FT-ICR MS. Ácidos naftênicos foram extraídos por meio de 
soluções alcoólicas alcalinas de pH 7, 10 e 14. Foram realizadas análises de 
NAT nos óleos originais e residuais. Análises de ESI (-) FT-ICR MS e FTIR 
foram feitas nos óleos originais, residuais e frações ácidas obtidas. Após o 
processo de extração constatou-se uma redução do NAT de 92% para AM1 e 
85% para AM2 ambas extraídas a pH 14. Pelos resultados de FTIR foi obtida a 
concentração de ácidos carboxílicos nas frações ácidas pelo aumento da 
absorção na região de 1706 cm-1. Observou-se também a presença de 
compostos nitrogenados pela absorção em 3380 cm-1. As análises ESI (-) FT-
ICR MS mostraram que, para ambas as amostras de óleo, as espécies ácidas 
se concentram em uma região de m/z de 200 a 650  centrada em m/z 360, com 
distribuição de carbonos, aproximada, de C14-C46 e DBE = 2-14. A classe O2 
apresentou, majoritariamente, DBE na faixa de 3-5. Nos óleos residuais houve 
detecção de espécies O2 com DBE < 3 os quais não foram observados nos 
óleos originais. As classes N, NO2 e O2 foram as mais abundantes para todas 
as amostras em estudo. A classe N permanece nos resíduos e em menor 
proporção nas frações ácidas correspondentes a extração em pH 14. Sendo 
assim, o método de extração foi muito eficiente para a diminuição do teor de 
acidez total das amostras de óleo, bem como, a atribuição de massa molecular 
foi obtida com excelente exatidão possibilitando, assim, a caracterização muito 
satisfatória dos ácidos naftênicos presentes pela espectrometria de massas de 
altíssima resolução e exatidão acoplada a uma fonte de electrospray (ESI(-) FT 
– ICR MS).  
 
Palavras-chave: Ácidos naftênicos. ESI (-) FT-ICR MS. FTIR. Extração.  

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

Naphthenic acids are present in crude oil as a complex mixture of compounds 
with a wide structure variation. These compounds are mainly responsible for 
corrosion problems, formation of stable emulsions and unwanted deposits. The 
total acid number (TAN) is the classical way of monitoring the acidity in oils. 
TAN increase is usually associated with the oil corrosion rate. Naphthenic acids 
can be obtained from crude oils by procedures extraction such as liquid/liquid 
extraction with alkaline solutions, solid/liquid extraction and others. Instrumental 
methods of analysis such as Infrared Spectroscopy (FTIR) and Mass 
Spectrometry of high resolution accuracy coupled to electrospray source (ESI (-
) FT-ICR MS) have been used for characterization of acidic components in 
petroleum. Thus, the main objective of this study was to characterize 
naphthenic acid extracted from two samples (AM1 and AM2) of oil with high NAT 
value  using the technique ESI (-) FT-ICR MS. Naphthenic acids were extracted 
by alkaline alcoholic solutions of pH 7, 10 and 14. TAN analyses were 
performed in the original oil and residual. ESI (-) FT-ICR MS and FTIR analysis 
were made in the original oils, waste and acidic fractions. The extraction 
process was very satisfactory. The TAN reduction was of 92% for AM1 and AM2 
85% for both extracted at pH 14. It was verified by FTIR analysis the 
concentration of carboxylic acids in acidic fractions by increase absorption in 
the region of 1706 cm-1. Is was also observed the presence of nitrogen 
compounds by absorption in 3380 cm-1. MS analysis showed that for both oil 
samples acidic species are concentrated in a range of m/z 200 to 650 centered 
in 360 Da. The O2 class carbon distribution is C14-C46 and DBE = 2-14. O2 
species contained in the oil samples showed mostly DBE in the range 3 to 4 
with no change during extraction process. In waste oil sample AM1 was 
detection of species with DBE < 3 which were not detected in the original oil. N, 
NO2 and O2 class were the most abundant for all samples analyzed. N class 
remain in residual oil showing migration in low proportion for the acid fractions 
14. Therefore, the extraction method was very efficient for reducing the total 
acidity of the oil samples, as well as the assignment of the molecular weight 
was obtained with excellent accuracy thus enabling very satisfactory 
characterization of naphthenic acids presents by ESI (-) FT-ICR MS.   
 
Keyword: Naphthenic acid. ESI (-) FT-ICR MS. FTIR. Extraction.  
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Petróleo  

O petróleo é constituído, basicamente, por uma mistura complexa de 

compostos químicos orgânicos. Ele apresenta grandes variações em sua 

composição e propriedades, sendo que estas não ocorrem somente em óleos 

de diferentes campos, mas também em óleos de um mesmo campo retirado a 

diferentes profundidades.1 Apesar destas variações, as quantidades 

elementares de todos os óleos são semelhantes. A matriz oleosa possui mais 

de 90 % em massa de carbono e hidrogênio havendo ainda em menores 

quantidades enxofre (0,06-8%), nitrogênio (0,11-1,7%), oxigênio (0,1-2%) e 

metais (até 0,3%).2  

Os compostos que constituem o petróleo podem ser divididos em dois 

grupos: hidrocarbonetos e não hidrocarbonetos.   

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos formados por carbono e 

hidrogênio. Podem ser saturados (parafínicos e isoparafínicos), insaturados e 

aromáticos. A Figura 1 ilustra essa classe de compostos. 

H3C
H2
C

H2
C CH3 H3C

H
C

H
C CH3

CH3CH3

H2C C
H

CH3

Parafínicos

Isoparafínicos
Olefinas

Naftênicos Aromáticos
 

Figura 1: Exemplos de Hidrocarbonetos presentes no petróleo. 

Compostos parafínicos são hidrocarbonetos que possuem apenas ligações 

simples entre átomos de carbono. As isoparafinas se diferenciam das parafinas 

por possuírem cadeias ramificadas. Os cicloalcanos também designados como 

naftênicos, devido sua presença ocorrer a partir da nafta, estão presentes no 

óleo como derivados do ciclopentano e cicloexano. Os compostos aromáticos 
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podem se encontrar na forma de um ou mais anéis de benzeno fundidos com 

ou sem ramificações.2 A mistura de hidrocarbonetos é altamente complexa. 

Estruturas parafínicas, naftênicas e aromáticas podem ocorrer na mesma 

molécula, sendo que a complexidade aumenta com a faixa de ponto de 

ebulição.1  

Os não hidrocarbonetos são compostos orgânicos que contêm em sua 

estrutura nitrogênio, oxigênio, enxofre e espécies metálicas, tais como vanádio, 

níquel e cobre. Esses compostos aparecem em toda a faixa de ponto de 

ebulição, mas tendem a se concentrar principalmente nas frações mais 

pesadas e nos resíduos não voláteis.1  

Os não hidrocarbonetos são responsáveis por ocasionar características 

indesejáveis nos produtos finais bem como problemas durante o processo de 

produção e refino.  

As estruturas orgânicas que constituem os não hidrocarbonetos são 

complexas sendo que, muitas vezes, os heteroátomos estão ligados a 

estruturas carbônicas que contém anéis naftênicos e aromáticos. 

1.1.1. Não-Hidrocarbonetos - Compostos de Enxofre  

Dos não hidrocarbonetos, os compostos contendo enxofre são os mais 

abundantes no petróleo e, portanto são importantes alvos de estudo. 

