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RESUMO
Espécies paramagnéticas são observadas em petróleos da Bacia de Campos-RJ e árabe, antes e após irradiação, por

meio de Ressonância Paramagnética Eletrônica (RPE). Os óleos foram irradiados com lâmpada de Hg e laser de He-Ne.
Espectros de RPE exibem sinais característicos de radical livre e VO2+. O sinal do radical livre no óleo brasileiro possui

valor de g = 2,0046 e no óleo árabe 2,0053, devido à elevada percentagem de aromáticos no óleo brasileiro. Essa
aromaticidade explica também a estreita linha correspondente ao sinal do radical no óleo brasileiro. Por outro lado, o

árabe parcial (destilado a 260 °C), sendo mais viscoso, origina alargamento da linha do radical devido à interação
dipolar dos spins. Os valores do parâmetro g sugerem radical livre em carbono e nitrogênio. Estes mesmos valores

indicam que a percentagem de radical enxofre no óleo árabe é superior àquela no óleo brasileiro. A irradiação no UV-
visível aumenta o valor de g e a largura de linha do radical livre no óleo brasileiro, decorrente da destruição de

aromáticos. A irradiação a 632 nm do petróleo árabe ocasiona diminuição no valor de g devido a alterações na estrutura
molecular de espécies fotossensíveis nesta região. O sinal correspondente à espécie VO2+ apresenta ∆go = 22,8,

indicativo de vanadil porfirinas nos óleos estudados. Quando estes óleos são irradiados no UV-visível surgem valores
de ∆go = 12,6 correspondentes a complexos de vanádio não-porfirínico contendo enxofre como ligante. Quando os óleos

são irradiados a 632 nm, estes valores aumentam significativamente (∆go = 39,0), indicando a presença de complexos
de vanádio não-porfirínico contendo oxigênio como ligante.

ABSTRACT
Paramagnetic species have been observed in oil of the Campos Basin – RJ and in arabian oil before and after

irradiation by electronic paramagnetic resonance (EPR). Oils were irradiated with Hg lamp and He-Ne laser. The EPR
spectra show signals, which are characteristic of free radical and VO2+. The signal of free radical in Brazilian oil has a

value of de g = 2.0046 and in the Arabian oil of 2.0053, due to the high percentage of aromatics in Brazilian oil. This
aromaticity explains also the narrow line that corresponds to the signal of the radical in the Brazilian oil. On the other

hand, partial Arabian oil (distilled at 260 °C) is more viscous; therefore it originates a broadening of the line of the
radical due to the dipolar interaction of the spins. The values of parameter g suggest the presence of free radical in

carbon and nitrogen. The same mechanisms indicate that the percentage of sulfur radical in Arabian oil is higher than
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that of Brazilian oil. UV-visible irradiation increases the value of g and the width of the line of the free radical in
Brazilian oil, caused by the destruction of aromatics. Irradiation at 632 nm of the Arabian oil causes a reduction on the

value of g because of the alterations on the molecular structure of the photosensitive species in this region. The signal
that corresponds to the VO2+ type presents ∆go = 22.8, indicating the presence of vanadyl porphirins in the oils studied.

When these oils are irradiated on UV-visible, values such as ∆go = 12.6 are shown, corresponding to Vanadium non-
porphirinic complexes containing sulfur as a binder. When oils are irradiated at 632nm, these values increase

significantly (∆go = 39,0), indicating the presence of Vanadium non-porphirinic complexes containing
oxygen as a binder.

RESUMEN
Se observan especies paramagnéticas en petróleo de la Cuenca de Campos – RJ y árabe, antes y después de

irradiación, por medio de resonancia paramagnética electrónica (RPE). Se irradiaron los aceites con lámpara de HG y
laser de He-Ne. Espectros de RPE exhiben señales características del radical libre y VO2+. La señal del radical libre en

el aceite brasileño tiene valor g = 2,0046 y en el aceite 2,0053, por el alto porcentaje de aromáticos presentes en el
aceite brasileño. Esa aromaticidad explica también la línea estrecha que corresponde a la señal del radical en el aceite
brasileño. Por otra parte, el árabe parcial (destilado a 260 °C), por ser más viscoso, da lugar a un ensanchamiento de

la línea del radical, por la interacción dipolar de los spins. Los valores del parámetro g sugieren radical libre en
carbono y nitrógeno. Estos mismos valores indican que el porcentaje de radical azufre en el aceite árabe es superior al
del aceite brasileño. La irradiación en el UV-visible aumenta el valor de g y el ancho de la línea del radical libre en el
aceite brasileño, consecuente de la destrucción de aromáticos. La irradiación a 632nm del petróleo árabe provoca una

disminución del valor de g, a causa de las alteraciones en la estructura molecular de especies fotosensibles en esa
región. La señal que corresponde a la especie VO2+ presenta ∆go = 22,8, que indica que vanadil porfirinas están

presentes en los aceites estudiados. Cuando estos aceites son irradiados en el UV-visible surgen valores de ∆go = 12,6,
que corresponden a complejos de vanadio no-porfirínico que contienen azufre como ligante. Cuando los aceites son

irradiados a 632 nm, estos valores aumentan significativamente (∆go = 39,0), indicativo de la presencia de complejos
de vanadio no-porfirínico con oxígeno como ligante.

