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Resumo: Este projeto de pesquisa visa determinar a 

tensão interfacial entre soluções salinas aquosas e 

soluções orgânicas de asfaltenos, na presença de alcoóis 

intermediários. O objetivo é observar o efeitos destes 

alcoóis sobre a tensão interfacial destas soluções. 

Asfaltenos são extraídos do petróleo através de método 

padrão. A tensão interfacial será medida através do 

método da gota pendente. O projeto traz novos 

conhecimentos sobre os fenômenos interfaciais 

envolvidos na área do petróleo. 

 

1. Introdução 
Asfaltenos são definidos como a fração do petróleo 

insolúvel em n-alcanos de baixo ponto de ebulição 

(como n-pentano e n-heptano) e solúveis em tolueno, 

benzeno, dissulfito de carbono e diclorometano. A 

fração asfaltênica é composta por diferentes espécies 

moleculares, sendo estas caracterizadas pela presença de 

anéis aromáticos policondensados ligados a cadeias 

alifáticas laterais [1]. Métodos analíticos revelam que 

asfaltenos são compostos fundamentalmente por 

carbono e hidrogênio e em menor proporção por 

oxigênio, nitrogênio e enxofre, contendo ainda 

elementos metálicos e grupos ácidos e básicos [1].  

Asfaltenos destacam-se como os principais 

componentes polares do petróleo e compreendem a 

maior porção de compostos interfacialmente ativos do 

óleo cru. Asfaltenos concentram a maior porção de 

heterocompostos polares dotados de caráter anfifílico. 

Esta fração é também apontada como principal 

responsável pelos fenômenos de adsorção em interfaces 

e caracterizada como surfactante natural do petróleo [1]. 

Surfactantes têm como principal característica a 

habilidade de reduzir a tensão interfacial. Por sua 

característica anfifílica, sua parte hidrofílica tem uma 

forte afinidade pela água e sua parte hidrofóbica tem 

afinidade com o óleo, adsorvendo sobre a interface [1]. 

Cosurfactantes são normalmente utilizados em 

formulações e auxiliam na redução da tensão interfacial, 

facilitando a adsorção do surfactante na interface. 

 

2. Materiais e métodos 

2.1. Materiais  
(i) Petróleo oriundo da reserva petrolífera nacional; 

(ii) Solventes orgânicos (Tolueno, n-pentano, n-

heptano) e sais inorgânicos; 

(iii) n-butanol, n-hexanol, n-octanol, n-decanol; 

(iv) Surfactantes convencionais da família do nonilfenol 

etoxilado. 

 

2.2. Métodos 

2.2.1. Fracionamento do Petróleo 

Para extrair asfaltenos do petróleo utiliza-se o 

procedimento IP 143, o qual consiste na separação por 

meio da solubilidade. Pesa-se certa massa de petróleo e 

mistura-se com o floculante (n-pentano ou n-heptano) e 

deixa-se refluxando por 4 horas. O sólido precipitado é 

filtrado a vácuo com papel de filtro Whatman nº 42. 

Coloca-se o sólido retido no papel de filtro dentro de um 

aparelho de Soxhlet, onde os asfaltenos são extraídos 

com Tolueno. Deixa-se refluxando até que o extrato 

esteja totalmente límpido, garantindo assim menor risco 

de impurezas [2]. 

 

2.2.2. Medidas de tensão interfacial/superficial 

Para medir a tensão interfacial utiliza-se um tensiômetro 

ótico Theta Lite (KSV, Finlândia) que captura imagens 

sucessivas da gota do fluido em análise. Sendo que, uma 

gota é formada na ponta de uma seringa preenchida pela 

fase óleo (solução de asfaltenos em tolueno) em uma 

célula de vidro contendo uma solução salina aquosa. 
Acrescenta-se o surfactante e um álcool intermediário 

para avaliar o efeito destes componentes sobre a tensão 

interfacial. Repete-se a análise trocando o álcool 

intermediário, comparando a efetividade de cada um 

deles. A tensão interfacial é medida através do método 

ADSA (axyssimetric drop shape analysis), para 

determinar a tensão interfacial como função do tempo. 

 

3. Resultados 
Espera-se avaliar a atuação de alcoóis intermediários em 

sistemas contendo asfaltenos do petróleo. O projeto de 

pesquisa aqui proposto visa atender as atuais demandas 

da indústria petrolífera pela geração de conhecimento 

sobre os fenômenos interfaciais envolvidos nas 

principais operações de produção e transporte de 

petróleo. O entendimento destes fenômenos é crucial 

para o desenvolvimento de inovações tecnológicas e 

para melhoramento de processos de escoamento de 

óleos viscosos, de desidratação, de dessalgação e de 

remediação quando ocorre derramamento de óleo em 

solos e no mar. 

 

4. Referências 

 [1] W. Low; R.G. Santos; R.S. Mohamed. Crude oil 

asphaltenes: Colloidal aspects. In: P. Somasundaram. 

(Org.). Encyclopedia of Colloid and Surface Science. 

Nova York: Taylor & Francis, 2007. 

 [2] SANTOS, R.G., Briceño, M. I., Bannwart, A.C.; 

Loh, W. Physico-chemical properties of heavy crude 

oil-in-water emulsions stabilized by mixtures of ionic 

and non-ionic ethoxylated nonylphenol surfactants and 

medium chain alcohols. Chemical Engineering 

Research and Design, 2011. 


