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RESUMO 

 
Enxofre é o terceiro elemento mais abundante no petróleo e é considerado um dos principais 

contaminantes presentes nessa matriz, podendo ocorrer nas formas de sulfetos, tiofenos, 

moléculas policíclicas contendo oxigênio e nitrogênio etc. Podem provocar corrosão, 

envenenamento de catalisadores automotivos e de processos do refino. Na queima dos 

combustíveis, quando presentes, dão origem aos óxidos SOX, que contribuem com a formação 

da chuva ácida, acidez do solo e problemas respiratórios na população. Logo, a determinação 

de enxofre é de primordial interesse tanto para a indústria petroquímica quanto na área da 

química analítica. Diante dessa conjuntura, é proposto neste trabalho o desenvolvimento de um 

procedimento de preparo de amostras de petróleo para determinação por Cromatografia de Íons 

(IC) do teor de enxofre como sulfato (SO4
2-). Para tal, a decomposição por via úmida em sistema 

fechado assistida por radiação micro-ondas, auxiliada pela ação oxidativa de H2O2, foi o 

procedimento adotado, onde a temperatura e potência máxima de 230 °C e 1000 W, 

respectivamente, foram utilizadas no programa de aquecimento. Seis amostras de petróleo 

(°API entre 18,75-25,17) foram analisadas, sendo as concentrações médias de enxofre obtidas 

entre 377,50 e 3321,74 mg Kg-1, com DP entre ± 1,02 e ± 9,56. Para efeitos da avaliação dos 

resultados obtidos, realizou-se a determinação do teor de enxofre nas amostras em estudo 

utilizando a técnica UVF, fundamentada na norma oficial ASTM D5453-12, onde correlações 

entre 85,43 e 106,43% foram alcançadas, evidenciando a eficiência do método proposto na 

conversão das espécies de enxofre contidas nas amostras a sulfato e sua determinação por IC. 

A eficiência do procedimento de decomposição adotado foi testada através do RCC% e do 

EOMD%, sendo alcançados teores entre 6,72 e 15,73% e 85,85 e 94,14%, respectivamente, 

demonstrando a eficiência do procedimento de decomposição utilizado. 

Palavras-chave: Petróleo. Enxofre. Cromatografia de Íons. 
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ABSTRACT 

 
Sulfur is the third most abundant element in petroleum and is considered one of the main 

contaminants present in this matrix, and may occur in the forms of sulfides, thiophenes, 

polycyclic molecules containing oxygen and nitrogen etc. They can cause corrosion, poisoning 

of catalysts used in refining and in automobiles. In fuel combustion, when present, they give 

rise to SOX oxides, which contribute to the formation of acid rain, soil acidity and respiratory 

problems in the population. Therefore, the determination of sulfur is of primary interest for the 

petrochemical industry as well as for analytical chemistry. Considering this situation, it is 

proposed the development of a procedure for the preparation of petroleum samples for the 

determination of the sulfur content of sulfur (SO4
2-) by Ion Chromatography (IC). For this, the 

wet decomposition assisted by microwave radiation, assisted by the oxidative action of H2O2, 

was the adopted procedure, where the maximum temperature and power of 230 °C and 1000 

W, respectively, were used in the program of heating. Six petroleum samples (°API between 

18.75-5.17) were analyzed, with the mean concentrations of sulfur being between 377.50 and 

3321.74 mg Kg-1, with a standard deviation between ± 1.02 and ± 9.56. For the purposes of the 

evaluation of the obtained results, the sulfur content in the samples under study was evaluated 

using the UVF technique, based on the official standard ASTM D 5453-12, where correlations 

between 85.43 and 106.43% were reached, evidencing the efficiency of the method proposed 

in the conversion of the sulfur species contained in the samples to sulfate and its determination 

by IC. The efficiency of the adopted decomposition procedure was tested using RCC% and 

EDMO%, with levels between 6.72 and 15.73% and 85.85 and 94.14% being respectively 

achieved, demonstrating the efficiency of the decomposition procedure used. 

Keywords: Oil. Sulfur. Ion Chromatography. 
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O cientista não é o homem que fornece as 

verdadeiras respostas; é quem faz as 

verdadeiras perguntas. 

 

(Claude Lévi-Strauss) 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A American Society for Testing and Materials (ASTM), por meio da norma D 4175-09a 

(2010), define o petróleo como “uma mistura de hidrocarbonetos, geralmente no estado líquido, 

de ocorrência natural, contendo ainda compostos de nitrogênio, enxofre, oxigênio, metais e 

outros elementos”. É uma mistura de compostos inflamáveis, menos densa do que a água, com 

cor variando entre negro e castanho-claro (SZKLO, 2008).  

O registro do petróleo na vida do homem remonta a tempos bíblicos. Na antiga 

Babilônia, o betume era largamente utilizado pelos fenícios na calafetação de embarcações 

(THOMAS, 2004). Segundo Gauto (2011), este combustível fóssil é responsável por mais de 

50% da matriz energética mundial, sendo uma matéria-prima essencial à vida moderna por ser 

o componente básico de combustíveis, lubrificantes, gás de cozinha, plásticos, tintas, asfalto, 

parafinas, fertilizantes entre outros.   

Mello (2007) e Hilário (2015) relatam que o conhecimento da composição e das 

propriedades do petróleo utilizado, permite a otimização do processo de produção com o intuito 

de obter um elevado número de produtos de alto valor comercial. Do ponto de vista ambiental, 

o conhecimento da composição do petróleo permite avaliar os impactos ambientais que poderão 

ser causados no processamento de determinado tipo de petróleo, bem como os impactos 

provenientes da utilização de seus derivados. 

A análise dos constituintes do petróleo ganha destaque fundamental afetando 

diretamente o processo de produção e o mercado dos produtos acabados. Com isso, a 

determinação de seus componentes, especialmente de enxofre, um dos principais contaminantes 

do petróleo e seus derivados, representa não só um interesse na área da química analítica, mas, 

sobretudo, é de grande importância industrial e comercial, pois a qualidade e o preço do petróleo 

estão relacionados diretamente com a quantidade de enxofre presente (MELLO, 2007; 

HILÁRIO, 2015).  

O enxofre é o terceiro elemento mais abundante no óleo cru, onde seu teor em massa 

médio é de 0,65%. Ocorre em todos os tipos de petróleo nas formas de sulfetos, tiofenos, 

moléculas policíclicas contendo nitrogênio e oxigênio e, raramente, enxofre elementar. Os 

compostos de enxofre são indesejáveis, pois aumentam a estabilidade das emulsões, provocam 

corrosão, envenenam catalisadores automotivos e de processos do refino. Na queima dos 

combustíveis, quando presentes, dão origem aos óxidos SO2 e SO3, que são poluentes 
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atmosféricos e causadores da chuva ácida, do aumento da acidez do solo e responsáveis por 

problemas pulmonares na população (SANTELLI, 2008; SZKLO, 2008; BRASIL et al., 2012).  

As principais técnicas utilizadas para determinação de teor de enxofre em amostras de 

petróleo e seus derivados são: Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente 

Acoplado (ICP OES), Espectrometria de Fluorescência na Região do Ultravioleta (UVF) e 

Espectrometria de Fluorescência de Raios-X com Energia Dispersiva (ED-XRF). Porém, nem 

sempre os laboratórios dispõem destas e de outras diferentes técnicas para determinação de uma 

gama variada de analitos, o que implica na necessidade de desenvolvimento de métodos 

alternativos, de forma a se utilizar as técnicas já disponíveis no laboratório.  

A Cromatografia de Íons (IC) é uma técnica sensível, reprodutiva, seletiva e estável, 

além de ser multielementar e de rápida obtenção de resultados, o que a torna perfeitamente 

aplicável à indústria do petróleo, em que se exige eficiência e rapidez na resposta. Entretanto, 

a IC não é indicada na determinação, de forma direta, de analitos em matrizes orgânicas, como 

o petróleo, sendo necessário um prévio preparo da amostra a fim de tornar solúvel em água às 

espécies de interesse. Diante desse contexto, neste trabalho propõe-se o desenvolvimento e 

otimização de uma metodologia de preparo de amostras de petróleo bruto para possibilitar a 

determinação do teor de enxofre, como sulfato, por Cromatografia de Íons. 

 

1.1 OBJETIVO GERAL 

 

O presente trabalho tem por objetivo desenvolver uma metodologia de preparo de 

amostras de petróleo bruto utilizando o procedimento de decomposição por via úmida assistida 

por radiação micro-ondas (MAWD) para determinação do teor de enxofre, como sulfato, por 

Cromatografia de Íons (IC). 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Avaliar o procedimento de homogeneização das amostras de petróleo através da 

determinação do teor de água, pela técnica de Karl Fischer; 

 Otimizar o procedimento de decomposição das amostras de petróleo utilizando um 

planejamento fatorial experimental 2³; 

 Avaliar a eficiência do procedimento de decomposição adotado através do teor de carbono 

residual e do percentual de eficiência de decomposição da matéria orgânica; 
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 Aplicar a metodologia otimizada à 5 amostras de petróleo, provenientes da Bacia Potiguar, 

na determinação de teores de enxofre, como sulfato, por IC; 

 Correlacionar os resultados obtidos por IC e por UVF a fim de assegurar a eficiência do 

método de análise proposto. 
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2 ASPECTOS TEÓRICOS 
 

Os aspectos teóricos aqui apresentados estão divididos em cinco partes principais. Na 

primeira delas, serão abordados alguns aspectos sobre a matriz de estudo deste trabalho, o 

petróleo, tais como sua origem, classificação e composição. A segunda parte possui enfoque no 

analito de interesse deste estudo, o enxofre, abordando aspetos gerais sobre este elemento 

químico, sua origem no petróleo e os problemas associados à sua presença no petróleo e seus 

derivados.  

Na terceira e quarta parte, serão descritos os principais procedimentos empregados para 

a decomposição de amostras e algumas técnicas analíticas utilizadas para a determinação de 

enxofre, respectivamente. A quinta parte apresenta alguns aspectos referentes à técnica analítica 

adotada para a execução deste trabalho, a Cromatografia de Íons. 

 

2.1 PETRÓLEO 
 

2.1.1 Aspectos gerais  
 

Epistemologicamente, a palavra petróleo deriva do latim petra (pedra) e oleum (óleo). 

No estado líquido, trata-se de uma substância oleosa, menos densa do que a água, inflamável, 

com cheiro característico e cor variando entre o negro e o castanho claro (THOMAS, 2004). É 

uma substância heterogênea e complexa e pode apresentar-se sob a forma sólida, líquida e/ou 

gasosa. A forma líquida é geralmente cognominada de petróleo cru, a gasosa constitui os gases 

naturais e a parte sólida o betume (PIZZORNO, 2010).  

Segundo Oliveira (2004) e Brasil, Araújo e Sousa (2012), as características dos 

petróleos variam grandemente de acordo com a região produtora. Alguns são castanhos ou 

bastante claros, com baixa viscosidade e densidade, liberando quantidade apreciável de gás, 

enquanto que outros são pretos, densos, viscosos, liberando pouco ou nenhum gás (THOMAS, 

2004). Está comumente associado a quantidades variáveis de outras substâncias, tais como 

água, matéria inorgânica e gases dissolvidos (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 2012) e pode ser 

encontrado a profundidades variáveis, tanto no subsolo terrestre como no marítimo (GAUTO, 

2011). 

O petróleo não é uma descoberta recente, sendo conhecido desde o início das 

civilizações. Os egípcios o usaram na pavimentação de estradas, na construção de pirâmides e 

para embalsamar os mortos, enquanto gregos e romanos dele lançaram mão para fins bélicos.  
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Na antiga Babilônia, os tijolos eram assentados com asfalto e o betume era largamente utilizado 

pelos fenícios na calafetação de embarcações (THOMAS, 2004). Na bíblia, o petróleo é 

mencionado como um componente da argamassa do Templo de Salomão e da Torre de Babel 

(SZKLO; ULLER, 2008). 

Brasil, Araújo e Sousa (2012) relatam que o início da indústria do petróleo no mundo 

ocorreu entre 1850 e 1853, quando Abraham Pineo Gesner, canadense, e Jan Józef Ignacy, 

polonês, desenvolveram o lampião a querosene e o querosene de iluminação. Já o prelúdio e a 

sustentação do processo de busca com crescente afirmação do produto na sociedade moderna 

datam de 1859, quando se iniciou a exploração comercial nos Estados Unidos, logo após a 

famosa descoberta do Cel. Drake, em Tittusville, Pensilvânia, com um poço de apenas 21 

metros de profundidade perfurado com um sistema de percussão movida a vapor, que produziu 

2 m³/dia de óleo (THOMAS, 2004). 

No Brasil, a história do petróleo começa em 1858, quando o marquês de Olinda assina 

o decreto nº 2266 concedendo a José Barros Pimentel o direito de extrair mineral betuminoso 

para fabricação de querosene, em terrenos localizados às margens do Rio Marau, província da 

Bahia. Em 1859, durante a construção da Estrada de Ferro Leste Brasileiro, o inglês Samuel 

Allport observou o gotejamento de óleo em Lobato, no subúrbio de Salvador. Porém, foi 

somente em 1897 que o primeiro poço brasileiro, com o objetivo de encontrar petróleo, foi 

perfurado, por Eugenio Ferreira Camargo, no município de Bofete, no estado de São Paulo 

(THOMAS, 2004). 

Cardoso (2005) reconhece o petróleo como sinônimo de poder, onde sua importância 

econômica transcende fronteiras, motivo pelo qual, durante décadas, vários povos se 

digladiaram para manter ou conquistar novas reservas. A Guerra Irã versus Iraque, entre 1980 

e 1988, a Guerra do Golfo, em 1991, e o ataque ao World Trade Center em 11 de setembro de 

2001, ainda segundo o autor, foram conflitos relacionados direta ou indiretamente à questão do 

petróleo. 

A importância desta matriz energética em nossa sociedade, tal como está atualmente 

organizada, é extensa e fundamental (MARIANO, 2005). O petróleo é uma matéria-prima 

essencial à vida moderna, sendo componente básico, em 2011, de mais de 6000 produtos 

(GAUTO, 2011). Estradas são pavimentadas usando-se o asfalto, máquinas são lubrificadas 

com produtos extraídos do petróleo (FARAH, 2013) e dele se produzem a gasolina, combustível 

de aviação, borracha, gás de cozinha, tecidos sintéticos, plásticos, tintas – e até mesmo energia 

elétrica (GAUTO, 2011). 
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A Tabela 2.1 fornece dados de reservas provadas, produção e consumo de petróleo no 

Brasil e no mundo, incluindo países membros e não membros da Organização dos Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP), segundo dados do Anuário Estatístico Brasileiro do Petróleo, 

Gás Natural e Biocombustíveis de 2016. 

 

Tabela 2.1 - Reservas provadas (bilhões de barris), produção e consumo (mil barris/dia) de 
petróleo no Brasil e no mundo de 2012 a 2015 segundo ANP 2016 

 2012 2013 2014 2015 

Reserva no Brasil  15,3 15,6 16,2 13,0 

Reserva no mundo  1.688,3 1.695,5 1.700,0 1.697,6 

Produção no Brasil  2.149 2.114 2.346 2.527 

Produção no mundo  86.218 86.591 88.834 91.671 

Consumo no Brasil  2.905 3.106 3.242 3.157 

Consumo no mundo  90.663 92.049 93.109 95.008 

Fonte: ANP, 2016 (adaptado) 

 
Segundo a ANP (2016), o volume de petróleo produzido no mundo em 2015 passou de 

88,8 milhões de barris/dia para 91,7 milhões de barris/dia. Ainda segundo os números 

estatísticos da Agência, o Brasil se situou na 12ª posição, após o acréscimo de 7,7% no volume 

de óleo produzido, totalizando 2,5 milhões de barris/dia (2,8% do total mundial).  

Em 2015, o consumo mundial de petróleo aumentou em 2% (1,9 milhão de barris/dia) 

em comparação a 2014. No ranking de países que mais consumiram petróleo em 2015, os 

Estados Unidos se mantiveram na primeira posição (20,4% do total mundial), seguido da China 

(12,6% do total mundial). O Brasil alcançou o quinto lugar (3,3% do total mundial), com 

consumo de cerca de 3,2 milhões de barris/dia (ANP, 2016). 

 

2.1.2 Origem do petróleo 

 

Após a descoberta do petróleo, inúmeras teorias a respeito de sua origem surgiram, tais 

como a teoria inorgânica e a orgânica. A teoria inorgânica, datada do século XIX, assegura que 

o petróleo é originário dos depósitos de carbono que, provavelmente, formaram-se durante a 

formação da Terra (SENA, 2011). 

Atualmente, por apresentar maior número de estudos que a comprovam, a teoria 

orgânica de formação de petróleo, proposta por Karl Engler e Hans Hofer, é a mais aceita pela 
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comunidade científica (FARAH, 2013). Segundo essa teoria, o petróleo é originário da 

deposição de matéria orgânica proveniente de restos de plantas e animais em bacias 

sedimentares que ao passar dos anos sofreu processos de biodegradações e transformações 

físico-químicas, o que ocasionou modificações constantes na sua composição 

(DALMASCHIO, 2012). 

Segundo Thomas (2004), para que ocorra o início da cadeia de processos que leva à 

formação do petróleo, a interação dos fatores – sedimento, matéria orgânica e condições 

termoquímicas apropriadas – é fundamental. Ainda segundo o autor, quando alcançado um 

ambiente apropriado, após a integração da matéria orgânica ao sedimento, ocorre aumento de 

temperatura e de carga sedimentar, iniciando, portanto, a se delinear o processo que passa pelas 

seguintes etapas: 

Diagênese: temperaturas inferiores a 65 °C, ocorre a atividade bacteriana que provoca a 

reorganização celular e transforma a matéria orgânica em querogênio, gerando metano 

bioquímico ou biogênico; 

Catagênese: aumento da temperatura até 165 °C, ocorre quebra das moléculas de querogênio e 

resulta na geração de hidrocarbonetos líquidos e gás; 

Metagênese: aumento da temperatura até 210 °C, propiciando a quebra das moléculas de 

hidrocarbonetos líquidos e sua transformação em gás leve; 

Metamorfismo: ocorre continuação do incremento da temperatura, levando à degradação do 

hidrocarboneto gerado, deixando como remanescente grafite, gás carbônico e algum resíduo de 

gás metano. 

 Após sua formação, o petróleo não permanece na rocha geradora, mas migra através das 

rochas porosas e permeáveis em direção às áreas com menor pressão, até encontrar uma camada 

impermeável (armadilhas ou rochas selantes) que bloqueie o seu escapamento para a superfície. 

Denomina-se de rocha reservatório a rocha a qual o petróleo é armazenado; e quando retido, o 

petróleo pode se armazenar em reservatórios que estão localizados desde próximos à superfície 

até profundidades superiores a 5 mil metros (GAUTO, 2011). 

