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Introdução 

A microscopia de força atômica (AFM – Atomic 

Force Microscopy) é capaz de gerar imagens com 

resolução atômica ou molecular, não sendo 

necessário o uso de materiais condutores. Esta 

técnica fornece informações que não são obtidas 

com o uso da microscopia eletrônica de varredura.  

 

Os asfaltenos são definidos como a fração de 

hidrocarbonetos insolúveis em solventes alifáticos e 

solúveis em solventes aromáticos e que, durante as 

diversas etapas envolvidas na produção e 

processamento dos petróleos, podem precipitar 

devido a alterações que ocorrem no equilíbrio de 

fases da mistura, decorrentes de variações de 

composição, temperatura e pressão. 

 

Neste trabalho, buscou-se observar a interação dos 

asfaltenos em diferentes solventes e acompanhar 

seu processo de precipitação através da 

microscopia de força atômica.    

Resultados e Discussão 

As Figuras 1a e 1b mostram imagens de AFM, 

obtidas das folhas de mica mergulhadas nas 

dispersões de asfaltenos em tolueno e em heptano, 

respectivamente. Foi observado que, na Figura 1a, 

os asfaltenos estão mais dispersos no meio, uma 

vez que foi utilizado um bom solvente, apresentando 

boa interação com o mesmo. Por outro lado, na 

Figura 1b, observam-se agregados maiores por se 

tratar de um mau solvente e, assim, os asfaltenos 

apresentarem, preferencialmente, interação 

intramolecular. 

 

 
Figura 1. Asfaltenos em: (a) tolueno e (b) heptano. 
 

A Figura 2 apresenta a imagem do sistema de 

asfaltenos dispersos em uma mistura 

tolueno:heptano (10:4). São observados agregados 

moleculares, porém de menor tamanho que aqueles 

observados na Figura 1b. De fato, ensaios 

realizados previamente, por espectroscopia de 

infravermelho próximo (NIR) com adição sequencial 

de heptano ao sistema asfalteno/tolueno, apontam 

que nesta proporção de solventes os asfaltenos 

começam a precipitar, o que está de acordo com a 

imagem obtida. Observa-se que, no início da 

precipitação, ainda existem muitas partículas de 

asfaltenos apresentando os mesmos tamanhos 

daquelas dispersas em um bom solvente (tolueno 

puro). Este resultado está de acordo com a natureza 

polidispersa de polaridade das frações de asfaltenos 

extraídas do petróleo. 

 
Figura 2. Asfaltenos em tolueno:heptano (10:4). 
 

Conclusões 

AFM apresentou-se como uma potente ferramenta 

para esse tipo de estudo, permitindo que fossem 

observados os diversos tipos de aglomerados de 

asfaltenos em solventes com diferentes parâmetros 

de solubilidade. 
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