1. INTRODUÇÃO

Nos últimos anos, as mais avançadas nações industrializadas estão se defrontando com uma série de
problemas relativos ao meio ambiente. Os problemas relacionados à remediação de resíduos perigosos(1) são
considerados prioritários. Resíduos típicos de interesse incluem metais pesados, combustíveis de aviação e
veículos, solventes, agentes degradantes, subprodutos químicos e óleos pesados.

A contaminação de águas por petróleo e derivados do óleo no mundo foi estimada em 3,2x106 toneladas por
ano(2), das quais 92% estão diretamente relacionadas às atividades humanas, e 1/8 desta parcela deve-se aos
acidentes com navios-tanque. Efeitos atuantes por período curto, ou efeitos crônicos, têm sido objeto de
sérias preocupações e muitas pesquisas(3). A dimensão da contaminação crônica do meio ambiente depende
da velocidade de entrada contínua do resíduo de petróleo e da velocidade que o ambiente pode eliminar essa
contaminação. Embora quase toda recuperação ambiental, após derramamento de óleo em grande escala, seja
lenta, a velocidade de recuperação é diferente para cada caso: sedimentos, praias, mar aberto ou rios.

No caso de sedimento, o óleo se mantém por longo período de tempo(4) e em águas naturais por períodos
mais curtos.

Monitoramentos realizados em mar aberto não revelam aumento progressivo na quantidade de resíduo de
óleo no ambiente; e assim, possivelmente, processos eficientes para a oxidação e remoção deste óleo devem
ocorrer no ambiente.

Países onde a incidência de luz solar é significativa, o processo de intemperismo fotoquímico é um
mecanismo importante para a remoção de substâncias estranhas ao ambiente(5).

Grande parte do conhecimento sobre transformações fotoquímicas em petróleo estão sendo comprovadas(6).
Em condições de clima tropical, onde a intensidade solar é alta e processos biológicos são impedidos pela
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falta de nutrientes, os processos fotoquímicos podem ser os maiores contribuintes para a degradação do
petróleo(7).

Além disso, os processos fotoquímicos podem ser importantes para subseqüente consumação biológica do
óleo(8).

A eliminação de substâncias químicas tóxicas tornou-se do maior interesse(9). Entre estes compostos,
destacam-se alguns hidrocarbonetos aromáticos e metais pesados, que permanecem por longos períodos de
tempo no ambiente.

Asfaltenos de petróleo são problemáticos na produção de óleos pesados pela tendência para flocular e
precipitar durante a produção e refino do óleo bruto.

Por definição(10), o asfalteno é a parte insolúvel do petróleo após a adição de solvente do tipo n-alcano à
razão de 1:40 v/v óleo/solvente. Esta fração do óleo é marron-escura ou preta, sem ponto de fusão definido,
rica em heteroátomos e metais pesados como vanádio e níquel(11).

A natureza molecular dos asfaltenos de petróleo tem sido assunto de muitas investigações. Técnicas
analíticas de espectroscopia, usualmente, fornecem as principais características da fração asfaltênica, que é
composta pela distribuição de moléculas aromáticas altamente diferenciadas e muito complexas, circundadas
ou ligadas a cadeias alifáticas e a heteroátomos. Estas moléculas diferem significativamente em suas
características químicas, como peso molecular, aromaticidade, substituintes, grupos funcionais, heteroátomos
e conteúdo de metais.

Amplas pesquisas vêm sendo realizadas para desenvolver métodos de avanço analítico, bioquímico e físico-
químico para a caracterização e eliminação de compostos químicos perigosos do ar, do solo e da água.

Observou-se, aqui, a fotodegradação de um petróleo tipicamente brasileiro, e outro, árabe, estimulada por
lâmpada de Hg (UV e visível) e laser no vermelho (632 nm). Foi utilizada a técnica de ressonância
paramagnética eletrônica (RPE) para monitorar espécies químicas paramagnéticas presentes na fração
asfaltênica dos óleos.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Foram utilizados dois tipos de petróleo, totalizando três amostras diferentes. Uma das amostras é proveniente
da Bacia de Campos - RJ. As outras duas foram obtidas a partir do petróleo árabe: parte do óleo utilizado
sem nenhum tratamento, árabe total; e outra parte foi destilada a 260 °C, árabe parcial.

Todas as amostras de óleo foram recolhidas, tratadas e fornecidas pelo Centro de Pesquisas e
Desenvolvimento (CENPES), da PETROBRAS.