 

2.1.3 Composição e classificação do petróleo 

 

O petróleo é constituído, essencialmente, por uma mistura de centenas de compostos 

químicos orgânicos (hidrocarbonetos) com uma alta porcentagem de carbono e hidrogênio. Os 

demais constituintes aparecem sob a forma de compostos orgânicos que contêm outros 
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elementos, sendo os mais comuns enxofre, oxigênio, nitrogênio e metais, sendo estes últimos 

como sais de ácidos orgânicos (THOMAS, 2004). A Tabela 2.2 apresenta composições 

elementares médias de petróleos, segundo Speight (2001) e Thomas (2004). 

 
Essa variação da porcentagem de cada elemento ocorre devido ao fato do petróleo ser 

constituído majoritariamente por séries homólogas de hidrocarbonetos, com tamanhos de 

cadeias que vão desde 1 até 60 ou mais átomos de carbono (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 

2012). Segundo Farah (2013), as diferenças entre as propriedades químicas e físicas destes 

hidrocarbonetos são expressivas e resultam em uma diversidade de características dos petróleos 

para uma faixa estreita de variação na composição elementar do óleo bruto. 

Segundo Gauto (2011), uma amostra de petróleo pode ser classificada de diversas 

formas, dependendo do critério utilizado para tal, dentre os quais destacam-se: o teor de 

enxofre, o grau API (°API), do American Petroleum Institute, ou de acordo com a razão dos 

componentes químicos presentes como, por exemplo, parafínicos e naftênicos. 

De acordo com a sua constituição, o petróleo pode ser classificado em duas grandes 

classes: os hidrocarbonetos propriamente ditos e os não-hidrocarbonetos, sendo estes últimos 

os compostos sulfurados, compostos oxigenados, compostos nitrogenados, compostos 

organometálicos, asfaltenos e resinas (FARAH, 2013). 

Fahim, Al-Sahhaf e Elkilani (2012) relatam que há três classes principais de 

hidrocarbonetos na constituição do petróleo, as quais são baseadas no tipo de ligações carbono-

carbono presentes, sendo tais os hidrocarbonetos saturados (parafinas e naftenos), os 

hidrocarbonetos insaturados (olefinas) e os hidrocarbonetos aromáticos. Speight (2001) 

resumiu essa classificação de acordo como mostrado na Tabela 2.3. 

Tabela 2.2 - Composição elementar média de petróleos segundo Speight e Thomas 

Elemento 
Teor em massa 

(segundo Speight) 
Teor em massa 

(segundo Thomas) 

Carbono (C) 83,0 a 87,0% 83,0 a 87,0% 

Hidrogênio (H) 10,0 a 14,0% 11,0 a 14,0% 

Enxofre (S) 0,05 a 6,0% 0,06 a 8,0% 

Nitrogênio (N) 0,10 a 2,0% 0,11 a 1,7% 

Oxigênio (O) 0,05 a 1,5% 0,1 a 2,0% 

Metais < 3% < 3% 

Fonte: SPEIGHT, 2001 e THOMAS, 2004 (adaptado) 
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Tabela 2.3 - Classificação do petróleo de acordo com a constituição química 

Composição do corte (250-300 °C) 
Classificação  
do óleo cru Parafínico 

(%) 
Naftênico 

(%) 
Aromático 

(%) 

46-61 22-32 12-25 Parafínico 

42-45 38-39 16-20 Parafínico-naftênico 

15-26 61-76 8-13 Naftênico 

27-35 36-47 26-33 Parafínico-naftênico-aromático 

<8 57-78 20-25 Aromático 

Fonte: SPEIGHT, 2001 (adaptado) 

 
Os hidrocarbonetos parafínicos constituem, principalmente, os hidrocarbonetos 

saturados, sem anéis aromáticos, com cadeia linear ou ramificada. Comumente, a fração de 

hidrocarbonetos parafínicos diminui com o acréscimo do ponto de ebulição do respectivo corte. 

O petróleo brasileiro possui, predominantemente, uma base parafínica. Os óleos lubrificantes 

possuem cerca de 30% de constituintes parafínicos, já na gasolina essa porcentagem pode 

chegar a 80% (SIMANZHENKOV; IDEM, 2003). 

Os hidrocarbonetos naftênicos são hidrocarbonetos saturados contendo pelo menos um 

anel de átomos de carbono, onde o ponto de ebulição e as densidades desses compostos são 

superiores aos dos parafínicos com o mesmo número de átomos de carbono (FAHIM; AL-

SAHHAF; ELKILANI, 2012). Na indústria petrolífera, os constituintes naftênicos são 

conhecidos desta forma devido à sua presença no petróleo ocorrer a partir da fração do petróleo 

denominada nafta (RIAZI, 2005; WINTER, 2007; FARAH, 2013), podendo estes, segundo 

Simanzhekov e Idem (2003), representar cerca de 75% do total de constituintes no petróleo. 

As olefinas são hidrocarbonetos insaturados que contêm ligações duplas, alcenos, (e 

raramente triplas, alcinos) carbono-carbono. Os compostos olefínicos não estão naturalmente 

presentes em óleos crus, porém são formados durante processos de conversão e são mais 

reativos que as parafinas. Os alcenos mais leves são o etileno (C2H4) e o propileno (C3H6), que 

são matérias-primas importantes para a indústria petroquímica (FAHIM; AL-SAHHAF; 

ELKILANI, 2012). Embora sejam biologicamente metabolizados em grande quantidade, 

dificilmente esses hidrocarbonetos insaturados são preservados na natureza (THOMAS, 2004). 

Os hidrocarbonetos aromáticos são aqueles que contêm pelo menos um anel benzênico, 

podendo apresentar ainda cadeias parafínicas e naftênicas ligadas à estrutura aromática 

(FARAH, 2013). O teor destes compostos no petróleo pode variar muito, chegando a 
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aproximadamente 20% na nafta e entre 20 e 50% no querosene, podendo alcançar valores 

bastante elevados nas frações mais pesadas (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 2012). O tolueno, 

com apenas um núcleo benzênico, é o composto aromático mais comum no petróleo, seguido 

pelo xileno e o benzeno (RIBEIRO, 2015). 

 
Figura 2.1 - Hidrocarbonetos saturados (a), compostos naftênicos (b) e aromáticos (c) 

 
Fonte: DALMASCHIO, 2012 

 
Figura 2.2 - Exemplos de hidrocarbonetos olefínicos 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Conforme já dito anteriormente, além dos hidrocarbonetos, que conferem as 

características desejadas aos derivados, o petróleo contém os chamados não-hidrocarbonetos, 

entre os quais listam-se os asfaltenos e resinas e os contaminantes (FARAH, 2013). 

Resinas e asfaltenos são moléculas grandes, com elevada razão carbono/hidrogênio e 

presença de nitrogênio, enxofre e oxigênio (de 6,9 a 7,3%). A estrutura básica é constituída de 

3 a 10 ou mais anéis, geralmente aromáticos, em cada molécula. Apesar da semelhança entre 

suas estruturas, há diferenças entre esses compostos, onde as resinas encontram-se solubilizadas 

no petróleo, já os asfaltenos são dispersos na forma coloidal. Outra diferença é que os asfaltenos 

puros são sólidos escuros e não voláteis, enquanto as resinas puras são líquidos pesados ou 

sólidos pastosos e voláteis (THOMAS, 2004). 
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 Os contaminantes existentes no petróleo são substâncias orgânicas constituídas por 

carbono, hidrogênio e elementos como nitrogênio, oxigênio, enxofre e metais, podendo 

apresentar estruturas bastante simples, como mercaptanas e sulfetos, até compostos com 

estruturas bastante complexas do tipo policíclico, com anéis aromáticos e naftênicos. Podem 

ocorrer em toda faixa de ebulição do petróleo e, geralmente, seus teores crescem com o aumento 

do ponto de ebulição das frações (FARAH, 2013). 

Os compostos oxigenados aparecem no petróleo de forma complexa, tais como ácidos 

carboxílicos, ésteres, amidas, fenóis, cresóis, cetonas e benzofuranos. Geralmente, estes 

compostos concentram-se nas frações mais pesadas do petróleo e são responsáveis pela acidez, 

coloração, odor, formação de gomas e corrosividade destas frações (SZKLO; ULLER, 2008).  

Dentre os ácidos carboxílicos, redobrada atenção é dada aos ácidos naftênicos, devido 

aos graves problemas de corrosão que eles provocam, principalmente nas unidades de 

destilação (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 2012). Um teor de oxigênio alto no petróleo indica 

que o mesmo sofreu exposição prolongada à atmosfera (FAHIM; AL-SAHHAF; ELKILANI, 

2012). 

 
Figura 2.3 - Exemplos de compostos oxigenados encontrados no petróleo 

 
Fonte: DALMASHIO, 2012 

 
Os compostos nitrogenados aparecem no petróleo na forma de heterocíclicos simples, 

como exemplo a piridina, ou em estruturas mais complexas como no caso das porfirinas 

(PORTELA, 2011). Segundo Ulle (2007), estes compostos aumentam a capacidade do óleo em 

reter água em emulsão e tornam instáveis os produtos do refino, formando gomas e 

envenenando catalisadores.  
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A presença destes compostos nos combustíveis também é danosa, podendo propiciar o 

aumento das emissões de poluentes, como os óxidos de nitrogênio (ULLE, 2007). Por oxidação, 

estes compostos podem dar coloração aos derivados do petróleo, e por aquecimento as formas 

de caráter básico tendem a se degradar, formando depósitos (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 

2012). 

 
Figura 2.4 - Exemplos de compostos nitrogenados (a) básicos e (b) não-básicos 

 
Fonte: DALMASHIO, 2012 

 
Os compostos metálicos se apresentam no petróleo sob duas formas básicas: como sais 

inorgânicos de Na, Ca, Mg etc. ou como compostos organometálicos. Estes últimos tendem a 

se concentrar nas frações mais pesadas do petróleo, principalmente, nas estruturas das resinas 

e asfaltenos. Os sais, por sua vez, não fazem parte do petróleo, mas encontram-se dissolvidos 

ou dispersos na água emulsionada (BRASIL; ARAÚJO; SOUSA, 2012).  

Os metais que ocorrem comumente no petróleo são: Fe, Zn, Cu, Pb, As, Co, Mo, Mn, 

Cr, Hg, Ni e V, sendo esses dois últimos os de maior incidência (THOMAS, 2004). O vanádio 

pode catalisar a formação de H2SO4 em meio aquoso, bem como atacar tubos de exaustão de 

queimadores (SZKLO; ULLER, 2008). 

Enxofre é o terceiro elemento mais abundante no petróleo e é considerado um dos 

principais contaminantes presentes nessa matriz, podendo ocorrer nas formas de sulfetos, 

tiofenos, mercaptanas, moléculas policíclicas contendo oxigênio e nitrogênio e, raramente, na 

forma de enxofre elementar (SZKLO; ULLER, 2008). Os compostos de enxofre podem 

provocar corrosão, envenenamento de catalisadores automotivos e de processos do refino. Na 

queima dos combustíveis, quando presentes, dão origem aos óxidos SO2 e SO3, que são 

poluentes atmosféricos e contribuem com a formação da chuva ácida (SANTELLI et al., 2008; 

PEREIRA et al., 2009). 
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Figura 2.5 - Compostos sulfurados ácidos (a) e não-ácidos (b) presentes no petróleo 

 
Fonte: DALMASHIO, 2012 

 
De acordo com o teor de enxofre, Szklo e Uller (2008) e Farah (2013), relatam que o 

petróleo, segundo a American Petroleum Institute, pode ser classificado como “alto teor de 

enxofre (ATE)” se esse teor for maior que 1% em massa e em “baixo teor de enxofre (BTE)” 

se esse teor for menor que 1% em massa. Ainda segundo esse critério de classificação, os 

autores Fahim, Al-Sahhaf e Elkilani (2012) relatam que óleos com menos de 1% de enxofre em 

massa são referidos como petróleos doces e óleos com mais de 1% em massa deste elemento 

são citados como petróleos azedos.  

Farah (2013), utilizando o critério de classificação de acordo com o grau API do 

petróleo, relata que o petróleo pode ser classificado como mostra a Tabela 2.4. 

 
  

 

 

 

 

 

 

O grau API de um petróleo, segundo apresentado por Brasil, Araújo e Sousa (2012), 

pode ser calculado de acordo com a Equação (1). 

Tabela 2.4 - Classificação do petróleo de acordo com o °API 

Classificação °API 

Extra leve °API ≥ 40 

Leve 40 > API ≥ 33 

Médio 33 > API ≥ 27 

Pesado 27 > API ≥ 19 

Extrapesado 19 > API ≥ 15 

Asfáltico API < 15 

Fonte: FARAH, 2013 (adaptado) 
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°𝐴𝑃𝐼 =  
,

, / ,
− 131,5                                                                                                       (1) 

Onde: d15,6/15,6 = densidade relativa do petróleo a 15,6 °C referido à água a 15,6 °C 

 
Apesar de todas essas tentativas de definição e classificação do petróleo, este apresenta 

grandes variações em sua composição e em suas propriedades, as quais não só ocorrem no 

petróleo de campos distintos, mas também podem ser verificadas em petróleo de um mesmo 

poço obtido de diferentes profundidades (SPEIGHT, 2001). Alguns exemplos de variações de 

algumas propriedades de petróleos oriundos de diferentes locais estão apresentados na Tabela 

2.5. 

 

Tabela 2.5 - Propriedades de petróleos de acordo com a sua origem 

Origem Densidade, g.cm-3 ºAPI 

USA (Pensilvânia) 0,800 45,4 

Irã 0,836 37,8 

Arábia Saudita 0,840 37,0 

Iraque 0,844 36,2 

Kuwait 0,860 33,0 

USA (Texas) 0,864 32,3 

Venezuela 0,950 17,4 

Fonte: PEREIRA, 2007 

 

2.2 ENXOFRE  
 

2.2.1 Aspectos gerais e origem no petróleo 

 

O enxofre, segundo elemento do grupo 16 da tabela periódica, representado pelo 

símbolo químico “S” (do inglês sulphur), possui número atômico 16 e massa atômica igual a 

32,064 g, é um elemento químico não-metálico, insolúvel em água, apresentando densidade de 

2 g/cm³, dureza entre 1,5 e 2,5, ponto de fusão de 115 °C e cor amarelo limão variando conforme 

o teor de impurezas, desde as tonalidades cinza e verde até o vermelho (CANCIAN, 2010; 

BARKI, 2011). 
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É o décimo quinto elemento mais abundante da crosta terrestre, presente com 

aproximadamente 0,048% (WELZ et al., 2009), podendo ser encontrado sob a forma elementar 

e nos estados de oxidação que variam de –2 (nos sulfetos) a +6 (nos sulfatos), sendo as cargas 

formais –2 e +6 as mais comuns (MIOR, 2013). 

O enxofre livre na natureza ocorre principalmente em depósitos sedimentares ou 

vulcânicos e, sob a forma de compostos orgânicos, pode ser encontrado em petróleos, gás 

natural e carvões. Entre os principais minérios contendo enxofre podem ser citados: os sulfetos 

pirita (FeS2), galena (PbS), cinábrio (HgS) e esfalerita (ZnS) e os sulfatos gipsita (CaSO4) e 

barita (BaSO4) (BARKI, 2011). Informações sobre a ocorrência de enxofre nesses minerais são 

apresentadas na Tabela 2.6. 

O enxofre é considerado um interessante elemento químico devido às diferentes 

estruturas moleculares que pode formar, podendo reagir com substâncias inorgânicas e 

orgânicas. As variedades alotrópicas deste elemento manifestam-se pelas diversas formas de 

ligação entre os átomos e também pela arrumação das moléculas poliatômicas de enxofre 

(BARKI, 2011). 

O enxofre tem papel essencial no metabolismo das plantas, destacando-se como um dos 

principais nutrientes, principalmente no desempenho das funções vitais. Além disso, também é 

essencial para os animais; faz parte da estrutura de vários aminoácidos, tais como metionina e 

cisteína. Entretanto, um excesso de enxofre, particularmente de compostos gasosos como 

sulfeto de hidrogênio (H2S) e dióxido de enxofre (SO2), são altamente tóxicos para humanos, 

plantas e animais (MIOR, 2013). 

Segundo Cancian (2010), as principais aplicações industriais do enxofre são: na 

produção de ácido sulfúrico, de fosfato e de sulfato de amônia; de dióxido de enxofre; de 

pigmentos, corantes e tintas; de vinhos; na siderurgia e na metalurgia; na eletrólise de metais; 

nas indústrias de papel e celulose, açucareira, de borracha e pneumáticos; inseticidas e 

Tabela 2.6 - Ocorrências do enxofre em diferentes tipos de minerais 

Tipo Formação % de enxofre 

Enxofre  
nativo  

Precipitação em áreas vulcânicas, em domos 
salinos; em sequências evaporíticas 

100 

Sulfetos  Formado sob condições anaeróbicas 
Pirrotita: 38,5 
Pirita: 53 

Sulfatos  Formado sob condições aeróbicas 
Gipsita: 18,6 
Anidrita: 23,5 

Fonte: BARKI, 2011 (adaptado) 
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fungicidas; detergentes. Dentre todas as utilizações, a principal está na sua transformação em 

ácido sulfúrico (H2SO4), insumo essencial na composição de fertilizantes.  

Hilário (2015) relata que a presença do enxofre e seus derivados no petróleo está 

diretamente relacionada com a formação do óleo e que, para compreender a ocorrência e origem 

do enxofre nesta matriz, é fundamental o entendimento do ciclo do enxofre na natureza, como 

ilustrado na Figura 2.6. 

 
Figura 2.6 - Ciclo do enxofre na natureza 

 
Fonte: MARTIS; ANDRADE, 2002 

 
As fontes responsáveis pela emissão dos compostos de enxofre para a atmosfera podem 

ser antropogênicas ou naturais (CARDOSO; PITOMBO, 1992). Na Figura 2.6, pode-se 

observar como fontes de emissão natural a atividade vulcânica, o aerossol marinho e as 

resultantes da atividade de organismos vivos (biogênicas oceânicas, costeiras e vegetais), já 

como fonte de emissão antropogênica, pode-se observar a ocorrência pela queima de 

combustíveis fósseis e a partir de atividades industriais (HILÁRIO, 2015). 

A matéria orgânica da produção vegetal formada, por compostos de enxofre, dentre 

outros, entra em sedimentos aquáticos e na turva, que, sob condições geológicas, temperaturas 

e pressões específicas, consegue transformar-se em petróleo. Compostos de enxofre, tais como 

o ácido sulfídrico (H2S), são oriundos do sulfato contido na água que percolou depósitos 

orgânicos, fazendo com que esses sulfatos sofram diversas transformações. Em decorrência 

disso, é sugerido que o enxofre presente no petróleo é resultante da matéria orgânica que ao 

passar dos anos foi sofrendo ações físicas, químicas e biológicas (MORAIS, 2008). 

