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Introdução

O  petróleo  é a  riqueza  natural,  finita  e  não 
renovável  que modelou a base técnica do mundo 
atual  e  configurou  o  tipo  de  civilização  hoje 
existente,  sendo decisivo  na geopolítica  dos mais 
importantes  países,  durante  o  século  20  e 
atualmente.
A  complexidade  decorrente  da  origem  mista  do 
petróleo torna difícil  todas as etapas de extração, 
isolamento e caracterização dos compostos que o 
constituem.1 A  natureza  complexa  do  petróleo  é 
resultado de mais de 1200 combinações diferentes 
de hidrocarbonetos.2

Esse estudo teve  como objetivo  desenvolver  uma 
metodologia  para fracionar  óleo cru  e determinar, 
por  espectrometria  de  massa  com  plasma 
indutivamente  acoplado  (ICP-MS),  Ni  e  V  nas 
respectivas  frações.  A  partir  deste fracionamento, 
pretende-se  identificar  as  espécies  porfirínicas 
desses  elementos  em  cada  fração,  dada  a 
importância geoquímica dessas informações.

Resultados e Discussão

Para  o fracionamento do petróleo, foram utilizadas 
duas colunas, sendo uma gravimétrica, preenchida 
com  sílica  e  n-heptano,  e  outra,  posterior,  de 
pressão média,  preenchida  com  sílica  e  metanol. 
Cada coluna apresenta um gradiente de polaridade, 
de  acordo  com  as  polaridades  dos  solventes 
introduzidos  nas  colunas,  efetuando,  assim  o 
fracionamento  de  acordo  com  a  polaridade  das 
frações.  A  partir  do  óleo  bruto,  obtivemos  na 
primeira  coluna  duas  frações:  PAP 
(Parafinas,Aromáticos e polares) e Resina. 
Na segunda coluna, após introdução da fração PAP 
e  percolação  dos  solventes,  foram  obtidas  as 
frações Parafina, Fr1, Fr2 e Fr3.
Para a  construção da curva  analítica  no ICP-MS, 
utilizou-se  o  padrão  multi-elementar  da  Perkin 
Elmer  (PE-29)  na  concentração  de  10 mg  L-1 de 
cada elemento. Para a curva, foram preparadas dez 
soluções com concentrações de 1 a 80  µg L-1.  O 
padrão interno foi Rh na concentração de 20 µg L-1.
Após  os  dois  fracionamentos  (separação  I  e 
separação  II)  as  frações  foram  analisadas  e  os 
resultados estão apresentados na Tabela 1.

Tabela 1. Massas das frações (g) e concentrações 
de V e Ni (mg kg-1) nas respectivas frações do óleo 
de referência.

Foram também calculados os balanços de massa, 
tendo sido  obtidos 77,6% de recuperação  para  a 
replicata I e 84,3% para a replicata II.

Conclusões

Analisando  os  dados  fornecidos  das  massas  de 
elementos por fração, é possível  aferir  que houve 
pré-concentração de V e Ni  em frações obtidas a 
partir  do  óleo  de  referência,  sendo  concentrados 
nas  FR1  e  FR2. Na  continuação,  pretende-se 
identificar as espécies porfirínicas, encontradas nas 
diferentes frações, dada a sua importância.
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REPLICATA I REPLICATA II
m V (µg) Ni 

(µg)

m V 

(
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)

Ni 

(

µ

g

)
Óleo 

ini

cia

l

0,599

-

- 0,551 - -

Resina 0,133 15,48 44,39 0,146 20,66 55,42
PAP 0,352 - - 0,306 - -
Parafina 0,0026 15,38 38,46 0,042 1,43 3,81
FR1 0,192 5,05 5,94 0,168 0,00 0,00
FR2 0,1330 8,35 19,55 0,1042 6,53 73,70
FR3 0,0047 19,15 70,21 0,0053 3,77 50,94
Óleo 

tes

te

0,1086

11,88

25,23

0,1075

5,95* 12,93*
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