O enxofre está presente no petróleo na forma de tióis, sulfetos, dissulfetos, 

sulfóxidos e tiofenos (Figura 2), sendo esta a classe encontrada em maior 

proporção no óleo.1 
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Figura 2: Exemplos de compostos de enxofre encontrados no petróleo.3 

Compostos sulfurados são causadores de corrosão em equipamentos, 

emissão de poluentes (SOx), envenenamento de catalisadores e perda da 

qualidade dos derivados.2 Sendo assim, os níveis de enxofre precisam ser 

ajustados conforme a quantidade máxima permitida pela legislação.4   

O enquadramento não só da quantidade de enxofre, mas dos teores de 

nitrogênio e oxigênio é feito por meio do hidrotratamento catalítico. O processo 

envolve basicamente altas temperaturas e altas pressões de hidrogênio, 

necessitando também de uma superfície catalítica de Ni/Mo ou Co/Mo 

suportada por óxido de alumínio.5 

Acredita-se que, durante a hidrodessulfuração, o enxofre é removido da 

estrutura orgânica por meio da quebra direta da ligação C-S.5 No entanto, este 

mecanismo ainda não é bem conhecido, mas há indícios que as características 

moleculares influenciem diretamente na quebra. Moléculas sulfuradas muito 

impedidas estericamente tendem a ser mais resistentes ao processo (Figura 

3).6   
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Figura 3: Estruturas de compostos sulforados. (a) Estrutura parcialmente impedida. (b) 
Estrutura completamente impedida.4 

1.1.2. Não hidrocarbonetos – Compostos Nitrogenados 

O nitrogênio está presente no óleo cru em baixas concentrações variando 

de 0,05 a 0,9%. Esses compostos também produzem gases nocivos ao 

ambiente devido a sua combustão (NOx) e embora em baixas porcentagens, 

estão associados também a envenenamento de catalisadores de 

craqueamento, desativação de catalisadores pela formação de coque,7 além de 

contribuírem para formação de goma em óleos combustíveis.8  

Compostos nitrogenados são classificados como básicos e não básicos. A 

Figura 4 ilustra essa divisão. 

NÃO BÁSICOS 

 

 

 

 

BÁSICOS 

 

 

 
 

Figura 4: Tipos de compostos nitrogenados encontrados no petróleo.1 
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As estruturas dos componentes nitrogenados básicos presentes no petróleo 

são principalmente séries homólogas da piridina. Os não básicos são 

encontrados usualmente como derivados do pirrol, indol e carbazóis.1 

Compostos contendo nitrogênios básicos são especialmente resistentes ao 

processo de hidrodenitrogenação. A literatura sugere que para esses 

compostos o processo ocorre em duas etapas. Primeiro há a hidrogenação do 

anel aromático para posteriormente haver a cisão da ligação C-N. Assim, o 

desenvolvimento de catalisadores mais eficientes exige a identificação dos 

compostos nitrogenados que resistem ao tratamento.5 

1.1.3. Não hidrocarbonetos - Compostos Oxigenados  

Os compostos oxigenados estão presentes no petróleo em quantidade de 

0,1 a 2%, sendo que o valor médio não excede 1%. São encontrados no óleo 

principalmente na forma de ácidos carboxílicos (ácidos naftênicos), mas 

também podem aparecer na forma fenóis, éteres, cetonas e crezóis como 

mostrado na Figura 5.3,9 

 

 

Figura 5: Exemplos de compostos oxigenados encontrados no petróleo.3 
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1.2. Ácidos Naftênicos 

Os ácidos naftênicos são ácidos carboxílicos que possuem em sua 

estrutura um ou mais anéis fundidos, saturados de cinco ou seis membros. No 

entanto, a definição tem se tornado comum para descrever a série de ácidos 

orgânicos encontrados em óleos cru, incluindo aqueles que possuem anéis 

aromáticos.10,11 Os ácidos naftênicos são predominantemente 

monocarboxilados. Entretanto, também podem ser encontrados em sua forma 

dicarboxilada12 e tetracarboxilada, sendo estes últimos, ácidos naftênicos de 

alto peso molecular.13 

A fórmula química geral desses compostos pode ser descrita por CnH2n-zO2, 

onde n indica o número de carbonos e z é zero ou um número inteiro negativo, 

que especifica a deficiência de hidrogênio resultante da formação de anéis.14 

Para ácidos dicarboxilados a fórmula química geral é descrita por CnH2n-zO4. A 

Figura 6 mostra algumas estruturas típicas de ácidos naftênicos.  

 

Figura 6: Estruturas típicas de ácidos naftênicos.12 

Na verdade, a quantidade de anéis ou insaturação é mais comumente 

designada em termos de DBE, do inglês Double Bond Equivalente ou 

equivalente em duplas ligações, que é calculada pela seguinte expressão:15 

DBE(CcHhNnOoSs) = c - (h ⁄ 2) + (n ⁄ 2) +1 

Os ácidos naftênicos são formados no óleo cru por degradação bacteriana. 

As bactérias atacam, preferencialmente, a cadeia parafínica formando 
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compostos com anéis naftênicos e aromáticos de cadeia mais curta.16 Estes 

ácidos são encontrados no petróleo na forma de uma mistura complexa e 

acarretam uma série de problemas ao processo de produção e refino.  

1.2.1. Corrosão Naftênica  

A corrosão naftênica tem sido um problema na indústria do petróleo há 

muitos anos. Um melhor entendimento sobre os fundamentos da corrosão 

envolvendo ácidos naftênicos leva à identificação de óleos brutos de acordo 

com seu grau de corrosividade. Essas informações são úteis para que se 

construam unidades a partir de materiais adequados a cada tipo de óleo e se 

proporcione o manejo destes sem desprendimento de recursos financeiros 

desnecessários. Com tal conhecimento, pode-se ainda fazer uma seleção mais 

criteriosa de materiais, no intuito de evitar a corrosão e a subseqüente 

contaminação de matérias-primas de petróleo por produtos de corrosão de 

metais ferrosos.  A presença de tais contaminantes na matéria-prima utilizada 

no complexo de usinas modernas pode resultar no envenenamento de 

catalisadores e paralisações do processo de produção.17  

O número de acidez total (NAT) no petróleo e seus derivados é 

determinado por titulação potenciométria (ASTM D664) de uma amostra de 

óleo com KOH, e é expressa em mg de KOH por g de óleo.17 O valor do NAT 

engloba tanto a acidez referente aos ácidos naftênicos, como de compostos 

contendo enxofre, nitrogênio e cadeias aromáticas, os quais também são 

grandes contribuintes para acidez no petróleo.18  

Alguns trabalhos descritos na literatura tentam correlacionar os valores de 

NAT no óleo cru e de suas frações, com a taxa de corrosão. O aumento do 

valor de NAT é usualmente indicativo do aumento da taxa de corrosão.19 

Entretanto, é comum se observar diferenças significativas na corrosividade de 

óleos cru que possuem o mesmo valor de NAT. A literatura relata que a 

extensão da corrosão não está ligada somente ao teor de acidez, ou seja, a 

corrosividade não depende somente do NAT, mas é fortemente influenciada 

pelas diferenças na composição química e de algumas propriedades dos 
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ácidos naftênicos, tais como, estrutura, ponto de ebulição, peso molecular19 e 

disponibilidade do ácido carboxílico para formar complexos metálicos.14,17 

Estudos revelam que a taxa de corrosão de alguns modelos de óleos 

preparados a partir de ácidos naftênicos comerciais, mostraram um aumento 

da taxa de corrosividade com o aumento do valor de NAT. No entanto, quando 

amostras de ácidos naftênicos com o mesmo valor de NAT foram analisados 

isoladamente, estas diferiram quanto à taxa de corrosividade, como mostrado 

na Figura 7.  