Segundo Cancian (2010), os compostos de enxofre estão entre os contaminantes mais 

abundantes do petróleo e que, apesar destes compostos estarem presentes em uma gama de 
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estruturas, as condições durante a formação e maturação de um reservatório podem ocasionar a 

existência preferencial de determinadas formas. 

 

2.2.2 Tipos de compostos e distribuição do enxofre no petróleo 

 

 O petróleo é constituído por mais de 200 compostos de enxofre, incluindo os derivados 

de tiofenos e benzotiofenos, que representam um teor total de enxofre no óleo com cerca de 

0,01 a 3% (AL-ZAHRANI; BASHEER; HTUN, 2014). Geralmente, estes compostos estão 

presentes em todos os petróleos e, na maioria das vezes, é válida a proporção de que, quanto 

maior a densidade do petróleo (menor °API), maior o seu teor de enxofre (MELLO, 2007; 

CANCIAN, 2010; HILÁRIO, 2015). As estruturas químicas dos principais compostos contendo 

enxofre encontrados no petróleo são mostradas na Figura 2.7. 

 
Figura 2.7 - Estruturas químicas dos principais compostos contendo enxofre encontrados no 

petróleo 

 
Fonte: MELLO, 2007 (adaptado) 

 
As concentrações e os tipos de compostos de enxofre variam de acordo com as 

características de cada petróleo, sendo que a estabilidade e a complexidade destes compostos 

aumentam nos derivados mais pesados do óleo (MELLO, 2007; PORTELA, 2011; HILÁRIO, 

2015). Dentre as frações mais pesadas, o enxofre geralmente surge na forma de aromáticos, 

tiofenos e benzotiofenos. Uma parte desses compostos se transforma por craqueamento em 

hidrocarbonetos de baixo peso molecular, como as mercaptanas e H2S (FARAH, 2013).  

O teor de enxofre está associado às quantidades de compostos pesados e aromáticos, 

onde frações com alto conteúdo de compostos aromáticos ou com altos pontos de ebulição 

possuem naturalmente maiores conteúdos de enxofre. No entanto, em comparação com o 
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nitrogênio, a distribuição do enxofre nas frações é mais equilibrada (SCHULZ et al., 1999; 

CANCIAN, 2010).  

Nas frações de baixo ponto de ebulição predominam, principalmente, estruturas 

alifáticas, já nas frações com ponto de ebulição mais elevado são encontrados, principalmente, 

compostos que contém anéis tiofênicos e estruturas condensadas, mais difíceis de serem 

degradados. As frações mais pesadas presentes na gasolina e no diesel apresentam, 

basicamente, benzotiofenos alquilados, dibenzotiofenos e alquil-dibenzotiofenos (BABICH; 

MOULIJN, 2003; MELLO, 2007). A Figura 2.8 mostra o teor de enxofre em frações de 

diferentes petróleos: 

 
Figura 2.8 - Teor de enxofre em frações de diferentes petróleos 

 
Fonte: BRASIL et al., 2012 

 
Schulz et al. (1999), Cancian (2010) e Portela (2011) relatam que a maturação do 

petróleo também afeta a distribuição dos compostos de enxofre nesta matriz, onde óleos 

imaturos normalmente são ricos em enxofre e possuem um alto conteúdo de compostos de 

enxofre não-tiofênicos e, já durante a maturação, o conteúdo de enxofre total diminui e 

compostos não-tiofênicos instáveis são preferencialmente degradados, enquanto que a razão 

benzotiofeno/dibenzotiofeno diminui e os dibenzotiofenos, frequentemente, se tornam a família 

majoritária de compostos de enxofre. 

Alguns dos compostos sulfurados sofrem reações térmicas em temperaturas 

relativamente baixas. No caso do enxofre elementar, em temperaturas próximas a 150 °C, na 

presença de hidrogênio ou em ambiente redutor, inicia-se a liberação de H2S. Acima de 260 °C, 
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alguns compostos orgânicos de enxofre de peso molecular intermediário também podem liberar 

H2S. No entanto, compostos de enxofre de estruturas condensadas e elevado peso molecular 

não reagem nem mesmo quando altas temperaturas são aplicadas nos processos de tratamento 

(MELLO, 2007; PORTELA 2011). 

Diferenças de corrosividade, reatividade, estabilidade térmica e oxidação são atribuídas 

às diferentes estruturas em que os compostos de enxofre podem ocorrer. Quanto à reatividade, 

verifica-se que esta varia muito, dependendo da estrutura da molécula e do ambiente em torno 

de átomo de enxofre (SPEIGHT, 2002; MELLO, 2007). 

 

2.2.3 Problemas relacionados à presença de enxofre no petróleo e seus derivados  

 

O teor de enxofre no petróleo e seus derivados é uma importante variável, uma vez que 

este contaminante gera efeitos indesejáveis e danosos em todos os níveis de produção e 

aplicação do petróleo. Problemas relacionados à presença de compostos de enxofre podem 

ocorrer nas etapas de extração do óleo e do gás, durante o transporte, em operações de refino e, 

também, na estocagem dos produtos finais, além de interferir diretamente na qualidade destes 

derivados (SANTELLI et al., 2008; PORTELA, 2011). 

No processo de refino, a existência de enxofre no petróleo bruto e em seus derivados 

tem causado severos impactos, tais como a corrosão de materiais metálicos devido à formação 

de H2S, acúmulo de sólidos nas tubulações, envenenamento de catalisadores de diversos 

processos de transformação e, além disso, os compostos de enxofre macromoleculares são 

capazes, ainda, de provocar obstrução de dutos (MÜLLER et al., 2012; FARAH, 2013; 

RIBEIRO, 2015).  

Em produtos acabados, a presença de compostos de enxofre é altamente prejudicial, 

uma vez que contribuem para o caráter corrosivo dos mesmos. No diesel, por exemplo, a 

presença de compostos de enxofre aumenta o desgaste do motor, contribui para a formação de 

depósitos na câmara de combustão e sobre os pistões. Já na gasolina, os compostos de enxofre 

retardam o desempenho de conversores catalíticos, promovem a corrosão de partes do motor e 

pistões e causam acúmulo de depósitos. Nos óleos lubrificantes, um alto conteúdo destes 

compostos pode reduzir a resistência à oxidação e aumentar a deposição de sólidos (MELLO, 

2007; PORTELA, 2011; HILÁRIO 2015). 

A combustão de combustíveis fósseis é a principal fonte antropogênica de compostos 

de enxofre na atmosfera. Além de emitir partículas em suspensão, a oxidação destes compostos 
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durante a combustão emite grandes quantidades de óxidos de enxofre (SOx) para a atmosfera, 

causando sérios problemas de poluição, incluindo intoxicação humana e chuva ácida 

(SANTELLI et al., 2008; PEREIRA et al., 2009).  

O dióxido de enxofre (SO2) é reconhecido como o principal poluente atmosférico 

primário da família SOx. Ribeiro (2015) relata que o dióxido de enxofre é nocivo ao ser humano 

em concentrações superiores 100 mg L-1, provocando irritações e dilatações das mucosas e 

espasmos dos músculos dos brônquios. Segundo a Resolução CONAMA nº 03/90, o nível 

máximo tolerável para os padrões nacionais de qualidade do ar para o SO2 é de 80 μg/m3 

(MIOR, 2013). Outra característica do SO2 é que, uma vez lançado na atmosfera, ele sofre 

reações químicas gerando outros óxidos como, por exemplo, o trióxido de enxofre (SO3), um 

poluente atmosférico secundário que é formado quando o SO2 reage com o oxigênio do ar 

(ALMEIDA, 1999). 

O trióxido de enxofre, por sua vez, reage com a água presente no ar atmosférico para 

formar outro poluente secundário, o ácido sulfúrico (H2SO4). A formação do ácido sulfúrico 

pode vir a causar o fenômeno da chuva ácida. A chuva ácida contamina lagos e rios, 

ocasionando danos à vegetação e a flora e fauna aquáticas (MARTINS et al., 2003). Ao se 

infiltrar nos solos, os ácidos presentes na chuva ácida reagem com diversas substâncias, 

diminuindo o pH do solo e, consequentemente, tornando os metais tóxicos mais solúveis, 

podendo, posteriormente, ser introduzidos na cadeia alimentar (MARIANO, 2005). A chuva 

ácida também é responsável por inibir o crescimento e a germinação de plantas, além de afetar 

a fixação de nitrogênio no solo (MIOR, 2013). 

A transformação das espécies de enxofre na atmosfera é responsável, ainda, pela 

formação do aerossol de sulfato (CANCIAN, 2010). Estas partículas possuem diâmetro 

inferiores a 10 mm, penetram profundamente nos pulmões e causam doenças respiratórias. 

Ademais, o aerossol de sulfato ocasiona a diminuição de visibilidade no ambiente, como 

consequência do fenômeno da dispersão da luz (MARTINS et al., 2003). 

Atualmente, os níveis aceitáveis de teor de enxofre nos combustíveis automotivos têm 

sido reduzidos significativamente pelos órgãos governamentais com o objetivo de minimizar a 

poluição do ar. Por isso, existe demanda para a minimização de compostos sulfurados em 

produtos combustíveis, particularmente em gasolina e diesel para, deste modo, tentar diminuir 

a poluição do meio ambiente em grandes centros urbanos (COSTA, 2015). A Agência Nacional 

de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) vem modificando as normas visando a melhoria na 
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qualidade dos combustíveis por meio de inúmeras medidas, tal como a redução do teor máximo 

de enxofre na gasolina (COSTA, 2015). 

 A ANP reduziu o teor de enxofre de 1000 mg Kg-1 (2001) para 800 mg Kg-1 na gasolina 

C, que é o combustível obtido da mistura de gasolina A (gasolina oriunda da refinaria isenta de 

oxigenados) e etanol anidro combustível, por meio da Resolução ANP nº 57, de 20 de outubro 

de 2011. A Agência também estabeleceu, por meio da Resolução ANP nº 38, de 9 de dezembro 

de 2009, que a gasolina comercializada a partir de 1º de janeiro de 2014 deve possuir, no 

máximo, 50 mg Kg-1 de enxofre (BRASIL, 2013). 

Além dos problemas associados à presença dos compostos sulfurados no petróleo e seus 

derivados citados anteriormente, também é relatado na literatura que estes compostos são 

capazes de determinar a cor e o cheiro dos produtos finais, de aumentar a polaridade do petróleo 

e, consequentemente aumentar a estabilidade das emulsões (THOMAS, 2004; SZKLO; 

ULLER, 2008) e de ser um dos fatores capazes de influenciar no processo de corrosão por 

ácidos naftênicos (PARISOTTO, 2007; PORTELA, 2011). 

O conhecimento da composição e das propriedades do petróleo utilizado permite a 

otimização do processo com a finalidade de obter um elevado número de produtos de alto valor 

comercial. Já do ponto de vista ambiental, o conhecimento da composição desta matriz 

energética permite avaliar os impactos ambientais que poderão ser causados no processamento 

de determinado óleo, bem como os impactos provenientes do uso de suas frações. Deste modo, 

a análise dos constituintes do petróleo ganha destaque fundamental afetando diretamente o 

processo de produção e o mercado dos produtos acabados (CANCIAN et al., 2010; HILÁRIO, 

2015). 

Diante dessa conjuntura, a determinação de enxofre no petróleo e em seus derivados 

representa um grande interesse para a área da química analítica, para os órgãos governamentais 

e para a indústria petroquímica, uma vez que o preço do petróleo e seus derivados está 

diretamente associado com a concentração de enxofre presente.  

 

2.3 PROCEDIMENTOS DE DECOMPOSIÇÃO DE AMOSTRAS 

 

De modo geral, a primeira etapa de uma análise química consiste em submeter a amostra 

a um tratamento adequado para posterior determinação do elemento de interesse. Idealmente, a 

etapa de preparo (ou pré-tratamento) de amostra deve apresentar simplicidade, rapidez, 

empregar pequenos volumes de ácidos e outros reagentes, permitir o processamento de uma 
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considerável quantidade de amostras, proporcionar segurança ao operador, evitar perdas do 

analito e contaminação, além de gerar resultados precisos e exatos (PEREIRA, 2007; MELLO, 

2007; MELLO et al., 2012; BALESTRIN, 2014).  

É importante observar que, dentre todas as operações analíticas, a etapa de preparo de 

amostras é a mais crítica, uma vez que é nesta etapa que ocorre, normalmente, a maior parte 

dos erros, além de ser a que se gasta mais tempo e de ser a de maior custo, logo, a etapa de 

procedimento de preparo de amostra deverá ser sempre considerada cuidadosamente (KRUG; 

ROCHA, 2016). 

Os avanços da instrumentação tornaram possível a determinação de elementos em 

concentrações cada vez mais baixas e em matrizes altamente complexas como, por exemplo, o 

petróleo. Visto que a maioria das técnicas analíticas de determinação requer que o analito esteja 

em solução, a importância de um procedimento de decomposição adequado à técnica de 

determinação é primordial (MELLO, 2007). Como exemplo disto, tem-se a Cromatografia de 

Íons, que não é indicada na determinação, de forma direta, de analitos em matrizes orgânicas, 

como o petróleo, sendo necessário um prévio preparo da amostra a fim de tornar solúvel em 

água às espécies de interesse. 

A escolha do procedimento de decomposição depende de vários fatores, tais como a 

natureza e a concentração do elemento a ser determinado na amostra, a natureza da amostra, a 

técnica analítica que será utilizada para determinação do analito bem como a exatidão e precisão 

desejadas (BALESTRIN, 2014). De forma geral, as técnicas de decomposição podem ser 

reunidas em grupos mais abrangentes, sendo a decomposição por via úmida e as técnicas de 

combustão as mais importantes (MESKO, 2008). 

 

2.3.1 Decomposição por fusão  
 

O método de fusão é geralmente utilizado no preparo de amostras que utilizam a amostra 

na forma de uma solução representativa, como é o caso da Espectrometria de Absorção Atômica 

de Chama (FAAS) e ICP OES, e para as técnicas espectrométricas que utilizam a amostra na 

forma sólida como, por exemplo, a Fluorescência de Raios-X. Tem sido empregado para 

materiais que não são dissolvidos em ácidos minerais concentrados à quente, são atacados 

lentamente e/ou dissolvidos parcialmente, bem como em materiais que formam soluções ácidas 

instáveis, apresentando componentes com tendência a se precipitar (KRUG; ROCHA, 2016). 

Krug e Rocha (2016) relatam que este método de decomposição se baseia no seguinte 

procedimento: a amostra finamente moída, preferencialmente abaixo de 75 µm, é misturada a 
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um fundente (eletrólito básico ou ácido) na proporção de até 1:50 (m/m) e, eventualmente, a 

um agente oxidante. Em seguida, o cadinho com a mistura é aquecido por tempo apropriado 

para que a amostra fique totalmente dissolvida na solução fundida, resultando em um líquido 

claro. À temperatura ambiente, o líquido fundido se solidifica, e o material sólido resultante se 

desprende das paredes do cadinho quando quebrado em movimentos leves e o material 

resultante é solubilizado em água ou ácido diluído. 

Dentre as variáveis do método, Kellermann (2016), cita a forma de aquecimento (sob 

chama ou em forno mufla), o fundente, tais como carbonatos e boratos, a necessidade de adição 

de um oxidante (cloratos, peróxidos) e a proporção destes, a temperatura e o material de 

fabricação do cadinho, platina ou grafite.  

Em relação às desvantagens da decomposição por fusão, cabe destacar a baixa 

frequência analítica, a possibilidade de retenção de elementos na superfície dos cadinhos, as 

possíveis perdas dos analitos por volatilização, a presença de sais em grandes quantidades e a 

contaminação promovida pelo contato com o meio externo ou devido ao uso de grande volume 

de fundentes (MELLO, 2007; KELLERMANN, 2016). 

 

2.3.2 Decomposição promovida por radiação ultravioleta 
 

A digestão por radiação ultravioleta (UV) foi inicialmente proposta por Beattie et al. na 

década de 1960 como um eficiente método para decomposição de compostos orgânicos em 

amostras de água e, desde então, tem sido amplamente utilizada não só para água naturais, como 

também de efluentes de sistemas de tratamento de esgoto doméstico e industriais, fluidos 

biológicos, extratos de solos e bebidas (KRUG; ROCHA, 2016). 

O sistema de preparo de amostras é constituído por uma lâmpada de vapor de mercúrio 

de alta potência (500-1000 W) em posição axial, que irradia as amostras em tubos de quartzo, 

os quais são posicionados ao redor da lâmpada. Eventualmente, para maior eficiência da 

digestão, adiciona-se peróxido de hidrogênio às amostras (KRUG; ROCHA, 2016). 

Krug e Rocha (2016), destacam como vantagens deste procedimento de preparo a 

possibilidade de decompor um grande volume de amostra, ser realizado com uso de baixas 

temperaturas (evitando a perda de elementos voláteis), a não necessidade da adição de reagentes 

(diminuindo o risco de contaminações) e o procedimento oferecer baixo risco para o operador. 

Como desvantagens, os autores relatam o longo tempo de digestão e o fato da eficiência da 

decomposição diminuir com o aumento do teor de matéria orgânica. 
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Recentemente, a decomposição promovida por radiação ultravioleta foi utilizada em 

combinação com a radiação micro-ondas no preparo de amostras de coque de petróleo para 

posterior determinação de níquel, vanádio e enxofre (OLIVEIRA et al., 2015), de petróleo bruto 

para determinação de elementos terra raras (PEREIRA et al., 2013) e de algas marinhas para 

determinação de elementos tóxicos (MESKO et al., 2015). 

 

2.3.3 Decomposição por combustão 
 

As reações de combustão são baseadas na decomposição de matrizes orgânicas por 

reação com oxigênio à altas temperaturas ou por radicais de oxigênio e oxigênio excitado em 

plasmas. Nestes procedimentos, processos de oxidação (e pirólise) estão presentes usando ar ou 

oxigênio puro. Após a combustão, os analitos estão, geralmente, presentes como compostos não 

voláteis ou como compostos gasosos ou volatilizados e os produtos de combustão podem ser 

dissolvidos em uma solução adequada antes da determinação analítica (FLORES et al., 2007). 

O preparo de amostras por combustão pode ser realizado em sistemas aberto e fechado 

e representa um método apropriado para decomposição de amostras orgânicas de difícil 

decomposição, resultando em soluções com baixo teor de carbono residual. A combustão em 

sistema aberto permite a oxidação da amostra se o oxigênio for continuamente fornecido para 

a reação, já em sistemas fechados, geralmente, a pressão resultante é dependente da 

disponibilidade de oxigênio, da massa de amostra, das dimensões do frasco de decomposição e 

da velocidade da reação (BALESTRIN, 2014). 