 

Figura 7: Taxa de corrosão de diferentes soluções de ácidos naftênicos preparadas com o 

mesmo valor de NAT.19 

De acordo com a Figura 7, para uma dada série homóloga a corrosividade 

diminui com o aumento do peso molecular, ou seja, com o aumento da cadeia 

lateral. A estrutura também se mostra um fator determinante. O aumento da 

quantidade de anéis diminui a taxa de corrosividade.19  

1.2.2. Formação de naftenatos  

Naftenatos são sais de ácidos naftênicos que se formam da combinação do 

carboxilato gerado a partir do ácido desprotonado e íons como K+, Na+, Ca+2, 

Mg+2 presentes no meio. A formação de naftenatos nos campos de produção 

tem se tornado cada vez mais freqüente uma vez que óleos mais salinos e 

ricos em ácidos naftênicos têm sido produzidos.20  
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Naftenatos são responsáveis por formação de emulsões estáveis 

(naftenatos de sódio) e depósitos indesejáveis (naftenatos de cálcio) que 

obstruem tubulações e incrustam principalmente separadores água-óleo. Há 

relatos da ocorrência desses tipos de incrustações em países como Angola, 

Congo, Nigéria e Venezuela onde o processo de produção de óleo necessitou 

ser interrompido para que se pudesse fazer a desobstrução mecânica do 

equipamento (Figura 8) o que é altamente custoso para a indústria do petróleo. 
21,22 

 
Figura 8: Blocos de naftenatos removidos mecanicamente do separador após shut-down. 23 

Naftenatos de sódio são originados principalmente de ácidos naftênicos de 

baixo peso molecular de cadeia saturada e acíclica. São monocarbonilados, 

possuem DBE = 1 (devido ao grupo carboxila) e distribuição de número de 

carbonos em torno de C25 – C35.
20 

Os naftenatos de cálcio são oriundos dos ácidos carboxílicos ARN, ácidos 

tetrapróticos com m/z 1227 – 1235. A série homóloga dos ácidos ARN exibem 

composições elementares C80H138O8, C80H140O8, C80H142O8, C80H144O8 e 

C80H146O8 com DBE na faixa de 8-12. O valor 4 para DBE contribui para os 

quatro grupos carboxilas. Assim as estruturas carbônicas destes ácidos 

correspondem a anéis de quatro a oito.20 Devido a sua natureza 

tetracarboxílica e seu alto peso molecular, esses compostos formam 

complexos altamente estáveis e insolúveis com íons cálcio.24 
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1.3. Métodos de extração de Ácidos Naftênicos 

O desenvolvimento de metodologias para a extração de ácidos naftênicos 

em óleos cru e destilados vem se mostrando fundamental para a indústria do 

petróleo em diversos aspectos. Na área acadêmica, a extração é realizada 

para ajudar em sua elucidação estrutural. Em refinarias, a remoção destes 

compostos é requerida para controle da corrosão. Além disso, ácidos 

naftênicos e seus derivados (ésteres de ácidos naftênicos, e sais de 

naftenatos) têm encontrado uma gama de aplicações industriais como aumento 

da resistência à água e a aderência do concreto, aumento da resistência à alta 

pressão de óleos de perfuração, evitam a formação de espuma em 

combustíveis de aviação, impendem o crescimento de fundos em madeira 

etc.34 Sendo assim, a necessidade de isolamento destes ácidos se torna mais 

iminente. 

Diversos métodos utilizados em extrações de ácido naftênicos são 

descritos pela literatura como, por exemplo, extração líquido/líquido com 

solução alcoólica alcalina35, 36 e extração com resina de troca iônica em meio 

não aquoso.37 No entanto, para a maioria dos processos de extração 

conhecidos atualmente ainda não há aplicabilidade industrial. Para estes, o 

objetivo maior é o estudo voltado à determinação estrutural de ácidos 

naftênicos.  

O processo de extração promove a concentração dos ácidos naftênicos 

evitando efeitos de supressão de sinal e, conseqüentemente, aumenta a 

probabilidade de se detectar uma maior variedade destas espécies.   

Em extrações líquido/líquido o óleo cru é lavado com soluções alcoólicas 

alcalinas como descrito por Seifert et al. (1969)35 e Hemmingsen et al. (2006)36. 

Devido à formação de naftenatos de sódio ou de potássio que são 

estabilizantes de emulsões, o processo pode não ser quantitativo. Entretanto, é 

de operacionalidade relativamente fácil e baixo custo.  

A extração com resina de troca iônica em meio não aquoso é um método 

rápido que seria adequado para análises de rotina. Contudo, o 

condicionamento da resina em hexano não permite a eliminação do cloro o que 
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faz com que a troca dos ácidos carboxílicos com os grupos funcionais da resina 

seja dificultada.37 

O método rotineiro para a produção comercial de ácidos naftênicos é o 

processo de extrações cáusticas a partir de destilados de petróleo com ponto 

de ebulição entre 200 – 370°C. As frações de petróleo são extraídas com uma 

solução de hidróxido de sódio 2-10%. A fase aquosa contendo naftenato de 

sódio é separada da fase de hidrocarbonetos por decantação. Posteriormente, 

ela é tratada com ácido sulfúrico para que os ácidos naftênicos sejam 

regenerados. Por meio da protonação, os ácidos naftênicos precipitam e se 

separam da solução salina. A fase aquosa resultante pode conter componentes 

fenólicos que, em geral, são facilmente neutralizados. A fração de ácidos 

naftênicos bruta obtida, geralmente, possui algumas impurezas como 

hidrocarbonetos remanescentes e espécies que foram extraídas no tratamento 

caustico como fenóis e compostos sulfurados.   

Em refinarias, para redução da corrosão, ácidos naftênicos são removidos 

por um processo contínuo de lavagens causticas. Além da amenização desta 

problemática, sua retirada proporciona outros benefícios como aumento da 

qualidade de queima, estabilidade de armazenamento, e melhora do odor do 

querosene e diesel combustíveis. 

A escolha do método a se utilizar deve levar em consideração um conjunto 

de fatores como finalidade, operacionalidade, custo e eficiência.   Atualmente 

há uma gama de procedimentos de extração de ácidos naftênicos disponíveis, 

contudo, somente aqueles que combinarem baixo custo e relativamente 

simples operacionalidade serão comercialmente viáveis.  

1.4. Espectrometria de massas  

A aplicação da espectrometria de massas no estudo de petróleos e 

derivados tem experimentado grande crescimento juntamente com o 

desenvolvimento de analisadores de massas e métodos de ionização. O 

conhecimento da composição do petróleo é fundamental para seleção dos 

processos de refino bem como das condições do refino. Além disso, o 

conhecimento da composição molecular de óleos cru permite avaliar o valor 
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econômico do mesmo.25 Em particular, o uso da ionização por electrospray tem 

permitido a análise de compostos mais polares, (aqueles contendo 

heteroátomos como N, O e S) o que é de fundamental importância para 

indústria do petróleo.26 

1.4.1. Princípios 

A espectrometria de massas é uma técnica analítico-instrumental que se 

baseia na medida de razão massa/carga de analitos previamente ionizados. O 

espectro de massas é uma característica única de cada composto permitindo 

assim a atribuição de massa molecular de analitos bem como sua elucidação 

estrutural.27 

As informações de massas de um analito são registradas em um gráfico 

que contém na abscissa a razão massa-carga (m/z) do íon e na ordenada a 

intensidade relativa referente a cada pico. 

Para uma análise de espectrometria de massas, é necessário que o analito 

passe por uma série de estágios dentro do espectrômetro, como ilustrado pela 

Figura 10.  

 
Figura 9: Diagrama esquemático de um espectrômetro de massas. 

Inicialmente, a amostra é inserida em uma fonte de ionização adequada 

que será responsável por converter o analito a íons em fase gasosa. Os íons 

produzidos são conduzidos ao analisador de massa que os separará em 
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função de sua razão m/z. O detector efetuará a “contagem” dos íons e 

transformará o sinal recebido em corrente elétrica. A corrente elétrica é então 

convertida em intensidade de sinal em função da razão m/z pelo processador 

de dados, culminando assim em um espectro de massas correspondente.28 

As duas principais partes de um espectrômetro de massas são a fonte de 

ionização e o analisador de massas. A escolha da fonte de ionização depende 

do tipo de analito a ser analisado. Atualmente, existe uma ampla variedade de 

fontes de ionização disponíveis, tornando possível a determinação de espécies 

químicas polares, apolares, em fase líquida, em fase gasosa ou sólida.29 Já o 

tipo de analisador de massa a ser utilizado dependerá da exatidão e precisão 

requerida.  No geral, detectores de alta resolução e exatidão são utilizados 

para análises qualitativas de misturas complexas onde é necessária a 

determinação exata de formula molecular. Detectores menos exatos e com 

menor poder de resolução são usualmente utilizados para quantificação.   

1.4.2. Fontes de ionização 

Em sistema MS, o papel da fonte de ionização é criar íons em fase gasosa. 

Cada tipo de fonte possui um mecanismo específico de ionização o que torna a 

técnica seletiva a um grupo de moléculas. Diante disso, a escolha da fonte está 

intrinsecamente ligada ao tipo de analito analisado.29 

Algumas das técnicas de ionização são muito energéticas e causam 

extensa fragmentação do analito. Outras são mais suaves e produzem apenas 

íons das espécies moleculares, sendo a fragmentação mínima ou inexistente.27   

A Tabela 1 lista algumas fontes utilizadas em espectrometria de massas e 

suas principais características.  
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Tabela 1: Descrição de algumas fontes de ionização utilizadas em Espectrometria de 

Massas.27 

Método de 
ionização 

Princípio 
Tipo de amostras 

analisadas 
Aplicações 

Ionização por 
elétrons 

(EI) 

Elétrons energéticos 
incidindo diretamente 

no analito. 

Moléculas voláteis. 

Analito no estado 
gasoso. 

Extensas fragmentações; Elucidação 
estrutural. 

Ionização química 

(CI) 

Íons de um gás 
reagente colidindo 

com analito. 

Moléculas voláteis. 

Analito no estado 
gasoso. 

Maior possibilidade de visualização do 
pico do íon molecular. Elucidação 

estrutural. 

Ionização química a 
pressão atmosférica 

(APCI) 

Íons de um gás 
reagente colidindo 

com analito. 

Moléculas não 
voláteis, apolares. 

Analito em 
solução. 

Formação majoritária íons 
moleculares; Moléculas polares ou 
pouco polares; Peso molecular não 

deve ser maior que 1500 Da. 

Fotoionização a 
pressão atmosférica 

(APPI) 

O analito é ionizado 
pela incidência de 
radiação de uma 
lâmpada UV. 

Moléculas não 
voláteis, apolares. 

Analito em 
solução. 

Formação majoritária íons 
moleculares. Análise de moléculas 

apolares. 

Ionização por 
electrospray 

(ESI) 

Aplicação de campo 
elétrico intenso. 

Moléculas não 
voláteis, polares. 

Analito em solução 

Formação majoritária íons 
moleculares. Análise de moléculas 

altamente polares. 

Ionização/dessorção 
por laser assistido 

por matriz 

(MALDI) 

Matriz excitada por 
pulsos de laser UV 

transfere energia para 
o analito. 

Moléculas não 
voláteis; 

Analito dissolvido 
em uma matriz 

sólida 

Formação majoritária de íons 
moleculares; Análise de 

macromoléculas, como proteínas, 
polímeros, biopolímeros e 

biomoléculas. 

 

Na Ionização por elétrons (EI) uma alta energia, proveniente de um feixe de 

elétrons que incide diretamente na amostra, é necessária para produção de 

uma quantidade satisfatória de íons. No entanto, apenas uma parcela desta 

energia é utilizada para o processo de ionização. O excesso de energia é 

liberado por meio de extensas de fragmentações. A ionização química (CI) é 

menos energética que a ionização por elétrons, pois neste caso a energia é 

doada ao analito por meio de um gás reagente. Com isso, a probabilidade de 

observação do pico do íon molecular em CI é maior que em EI. Diz-se, assim, 

que a ionização química é complementar a EI. Ambas são técnicas de 

ionização do tipo energéticas.  

Diante disso, as técnicas de ionização “suaves” como ESI, APPI, APCI, 

MALDI e suas derivações foram uma revolução para análise de moléculas ou 
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misturas complexas. Além da produção de um espectro mais limpo, devido à 

inexistência ou mínima fragmentação, essas fontes possibilitam a ionização de 

analitos termoestáveis e de alto peso molecular (Tabela 1) tornando a técnica 

MS em uma ferramenta multidisciplinar. Neste trabalho, se dará ênfase apenas 

ao mecanismo de ionização por eletrospray (ESI).  

1.4.3. Ionização por Electrospray – ESI 

O sucesso do electrospray começou com o surgimento da possibilidade de 

obtenção de íons multicarregados de proteínas permitindo que sua massa 

molecular pudesse ser determinado com equipamentos com intervalos de 

massa limitados. Mais tarde o ESI ganhou utilidade não somente no estudo de 

polímeros e biopolímeros como também na análise de moléculas altamente 

polares.29  O ESI permite uma alta sensibilidade e se sobressai ainda por sua 

habilidade de formar íons gasosos a partir do analito em solução, pois muitos 

analitos importantes são insuficientemente voláteis ou termicamente estáveis 

para permitir a volatilização prévia.30  

1.4.3.1. O processo de ionização 

Em uma fonte de electrospray os íons são previamente gerados em 

solução como mostra o esquema da Figura 12.  
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Figura 10: Tipos de íons que podem ser gerados no processo de ionização por electrospray.  

Pela Figura 12, nota-se que o analito ionizado pode ser gerado a partir de 

reações ácido/base, por meio da associação com um ou mais íons de metais 

inorgânicos ou haletos, ou ainda, devido a reações de oxirredução. No entanto, 

a ionização da grande maioria das substâncias orgânicas com potencial redox 

considerável e/ou que não apresentem sistemas com alta densidade eletrônica 

(sistemas π policonjugados) geralmente ocorre através de reações ácido-base 

e/ou coordenação com íons metálicos, principalmente Na+ e K+. Portanto, a 

maioria dos íons gerados por ESI são moléculas protonadas ([M+H]+ ou 

desprotonadas [M-H]-) e/ou cationizadas ([M+Na]+, [M+K]+ , [M+NH4]
+ ou 

anionizadas [M+Cl]-). Sendo assim, a ionização do processo de ESI ocorre em 

solução.31,32 

A protonação ou a desprotonação depende, dentre outros parâmetros, da 

estrutura da substância e do solvente. Substâncias que apresentam 

grupamentos básicos, principalmente aminas, amidas e ésteres, normalmente 

são protonadas. Por outro lado, substâncias contendo funções ácidas, tais 

como ácidos carboxílicos e fenóis, são mais facilmente desprotonadas.  

Soluções de ácido fórmico são utilizadas para amostras em que se deseja a 
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protonação (modo positivo). Em contrapartida, soluções de hidróxido de 

amônio são utilizadas quando se requer a desprotonação (modo negativo).32  

Dependendo ainda da estrutura da molécula, pode haver uma competição 

entre reações ácido/base e coordenação com metais. O pH da solução é um 

dos parâmetros experimentais determinantes da extensão com a qual ocorrem 

essas duas reações. Para tais estruturas, soluções cujos valores de pH são 

baixos tendem a favorecer a protonação sobre a coordenação e, 

conseqüentemente, aumentam a intensidade de íons protonados. Esta 

tendência também é observada com o aumento do pH que, por sua vez, 

favorece as reações de desprotonação em moléculas de caráter mais ácido. 