A decomposição por combustão oferece como vantagens a eficiência na oxidação da 

amostra, o baixo consumo de reagentes e baixos valores de brancos devido ao alto grau de 

pureza do oxigênio quando este é comparado com os ácidos inorgânicos geralmente utilizados 

nos métodos de decomposição por via úmida (MESKO et al., 2006; ANTES et al., 2010; 

BALESTRIN, 2014). 

 

2.3.3.1 Decomposição por combustão em sistema aberto 
 

Provavelmente, o procedimento de decomposição por combustão em sistema aberto 

mais utilizado e de maior simplicidade seja a combustão por via seca em forno mufla. Este 

sistema consiste essencialmente em aquecer a amostra a temperaturas de, aproximadamente, 

500 °C em um cadinho, onde a queima da matéria orgânica se dá pelo oxigênio do ar e a energia 

de ativação da combustão é alcançada devido às altas temperaturas atingidas no forno e as 
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cinzas resultantes do processo de queima são dissolvidas em água ou ácidos diluídos, na maioria 

dos casos (MESKO, 2008; KELLERMANN, 2016). 

 Contudo, apesar da facilidade no manuseio, este procedimento apresenta como 

desvantagens o longo período da amostra sob aquecimento e possíveis riscos de contaminação, 

além disso, as altas temperaturas acarretam em consideráveis perdas dos analitos, 

impossibilitando a aplicação da combustão para elementos que são ou formam espécies voláteis 

na temperatura de trabalho (MESKO, 2008; MELLO et al., 2012; KELLERMANN, 2016). 

Este procedimento é recomendado pela norma ASTM D 5863-00a (2000) para a 

digestão do óleo cru com posterior determinação de metais por espectrometria de absorção 

atômica. O sistema consiste basicamente em um cadinho de quartzo ou platina contendo de 1 a 

20 g de amostra, onde, após o aquecimento, os resíduos inorgânicos são dissolvidos em ácidos 

diluídos.  

 

2.3.3.2 Decomposição por combustão em sistema fechado 
 

Os procedimentos de decomposição por combustão em sistema fechado são 

representados, principalmente, por duas técnicas clássicas: o frasco de oxigênio ou frasco de 

Schöniger e a bomba de combustão (FLORES et al., 2007), onde a amostra é queimada dentro 

de um sistema fechado cheio de oxigênio e os produtos gasosos são absorvidos em uma solução 

adequada. No caso da combustão utilizando frasco de Schöniger, o sistema requer a utilização 

de um vidro muito simples e relativamente barato, já no caso da bomba de combustão, é 

necessário um dispositivo em aço inoxidável (MELLO et al., 2012; BALESTRIN, 2014).  

Um outro procedimento tem ganhado destaque em meio aos métodos de decomposição 

por combustão em sistema fechado, a combustão induzida por radiação micro-ondas (MIC). 

Apesar de se exigir maior perícia no manuseio, este método tem a vantagem de um bom 

desempenho na digestão de matrizes orgânicas complexas, tais como carvão e petróleo bruto, 

para a digestão simultânea de até oito amostras. Além disso, assim como a combustão utilizando 

frasco Schöniger ou bomba de combustão, os riscos de contaminação e perda de espécies 

voláteis por esse método são minimizados (MELLO et al., 2012; KELLERMANN, 2016). 

 

2.3.3.2.1 Frasco de combustão de Schöniger 
 

O frasco de combustão de Schöniger tem sido empregado para a posterior determinação 

de halogênios, metais, tais como alumínio, mercúrio, ferro, cobre etc., metais alcalinos terrosos, 
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enxofre, selênio, boro, fósforo, arsênio e urânio em amostras orgânicas e biológicas (KRUG; 

ROCHA, 2016). 

Este procedimento consiste, basicamente, em confinar a amostra em um envoltório, 

normalmente de papel filtro contendo baixo teor de cinzas, que é posicionada num suporte de 

platina inserido, por sua vez, no interior de um frasco de vidro contendo uma quantidade 

adequada de solução absorvedora. Em seguida, este frasco é preenchido com O2 à pressão 

atmosférica, com o intuito de auxiliar a combustão no interior do mesmo. Feito isto, dá-se a 

ignição da amostra, que pode ser elétrica, por lâmpadas ou de forma manual e, após a queima, 

os analitos são retidos na solução absorvedora (ANTES, 2007; MESKO, 2008; BALESTRIN, 

2014). 

Balestrin (2014) ressalta que a principal limitação deste procedimento consiste na 

possibilidade de oxidação incompleta da amostra devido, principalmente, à formação de 

fuligem durante a combustão, interferindo, desta forma, na determinação de alguns elementos 

dependendo do método utilizado para tal determinação. 

McCormick et al. (1980) propôs o procedimento de decomposição com frasco de 

combustão de Schöniger para a determinação de enxofre em óleos combustíveis. Para tal, foi 

utilizado até 50 mg de amostra e como solução absorvedora 15 mL de água contendo 5 gotas 

de H2O2 30% (v/v). As determinações foram realizadas por Cromatografia de Íons, utilizando 

como fase móvel uma mistura de NaHCO3 com Na2CO3. Geng et al. (2007) propôs este 

procedimento de combustão no preparo de amostras de carvão para posterior determinação de 

flúor utilizando eletrodo íon seletivo (ISE). 

 

2.3.3.2.2 Bomba de combustão 
 

Por este procedimento, a amostra, na forma de comprimido, é inserida no interior de um 

frasco em aço inoxidável, permanecendo em contato com dois eletrodos de platina. Ao 

recipiente de decomposição, são adicionados de 5 a 10 mL de uma solução absorvedora 

adequada para absorção dos analitos. Em seguida, a bomba é fechada e preenchida com O2, com 

pressão variando entre 20 e 30 atm. A aplicação de uma diferença de potencial nos eletrodos 

promove o aquecimento do copo de ignição e a amostra entra em combustão (ANTES, 2007; 

FLORES et al., 2007; KRUG; ROCHA, 2016). 

Em comparação com outros procedimentos de combustão, as principais vantagens da 

bomba de combustão, é a possibilidade de utilizar massas maiores de amostras (MELLO et al., 

2012) e possuir teor de carbono residual extremamente baixo, quando comparado aos sistemas 
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de decomposição por via úmida. Como desvantagens este procedimento apresenta problemas 

de contaminação, devido às partes metálicas do material de revestimento da bomba, o que acaba 

se tornando um agravante em casos de determinação de metais, além da baixa eficiência na 

etapa de limpeza, longo tempo para a absorção do analito pela solução e baixa frequência de 

decomposição (MELLO et al., 2012; KRUG; ROCHA, 2016). 

Este método foi utilizado para a decomposição de amostras como resíduos de 

trituradores automotivos (CORTÉZ-PEÑA et al., 2002), petróleos (TAKEDA & ARIKAWA, 

2005, apud MESKO, 2008) e carvão (LI, 2003, apud MESKO, 2008). Para determinação de 

enxofre por Cromatografia de Íons, este procedimento de preparo foi adotado por Belevi; 

Mönch (2000) e Fabbri e colaboradores (2001) em amostras de resíduos de incineração e 

sedimentos, respectivamente. 

 

2.3.3.2.3 Combustão induzida por radiação micro-ondas 
 

Desenvolvido por Flores et al. (2004), o método de decomposição de amostras orgânicas 

por combustão induzida por radiação micro-ondas (MIC), une a potencialidade da radiação 

micro-ondas com as vantagens da decomposição por combustão. Este sistema permite a 

possibilidade de um excelente desempenho na digestão de matrizes complexas, tais como 

carvão (FLORES et al., 2008), coque de petróleo (PEREIRA et al., 2008; DRUZIAN et al., 

2016) e petróleo bruto (PEREIRA et al., 2009). 

Basicamente, a decomposição por MIC consiste em colocar a amostra, geralmente 

prensada na forma de comprimido ou envolvida em filme de polietileno ou outro material, na 

base do suporte de quartzo contendo um disco de papel filtro umedecido com solução de nitrato 

de amônio (NH4NO3). Os frascos, contendo um volume apropriado de solução absorvedora, são 

pressurizados com O2 e colocados na cavidade do forno de micro-ondas. A radiação micro-

ondas é aplicada como fonte de aquecimento e origina uma reação exotérmica entre o papel 

filtro e o NH4NO3 (FLORES, et al., 2007; BALESTRIN, 2014; KELLERMANN, 2016). Após 

a combustão, os analitos são absorvidos na solução absorvedora podendo, ou não, ser aplicada 

uma etapa de refluxo para garantir a recuperação quantitativa dos analitos (KRUG; ROCHA, 

2016). 

Dentre as vantagens da MIC, Krug e Rocha (2016) relatam a combustão de até 1000 mg 

de amostra, a praticidade de até 8 amostras serem decompostas simultaneamente, a não 

necessidade da utilização de dispositivos para ignição, como eletrodos metálicos ou lâmpadas 

de radiação infravermelha, a simples e rápida etapa de descontaminação, os baixos valores 
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obtidos para os brancos, a temperatura atingida durante a combustão ser superior a 1000 °C, 

assegurando a completa destruição da matriz orgânica. Outra importante vantagem da MIC é a 

possibilidade do uso de soluções diluídas para a absorção dos analitos, minimizando 

interferências na etapa de determinação (DRUZIAN et al., 2016). 

No preparo de amostras orgânicas para subsequente determinação de enxofre, este 

procedimento de decomposição foi utilizado em carvão (CHRISTOPHER; VETTER, 2016), 

coque de petróleo (MACIEL et al., 2014), grafite (NUNES et al., 2015), óleo diesel (CRUZ et 

al., 2015), petróleo extrapesado (PEREIRA et al., 2009), piche (PEREIRA et al., 2015), 

polímero (KRZYZANIAK et al., 2016) e resíduo de destilação do petróleo (MELLO et al., 

2009; MÜLLER et al., 2012). 

 

2.3.4 Decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas 
 

A decomposição por via úmida é particularmente útil para a determinação de baixas 

concentrações de metais em vários tipos de amostras, inclusive produtos petroquímicos. Entre 

os não-metais, esta técnica pode também ser usada para a determinação de enxofre, fósforo e 

nitrogênio (GOLDSCHMIDT, 2007). 

Este tipo de decomposição pode ser realizado em sistema aberto ou fechado. Os métodos 

de decomposição por via úmida em sistemas abertos são amplamente utilizados para decompor 

amostras de diferentes matrizes para a posterior determinação de metais e proporciona maior 

frequência analítica, além de utilizar equipamentos e materiais, relativamente, baratos. Porém, 

este método apresenta algumas limitações relacionadas à eficiência de decomposição e, ainda, 

com a concentração de ácido remanescente nos digeridos. Ademais, possui temperatura máxima 

limitada pelo ponto de ebulição do ácido e problemas de contaminação e perdas do analito por 

volatilização (SMITH; ARSENAULT, 1999; FLORES et al., 2007; MESKO, 2008; 

BALESTRIN, 2014). 

Os sistemas fechados proporcionam decomposição eficiente de matrizes orgânicas uma 

vez que tais sistemas possibilitam a utilização de temperaturas mais elevadas e, 

consequentemente, um maior poder oxidante dos ácidos, o que não é possível em sistemas 

abertos. Além disso, os sistemas fechados são isolados da atmosfera do laboratório reduzindo, 

desta forma, problemas de contaminação. Outra vantagem dos sistemas fechados é que eles 

evitam a perda de espécies voláteis e apresentam menor consumo de reagentes (ANTES et al., 

2010; BALESTRIN, 2014, KRUG; ROCHA, 2016). Entre as desvantagens inerentes aos 
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sistemas fechados, Krug e Rocha (2016), relatam a limitação para digerir massas de amostras 

tão elevadas quanto em sistemas abertos. 

A decomposição por via úmida é, normalmente, realizada com ácidos concentrados e 

sob aquecimento. A quantidade de ácido usada dependerá da massa e do tipo de matriz da 

amostra, que está diretamente relacionada à concentração do analito e da técnica de 

determinação que será utilizada. Os ácidos mais comumente utilizados são os oxidantes, ácido 

nítrico (HNO3), sulfúrico (H2SO4) e perclórico (HClO4), e não oxidantes ou complexantes como 

o ácido clorídrico (HCl), fluorídrico (HF), fosfórico (H3PO4), H2SO4 diluído e HClO4 diluído, 

podendo ser aplicados individualmente ou misturados em diferentes proporções. Em alguns 

casos, outros reagentes, como o peróxido de hidrogênio (H2O2), por exemplo, são adicionados 

para melhorar a eficiência da decomposição (MELLO, 2007; KELLERMANN, 2016). 

Nas últimas décadas, métodos de decomposição em sistemas fechados usando 

aquecimento por radiação micro-ondas vem sendo amplamente utilizados em laboratórios. As 

técnicas de decomposição de amostras tiveram uma melhora nas últimas décadas devido, 

principalmente, ao desenvolvimento de sistemas de decomposição por micro-ondas, os quais 

combinam baixo tempo e alta eficiência de decomposição (MESKO et al., 2006; FLORES et 

al., 2007; BALESTRIN, 2014). 

A decomposição por via úmida em sistema fechado assistida por radiação micro-ondas 

(MAWD) tem sido amplamente empregada para decomposição de diferentes tipos de amostras, 

tais como sedimentos (OKORIE et al., 2010), material biológico (MING; BING, 1998), 

alimentos (COSTA et al., 2009), petróleo e derivados (BRESSANI, 2005; OLIVEIRA et al., 

2015; RIBEIRO, 2015). 

A principal diferença entre o sistema de aquecimento por radiação micro-ondas e o 

sistema de aquecimento convencional está na forma como a energia é transferida para a solução. 

Em sistemas convencionais, a transferência de energia se dá de forma condutiva, sendo que 

primeiramente são aquecidas as paredes do frasco de decomposição para, em seguida, o 

aquecimento ser transferido para a solução. Já no aquecimento por radiação micro-ondas, são 

utilizados frascos transparentes à radiação, normalmente de quartzo e, por esta razão, a solução 

é diretamente aquecida. O aquecimento se dá, principalmente, pela interação da radiação micro-

ondas com os solventes polares e com os íons em solução, provocando a rotação dos dipolos e 

a migração iônica (BALESTRIN 2014; KRUG; ROCHA, 2016). 
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Figura 2.9 - Esquema simplificado de aquecimento condutivo e por radiação micro-ondas 

 
Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 (adaptado) 

 
A rotação dos dipolos está relacionada ao efeito que o campo oscilante das micro-ondas 

causa nas moléculas polares. Na presença de um campo elétrico alternado, as moléculas 

dipolares tendem a se orientar de acordo com a polaridade do campo, causando o aquecimento 

da solução. Por sua vez, a migração iônica consiste no movimento eletroforético dos íons, 

causado pela interação entre o campo magnético oscilante das micro-ondas e as espécies iônicas 

(BALESTRIN, 2014; KRUG; ROCHA, 2016). 

Os sistemas com aquecimento por radiação micro-ondas podem ser agrupados como 

monomodo, multimodo e híbrido. Os sistemas monomodo possibilitam a formação de ondas 

estacionárias que possuem a mesma amplitude, porém oscilam em diferentes direções. Como, 

normalmente, uma cavidade pequena é usada, somente um frasco de decomposição pode ser 

irradiado por vez. Já os sistemas multimodo liberam a radiação micro-ondas em uma cavidade, 

podendo ser usados múltiplos frascos de decomposição. Os sistemas híbridos são aqueles que 

permitem a irradiação mais homogênea em uma cavidade bastante compacta (KRUG; ROCHA, 

2016). 

 
Figura 2.10 - Modos de aplicação da radiação micro-ondas 

 

Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 (adaptado) 
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Figura 2.11 – Representação esquemática de um forno multimodo 

 
Fonte: KRUG; ROCHA, 2016 (adaptado) 

 
Dentre os fatores que influenciam o aquecimento por radiação micro-ondas, Krug e 

Rocha (2016) apontam: a constante dielétrica do material, que representa a capacidade do 

material em absorver a radiação eletromagnética; o tempo de relaxação dielétrica; a viscosidade 

do líquido ou sólido; a profundidade de penetração do material; a frequência.  

Na decomposição em sistema fechado com aquecimento por radiação das micro-ondas, 

a amostra é colocada em um recipiente que necessita ser transparente às micro-ondas, resistente 

ao ataque ácido, quimicamente inerte e capaz de suportar altas temperaturas e pressões. Nesse 

sentido, quartzo e materiais poliméricos vem sendo utilizados (MELLO, 2007). Os materiais 

mais empregados são o politetrafluoretileno (PTFE), perfluoroalcóixido (PFA) e 

politetrafluoretileno quimicamente modificado (TFM), sendo os dois últimos mais usados por 

apresentar melhor desempenho que o PTFE. Quando são utilizadas temperaturas menores que 

240 °C, a deformação mecânica dos frascos de decomposição de PTFE é considerada 

desprezível (KRUG; ROCHA, 2016). 

Dentre as aplicações da decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas 

em procedimentos recomendados pela ASTM para graxas lubrificantes e derivados do petróleo, 

encontram-se as normas ASTM D 7303-12 e a D 7876-13. A primeira aplica-se na 

determinação de Al, Ba, Ca, Fe, Li, Mg, Mo, Na, P, S, Sb, Si e Zn em amostras de graxas 

lubrificantes, onde devem ser utilizados de 0,1 a 1,0 g de amostra e 4 mL de HNO3, HCl ou 

outro ácido inorgânico apropriado, em sistema fechado com frascos de PTFE, TFM ou PFA 

com sistema de alívio de pressão utilizando potência de 125 W por 15 minutos e 190 W por 15 

minutos. 
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A segunda (ASTM D 7876-13) aplica-se na determinação de Al, B, Ba, Cr, Cu, Ca, Fe, 

K, Li, Mg, Mn, Mo, Na, Ni, P, Sb, Si, V e Zn em amostras de derivados do petróleo e 

lubrificantes, tais como graxas, aditivos, óleo lubrificante, gasolina e diesel, onde devem ser 

utilizados de 0,1 a 1,0 g de amostra e 4 mL de HNO3 em sistema fechado com frascos de PTFE, 

TFM ou PFA utilizando potência de 125 W por 15 minutos e 190 W por 15 minutos, pressão 

de 30 bar e temperatura de 200 °C. Para sistema aberto, a norma recomenda 1,0 g de amostra, 

10 mL de HNO3 e pequena quantidade de HClO4 em frascos de PTFE, TFM, PFA ou quartzo 

utilizando potência de 30 W por 1 hora. 