Entretanto, dependendo da estrutura da substância, a coordenação com metais 

alcalinos pode ser o principal processo de geração de íons, mesmo em 

soluções de baixos valores de pH.32 

O principal papel da fonte de electrospray será então dessorver íons da 

fase condensada formando então o spray elétrico. Sendo assim, para a 

formação dos íons gasosos, o analito em solução é inserido num capilar 

metálico o qual está sujeito a um forte campo elétrico como mostrado na Figura 

13.  
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Figura 11: Esquema de uma fonte de electrospray enfatizando o processo de formação do 

spray elétrico. Adaptado de [29] 

O alto campo elétrico é obtido pela aplicação de uma diferença de potencial 

(3 - 6kV) entre o capilar metálico e um contra-eletrodo (Figura 13). Dependendo 

da tensão aplicada no capilar, este é polarizado positiva ou negativamente. Os 

íons em seu interior que possuírem a mesma carga de sua polarização iniciam 

um processo de repulsão havendo assim acumulação de carga no líquido 

localizado na ponta do capilar. A repulsão de cargas aumenta à medida que se 

aumenta o campo elétrico. Quando a repulsão de cargas nesta região for 

suficientemente alta para vencer a tensão superficial do líquido ocorrerá a 

formação do cone de Taylor e assim as primeiras gotas carregadas se 

formarão (Figura 13).29 
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As gotas carregadas passam posteriormente por regiões de aquecimento 

onde ocorrerá a evaporação do solvente. À medida que o solvente se evapora, 

as gotas tornam-se menores e, conseqüentemente, a repulsão eletrostática 

aumenta. Com isso, novos colapsos ocorrem, originando assim gotículas cada 

vez menores até que restem apenas íons em fase gasosa (Figura 13). A partir 

daí, os íons são conduzidos em direção ao analisador de massas.   

1.4.4. Analisadores de massa 

A função do analisador de massas é separar o conjunto de íons de acordo 

com sua razão massa. Do mesmo modo que existe uma variedade de fontes 

de ionização, há um grande número de analizadores.29 A Tabela 2 mostra 

alguns analisadores de massas utilizados em MS e algumas de suas 

características mais relevantes. 

Tabela 2: Alguns analisadores de massa usados em MS.27 

Analisadores / 
Informações 

Quadrupolo (TOF) (FTICR) Orbitrap 

Princípios de 
separação 

Estabilidade da 
trajetória 

Tempo de vôo 
Freqüência de 
ressonância 

Freqüência de 
ressonância 

Poder de 
Resolução Baixa - Média Baixa-alta A maior Muito alta 

Exatidão de 
massas Baixa Alta Muito alta Muito alta 

Intervalo de m/z Baixo Muito alta Médio Baixo 

Sensibilidade Alta Alta Médio Médio 

Quantificação Boa-muito boa Média-boa Médio Médio 

Fonte de íons Contínua Pulsada/Contínua Pulsada/Contínua Pulsada/contínua 

Velocidade Médio-rápido Rápida Devagar-médio Devagar-médio 

 

1.4.4.1. Espectrometria de Massas com Ressonância Ciclotrônica de Íons 

com Transformada de Fourier (FT-ICR MS) 

O analisador de massa com ressonância ciclotrônica de íons é um tipo de 

analisador cujo princípio de separação se baseia na medida de diferentes 

frequências ciclotrônica desenvolvida por cada íon quando este é submetido a 

um campo magnético.29 Este princípio garante uma resolução inerente superior 
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do que qualquer outro tipo de analisador4 originando espectros com altíssima 

resolução (m/∆m50% > 100 000) em poucos segundos3. A Figura 14 ilustra um 

espectro obtido por um equipamento FT-ICR MS e seu alto poder de resolução.  

 
Figura 12: Espectro de massas obtido por um 5,6 T FT-ICR mostrando a atribuição da 

composição elementar para a mesma massa nominal de quatro íons diferentes com 0,3 ppm 

de exatidão e m/∆m50% ~ 100 000.
4 

O princípio do FT-ICR se baseia no fato de que uma partícula carregada se 

movendo a uma velocidade v na presença de um campo magnético intenso B 

desenvolverá uma trajetória circular. O íon é assim preso nesta trajetória 

devido ao campo magnético. Este é o principio do movimento ciclotrônico.  

Duas forças agem sobre este íon nestas condições: a força Lorentz que 

surge devido a presença do campo magnético e uma força contrária a esta, as 

quais podem ser expressas pelas Equações 1 e 2, respectivamente,  

F= qvB                   Equação 1 

F = mv2/r                 Equação 2 

Onde q, v, m e r são a carga, a velocidade, a massa e o raio de trajetória da 

partícula e B o campo magnético  que ela está submetida.  



34 

 

O íon é estabilizado em sua trajetória pelo balanço dessas duas forças. Do 

rearranjo das Equações 1 e 2 tem-se: 

qB/m = v/r                Equação 3 

O íon completa sua trajetória circular de 2Πr com frequência de Ѵ = v/ 2Πr. 

Assim, sua velocidade angular ω, ou frequencia ciclotrônica, será igual a:  

ωc = 2ΠѴ = v/r = qB/m            Equação 4 

Pela Equação 3 nota-se que quanto maior o campo magnético aplicado 

menor será o raio de trajetória do íon e portanto maior será o percurso por ele 

percorrido. Além disso, da Equação 4, tem-se que a frequência ciclotrônica é 

inversamente proporcional a razão m/z e diretamente proporcional a B.29 Sendo 

assim, pode-se concluir que quanto maior o campo magnético, menor será o 

raio ciclotrônico de um íon e maior será sua freqüência ciclotrônica, portanto, 

maior será o poder de resolução.3 Outra característica importante é que ωc é 

independe da velocidade. Isto significa que íons com mesmo m/z que possuem 

diferentes velocidades terão a mesma frequência de ciclotrônica.27    

Uma célula de ICR é composta de 6 eletrodos. Dois deles serão 

responsáveis pelo aprisionamento dos íons, outros dois pelo pulso de excitação 

e os dois últimos pela detecção de sinal sendo os pares dispostos em direções 

opostas. A Figura 15 exemplifica a disposição da cela e o movimento dos íons 

mediante a aplicação do campo magnético. 
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                                        (a)                                                                     (b) 

Figura 13: (a) Esquema de uma célula de ICR.27 (b) Comportamento dos íons frente a 

aplicação de um campo B e uma fonte de radio frequencia.33  

O ‘pacote’ de íons, previamente acumulados, ao entrarem na célula de ICR 

são aprisionados pelos eletrodos de trapping por meio da aplicação de um forte 

campo magnético. Ao sentirem a presença deste campo magnético uniforme, 

estes íons passam a executar uma trajetória circular. Para que haja detecção 

de sinal, pulsos de radiofreqüência são emitidos pelos eletrodos de excitação.27 

A absorção de energia cinética pelos íons ocasiona o aumento do raio de sua 

trajetória. Esta excitação ocorrerá somente se a frequencia da fonte for 

ressoante com a frequencia ciclotrônica do íon.  

A aplicação da radiofreqüência coloca todos os íons de mesmo m/z em um 

movimento coerente em fase com o campo. Esse ‘pacote’ de íons induz uma 

pequena corrente ao passarem pelos eletrodos de detecção, denominada 

corrente imagem a qual é característica de cada razão massa/carga. Com o 

tempo, o conjunto de íons perde seu caráter coerente e a corrente imagem 

diminui. Esse decaimento de sinal é registrado em função do tempo (Figura 

16a). Por meio da transformada de Fourier, o sinal no domínio do tempo é 

convertido em freqüências (Figura 16b) que por sua vez, pela relação entre 
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frequencia ciclotrônica e razão massa carga é convertido em um espectro usual 

de intensidade versus m/z.29 

 

Figura 14: Esquema da obtenção de um espectro de massas usual. Adaptado de [29]  

O principal parâmetro a ser controlado numa célula de ICR é o número de 

íons que a ocuparão. Uma quantidade de íons maior que 106 - 107 pode 

ocasionar efeitos de repulsão coulombica que acarretam deslocamento ou 

alargamento de sinal. Sendo assim, a quantidade de íons dentro da célula 

influencia diretamente a resolução, exatidão e relação sinal-ruído. Do mesmo 

modo, a pressão dentro da célula precisa ser a mais baixa quanto possível 

para evitar a colisão dos íons com gás residual presente no meio. A perda de 

íons por colisão interfere no tempo de aquisição e com isso prejudica a 

altíssima resolução requerida pela técnica.27 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos Gerais 

O principal objetivo deste trabalho foi desenvolver uma metodologia de 

extração e caracterizar ácidos naftênicos presentes em amostras de petróleos 

com alto valor de NAT utilizando a técnica de ionização por electrospray 

acoplada com um analisador de altíssima resolução e exatidão, ESI(-)-FT-ICR 

MS.  