 

2.4 TÉCNICAS DE DETERMINAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DE ENXOFRE EM 

PETRÓLEO E SEUS DERIVADOS 

 

Hilário (2015) relata que nos últimos anos houve um inevitável avanço tecnológico nas 

técnicas instrumentais para análise do petróleo e seus derivados e os métodos aplicados para a 

determinação de enxofre total nestas matrizes ficam cada vez mais refinados. A seguir, serão 

apresentadas algumas metodologias presentes na literatura e os métodos oficiais utilizados para 

a determinação e quantificação de enxofre total em amostras de petróleo e seus derivados. 

  

2.4.1 Determinação de enxofre por Espectrometria de Fluorescência de Raios-X 
 

A norma ASTM D 2622-98, fundamentada na Espectrometria de Fluorescência de 

Raios-X (XRF), é aplicada para determinação de enxofre no petróleo e seus derivados, como: 

gasolina, diesel, combustível de aviação, nafta, querosene, óleo hidráulico, óleos residuais e 

lubrificantes, líquidos à temperatura ambiente ou liquefeitos com aquecimento moderado. 

Segundo esta norma, a amostra deve ser submetida a um feixe de raios-X, onde a intensidade 

do pico de enxofre, a 5,373 Å, será medida. A intensidade do sinal de fundo é medida a 5,190 

Å e subtraída da intensidade do pico de enxofre. Em seguida, deve-se comparar os dados com 

a curva de calibração, previamente preparada, ou com uma equação, para obter a concentração, 

em % m/m, de enxofre (MELLO, 2007). 

 Outra norma, a ASTM D 4294-03, baseada na Espectrometria de Fluorescência de 

Raios-X com Energia Dispersiva (ED-XRF), é adotada para hidrocarbonetos como diesel, 

petróleo bruto, querosene, nafta, óleos lubrificantes e combustíveis para aviação. De acordo 

com esta norma, a amostra é exposta a um feixe emitido por uma fonte de raios-X. A radiação 

característica, resultante da excitação dos átomos de enxofre, é medida e as contagens 
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acumuladas são comparadas com as de um padrão. Duas curvas de calibração são necessárias 

para estender a faixa de determinação, uma de 0,015 a 0,1 e outra de 0,1 a 5, ambas em % m/m 

(HILÁRIO, 2015). 

 

2.4.2 Determinação de enxofre por Espectrometria de Fluorescência na Região do 
Ultravioleta 

 

Baseado na norma ASTM D 5453-06, outra técnica que pode ser utilizada para 

determinação de enxofre em petróleo e seus derivados é a Espectrometria de Fluorescência na 

Região do Ultravioleta (UVF). Seguindo esta norma, amostras de naftas, gasolina, gasolina 

enriquecida com oxigênio, óleos, diesel, biodiesel, etanol e combustíveis de aviação, bem como, 

hidrocarbonetos líquidos, com ponto de ebulição na faixa de 25 a 400 °C e com viscosidades 

entre 0,2 e 20 cSt (mm2/s) à temperatura ambiente, contendo concentrações de enxofre total 

entre 1 e 8000 mg Kg-1 podem ser analisadas pela técnica supracitada. 

Costa (2015) e Hilário (2015) relatam que o procedimento de ensaio para determinação 

do teor de enxofre total consiste na injeção da amostra em um tubo de combustão à alta 

temperatura (1075 ± 25 °C), onde então a mesma entrará em combustão sob fluxo de oxigênio 

(O2) e o enxofre presente será oxidado a dióxido de enxofre (SO2), Figura 2.12. A Equação (2) 

demonstra a reação química que ocorre nesta etapa: 

 
R-S + O2 → CO2 + SO2 + H2O                                                                                                  (2) 

 
Figura 2.12 - Combustão da amostra no tubo de pirólise 

  
Fonte: HILÁRIO, 2015 (adaptado) 
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A água formada durante a etapa de combustão é retirada do sistema por uma membrana 

de secagem e os gases produzidos são, em seguida, expostos à radiação ultravioleta (UV). O 

SO2 formado durante a reação de combustão, absorve a energia da luz UV e é convertido a SO2 

excitado (SO2*). As Equações (3) e (4) demonstram o processo de excitação e emissão que 

ocorre nesta etapa: 

 
SO2 + hλ (190 nm – 230 nm) → SO2*                                                                                     (3) 

SO2* → hλ (190 nm – 230 nm) + SO2                                                                                     (4) 

 
A energia liberada no retorno do SO2* para o estado fundamental (estável) é detectada 

por um tubo fotomultiplicador e o sinal analítico obtido é relacionado com a concentração de 

enxofre total presente na amostra. O tempo aproximado de análise por este método é de cinco 

minutos por amostra. 

 

2.4.3 Determinação de enxofre em petróleo por Espectrometria de Emissão Óptica com 

Plasma Indutivamente Acoplado 

 

A Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES) 

é uma técnica multielementar, precisa, rápida, de ampla faixa linear de trabalho e baixos limites 

de detecção, onde é possível determinar qualitativamente e quantitativamente elementos 

presentes em nível de traços, inclusive o enxofre (VECHIA, 2012). Ademais, os espectros de 

emissão permitem vastas possibilidades de escolha de comprimentos de onda e a fonte de 

excitação (plasma de argônio) minimiza interferências químicas (KELLERMANN, 2016). 

A ICP OES baseia-se na emissão de radiações quando átomos neutros ou íons gasosos 

são excitados termicamente. Através das radiações emitidas em cada comprimento de onda, 

pode-se definir o elemento emissor e, a partir da medida da intensidade desta radiação, 

determinar a concentração de tal elemento presente na amostra (RIBEIRO, 2015). 

Para a utilização dessa técnica, faz-se necessário uma etapa prévia de preparo da 

amostra, onde a escolha do procedimento de preparo depende da natureza da amostra, da 

concentração e do elemento a ser determinado na amostra, do método que será utilizado para a 

determinação, da precisão e exatidão desejadas (MELLO, 2007).  

No que se refere ao preparo de amostra para a determinação de enxofre em petróleo e 

seus derivados por ICP OES, os tratamentos podem variar bastante, podendo ser utilizados pré-

tratamentos simples, como diluição com solventes orgânicos (HILÁRIO, 2015) e a formação 
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de emulsões (SANTELLI, 2008), até a digestão ácida assistida por radiação micro-ondas 

(MISKOLCZI, 2006) ou combustão induzida por micro-ondas (PEREIRA, 2009).  

Na técnica de ICP OES, a amostra é introduzida no sistema analítico como uma solução, 

sendo nebulizada na forma de um fino aerossol que é, em seguida, transportado para o centro 

do plasma onde, rapidamente, sofre dessolvatação, vaporização em nível molecular e 

dissociação em átomos, sendo alguns deles ionizados, tornando-se excitados no plasma para 

emitir radiação eletromagnética. Esta emissão de radiação apresenta-se, principalmente, na 

faixa espectral do UV-Vis, ocorrendo como linhas discretas, sendo separadas de acordo com 

seus comprimentos de onda por um difrator ótico (NÖLTE, 2003; SILVA, 2012). 

O comprimento de onda isolado é então convertido em sinal elétrico por um detector, 

podendo ser um tubo fotomultiplicador, dispositivo de carga acoplada ou dispositivo de injeção 

de carga. Os sinais elétricos são então processados por um sistema computacional 

(BALESTRIN, 2014), sendo então utilizados para identificação e quantificação dos elementos 

específicos. Na Figura 2.13 está representada a instrumentação básica do sistema de 

funcionamento de um ICP OES. 

 

Figura 2.13 - Diagrama de blocos de um espectrômetro de emissão de ICP  

 
Fonte: SKOOG et al., 2012 (adaptado) 
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2.5 CROMATOGRAFIA DE ÍONS 

 

2.5.1 Aspectos gerais e classificação 
 

A Cromatografia Iônica ou Cromatografia de Íons (IC) foi introduzida em 1975 por 

Small, Stevens e Bauman como um novo método analítico (WEISS, 2004) após a inserção de 

uma coluna supressora logo depois da coluna de troca iônica para pôr fim ao problema gerado 

pela condutância dos eluentes utilizados em análises cromatográficas para determinação de íons 

(SKOOG et al., 2014). Pode ser definida como uma técnica de separação e quantificação de 

ânions e cátions, empregando colunas com resinas trocadoras de íons ou seus equivalentes e 

como fase móvel soluções iônicas a um valor de pH especificado para cada caso (CIOLA, 

1998). 

A determinação de espécies iônicas em solução é um problema analítico clássico para 

uma variedade de soluções. Análises de cátions por métodos rápidos e por métodos sensíveis 

(AAS, ICP e outros) estão disponíveis há muito tempo, porém é notável a falta de métodos 

correspondentes altamente sensíveis para análise de ânions. Métodos químicos convencionais, 

tais como titulação, fotometria, gravimetria, turbidimetria e colorimetria, são trabalhosos, 

demorados e, ocasionalmente, problemáticos (WEISS, 2004). Em contraste, a Cromatografia 

de Íons oferece como vantagens: rapidez, sensibilidade, seletividade, determinação simultânea 

e estabilidade do sistema de separação, além disso, pode-se apresentar como uma técnica 

analítica de custo relativamente baixo, uma vez que não é necessário usar reagentes ou solventes 

caros ou consumir gases especiais, enquanto que o equipamento pode ser instalado em um 

pequeno espaço no laboratório (WEISS, 2004; CALAND; SILVEIRA; TUBINO, 2012). 

Weiss (2004) e Eith et al. (2006) subdivide a Cromatografia de Íons moderna de acordo 

com os três tipos de mecanismos de separação que podem ser empregados em uma separação 

cromatográfica, sendo: 

a) Cromatografia de troca iônica: este método de separação é baseado em processos de 

troca iônica que ocorrem entre a fase móvel e os grupos de troca iônica ligados à fase 

estacionária, sendo esta uma resina de poliestireno, etilvinilbenzeno ou metacrilato co-

polimerizada com divinilbenzeno e modificada com grupos de troca iônica. É utilizada para a 

separação de ânions e cátions inorgânicos e orgânicos, onde a separação de ânions é realizada 

com grupos de amônio quaternário ligados ao polímero e grupos como sulfonato, carboxil ou 

fosfonato são utilizados como sítios de troca iônica para a separação de cátions.  
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b) Cromatografia de exclusão de íons: o mecanismo de separação neste tipo de IC é 

regido pela exclusão de Donnan, exclusão estérica, processos de sorção e, dependendo do tipo 

de coluna separadora, por ligação de hidrogênio. Utiliza-se como fase estacionária um material 

de troca catiônica totalmente sulfonado, de elevada capacidade, à base de 

poliestireno/divinilbenzeno. É particularmente útil para a separação de ácidos inorgânicos e 

ácidos orgânicos fracos e, em combinação com sistemas de detecção adequados, também pode 

ser utilizada para a determinação de aminoácidos, aldeídos e álcoois.  

c) Cromatografia por formação de par iônico: o mecanismo de separação dominante 

neste tipo de cromatografia de íons é a adsorção. A fase estacionária consiste de uma resina de 

divinilbenzeno neutra porosa de baixa polaridade e alta área superficial específica. É 

particularmente adequada para a separação de tensoativos aniônicos e catiônicos, compostos de 

enxofre, aminas e complexos de metais de transição.  

A interação entre os íons (solutos carregados) e a resina de troca iônica depende de um 

conjunto de propriedades do soluto (íon), da resina e da fase móvel. Estas propriedades incluem: 

a carga do íon, o tamanho do íon (solvatação), a polarizabilidade do íon, o grau de reticulação 

da resina, a capacidade de troca iônica da resina, o grupo funcional do trocador e a natureza e 

concentração fase móvel (POHL; STILLIAN; JACKSON, 1997). Em resumo, o trocador iônico 

dá preferência a: íons que têm alta carga, íons que têm pequeno tamanho (solvatados), íons 

altamente polarizáveis e íons que têm fracas interações com a fase móvel (COLLINS; BRAGA; 

BONATO, 2006). 

Dentre os fatores que influenciam a cromatografia por troca iônica, Collins, Braga e 

Bonato (2006) relatam a escolha do trocador iônico, que deve ser escolhido de acordo com o 

material a ser separado, a seleção da fase móvel e a quantidade de amostra que deve ser aplicada 

no trocador iônico onde, geralmente, essa quantidade encontra-se na faixa de 1 a 5% da 

capacidade total do trocador.  

 

2.5.2 Instrumentação 

 

O sistema da Cromatografia de Íons é constituído, essencialmente, por um eluente, uma 

bomba de alta pressão, um auto amostrador (válvula de injeção), uma pré-coluna (coluna de 

guarda, opcional), uma coluna analítica, uma supressora, um detector e um sistema de 

processamento de dados. Estes componentes estão ilustrados no esquema representativo da 

Figura 2.14 e alguns aspectos a respeito de cada um são ditos logo adiante. 
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Figura 2.14 - Esquema representativo dos componentes de um típico sistema de IC 

 
Fonte: BHATTACHARYYA; ROHRER, 2012 (adaptado) 

 
a) Eluente: solução aquosa responsável por competir com os íons da amostra pelos íons 

da fase estacionária e separar/eluir os íons da amostra, num espaço de tempo razoável, em 

bandas bem definidas. Ao escolher o eluente, deve-se atentar-se a alguns fatores que afetam as 

características da eluição dos íons da amostra, tais como: compatibilidade com o modo de 

detecção, o pH, a natureza química e concentração do íon eluente e capacidade de 

tamponamento (HADDAD, 1990; EITH et al., 2006). 

b) Bomba: tem por finalidade impulsionar o eluente pelo sistema com alta pressão e o 

mínimo de pulsação possível (ruído), a um fluxo preciso e controlado. O tipo de bomba a ser 

utilizada depende do eluente. A qualidade de uma bomba é avaliada pela estabilidade e precisão 

do fluxo produzido (HARRIS, 1998). 

c) Válvula de injeção: neste dispositivo é inserido um loop, escolhido de acordo com o 

volume de injeção pretendido, que fixando o volume de amostra injetado, permite eliminar o 

erro do operador (HARRIS, 1998). A válvula funciona em duas posições: load, em que o 

eluente flui pela válvula de injeção, sem passar pelo loop, enquanto a amostra é introduzida 

neste; e a posição inject, em que o eluente é bombeado para o loop arrastando a amostra para a 

coluna analítica. 

d) Coluna de guarda: normalmente é usada para prevenir a contaminação da coluna 

analítica, ao reter eventuais contaminantes orgânicos e pequenas partículas e, dessa forma, 

aumentar o tempo de vida da coluna analítica. É revestida com o mesmo material da coluna 

analítica de modo a não interferir na análise (RODRIGUES, 2012). 

e) Coluna analítica: possui a função de separar os íons de interesse contidos na amostra. 

A matriz de um trocador é basicamente constituída de um material poroso, natural ou sintético, 

inerte, insolúvel em água e em solventes orgânicos, apresentando grupos trocadores iônicos. Os 

trocadores iônicos são classificados em aniônicos e catiônicos dependendo do grupo trocador 
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ligado covalentemente à matriz. Durante a separação cromatográfica dos analitos, ocorrem 

sucessivos equilíbrios entre os íons fixos na fase estacionária e os íons da amostra (HADDAD, 

1990; COLLINS; BRAGA; BONATO, 2006). 

e) Supressora: tem como finalidade o aumento da sensibilidade do equipamento, 

suprimindo a condutividade do eluente, não interferindo, assim, no cromatograma. O uso da 

supressora aumenta a razão sinal/ruído por comparação com a detecção por condutividade sem 

supressão (RODRIGUES, 2012). 

f) Detector: alguns dos requisitos de um detector em sistemas de IC são: alta 

sensibilidade de medição e curto tempo de resposta; sinal de medição proporcional à 

concentração do analito; mínimas variações na linha de base e baixo ruído de fundo 

(background). As técnicas de detecção mais empregadas em Cromatografia de Íons são: 

detecção eletroquímica (detecção de condutividade, amperométrica ou potenciométrica) e 

detecção utilizando métodos espectroscópicos, tais como detecção fotométrica ou detecção por 

fluorescência (EITH et al., 2006). 

 

2.5.3 Aplicações 

 

Atualmente, a IC apresenta amplas aplicações preparativas e analíticas em centros de 

pesquisa, laboratórios de pesquisa das universidades e nas indústrias, tais como: na 

desionização e despigmentação da água e de licores açucarados de frutos, na análise de cátions 

de metais alcalinos e alcalino-terrosos e do íon amônio em amostras de água de distribuição 

pública, resíduos aquosos domésticos e extratos aquosos de solo, no campo de estudo 

bioquímico e médico como, por exemplo, em auto-analisadores de aminoácidos, na preparação 

e purificação de macromoléculas e na separação de fármacos e seus metabólicos (COLLINS; 

BRAGA; BONATO, 2006). 

Em trabalhos acadêmicos, a Cromatografia de Íons já foi utilizada para determinação de 

uma grande variedade de analitos em uma gama de matrizes, tais como: ácidos orgânicos, 

cloreto e fosfato em café e chá (ALCÁZAR et al., 2003), flúor em leite (YIPING; CAIYUN, 

2010), sulfito em vinho (YOSHIKAWA; UEKUSA; SAKURAGAWA, 2015), ácido hipúrico 

em urina humana (ZHAO et al., 2011), ânions orgânicos em saliva humana (CHEN et al., 2015), 

sódio, potássio, cálcio e magnésio em biodiesel (CALAND; SILVEIRA; TUBINO, 2012), 

cianeto de hidrogênio (ZHANG et al., 2011) e amônio (WATSON et al., 2015) em cigarro. 
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Em pesquisas com matrizes com alto grau de complexidade, a IC foi utilizada para 

determinação de cloreto, sulfato e outros ânions em amostras de água produzida da indústria do 

petróleo (COSTA; FROTA; SILVA, 2009), cloreto em coque de petróleo (PEREIRA et al., 

2008) e petróleo bruto brasileiro (ROBAINA et al., 2016), enxofre e cloreto em petróleo bruto 

extrapesado (PEREIRA, et al., 2009), dentre outras.
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3 ESTADO DA ARTE 
 

Esse capítulo apresenta um resumo de trabalhos que empregaram diferentes métodos e 

técnicas analíticas para determinação do teor de enxofre e outros analitos em amostras de 

petróleo bruto e/ou derivados. 

Miskolczi et al. (2006) determinaram o teor de enxofre em amostras de diesel contendo 

baixas e altas concentrações de compostos de enxofre por diferentes métodos analíticos: 

Fluorescência de Raios-X com Energia Dispersiva (ED-XRF) e Espectrometria de Emissão 

Óptica com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES). Para determinação por ICP OES, as 

amostras foram preparadas por digestão à alta pressão utilizando para tal ácido nítrico (HNO3), 

temperaturas entre 120 e 220 °C e tempo total de digestão de 150 minutos. Os resultados 

indicaram boa correlação entre os métodos utilizados. 