2.2. Objetivos Específicos 

Para concretização dos objetivos gerais desenvolveu-se os seguintes 

objetivos específicos: 

• Familiarizar-se com a instrumentação FT-ICR MS tanto no aspecto teórico 

quanto no prático; 

• Desenvolver um método de extração de ácidos naftênicos a partir de óleos 

bruto via fase líquida, testando o processo em diferentes pHs; 

• Realizar ensaios de NAT no óleo original e residual para verificação de 

possíveis melhoras no teor de acidez e com isso avaliar a eficiência do método 

de extração;   

• Acompanhar, por FTIR, a concentração dos ácidos naftênicos nas frações 

ácidas.    

• Utilizar a técnica de ESI(-)-FT-ICR MS para caracterizar e comparar as 

espécies de ácidos naftênicos encontradas no óleo original e após os 

processos de extração.  

• Analisar, por FT-ICR MS, as diferentes estruturas dos ácidos naftênicos 

retirados nos diferentes pHs.  

• Analisar o conteúdo de espécies polares contida nos óleos originais, 

residuais e nas frações ácidas.  
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3. PARTE EXPERIMENTAL 

3.1. Procedimento de extração dos ácidos naftênicos 

As frações ácidas foram obtidas pela extração de duas amostras de óleo 

cru designadas como AM1 e AM2 as quais foram cedidas pelo LABpetro. O 

procedimento de extração realizado encontra-se esquematizado na Figura 17.  

 
Figura 15: Esquema do procedimento de extração de ácidos naftênicos. 

* Realizado somente para os ORs obtidos a pH 10 e 14. 

Uma alíquota de 100 mL de cada uma dessas amostras foi extraída com 5 

X 200 mL de uma solução de etanol/água 70:30 a pHs 7, 10 e 14, gerando 

frações aquosas (FA) e óleos residuais (OR). Os pH’s foram ajustados com 
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KOH. Os OR’s obtidos a pH 10 e 14 foram lavados 2 vezes com 250 mL de 

uma solução 50 % de etanol a pH 7 para remoção de resíduos alcalinos. 

Posteriormente, os OR’s foram desidratados e reservados.  

As frações aquosas (FA – 7, 10 e 14) resultantes foram extraídas 2 X 100 

mL com éter de petróleo (30-60°C). Desta extração obtiveram-se os extratos 

aquosos (EAs – 7, 10 e 14) e uma fase etérea contendo resíduos orgânicos. 

Cada EAs foi levado a rotoevaporação para evaporação do álcool. 

Posteriormente fez-se a acidificação das soluções a pH 1 e a extração destas 

com 4 X 20 mL de éter dietílico. O éter dietílico foi evaporado para obtenção 

das frações ácidas nos três pHs. As frações ácidas, bem como, os óleos 

originais e residuais foram submetidos a análises de espectrometria de massas 

de altíssima resolução (FT-ICR MS) e espectroscopia no infravermelho (FTIR). 

Com as amostras dos óleos originais e residuais foram ainda realizadas 

medidas de NAT.  

3.2. Procedimento de Desidratação  

Os óleos residuais foram transferidos para tubos de BSW e posteriormente 

fez-se a adição 250 µL do desemulsificante apropriado diluído a 50% v/v na 

amostra. Os tubos foram agitados mecanicamente para que o desemulsificante 

pudesse se dispersar de maneira homogênea na emulsão.  Deixou-se a 

mistura em banho de água por 25 min a temperatura de 80 ± 5 oC. Em seguida, 

as amostras foram levadas a centrífuga a uma rotação de 2000 rpm a 80 ± 5 

°C. A água desprendida no processo foi retirada com ajuda de uma seringa. O 

óleo desidratado foi transferido para um béquer e homogeneizado.  

3.3. Análises por Espectroscopia no Infravermelho com 

Transformada de Fourier (FTIR) 

Os espectros de infravermelho foram obtidos por um equipamento FT-IR – 

FTLA 2000-102 do fabricante BOMEM. As análises foram realizadas em um 

intervalo do número de onda, de 4000 – 400 cm-1, com média de 16 varreduras 

e resolução de 4 cm-1.  
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3.4. Análises do Número de Acidez Total (NAT)  

As análises do número de acidez total (NAT) foram realizadas de acordo 

com as especificações técnicas referentes à norma ASTM D 664 (2006-a). 

Para isto, utilizou-se um potenciômetro Titrando 809 do fabricante Metrohm.  

As amostras foram dissolvidas em um solvente de titulação que consiste 

em uma mistura de tolueno, propan-2-ol e uma pequena quantidade de água. 

Para a análise potenciométrica utilizou-se um eletrodo de membrana contendo 

uma solução de cloreto de lítio saturada em etanol e como titulante uma 

solução previamente padronizada de hidróxido de potássio 0,1000 mol/L em 

meio alcoólico. 

Os valores de NAT, em mg de KOH. g-1 de amostra, foram calculados 

automaticamente pelo equipamento. 

3.5. Análises de FTMS 

Para realização das análises ESI(-) FT-ICR MS, 2 mg de amostra foram 

dissolvidos em 1 mL de tolueno obtendo-se assim uma solução de 2 mg mL-1 

de petróleo. Um volume de 0,5 mL desta solução foi transferida para um vial de 

1mL e diluída com 0,5 mL de metanol contendo 0,1 % de hidróxido de amônia 

para que se pudesse realizar análises no modo negativo. 

Os espectros de ESI(-)-FT-ICR MS foram obtidos por um espectrômetro de 

massas SOLARIX 9.4 T, Bruker Daltonics, Bremen, Alemanha . A ionização foi 

promovida por uma fonte de electrospray (ESI) no modo negativo segundo as 

seguintes condições: voltagem do capilar (4.5 kV), tube lens -100 V (modo 

negativo) e fluxo de 4 µl/min.   

Os dados resultantes foram analisados com auxílio do software Compass 

Data Analysis (Brucker Daltonics- Bremen, Alemanha) e processados com o 

software composer.  

 



41 

 

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Análises de NAT 

A Tabela 3 resume os resultados obtidos para as análises de NAT. Os 

valores de acidez diminuem à medida que há um aumento do pH das soluções 

de extração. A maior diminuição foi observada na extração a pH 14 para ambas 

as amostras de óleo, obtendo-se uma queda percentual de 92% para o óleo 

residual AM1 (OCO-AM1: 4,95 → OCR-14-AM1: 0.40) e 85% para o óleo 

residual AM2 (OCO-AM2: 3,19 → OCR-14-AM2: 0.46). Sendo assim, o 

procedimento de extração a pH 14 se mostrou bastante satisfatório no que diz 

respeito a diminuição do valor de acidez. Pode-se supor ainda que os 

compostos que mais contribuíram para o valor de NAT foram os ácidos mais 

fracos (maiores valores de pKa) que precisaram de um tratamento a pH muito 

rigoroso para sua retirada. Os ácidos extraídos a pH 7 e 10 contribuem em 

menor proporção para os valores de acidez. A Figura 18 mostra o gráfico da 

comparação dos valores de NAT encontrados para os óleos originais e seus 

respectivos óleos residuais. 

Tabela 3: Especificação dos valores e quedas percentuais do NAT. 

Amostras Valores de NAT 
(mg KOH/g) 

Diminuição percentual de NAT 

OCO 4.95 ------- 

OCR 7 3.79 23.41% 

OCR 10 3.08 37.69% 

OCR 14 0.40 92,00% 

OCO 3.19 ------- 

OCR 7 2.27 28.77% 

OCR 10 2.28 28.37% 

OCR 14 0,46 85,52% 
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Figura 16: Comparação dos valores de NAT: Óleos originais versus óleo residuais. 