Mello (2007) propôs a utilização da combustão induzida por micro-ondas (MIC) para a 

decomposição de amostras de petróleo pesado, resíduo de vácuo e coque de petróleo e posterior 

determinação de enxofre por ICP OES. Para o procedimento, um papel filtro foi colocado na 

base de um suporte de quartzo juntamente com a amostra no interior de um frasco de quartzo 

originalmente aplicado para a decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas. 

Adicionou-se 50 μL de nitrato de amônio (NH4NO3) como iniciador de combustão. O teor de 

enxofre nas amostras decompostas por MIC também foi determinado por Cromatografia de Íons 

(IC) e os resultados foram equivalentes aos obtidos por ICP OES. O teor de carbono residual 

(RCC) dos digeridos apresentou-se inferior a 1% e para a decomposição de material de 

referência certificado (CRM) foram obtidos altos percentuais de concordância. 

Santelli et al. (2008) desenvolveram um procedimento para a determinação de enxofre 

total em gasolina, querosene e diesel empregando ICP OES. Neste procedimento, as amostras 

foram preparadas como emulsões utilizando ácido nítrico (HNO3) concentrado, Triton X-100, 

amostra e água ultrapura. Um estudo comparativo entre as inclinações das curvas analíticas 

construídas em meio aquoso, agente tensoativo/HNO3 e por adição de padrão, indicou que a 

curva de agente tensoativo em meio ácido apresentou os melhores resultados e então foi 

utilizada na calibração externa para análise das emulsões. Testes realizados utilizando adição 

de padrão nas amostras analisadas indicaram recuperações entre 97 e 103%. 

Pereira et al. (2008) utilizaram a combustão induzida por micro-ondas para decompor 

amostras de coque de petróleo em sistema fechado para posterior determinação de cloreto por 

Cromatografia de Íons. As amostras foram prensadas e colocadas em um suporte de quartzo. A 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN Capítulo 3: Estado da Arte 

56 
Álvaro Gustavo Paulo Galvão, Junho/2017 

combustão foi realizada sob pressão de 2 MPa com gás O2 e 50 µL de NH4NO3. Recuperações 

de 97 a 102% foram obtidas para todas as soluções absorvedoras estudadas (água, H2O2, 

Na2CO3 e (NH4)2CO3). A precisão foi avaliada utilizando materiais de referência certificados 

e, por apresentar os melhores resultados, a água foi escolhida como melhor solução 

absorvedora. O limite de quantificação (LQ) do método proposto foi de 3,8 µg.g-1. 

Pereira et al. (2009) empregaram a MIC para posterior determinação de cloro e enxofre 

em petróleo cru extrapesado por ICP OES e IC. Recuperações de 92 a 102% foram alcançadas. 

Digestão assistida por micro-ondas e extração em água em sistemas fechados de alta pressão 

também foram avaliadas. Para digestão foi utilizado 500 mg de amostra, 5 mL de HNO3 

concentrado e 1 mL de H2O2 30%, (v/v). O programa de aquecimento adotado foi de 400 W 

durante 10 min (rampa de 10 min), 1000 W durante 10 min (rampa de 10 min) e 0 W durante 

20 min. Após arrefecimento, as soluções dos digeridos foram avolumadas com água até 30 mL 

num recipiente de polipropileno. As recuperações máximas foram de 30 e 98% para Cl e S, 

respectivamente, utilizando digestão assistida por micro-ondas e 70% para Cl e menos de 1% 

para o S para o procedimento de extração em água. 

Al-Zahrani et al. (2014), pioneiramente, desenvolveram um método de microextração 

em fase líquida (LPME) para a determinação de compostos de enxofre no diesel e petróleo 

árabe. Uma grande variedade de compostos de enxofre, que incluía benzotiofeno, 

dibenzotiofeno e seus derivados, foi utilizada como padrões. As análises foram realizadas por 

Cromatografia Gasosa equipada com detector de enxofre por quimioluminescência (GC-SCD). 

Aplicando as condições ótimas, extrações entre 77 e 91% de compostos de enxofre em diesel e 

em petróleo árabe leve, médio e pesado foram alcançadas. 

Amais et al. (2014) testaram a viabilidade da utilização da Espectrometria de Massa em 

tandem com Plasma Indutivamente Acoplado (ICP-MS/MS) para determinação de fósforo, 

enxofre e silício em amostras de biodiesel, diesel e óleo lubrificante após digestão assistida por 

micro-ondas utilizando HNO3 e peróxido de hidrogênio (H2O2). Alta precisão e sensibilidade 

foram obtidas quando se utilizou o modo de troca de massa, e recuperações na faixa de 95 a 

113% foram alcançadas para as três matrizes. Não foram observadas diferenças significativas 

entre os valores certificados e os obtidos utilizando ICP-MS/MS a um nível de confiança de 

95%. 

Cruz et al. (2015), afim de superar a problemática de não conseguir resultados 

satisfatórios ao utilizar métodos de digestão convencionais para digerir massas consideráveis 

de matrizes altamente voláteis, como óleo diesel, investigaram e propuseram a empregabilidade 
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de lã de vidro como retardador de chama para o método de combustão induzida por micro-

ondas para posterior determinação de enxofre em óleo diesel por ICP OES. Usando retardador 

de chama, foi possível queimar até 400 mg de óleo diesel sem aumentar a pressão a níveis 

perigosos. A eficiência da digestão foi avaliada e comprovada por meio da determinação do 

teor de carbono residual, que apresentou valores inferiores a 1%. O teor de enxofre também foi 

determinado pelo método ASTM D 5453-12 e uma correlação maior que 95% foi obtida. A 

precisão, testada a partir de CRM, foi superior a 97%. 

Huber et al. (2015) utilizaram a Espectrometria de Absorção Molecular de Alta 

Resolução com Fonte Contínua e Forno de Grafite (HR-CS GF MAS) para a determinação 

indireta de enxofre em amostras de diesel S10 e S500. A calibração foi realizada utilizando 

soluções com padrão de L-cisteína. As linhas rotacionais características da molécula de 

monossulfureto de carbono (CS), formado durante a etapa de vaporização, foram usadas para 

medir a absorvância. Resultados precisos para as amostras e para o CRM foram alcançados 

após uma diluição com propan-1-ol. Foram obtidos limites de detecção (LD) de 1,4 mg.kg-1 e 

de quantificação (LQ) de 4,7 mg.kg-1. 

Oliveira et al. (2015) propuseram um método para a determinação simultânea de níquel, 

vanádio e enxofre em coque de petróleo por ICP OES, após digestão assistida por micro-ondas 

associada a UV em tubos fechados. A digestão foi realizada utilizando lâmpadas de radiação 

UV posicionadas no interior dos tubos de quartzo e ativada por radiação de micro-ondas. 

Usando lâmpadas UV, a combinação de 15 mL de HNO3 4 mol.L-1 com 3 mL de H2O2 30% e 

60 minutos de aquecimento possibilitou uma digestão eficiente de até 500 mg de coque de 

petróleo. Concordâncias entre 96 e 101% com os resultados obtidos a partir de MIC e com 

CRM foram alcançadas para níquel, vanádio e enxofre. Foi obtido LD de 8,7 µg.g-1 para o 

enxofre. 

Hilário (2015) adotou a técnica de Espectrometria de Fluorescência na Região do 

Ultravioleta (UVF) para determinação do teor de enxofre em amostras de petróleo de diferentes 

graus API, estando estas fora do escopo da norma ASTM D 5453-12, a qual limita-se a amostras 

com viscosidade de até 20 cP. O método de preparo consistiu no aquecimento a 80 °C e agitação 

por 30 minutos com posterior solubilização de 0,1 g do petróleo em 10 mL de tolueno. Foram 

alcançados níveis de recuperação de 98 a 101%, evidenciando que a metodologia de preparo 

proposta foi eficiente. 

Ribeiro (2015) desenvolveu um método para determinação de fósforo e enxofre em 

petróleo pela técnica ICP OES utilizando três diferentes procedimentos de preparo de amostra: 
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extração à quente com solventes orgânicos, digestão úmida assistida por radiação micro-ondas 

(MAWD) e formação de microemulsão. Para digestão ácida, foram utilizados 6 mL de HNO3 

e 3 mL de H2O2, potências entre 250 e 500 W, tempo total de aproximadamente 120 minutos e 

pressão de 0,3 bar.s-1. O primeiro procedimento demonstrou ineficiência, devido à baixa 

extração dos analitos, enquanto que para os outros dois foram alcançados baixos LD e LQ, boa 

exatidão e altas recuperações. Dentre os procedimentos estudados, o procedimento de formação 

de microemulsão foi o mais vantajoso devido a não ocorrência de perda dos analitos por 

volatilização durante o preparo, baixo custo e alta frequência analítica. 

Robaina et al. (2016) utilizaram a Cromatografia de Íons com detecção de condutividade 

para determinação do teor de cloreto em amostras de petróleo bruto brasileiro a partir de um 

método de extração induzida pela quebra de emulsão (EIEB). O método de extração proposto 

baseou-se na consequente transferência do cloreto para a fase aquosa devido a sua alta 

solubilidade em água durante a quebra da emulsão por centrifugação. Após a quebra da 

emulsão, 2 mL da fase aquosa foram filtrados usando membranas de acetato de celulose com 

0,2 µm e diluídas para 10 mL com água ultrapura para análise por IC. Foram obtidos LD de 0,5 

µg.g-1 e LQ de 1,6 µg.g-1. Os resultados alcançados não diferiram estatisticamente daqueles 

obtidos pelo método ASTM D 6470-10 quando foi aplicado o teste t-student pareado com 95% 

de confiança. 

Druzian et al. (2016) desenvolveu um método de digestão de resíduos de destilação de 

petróleo bruto para determinação simultânea de metais e enxofre por ICP OES. Por este método, 

as amostras foram envolvidas em cápsulas de policarbonato e também em invólucros com 

filmes de polietileno e foram encaminhadas para decomposição por MIC, utilizando 6 mL de 

HNO3 e pressão de 20 bar de O2. A solução resultante foi aferida para 25 mL com água para a 

posterior determinação dos analitos de interesse. A precisão foi avaliada utilizando CRM e 

comparação com resultados obtidos pela digestão úmida assistida por radiação micro-ondas, 

onde não foi observado diferença estatística entre os valores certificados e os obtidos utilizando 

a MIC, bem como entre os obtidos utilizando-se a MAWD e a MIC.
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 
 

Neste capítulo serão descritos os equipamentos, materiais, amostras, reagentes, padrões, 

soluções e procedimentos utilizados no desenvolvimento do presente trabalho. Também serão 

apresentados os métodos de preparo de amostra e as técnicas utilizadas para a determinação de 

enxofre total em petróleo, bem como os procedimentos prévios necessários para tal 

determinação. Todos os procedimentos aqui descritos, foram realizados nos laboratórios 

internos da Central Analítica do Núcleo de Processamento Primário e Reuso de Água Produzida 

e Resíduos (NUPPRAR) localizada no campus central da UFRN. 

 

4.1 AMOSTRAS, REAGENTES, PADRÕES E SOLUÇÕES 
 

As amostras de petróleo bruto utilizadas para realização deste trabalho são provenientes 

da Bacia Sedimentar Potiguar, sendo todas coletadas em cabeças de poços. 

Éter de petróleo PA da Dinâmica Química Contemporânea LTDA (São Paulo, Brasil) 

foi utilizado na etapa de limpeza dos tubos de PTFE do sistema digestor. 

Para determinação do teor de água das amostras em estudo, foi utilizado o reagente 

CombiTitrant 5 (reagente de titulação Karl Fischer) da Merck Millipore (Darmstadt, 

Alemanha), e no preparo do solvente, os reagentes Tolueno PA. da Dinâmica Química 

Contemporânea LTDA (São Paulo, Brasil), Clorofórmio PA. da Synth (São Paulo, Brasil) e 

Metanol PA. da Vetec (Duque de Caxias, Brasil). 

Ácido fórmico 88% (v/v) da J.T. Baker (USA), ácido nítrico 65% PA da Química 

Moderna (São Paulo, Brasil) destilado em sistema sub-boinling, modelo Distillacid, da Berghof 

(Eningen, Alemanha), n-hexano da Merck Millipore (Darmstadt, Alemanha), peróxido de 

hidrogênio 30% (v/v) da Merck Millipore (Darmstadt, Alemanha) e peróxido de hidrogênio 

29% (v/v) da Synth (São Paulo, Brasil), foram empregados na etapa de decomposição das 

amostras por via úmida.  

Para determinação dos teores de peróxido de hidrogênio utilizados por titulação 

permanganométrica, foram utilizados oxalato de sódio PA da Dinâmica Química 

Contemporânea LTDA (São Paulo, Brasil), permanganato de potássio PA da Neon (São Paulo, 

Brasil) e ácido sulfúrico PA da Synth (São Paulo, Brasil). 

Para o preparo das soluções de calibração para determinação de enxofre por 

Cromatografia de Íons, foi utilizado o padrão Multi Analyte Ion Chromatography Solution IC-
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FAS-1A, contendo 150 mg.L-1 de sulfato (SO4
2-) dissolvido em água, rastreável ao NIST, da 

Inorganic Ventures (Christiansburg, USA). 

Nas análises por Cromatografia de Íons, foi utilizado como eluente uma solução de 

hidróxido de potássio do sistema de geração in situ Dionex EGC III KOH Eluent Generator 

Cartridge da Thermo Scientific (USA). 

Dibenzotiofeno (C12H8S), pureza de 99,96%, da Acros Organics (Geel, Bélgica), e 

tolueno PA. da Vetec (Duque de Caxias, Brasil) foram utilizados no preparo das soluções de 

calibração para determinação de enxofre total por Espectrometria de Fluorescência na Região 

do Ultravioleta.  

Para o preparo das soluções de calibração para determinação do teor de carbono residual 

por ICP OES, foi utilizado ácido acético glacial 99,7 % da J.T. Baker (USA). 

 

4.2 DETERMINAÇÃO DO °API DAS AMOSTRAS DE PETRÓLEO 

 

Com o objetivo de classificar os petróleos utilizados neste trabalho em leve, médio, 

pesado ou extrapesado, os seus respectivos graus API foram determinados utilizando para tal 

um densímetro digital tubo em U oscilatório da Anton Paar, modelo DMA 5000 M (Figura 4.1), 

operando conforme a norma ASTM D 4052-09, Standard test method for density, relative 

density, and API gravity of liquids by digital density meter. 

 
Figura 4.1 - Densímetro digital, modelo DMA 5000 M da Anton Paar 

 
Fonte: AUTOR, 2017 
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4.3 TESTE DE POTÊNCIA DO FORNO DIGESTOR E PROCEDIMENTO DE LIMPEZA 

DOS TUBOS PTFE 

  

Com a finalidade de verificar a calibração da potência de micro-ondas emitida do forno 

digestor utilizado na etapa de decomposição das amostras por via úmida, foi executado, 

previamente às etapas de decomposição das amostras em estudo, o teste de potência, conforme 

o procedimento indicado no manual do equipamento, descrito a seguir. 

O procedimento consistiu em adicionar água em um becker de 1 L, verificar a 

temperatura inicial (Ti) da mesma e submetê-la ao programa de digestão “400 W POWER TST-

BECKER”. Em seguida, a água foi agitada por 30 segundos e verificou-se a temperatura final 

(Tf) da mesma. O valor da potência irradiada neste procedimento foi obtido segundo a Equação 

(5). O procedimento foi repetido para os programas de 800 e 1600 W e todos os testes foram 

realizados em triplicata.  

 
Power in water = 47 x (Tf - Ti)                                                                                                  (5) 

 
A fim de evitar possíveis contaminações e interferências analíticas, os tubos PTFE do 

sistema digestor utilizados na etapa de decomposição por MAWD das amostras de petróleo, 

passaram por etapas de limpeza. 

Os tubos PTFE, contendo 2 mL de peróxido de hidrogênio e, aproximadamente, 45 mL 

de água ultrapura tipo I (resistividade final de 18,2 MΩ cm), foram encaminhados para a etapa 

de decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas (MAWD) em sistema 

fechado, utilizando o programa de aquecimento, com T = 230 °C, apresentado na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1 - Programa de aquecimento utilizado na etapa de limpeza dos tubos PTFE 

Etapa Potência (W) Rampa (min) Tempo (min) 

1 400 10 10 

2 1000 10 10 

3 0 0 20 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Após etapa de decomposição em sistema digestor, os tubos foram levados para secagem 

em estufa à 105 °C por, aproximadamente, 20 minutos. Para os casos em que, ao término da 

etapa de decomposição das amostras de petróleo por MAWD, a massa do material orgânico não 

decomposto fosse significante, a remoção desses materiais, particulados ou não, foi realizada 
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utilizando éter de petróleo. Em seguida os tubos foram levados para enxague com detergente 

Extran neutro da Merck Millipore (Darmstadt, Alemanha) por, aproximadamente, 12 horas e, 

em seguida, encaminhados à etapa de limpeza, conforme descrito anteriormente. 

 

4.4 PROCEDIMENTO DE HOMOGENEIZAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PETRÓLEO E 

AVALIAÇÃO DA HOMOGENEIDADE 

 

Levando em consideração a heterogeneidade da matriz deste estudo, a realização de uma 

etapa de homogeneização é necessária. Neste trabalho, as amostras de petróleo foram 

homogeneizadas previamente à etapa de decomposição por MAWD, conforme procedimentos 

adaptados de Pereira (2007), Mello (2007) e Hilário (2015), onde a amostra é aquecida a 

temperaturas entre 70 e 80 °C sob agitação mecânica por 30 minutos (Figura 4.2). Este mesmo 

procedimento de homogeneização foi adotado para a etapa de preparo das amostras para 

determinação do teor de enxofre total por Espectrometria de Fluorescência na Região do 

Ultravioleta (UVF). 

 
Figura 4.2 - Sistema de agitação e aquecimento das amostras de petróleo 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Para realização desta etapa, foram utilizados agitadores magnéticos da Nova Ética, 

modelo 114, e da Tecnal, modelo TE-0851. Para todos os procedimentos de pesagem efetuados 

durante a realização deste trabalho, foi utilizada uma balança analítica da Marte, modelo 

AY220, com resolução de 0,001 g, sensibilidade de 0,0001 g, carga mínima de 0,01 g e carga 

máxima de 220 g. 
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Amostras não homogêneas podem acarretar em erros na determinação de diversos 

analitos. Logo, a fim de assegurar a eficiência do procedimento de homogeneização adotado 

neste trabalho, a homogeneidade das amostras foi avaliada em relação ao teor de água e a 

profundidade na qual foi retirada a alíquota da amostra no becker. Para tal, foram retiradas 

alíquotas de petróleo do topo, meio e do fundo do becker, com auxílio de uma seringa. 