4.2. Análises de FTIR 

Na Figura 19a-b são mostrados os espectros de FTIR para os óleos 

originais AM1 e AM2 e suas respectivas frações ácidas. Pelos espectros, 

verifica-se o aumento de intensidade de absorção na região do grupo carbonila 

de ácidos carboxílicos14, 1706 cm-1, em função do pH. Estes resultados 

mostram que ácidos orgânicos estão se concentrando nestas frações quando 

comparado ao óleo original.  

Nota-se ainda que para as frações ácidas a pHs 10 e 14 a intensidade de  

absorção nesta região é muito próxima. No entanto, a fração ácida obtida a pH 

10 se mostra ligeiramente mais concentrada em ácidos orgânicos que a obtida 

a pH 14. Possivelmente, a pH 14, espécies ácidas como fenóis, ácidos 

cresóicos, tióis e outros ácidos fracos36 foram extraídos ocasionando assim 

uma diminuição da concentração de ácidos orgânicos no meio. A banda em 

3380 cm-1 corresponde à ligação N-H de compostos heteroaromáticos.28 

Quanto maior o pH de extração menor é a quantidade destes compostos nas 

frações ácidas. O mesmo comportamento foi também observado para as 

absorções em 1602 cm-1 que são relacionadas às ligações C=C do anel 

aromático. 
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Figura 17: Espectros FTIR: Óleos originais versus Frações ácidas. 

Comparando-se ainda os espectros de FTIR dos óleos originais AM1 e AM2 

com os seus respectivos óleos residuais, Figura 20a-b, é possível verificar-se a 

diminuição gradual da absorbância em 1706 cm-1 na medida em que se 

aumenta o pH de extração. 
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A tendência de decaimento da absorbância mostrada nas Figuras 20a-b 

mostra que ainda a pH 14 ocorre a retirada de alguns ácidos carboxílicos que 

não foram extraídos a pH 10. Nota-se também que as absorções em 3380 cm-1 

possuem tendência contrária ao que foi observado nas Figuras 19a-b. Neste 

caso, percebe-se um aumento na concentração destas espécies nos resíduos 

em função do pH, em especial nos OCRs -14.  

.  
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Figura 18: Espectros FTIR: Óleos originais versus Óleos residuais. 
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4.3. Análises de FTMS 

A Figura 21 mostra os espectros ESI(-) FT-ICR MS para a amostra AM1 

(21a) e suas respectivas frações ácidas nos pHs 7 (21b), 10 (21c) e 14 (21d). 

Para a amostra AM1 (21a), uma distribuição de massas na região de m/z 200-

900 é observada com um máximo centrado em m/z 460. Para o processo de 

extração ácida, os espectros de ESI(-)-FT-ICR MS mostram valores de m/z na 

região de 200-600. À medida que se aumenta o pH de extração, um 

deslocamento e aumento dos perfis de distribuição de m/z pode ser notado 

(veja as Figuras 21b-d: pH 7 (m/z 200-350); pH 10 (m/z 200-450) e pH 14 (m/z 

200-650)). Isto indica que o aumento do pH favorece a extração de ácidos 

naftênicos com maiores valores de massa molar. Entre eles, o processo de 

extração a pH 14 mostra-se mais eficiente.  

 
Figura 19: Comparação dos espectros de ESI(-) FT-ICR MS para o óleo cru original AM1 e as 

frações ácidas.  

A Figura 22 mostra os espectros ESI(-) FT-ICR MS para a amostra AM2 

(22a) e suas respectivas frações ácidas extraídas nos pHs 7 (22b), 10 (22c) e 

14 (22d). Resultados similares ao método de extração realizado na amostra 

AM1 podem ser observados, mostrando que a metodologia analítica 

desenvolvida (extração líquido-líquido) é reprodutível. 
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Figura 20: Comparação dos espectros de ESI(-) FT-ICR MS para o óleo cru original AM2 e as 

frações ácidas.  

Os espectros ESI(-)-FT-ICR MS para as amostras AM1 e AM2 e seus 

respectivos óleos residuais são mostrados nas Figuras 23 e 24. O óleo original 

AM1 apresenta distribuição de massas na região de m/z 200-900 com máximo 

centrado em m/z 460 (Figura 24a). Os óleos residuais da amostra AM1 exibem 

distribuição na faixa de m/z 200-800, no entanto, seus máximos deslocam-se 

para menores valores de m/z à medida que se aumenta o pH da solução de 

extração (Figura 24b-d: OCR-7 (m/z 360); OCR-10 (m/z: 360); OCR-14 (m/z: 

258).  O óleo original AM2 mostra distribuição de massas na região de m/z 200-

1000 com máximo em m/z 460. Resultados semelhantes foram encontrados 

para os óleos residuais AM2.  

Na expansão das Figuras 23 e 24 é observado, pela atribuição das 

fórmulas moleculares, que com o decorrer do processo de extração as 

intensidades relativas para as espécies O2 diminuem e para a classe N 

aumenta, indicando assim a efetiva retirada dos ácidos naftênicos e o acúmulo 

de compostos derivados dos pirróis e carbazóis nos resíduos. Possíveis 
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estruturas para as fórmulas moleculares atribuídas são elucidadas nas 

respectivas expansões.  



48 

 

 
Figura 21: Comparação dos espectros de ESI(-) FT-ICR MS para o óleo cru original AM1 e os 

respectivos óleos residuais. 
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Figura 22: Comparação dos espectros de ESI(-) FT-ICR MS para o óleo cru original AM2 e os 

respectivos óleos residuais. 
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As Figuras 25a-b mostram a distribuição da intensidade de classes dos 

compostos identificados por ESI(-)-FT-ICR MS para as amostras AM1, AM2, 

seus respectivos óleos residuais e frações ácidas. As classes mais abundantes 

encontradas foram as classes N, NO2 e O2.  

A classe O2 corresponde aos ácidos naftênicos. Entre as três classes 

identificadas, esta é a mais abundante nos óleos originais AM1 e AM2, Figura 

25a-b.  

Analisando os resíduos em relação às amostras AM1 e AM2, Figura 25a-b, 

verifica-se, de forma mais clara, a nítida diminuição da intensidade da classe 

O2 em função do pH. O comportamento inverso é observado para as frações 

ácidas. Portanto, pode-se afirmar que os compostos correspondentes a classe 

O2 estão sendo extraídos dos óleos originais e se acumulando 

satisfatoriamente nas frações ácidas. Este resultado corrobora com os 

espectros de FTIR, Figuras 19 e 20. Adicionalmente, a classe O4 foi encontrada 

em baixa intensidade relativa nas amostras OCR-14/AM1, OCR-7/AM2 e em 

algumas frações ácidas. Já a classe O8 não foi detectada.  

Ainda pelas Figuras 25a-b, observa-se o aumento de intensidade relativa 

para a classe N nos óleos residuais e sua diminuição nas frações ácidas. Esse 

comportamento somado a tendência contrária para a classe O2 indica a 

seletividade do método de extração para ácidos naftênicos.  

A classe NO2 não apresentou uma correlação satisfatória em função da 

variação do pH. Porém, se faz presente em todas as amostras com intensidade 

relativa baixa.  
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Figura 23: Distribuição da intensidade relativa das classes de compostos identificados por ESI 

(-) FT-ICR MS para os óleos originais, residuais e frações ácidas.  

Os gráficos de DBE vs número de carbono das amostras AM1 e seus 

respectivos resíduos e frações para a classe O2 são mostrados na Figura 26a-

h. Para a amostra AM1, Figura 26a, a faixa de carbono e DBE observado foram 

de C16-C68 e 2-15, respectivamente, com um máximo centrado em C25-44 e DBE 

= 3-4. O máximo de DBE de 3-4 indica que as estruturas que possuem um 

grupo carboxílico com dois e três anéis são as espécies mais abundantes neste 

óleo. Além disso, essas espécies se mostraram majoritária presentes ao longo 
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de todo o processo de extração, Figura 26b-h. Hemmingsen et al. (2006)36, 

após realizar um processo de extração líquido/líquido observou o mesmo 

comportamento. Schaub et al. (2007).38, analisando cortes de petróleos 

também encontrou perfis de DBE= 3-4 para as classes O2.  

Analisando os resultados obtidos para as frações ácidas, à medida que o 

pH de extração aumenta (7→14), um enriquecimento na distribuição do número 

de carbono e DBE é observado para a classe O2, atingindo um resultado mais 

satisfatório para a fração ácida-14 onde espécies com numero de carbono de 

C14-C46 e DBE = 2-14 foram extraídas, Figura 26b-d. Portanto, o processo de 

extração a pH 14 mostrou-se principalmente eficiente para moléculas com 

número de carbono menor que 46. Para os resíduos, um comportamento 

inverso foi observado, Figura 26f-h, onde a população de espécies da classe 

O2 diminuem com o aumento do pH de extração. Para a amostra OCR-14/AM1, 

uma distribuição de C10-C56 e DBE = 2-12 foi observado. Também um 

enriquecimento de espécies com DBE < 3 foi notado, os quais não foram 

detectados na amostra AM1.  

Comportamento semelhante foi verificado para as amostras AM2, cujos 

gráficos de DBE vs número de carbono são mostrados na Figura 27. O número 

de carbono e DBE observados para a amostra AM2 foram de C18-C68 e 2-13, 

respectivamente, com um máximo centrado em C26-44 e DBE = 4-5. 

Analogamente, o perfil dos gráficos de DBE x C em função do pH para as 

frações tornam-se mais enriquecidos atingindo um resultado mais satisfatório 

com o número de carbono de C16-C44 e DBE = 2-13. Já para os resíduos, a 

diminuição da intensidade relativa para as classes O2 se mostrou mais nítida 

do que para a amostra AM1, havendo uma queda gradativa com o aumento de 

pH. Diante disso, pela comparação dos gráficos da Figura 26h e Figura 27h, 

tem-se que o óleo residual obtido a pH 14 para a amostra AM2 possui uma 

menor porção de ácidos naftênicos remanescentes do que o óleo residual para 

a amostra AM1.  

Comparando-se as Figuras 26d e 27d há a verificação de que as espécies 

ácidas extraídas em ambas as amostras de óleo, AM1 e AM2, apresentam 

perfis bastante semelhantes mesmo possuindo teores de acidez 
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consideravelmente diferenciados, 4,95 para amostra AM1 e 3,19 para a 

amostra AM2. Diante disso e do que foi discutido no item 4.2, possivelmente, a 

presença de outros componentes ácidos no meio promove a diferenciação dos 

valores de NAT. 

 

Figura 24: Gráficos DBE vs. Número de carbono da amostra AM1 para a classe O2. 

 

Figura 25: Gráficos DBE vs. Número de carbono da amostra AM2 para a classe O2. 

A Figura 28 apresenta o gráfico de distribuição de DBE para as classes O2 

e N da amostra AM1 e suas respectivas frações ácidas e resíduos.  

Para a classe O2, as amostras correspondentes aos óleos residuais 

mostram uma tendência de diminuição de sua intensidade relativa para todos 

os valores de DBE com o aumento do pH de extração. De forma contrária, as 

classes N se acumulam por toda a faixa de DBE nos resíduos a pH 14 exceto 

para DBE > 18 onde estas espécies apresentam maior abundância relativa nos 

resíduos a pH 10.  
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A análise do gráfico da Figura 28b mostra a ocorrência de um acúmulo de 

classe O2 nas frações ácidas com o acréscimo de pH para todo o intervalo de 

DBE. Uma exceção a esta tendência é observa para os compostos com valor 

DBE=7, onde um máximo de intensidade é observado fração ácida 7 e não 

para a fração ácida 14.  Verifica-se também que a classe N que se faz presente 

nas frações ácidas são aquelas que possuem DBE 12 e 15 as quais mostram 

uma intensidade relativa consideravelmente alta para a fração ácida 7. 

Compostos com DBE 9, 10, 13, 14, 16, 17 e 18 são encontrados em baixas 

intensidades relativas para a fração ácida pH 10.  Foi verificado ainda, pela 

comparação das Figuras 28a-b, o aumento da intensidade relativa de espécies 

com DBE 1 nos resíduos sendo as mesmas perceptíveis nas frações ácidas 

apenas a pH 14. 
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Figura 26: Distribuição de DBE para os compostos da classe O2 e N para a amostra AM1. (a) 

Óleo original versus óleos residuais e possíveis estruturas representadas para DBEs mais 

intensas. (b) Óleo original versus frações ácidas. 

A Figura 29 mostra o gráfico de distribuição de DBE para a classe O2 e N 

para a amostra AM2 e suas respectivas frações ácidas e resíduos.  

a) 

b) 
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A análise da Figura 29a mostra a mesma tendência para as classes O2 que 

a verificada na Figura 28a, ou seja, há uma diminuição da intensidade relativa 

nos óleos residuais para todos os valores de DBE com o aumento do pH de 

extração. Já a classe N se acumula nos resíduos a pH 14 até DBE 15 não 

apresentando sinal, neste pH, para maiores valores de DBE. 

  O gráfico da Figura 29b indica um acúmulo de classe O2 praticamente nas 

mesmas proporções nas frações ácidas 10 e 14. A classe N que se mostram 

mais abundantes também são as que possuem DBE 12 e 15. No entanto, é 

perceptível, em baixas quantidades, a presença de espécies com DBE 13, 14, 

16, 17 e 18.   

 
Figura 27: Distribuição de DBE para os compostos das classes O2 e N para a amostra AM2. (a) 

Óleo original versus óleos residuais. (b) Óleo original versus frações ácidas. 

a) 

b) 
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5. CONCLUSÃO 

A metodologia desenvolvida para a extração de ácidos naftênicos se 

mostrou bastante eficiente na redução do teor de acidez total para ambas as 

amostras de óleo. A diminuição percentual do NAT foi de 92% para a amostra 

AM1 e 85% para a amostra AM2 extraídas a pH 14.  

As análises FTIR comprovaram que foi completamente possível o 

acompanhamento do processo de extração pela técnica, uma vez que a 

resposta de absorção na região de 1706 cm-1 foi condizente com a 

metodologia. Houve a possibilidade ainda de se detectar a presença de 

compostos nitrogenados, derivados do pirrol e carbazóis, pela absorção em 

3380 cm-1. A seletividade do método pode ser previamente verificada pelas 

tendências inversas das intensidades de absorção nestas duas regiões para os 

óleos residuais e as frações ácidas.  

As análises ESI (-) FT-ICR MS mostraram que, mesmo apresentando 

teores de acidez consideravelmente diferenciados, ambas as amostras de óleo, 

AM1 e AM2, possuem perfiz de espécies O2 muito semelhantes. A classe O2 se 

concentra em um intervalo de m/z de 200 a 650 centrada em 360, com 

distribuição de carbonos de C14-C46 e DBE = 2-14, sendo a faixa de DBE= 3-5 

a mais intensa. Classe O4 foi encontrada em baixa intensidade. Classe O8 não 

foi detectada. 

A inspeção dos espectros de massa dos óleos residuais registra a presença 

de compostos ácidos remanescentes (m/z 200-800) havendo um deslocamento 

de seus máximos para menores valores de m/z à medida que se aumenta o pH 

da solução de extração.  

As classes N estão presentes em baixas intensidades relativas nas frações 

ácidas com predominância de DBE 12 e 15. Esta classe se acumula nos 

resíduos num range de DBE de 9-22.   

Classe NO2 também foi encontrada em intensidade relativa apreciável.  
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