A determinação do teor de água nas amostras de petróleo, foi realizada através da 

titulação Karl Fischer (método potenciométrico), segundo a norma ASTM D 4377-00, Standard 

test method for water in crude oils by potentiometric Karl Fischer titration. Para tal, foi 

utilizado um titulador automático da Metrohm, modelo Titrando 841, equipado com módulo de 

agitação magnética, modelo Ti Stand 803, e eletrodo indicador de platina (Figura 4.3). 

 
Figura 4.3 - Titulador automático, modelo Titrando 841 da Metrohm 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Previamente à etapa de determinação do teor de água nas amostras, o titulante 

(CombiTitrant 5) foi padronizado com água ultrapura tipo I (resistividade final de 18,2 MΩ cm) 

a fim de verificar a concentração correta deste reagente.  

 

4.5 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO POR TITULAÇÃO 

PERMANGANOMÉTRICA 

 

Titulações permanganométricas foram realizadas com a finalidade de determinar os 

teores reais de H2O2 das duas marcas deste reagente utilizadas na etapa de decomposição. 

Inicialmente foi realizado a padronização do permanganato de potássio (KMnO4) 0,02 mol.L-1 

com oxalato de sódio (Na2C2O4). O oxalato foi seco numa estufa a 100 °C por 1 hora e, após 
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resfriamento, foram pesados, aproximadamente, 0,2 g de oxalato em um erlenmeyer de 250 mL 

e adicionou-se 60 mL de água tipo I e 15 mL de H2SO4 (1:6). A solução foi aquecida a 90 °C e 

titulada, em triplicata, com a solução de KMnO4 0,02 mol.L-1 até a permanência da coloração 

rósea durante 30 segundos. 

Após padronização da solução de KMnO4, 1 mL de ambos os peróxidos de hidrogênio 

utilizados foram transferidos para balões volumétricos de 100 mL e avolumados com água tipo 

I. Após isto, 10 mL de cada peróxido diluído foram transferidos para erlenmeyers de 250 mL, 

onde foram acrescentados 15 mL de H2SO4 (1:6) e realizada a titulação, em triplicata, com 

solução padronizada de KMnO4 até o surgimento de leve coloração violácea. 

 

4.6 PROCEDIMENTO DE DECOMPOSIÇÃO DAS AMOSTRAS POR VIA ÚMIDA EM 

SISTEMA FECHADO ASSISTIDA POR RADIAÇÃO MICRO-ONDAS 

 

O procedimento de decomposição das amostras de petróleo adotado para realização 

deste trabalho foi a decomposição por via úmida em sistema fechado assistida por radiação 

micro-ondas (MAWD). Previamente à etapa de decomposição, as amostras foram 

homogeneizadas conforme descrito no subitem 4.4 e, em seguida, foi pesado, 

aproximadamente, 0,1 g de amostra, em triplicata, diretamente em tubo PTFE do sistema 

digestor. A decomposição das amostras de petróleo foi realizada utilizando um forno digestor 

da CEM, modelo Mars Xpress (Figura 4.4).  

 
Figura 4.4 - Forno digestor, modelo Mars Xpress da CEM 

 
Fonte: AUTOR, 2017 
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A fim de avaliar a influência do uso, ou não, de n-hexano na solubilização da massa de 

amostra pesada no tubo PTFE, do tipo de ácido utilizado, bem como o teor de peróxido de 

hidrogênio utilizado na decomposição das amostras, foi realizado um planejamento fatorial 

experimental 2³ com a amostra PP1, conforme apresentado na Tabela 4.2. A condição ótima 

determinada após execução deste planejamento, foi adotada para o procedimento de 

decomposição das demais amostras deste trabalho. Os teores dos peróxidos utilizados foram os 

determinados por titulação permanganométrica. 

 

Tabela 4.2 - Fatores e níveis utilizados no planejamento fatorial experimental 2³ 

Fatores Nível mínimo (-) Nível máximo (+) 

Uso de n-hexano Sem uso de n-hexano Com uso de n-hexano 

Tipo de ácido Ácido fórmico Ácido nítrico 

Teor de H2O2 40% 35% 

Fonte: AUTOR, 2017 
  

De forma a evitar possíveis danos à coluna analítica utilizada no sistema de 

Cromatografia de Íons, o volume para ambos os ácidos utilizados foi de 100 µL, visto que a 

coluna opera em uma faixa de pH entre 3 e 12. Para os experimentos que dispuseram do uso de 

n-hexano, foi utilizado um volume de 600 µL deste reagente. O volume inicial de peróxido de 

hidrogênio foi de 6 mL para ambos os peróxidos empregados no procedimento de 

decomposição. O programa de aquecimento empregado no procedimento de decomposição das 

amostras de petróleo por MAWD está apresentado na Tabela 4.3. 

 
Tabela 4.3 - Programa de aquecimento utilizado no procedimento de decomposição das 

amostras de petróleo por MAWD 

Etapa Potência (W) Rampa (min) Tempo (min) 

1 400 10 10 

2 1000 10 10 

3 0 0 20 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Esse programa de aquecimento das amostras foi adaptado do método utilizado por Mello 

(2007) e Pereira (2009). Em todas as etapas do programa de aquecimento apresentado na Tabela 

4.3, foi empregada a temperatura máxima de 230 °C, de forma a evitar que os frascos de PTFE 

utilizados neste trabalho sofressem deformação mecânica, conforme mencionado por Krug e 

Rocha (2016).  
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Para assegurar a melhor qualidade do procedimento de decomposição das amostras de 

petróleo, ao término da primeira rodada no sistema digestor, as amostras foram submetidas 

novamente à decomposição por MAWD, onde foram adicionados mais 4 mL de peróxido de 

hidrogênio aos tubos de PTFE contendo as amostras e modificando a temperatura de 230 °C 

para 200 °C.  

Ao término da segunda rodada, as soluções dos digeridos foram avolumadas com água 

tipo I para 30 mL em tubos falcon de 50 mL e, em seguida, alíquotas de 10 mL foram 

encaminhadas para determinação do teor de carbono residual (RCC) por ICP OES e o volume 

restante foi filtrado utilizando filtros de nylon com 0,45 µm de porosidade da Millipore 

(Beadford, EUA). Por fim, as soluções filtradas foram diluídas na razão 1:5 com água tipo I 

para determinação da concentração de enxofre total, como sulfato, pela técnica de 

Cromatografia de Íons, onde cada replicata foi injetada e lida em triplicata. 

 

4.7 DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE TOTAL POR CROMATOGRAFIA DE ÍONS 
 

Após decomposição das amostras de petróleo pela metodologia otimizada, as soluções 

obtidas foram submetidas às análises por Cromatografia de Íons (IC) para determinação do teor 

de enxofre total como sulfato (SO4
2-), com três injeções de cada replicata. Para tal, foi utilizado 

um cromatógrafo iônico da DIONEX, modelo ICS-2000 (Figura 4.5), com gerador de eluente 

in situ, detector de condutividade e supressão eletroquímica, autoamostrador AS40 da 

DIONEX.  

 
Figura 4.5 - Cromatógrafo de íons, modelo ICS-2000 da DIONEX 

 
Fonte: AUTOR, 2017 
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A coluna analítica e a coluna de guarda utilizadas foram, respectivamente, a IonPAC 

AS19 2x250 mm e a IonPAC AG19 2x50 mm, ambas da DIONEX. As análises foram 

realizadas conforme procedimentos de ensaios internos da Central Analítica do NUPPRAR e 

com base no método oficial US EPA 9056A-00, Determination of Inorganic Anions by Ion 

Chromatography. As condições empregadas nas análises por Cromatografia de Íons estão 

apresentadas na Tabela 4.4. Os dados obtidos foram processados com uso do software 

Chromeleon, versão 6.8, da DIONEX Thermo Scientific. 

 

Tabela 4.4 - Condições cromatográficas adotadas para determinação de enxofre total  
(como SO4

2-) por Cromatografia de Íons 

Parâmetro Condição operacional 

Vazão do eluente 0,25 mL min-1 

Gradiente de eluição 10 mM de 0 a 10 min, 45 mM de 10 a 30 min 

Volume de injeção (loop) 10 µL 

Temperatura da coluna 30 oC 

Fonte: AUTOR, 2017 

 

4.8 DETERMINAÇÃO DE ENXOFRE TOTAL POR ESPECTROMETRIA DE 

FLUORESCÊNCIA NA REGIÃO DO ULTRAVIOLETA 

 

Para fins de avaliação dos resultados obtidos por Cromatografia de Íons, a determinação 

do teor de enxofre total nas amostras de petróleo em estudo também foi realizada utilizando a 

técnica de Espectrometria de Fluorescência na Região do Ultravioleta (UVF), fundamentada na 

norma oficial ASTM D 5453-12, Standard test method for determination of total sulfur in light 

hidrocarbons, spark ignition engine fuel, diesel engine fuel, and engine oil by Ultraviolet 

Fluorescence. 

 Para tal foi utilizado um analisador de enxofre e nitrogênio, modelo ANTEK 9000 HNS 

(Figura 4.6), da PAC, com modelo de injeção horizontal, autoamostrador Combpal com 

utilização de micro seringa de 25μL da SGE, injetor automático 735 (sample drive) e 

Multimatrix drive 740 (condicionador de amostras para sólidos e líquidos) da PAC. 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP/UFRN Capítulo 4: Materiais e Métodos 

68 
Álvaro Gustavo Paulo Galvão, Junho/2017 

 
Para realização da determinação do teor de enxofre total por UVF, previamente ao 

procedimento de decomposição, as amostras foram homogeneizadas conforme o procedimento 

descrito no subitem 4.4 e, em seguida, aproximadamente, 0,1 g de cada amostra foi pesado 

diretamente em balões volumétricos de 10 mL. Após pesagem, os balões foram aferidos 

utilizando tolueno, e as alíquotas pesadas foram homogeneizadas por agitação e inversão do 

balão volumétrico tampado. Em seguida, alíquotas de 1,5 mL foram transferidas para vials e 

submetidas às análises, em triplicata. As condições operacionais utilizadas para determinação 

de enxofre total por UVF estão apresentadas na Tabela 4.5.  

 
Tabela 4.5 - Condições operacionais utilizadas para determinação de enxofre total por UVF 

Parâmetro Condição operacional 

Tempo do ciclo por amostra 5 minutos 

Ganho do detector Alto 

Voltagem do detector 540 Voltz 

Sensibilidade 5 vezes 

Volume de amostra por injeção 15 μL 

Velocidade de injeção  0,1 μL por segundo 

Volume de ar por injeção  5 μL 

Fonte: HILÁRIO, 2015 (adaptado) 

 

 

Figura 4.6 - Analisador de enxofre e nitrogênio, modelo ANTEK 9000 HNS da PAC 

 
Fonte: AUTOR, 2017 
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4.9 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBONO RESIDUAL E EFICIÊNCIA DA 

DECOMPOSIÇÃO DE MATÉRIA ORGÂNICA 

 

A fim de avaliar a eficiência do procedimento de decomposição de amostras adotado 

neste trabalho, foi realizada a determinação do teor de carbono residual (RCC) nas soluções 

obtidas após decomposição por MAWD. Foi utilizado um espectrômetro da Thermo Fisher 

Scientific (Bremen, Alemanha), modelo iCAP 6300 Duo (Figura 4.7), com vista axial e radial 

e detector simultâneo CID (Charge Injection Device).  

 
Figura 4.7 - Espectrômetro de emissão óptica com plasma indutivamente acoplado, 

modelo iCAP 6300 Duo da Thermo Fisher Scientific 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Argônio comercial com pureza de 99,996% (White Martins-Praxair) foi utilizado para 

purgar a óptica, geração do plasma e como gás de nebulização e auxiliar. No sistema de 

introdução de amostra, foi utilizado um nebulizador Burgener Mira Mist e câmara de 

nebulização do tipo ciclônica. Soluções de calibração foram preparadas a partir de diluições de 

ácido acético glacial em água ultrapura tipo I. As condições operacionais utilizadas para 

determinação de RCC por ICP OES estão descritas na Tabela 4.6. 

 
Tabela 4.6 - Condições operacionais utilizadas para determinação de RCC por ICP OES 

Parâmetro Condição operacional 

Potência da fonte de radiofrequência 1150 W 

Vazão do gás nebulizador e do auxiliar 0,5 L min-1 

Tempo de estabilização 30 s 

Comprimento de onda 247,8 nm 

Fonte: AUTOR, 2017 
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Para o cálculo do RCC, a concentração de carbono considerada foi 90%, baseada em 

dados da literatura, apontados por Kellermann (2016), pois a análise da amostra sólida não foi 

possível. Para tal, a seguinte Equação (6) foi aplicada:  

 

RCC (%) = 
concentração de C no digerido (g.L-1)

0,9 x massa da amostra (mg) / aferição (mL)
 x 100                                                                (6) 

 
Após determinação do RCC nas amostras, a eficiência de decomposição da matéria 

orgânica (EOMD), expressa em %, foi determinada e utilizada como resposta para avaliar a 

eficiência do procedimento de decomposição adotado. O valor da EOMD é calculado pela 

diferença entre o teor total de carbono (TCC) e o RCC dividida pelo TCC, conforme 

apresentado por Castro et al. (2009).
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Neste capítulo serão apresentados os resultados obtidos na caracterização das amostras 

de petróleo por meio dos ensaios de grau API, da calibração do forno digestor, da eficiência do 

procedimento de homogeneização, bem como do planejamento experimental 2³ realizado, da 

otimização da metodologia proposta e dos teores de enxofre obtidos por Cromatografia de Íons 

e UVF e dos teores de carbono residual determinados por ICP OES. 

 

5.1 DETERMINAÇÃO DO °API E CLASSIFICAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PETRÓLEO 
 

As medidas do °API nas amostras de petróleo em estudo foram realizadas no densímetro 

digital mencionado no subitem 4.2 e seus valores encontram-se na Tabela 5.1. 

 
Tabela 5.1 - Classificação quanto ao °API das amostras de petróleo 

Amostra °API Classificação 

PEP 1 18,75 Extrapesado 

PP1 21,01 Pesado 

PP2 23,76 Pesado 

PP3 24,00 Pesado 

PP4 24,32 Pesado 

PP5 25,17 Pesado 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
A classificação, quanto ao °API, das amostras de petróleo apresentada na Tabela 5.1, 

foi realizada segundo Farah (2013). O procedimento de determinação deste parâmetro foi 

efetuado conforme a norma ASTM D 4052-09. 

Mello (2007) refere-se à “petróleo leve” como sendo aquele que contém alta proporção 

de constituintes de baixo ponto de ebulição e à “petróleo pesado” como sendo aquele que é 

constituído por maiores proporções de compostos de elevado ponto de ebulição, de maior 

quantidade de estruturas aromáticas e de compostos contendo heteroátomos, como o enxofre. 

As amostras escolhidas no presente trabalho concentram-se neste tipo de matriz 

(petróleo de baixo °API), onde as maiores concentrações de enxofre são encontradas, sendo 

estes os mais difíceis de tratar para obtenção de derivados com teores de enxofre dentro da 

Resolução ANP nº 38 e ANP nº 57 (BRASIL, 2013). 
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5.2 TESTE DE POTÊNCIA DO FORNO DIGESTOR 
 

O teste de potência do forno digestor foi realizado com o objetivo de verificar a 

calibração da potência de micro-ondas emitida pelo forno digestor e foi efetuado segundo o 

procedimento indicado no manual do equipamento (conforme descrito no subitem 4.3). O 

manual adverte que a média dos valores de potência média obtidos não devem estar abaixo de 

340 W para o programa de 400 W, 680 W para o de 800 W e 1360 para o de 1600 W. Os valores 

obtidos para as três potências testadas estão apresentados na Tabela 5.2. 

 

Tabela 5.2 - Dados obtidos após teste de verificação da potência do forno digestor 

Programa Ti média (em °C) Tf média (em °C) Pot. Média (W) 

400 W 28,5 36,8 390,1 

800 W 28,5 44,7 763,0 

1600 W 26,9 59,7 1541,6 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
 Pode-se observar, através dos dados apresentados na Tabela 5.2, que todos os valores 

de potência média obtidos estão de acordo com os limites estabelecidos no manual do 

equipamento, assegurando, desta forma, a calibração da potência de micro-ondas emitida do 

forno digestor. A potência média obtida para o programa de 400 W representa 97,5% da 

potência esperada (400 W) e 95,4% e 96,4% para os programas de 800 e 1600 W, 

respectivamente. 

 

5.3 AVALIAÇÃO DA HOMOGENEIDADE DAS AMOSTRAS 

 

A fim de avaliar a homogeneidade das amostras de petróleo após o procedimento de 

homogeneização adotado, foram retiradas três alíquotas da amostra PP1 do topo, meio e do 

fundo do becker. Em seguida, o teor de água foi determinado nesta amostra pelo método de 

Karl Fisher. Os resultados obtidos estão descritos na Tabela 5.3. 
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Tabela 5.3 - Teor de água, em %, na amostra PP1 após procedimento 
de homogeneização 

Profundidade Média Desvio padrão 

Topo 1,40% ± 0,05 

Meio 1,38% ± 0,06 

Fundo 1,50% ± 0,07 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Foi verificado que não houve diferença significativa entre os resultados obtidos no teste 

de homogeneidade (teste ANOVA - fator único, nível de confiança de 95%). Logo, 

considerando o teor de água, não há diferença em coletar a amostra de petróleo do topo, meio 

ou do fundo do becker, após o procedimento de homogeneização adotado. 

 

5.4 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE H2O2 POR TITULAÇÃO PERMANGANOMÉTRICA 

 

Titulações permanganométricas foram realizadas a fim de checar o real teor de peróxido 

de hidrogênio dos dois fabricantes utilizados deste reagente durante as etapas de decomposição 

das amostras de petróleo. Os resultados obtidos estão apresentados na Tabela 5.4. 

 
Tabela 5.4 – Teor de H2O2 informado pelos fabricante e teor de H2O2 

determinado por titulação permanganométrica 

Fabricante 
Teor de H2O2  
(fabricante) 

Teor médio de H2O2  
(titulação) 

Synth 29% 40% ± 0,07 

Merck 30% 35% ± 0,09 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Ao comparar os teores de H2O2 informados pelos fabricantes e os determinados por 

titulação permanganométrica, pode-se verificar a necessidade de se determinar, previamente ao 

uso destes reagentes, o teor real de H2O2, uma vez que, ao considerar o teor informado pelo 

fabricante como verdadeiro e, na realidade, o mesmo não dispor deste teor, interpretações 

equivocadas de resultados e, até mesmo, preparos de amostras não eficientes podem acontecer. 
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5.5 PLANEJAMENTO FATORIAL EXPERIMENTAL 2³ 

 

Um planejamento fatorial experimental 2³ foi executado com o objetivo de determinar 

as variáveis experimentais e as interações entre elas visando identificar as que têm influência 

significativa no procedimento de decomposição adotado neste trabalho. Um total de 8 

experimentos foram realizados e três respostas foram monitoradas: concentração de enxofre, 

RCC e EOMD.  

Na Tabela 5.5 estão apresentadas as combinações das variáveis avaliadas (uso de n-

hexano, tipo de ácido e teor de H2O2) para a decomposição de, aproximadamente, 0,1 g da 

amostra PP1 e suas respectivas respostas. A concentração de enxofre apresentada foi 

determinada por Cromatografia de Íons (conforme descrito no subitem 4.7) e as porcentagens 

médias de RCC e EOMD, com teores encontrados no branco de decomposição já subtraídos, 

foram calculadas conforme relatado no subitem 4.9. 

 

Tabela 5.5 – Planejamento fatorial 2³ com as combinações das variáveis e respostas 

Exp. n-hexano Ácido % H2O2 S, mg kg-1 RCC EOMD 

1 Sem Fórmico 40% 3321,74 ± 4,68% 7,12% 93,59% 

2 Com Fórmico 40% 3217,55 ± 6,86% 7,82% 92,96% 

3 Sem Nítrico 40% 3215,12 ± 5,27% 7,02% 93,69% 

4 Com Nítrico 40% 3014,59 ± 12,90% 7,17% 93,54% 

5 Sem Fórmico 35% 1904,49 ± 19,01% 9,95% 91,05% 

6 Com Fórmico 35% 2003,77 ± 6,75% 7,87% 92,92% 

7 Sem Nítrico 35% 1634,52 ± 28,71% 7,25% 93,47% 

8 Com Nítrico 35% 1629,70 ± 23,00% 6,52% 94,14% 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Ao analisar a Tabela 5.5, pode-se verificar maiores concentrações de enxofre nos 

experimentos (1 ao 4) em que se fez uso do H2O2 40% frente aos experimentos (5 ao 8) em que 

se utilizou o H2O2 35%. Logo, pode-se inferir que, possivelmente, o uso de H2O2 com teor 

abaixo de 40% ocasionou uma oxidação incompleta dos compostos de enxofre a sulfato. Esta 

evidência justifica as concentrações de enxofre obtidas nestes experimentos e as correlações 
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alcançadas quando comparadas às concentrações obtidas por UFV, conforme apresentado na 

Tabela 5.6. 

 

Tabela 5.6 - Correlação, em %, da concentração de enxofre total determinada por IC e UVF 

 Exp. 1 Exp. 2 Exp. 3 Exp. 4 Exp. 5 Exp. 6 Exp. 7 Exp. 8 

Correlação, % 106,43 103,10 103,02 96,59 61,02 64,20 52,37 52,22 

Fonte: AUTOR, 2017 

  
Os valores de correlação apresentados na Tabela 5.6 foram calculados com base na 

concentração de enxofre total 3120,93 ± 10,48, em mg kg-1, determinada por Espectrometria de 

Fluorescência na Região do Ultravioleta conforme descrito no subitem 4.8. 

A aparência das soluções obtidas após procedimento de decomposição por via úmida 

assistida por radiação micro-ondas (MAWD) da amostra PP1 para os experimentos 1, 2, 3 e 4 

pode ser observada na Figura 5.1.  

  
Figura 5.1 – Aparência das soluções dos digeridos após decomposição da amostra PP1 por MAWD 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
A partir dos resultados obtidos no planejamento fatorial experimental 2³ e usando 

análise de variância (ANOVA) e probabilidade estatística (p = 0,05) foram construídos os 

gráficos de Pareto, utilizando o programa estatístico Statistica 7.0, para determinar a influência 

dos fatores e suas interações na decomposição das amostras de petróleo por MAWD. As Figuras 
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5.2 e 5.3 apresentam, respectivamente, o gráfico de Pareto obtido para a concentração de 

enxofre total e para o teor de carbono residual (RCC).  

 
Figura 5.2 - Gráfico de Pareto obtido após planejamento fatorial 2³ para a resposta concentração 

de enxofre determinada por IC 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Analisando o gráfico de Pareto apresentado na Figura 5.2, pode-se observar que as três 

variáveis experimentais (n-hexano, tipo de ácido e teor de H2O2) foram estatisticamente 

significativas para a resposta concentração de enxofre total, por apresentarem seu efeito 

estimado acima de p = 0,05, que significa a probabilidade estatística do efeito para 95% de 

confiança.  

Ainda para a concentração de enxofre total, as interações entre qualquer par de variáveis 

foram estatisticamente significativas. Desta forma, dentre as variáveis experimentais estudadas, 

os resultados indicam que a oxidação dos compostos de enxofre contidos no petróleo a sulfato 

(SO4
2-) e da solubilização deste analito dependem principalmente do teor de H2O2 utilizado.  

O sinal negativo acompanhando o valor numérico nas barras da variável 1 e 3 no gráfico 

de Pareto da Figura 5.2 indica que o uso do ácido fórmico e do H2O2 40% são as condições 

mais apropriadas para a realização do procedimento de decomposição por MAWD adotado. 
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Figura 5.3 - Gráfico de Pareto obtido após planejamento fatorial 2³ para a resposta RCC 
determinada por ICP OES 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Analisando o gráfico de Pareto apresentado na Figura 5.3, pode-se verificar que 

nenhuma das variáveis experimentais (n-hexano, tipo de ácido e teor de H2O2) foi 

estatisticamente significativa para a resposta teor de carbono residual (RCC), bem como a 

interação entre qualquer par de variáveis não foi estatisticamente significativa, por apresentar 

seu efeito estimado abaixo de p = 0,05, que significa a probabilidade estatística do efeito para 

95% de confiança. Os resultados indicam que a oxidação da matéria orgânica, referente ao 

carbono, para o procedimento de decomposição adotado, possivelmente, depende de outras 

variáveis, tais como tempo de decomposição e temperatura utilizada no programa de 

aquecimento. 

  Wasilewska et al. (2002) relataram que temperaturas próximas a 220 ºC são indicadas 

para oxidação da matéria orgânica, obtendo-se baixos teores de carbono residual para diversos 

tipos de matrizes e que a eficiência da MAWD está diretamente relacionada com a temperatura 

e o tempo de decomposição. Os valores de RCC% e de EOMD% obtidos para cada um dos oito 

experimentos realizados no planejamento fatorial, são coerentes com o relatado por Wasilewska 

et al. (2002), uma vez que foi utilizada a temperatura de 230 ºC no programa de aquecimento e 

que pequenas variações para RCC% e para EOMD% nos oito experimentos do planejamento 

foram observadas. 

Diante dos gráficos de Pareto, das concentrações de enxofre total, do RCC% e do 

EOMD% obtidos a partir do planejamento fatorial realizado e das correlações dos resultados 
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obtidos por Cromatografia de Íons (IC) com a técnica de Fluorescência na Região do 

Ultravioleta (UVF), fundamentada na norma oficial ASTM D 5453-12, foi determinado que a 

condição ótima para o procedimento de decomposição adotado é o uso de H2O2 40%, ácido 

fórmico e, apesar de ser ligeiramente mais indicado o não uso de n-hexano, de acordo com o 

gráfico de Pareto, resolveu-se manter o seu uso por facilitar o manuseio da amostra, por 

apresentar melhores correlações entre os resultados de IC e UVF quando utilizado e por poder, 

possivelmente, contribuir na solubilização das demais amostras nos tubos PTFE, aumentando 

a superfície de contato entre a amostra e o H2O2. 

O uso do ácido fórmico ainda apresenta uma vantagem, frente ao uso do ácido nítrico, 

para determinações por IC, uma vez que, por se tratar de um ácido orgânico, ele será em parte 

degradado na etapa de digestão, gerando assim, uma menor concentração residual do íon 

formiato (HCOO-), que é separado na coluna analítica utilizada neste trabalho.  

 

5.6 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE ENXOFRE TOTAL NAS AMOSTRAS DE 

PETRÓLEO POR CROMATOGRAFIA DE ÍONS  

 

Para a determinação do teor de enxofre total, como sulfato (SO4
2-), por Cromatografia 

de Íons, nas amostras de petróleo, foram preparadas soluções de calibração contendo de 0,1 a 

30 mg L-1 de sulfato para construção da curva analítica. Os parâmetros de mérito obtidos para 

o método de determinação estão apresentados na Tabela 5.7. 

 
Tabela 5.7 - Parâmetros de mérito do método utilizado para 

determinação de enxofre total como SO4
2- 

Parâmetro Resultado 

Equação da reta y = 0,3944x + 0,0254 

Coeficiente de correlação 0,9999 

Limite de determinação (mg L-1) 0,0209 

Limite de quantificação (mg L-1) 0,0697 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Ao comparar o cromatograma da solução de calibração contendo de 3,0 mg L-1 de 

sulfato (Figura 5.4) com o cromatograma da amostra PP1 após procedimento de decomposição 

adotado (Figura 5.5), pode-se observar que não houve variação significativa no tempo de 

retenção (TR) do pico de sulfato (~19,76 minutos), evidenciando que a detecção, qualificação e 
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quantificação de enxofre total a partir de sua oxidação a sulfato, é possível e satisfatória 

utilizando o método analítico proposto. 

 
Figura 5.4 - Cromatograma da solução de calibração contendo 3,0 mg L-1 de SO4

2- 

 
Fonte: AUTOR, 2017 

 
Figura 5.5 - Cromatograma da amostra PP1 após procedimento 

de decomposição adotado 

 

Fonte: AUTOR, 2017 
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Através da Figura 5.5 pode-se observar também o baixo teor residual de formiato 

(TR=6,39), bem como o fato de que o ácido utilizado e o peróxido de hidrogênio não afetaram 

a eficiência de separação da coluna. 

Os resultados obtidos por Cromatografia de Íons para o teor de enxofre total, como 

sulfato (SO4
2-), em mg Kg-1, nas amostras de petróleo em estudo, estão a na Tabela 5.8, bem 

como o teor de enxofre, em mg Kg-1, determinado por UVF e a correlação entre os resultados 

das duas técnicas de detecção. 

 

Tabela 5.8 - Teor de enxofre, como SO4
2-, determinado por IC e UVF 

Amostra S (mg Kg-1) por IC S (mg Kg-1) por UVF Correlação (%) 

PEP 1 2840,38 ± 9,56 2843,62 ± 9,81 99,89 

PP2 377,50 ± 1,02 441,89 ± 10,13 85,43 

PP3 2573,04 ± 1,40 2558,54 ± 12,95 100,57 

PP4 2927,68 ± 1,93 2875,25 ± 8,40 101,82 

PP5 431,66 ± 3,36 484,59 ± 8,60 89,08 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Foi observado que para as amostras PP2 e PP5, que são as amostras com menores teores 

de enxofre, a concentração de enxofre total, como sulfato, estava sendo menor do que o 

esperado. A fim de sanar este efeito, as duas amostras foram novamente analisadas por 

Cromatografia de Íons com um fator de diluição 5 vezes menor do que o inicial (150 vezes). 

Foi verificado que, de fato, a diluição estava interferindo no método de análise por IC, uma vez 

que a concentração de enxofre total aumentou cerca de 100 mg Kg-1 em relação às 

concentrações obtidas utilizando o maior fator de diluição (necessário para maiores 

concentrações). 

Conforme dados apresentados na Tabela 5.8, pode-se verificar que não houve diferença 

significativa (teste t student e teste F, nível de confiança de 95%) entre os resultados de teor de 

enxofre total obtidos pela técnica de Cromatografia de Íons e por Espectrometria de 

Fluorescência na Região do Ultravioleta, fundamentada na norma oficial ASTM D 5453-12, 

evidenciando, desta forma, que a conversão dos teores de enxofre total à sulfato, pela 

metodologia proposta, bem como que a precisão do método de análise adotado neste trabalho 

foram satisfatórias. 
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5.7 DETERMINAÇÃO DO TEOR DE CARBONO RESIDUAL  

 

Após a primeira rodada das amostras PP3 e PP4 no sistema digestor, foi verificado que 

a aparência das soluções obtidas não apresentou resíduos de matéria orgânica aparente (Figura 

5.6), logo estas não foram submetidas a uma segunda rodada de decomposição por MAWD, 

conforme mencionado no subitem 5.7. As demais amostras passaram por duas rodadas no 

sistema de digestão por ainda apresentarem uma massa significativa de matéria orgânica 

(petróleo) não decomposta após o término da primeira rodada. Após segunda rodada no sistema 

digestor, as soluções obtidas das amostras PEP1, PP2 e PP5 não apresentaram resíduos de 

matéria orgânica de massa significativa e aparentes, conforme pode-se verificar na Figura 5.6. 

 

Figura 5.6 - Aparência das soluções dos digeridos após decomposição das amostras por MAWD 

 
Fonte: AUTOR, 2017 
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Segundo Pereira (2007), o aspecto límpido de uma solução não significa que o 

procedimento de decomposição da amostra foi eficiente. Desta forma, o teor de carbono 

residual (RCC) foi determinado nas amostras decompostas. A determinação do teor de carbono 

residual foi realizada por ICP OES, conforme descrito no subitem 4.9, utilizando a linha de 

emissão do carbono em 247,8 nm. Os parâmetros de mérito obtidos pelo método utilizado estão 

apresentados na Tabela 5.9. 

 

Tabela 5.9 - Parâmetros de mérito do método de detecção de carbono residual 

Parâmetro Resultado 

Equação da reta y = 84114x - 22381 

Coeficiente de correlação 0,9959 

Limite de detecção (g L-1) 0,0207 

Limite de quantificação (g L-1) 0,0622 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
O teor de carbono residual, em %, e a eficiência de decomposição da matéria orgânica, 

em %, determinada a partir do RCC e de acordo com o descrito no subitem 4.9, com teores 

encontrados no branco de decomposição já subtraídos, estão apresentados na Tabela 5.10. 

 
Tabela 5.10 – RCC% determinado após procedimento de 

decomposição e EOMD% alcançados 

Amostra RCC% EOMD% 

PEP1 15,73 85,85 

PP2 10,93 90,16 

PP3 10,26 90,76 

PP4 10,24 90,78 

PP5 11,72 89,45 

Fonte: AUTOR, 2017 

 
Os teores de carbono residual apresentados na Tabela 5.10 são semelhantes aos 

encontrados (de 11 a 13%) por Pereira (2009), onde 0,5 g de amostras de petróleo extrapesado 

foram decompostas empregando o procedimento de decomposição por via úmida assistida por 

radiação micro-ondas (MAWD) utilizando 5 mL de ácido nítrico (HNO3) concentrado e 1 mL 

de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) e o mesmo programa de aquecimento adotado neste 
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trabalho. Isto evidencia que, mesmo sem o auxílio de um volume considerável de um ácido 

forte, os reagentes e volumes empregados no programa de aquecimento adotado são tão 

eficientes quanto aos procedimentos que utilizam o HNO3 concentrado para a decomposição da 

matéria orgânica. 

Os resultados de RCC obtidos também se encontram próximos ao obtido (aproximadamente 

8,8%) por Kellermann (2016), onde 0,25 g de coque de petróleo foi decomposto por MAWD sob 

alta pressão, 900 W e tempo total de decomposição de 55 minutos, utilizando 6 mL de HNO3 

concentrado. 

Possivelmente, o teor de carbono residual nas amostras poderia ter sido ainda menor 

caso a temperatura do programa de aquecimento fosse mais alta do que a utilizada (230 °C). 

Contudo, conforme indicado por Krug e Rocha (2016), temperaturas superiores a 240 °C não 

são recomendadas para procedimentos de decomposição utilizando tubos PTFE, os quais foram 

utilizados no procedimento adotado neste trabalho. Ademais, é indicado o uso de temperaturas 

próximas a 220 °C em procedimentos de decomposição de amostras por MAWD 

(WASILEWSKA et al., 2002). 

Os valores de EOMD% apresentados na Tabela 5.10 encontram-se próximos aos 

alcançados (cerca de 90%) por Silva (2012), onde amostras de 0,1 g de petróleo leve, médio e 

pesado foram decompostas por MAWD empregando a condição ótima de 4 mL de ácido nítrico 

(HNO3) concentrado e 6 mL de peróxido de hidrogênio 30% (v/v) e programa de aquecimento 

de 300 °C, 700 W por 7 minutos.  

Apesar do tempo de decomposição das amostras empregado no programa de 

aquecimento utilizado por Silva (2012) ser muito menor do que o adotado neste trabalho, o 

procedimento de decomposição adotado ainda é tão vantajoso quanto o utilizado por Silva 

(2012), uma vez que o procedimento adotado não utiliza ácido nítrico concentrado e, 

dependendo do aspecto da solução do digerido após primeira rodada de decomposição, utilizar 

um menor volume de reagentes para decomposição da matéria orgânica. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A partir da interpretação dos resultados obtidos, chegou-se às seguintes conclusões: 

 
 O procedimento de homogeneização das amostras de petróleo (80 °C sob agitação 

mecânica durante 30 minutos) utilizado neste trabalho confere uma homogeneização 

completa da amostra. 

 O ácido fórmico, frente ao ácido nítrico, é o mais indicado para o procedimento de 

decomposição por via úmida assistida por radiação micro-ondas empregado neste trabalho, 

uma vez que proporciona uma melhor decomposição das amostras de petróleo, além de ser 

degradado na etapa de digestão, gerando assim, uma menor concentração residual do íon 

formiato, que é separado na coluna analítica. 

 O teor de peróxido de hidrogênio utilizado no procedimento de decomposição das amostras 

influencia significantemente na oxidação dos compostos de enxofre à sulfato. Desta forma, 

a aplicação deste reagente com um teor abaixo de 40% requer análise prévia de sua 

eficiência na oxidação destes compostos. 

 Utilizando as condições ótimas, o procedimento de decomposição por via úmida assistida 

por radiação micro-ondas empregado neste trabalho é eficiente e gera resultados 

compatíveis com os obtidos por outros autores que utilizaram ácido nítrico concentrado e 

temperaturas mais altas na etapa de decomposição da amostra. 

 Após um procedimento de decomposição eficiente da amostra, a Cromatografia de Íons é 

uma técnica capaz de detectar, qualificar e quantificar enxofre, como sulfato, na matriz 

deste estudo. 

 As correlações entre os resultados obtidos por Cromatografia de Íons (IC) e Espectrometria 

de Fluorescência na região do Ultravioleta asseguram que a IC é uma técnica precisa na 

determinação de enxofre, como sulfato, em amostras de petróleo extrapesado e pesado. 

 

Diante dos resultados obtidos, pode-se concluir que a metodologia proposta neste 

trabalho pode ser empregada para determinação de enxofre, como sulfato, em amostras de 

petróleo extrapesado e pesado por Cromatografia de Íons.
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