As amostras de petróleo foram submetidas à irradiação sob lâmpada comercial de mercúrio (iluminação de
rua), com potência de 450 W, que teve seu invólucro protetor removido. O reator utilizado é provido de
ventilação mecânica.

As amostras de óleo também foram submetidas à irradiação sob laser de He-Ne, com potência de 15 mW e
emissão monocromática a 632 nm.

As amostras foram irradiadas em tubos de pyrex com 4 mm de diâmetro interno, utilizados para
experimentos de ressonância magnética nuclear (RMN).

Durante os intervalos de irradiação e análise, as amostras foram conservadas em geladeira à temperatura de
aproximadamente 10 °C.

O boridreto de sódio (NaBH4) da Carlo Erba foi utilizado na forma de pó, como adquirido, em adição a
algumas amostras de óleo.
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As medidas de RPE foram efetuadas no equipamento BRUCKER ESP 300E Series, operando na banda X (9
GHz), à temperatura ambiente.

Os espectros de RPE foram registrados e os parâmetros calculados, utilizando-se o software WINEPR da
Bruker. Foram feitas, também, simulações de espectros a partir dos parâmetros obtidos experimentalmente,
utilizando-se o software SimFonia da Bruker.

3. RESULTADOS

Os espectros de RPE do óleo brasileiro (fig. 1a) e do óleo árabe apresentam  um conjunto de linhas onde
superpõem-se linhas pertencentes aos eixos paralelos e perpendiculares. Estes eixos são aqueles que
compõem o parâmetro g (fator espectroscópico) nas direções x, y  e z. A direção z foi tomada como paralela
ao campo magnético, ao passo que x e y são as perpendiculares. Para cada parâmetro da “hamiltoniana de
spin” têm-se dois eixos perpendiculares e um paralelo. O mesmo se aplica ao parâmetro A (interação
hiperfina).

O sinal mais intenso, ao centro do conjunto de linhas, foi colocado em destaque na figura 1b e corresponde a
radicais livres presentes na fração asfaltênica de óleos brutos(11). O radical livre dá origem a uma única linha
correspondente à transição entre o spin +1/2 e –1/2.

O espectro, na figura 1C, corresponde a espécie vanadila, sempre presente em petróleo bruto(12). A espécie
paramagnética VO2+ origina oito linhas paralelas e oito linhas perpendiculares no espectro.
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Fig. 1 - a) espectro de RPE para petróleo brasileiro; b) sinal do radical livre; c) espectro simulado para VO2+.
Fig. 1  - a) EPR spectrum for Brazilian crude oil; b) signal of the free radical; c) simulated spectrum form VO2+.

Os óleos da Bacia de Campos e Árabe foram submetidos a irradiação por lâmpada de Hg e laser no vermelho
e tiveram seus espectros de RPE registrados. Os espectros das amostras irradiadas também apresentaram
sinais correspondentes a radical livre e VO2+.

Os valores dos parâmetros A e fator g correspondentes a vanadila nos óleos não-irradiados e irradiados são
apresentaodos na tabela  I

.
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TABELA I
PARÂMETROS DE RPE DE VO2+ EM PETRÓLEO IRRADIADO

TABLE I
EPR PARAMETERS OF VO2+ IN IRRADIATED OIL

Lâmpada de Mercúrio Laser a 632 nm

Petróleo Brasileiro
Tempo A⊥⊥

10-4cm-1
A//

10-4cm-1
go ∆∆go Tempo A⊥⊥ 10-4cm-1 A//

10-4cm-1
go ∆∆go

0 h 54,0 156,0 1,980 22,8 0 h 54,0 156,0 1,979 22,8
2 h 54,0 156,0 1,986 17,0 8,5 h 53,5 155,5 1,963 39,0
9 h 54,0 157,0 1,990 12,6

Petróleo Árabe Total
Tempo A⊥⊥

10-4cm-1
A//

10-4cm-1
go ∆∆go Tempo A⊥⊥

10-4cm-1
A//

10-4cm-1
go ∆∆go

0 h 54,0 156,0 1,980 22,8 0 h 54,0 156,0 1,979 22,8
2 h 54,0 156,0 1,985 17,0 8,5 h 53,5 155,5 1,963 39,0
9 h 54,0 156,0 1,990 12,6

Petróleo Árabe Parcial
Tempo A⊥⊥

10-4cm-1
A//

10-4cm-1
go ∆∆go Tempo A⊥⊥

10-4cm-1
A//

10-4cm-1
go ∆∆go

0 h 54,0 157,0 1,980 22,8 0 h 54,0 157,0 1,979 22,8
2 h 53,5 157,0 1,986 17,0 8,5 h 53,5 155,5 1,963 39,0
9 h 54,0 157,5 1,990 12,6
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Foram também calculados os valores de g e largura de linha (∆H) para o sinal do radical livre nas amostras
dos mesmos óleos irradiados e não-irradiados (tabela II).

TABELA II
PARÂMETROS DE RPE DO RADICAL LIVRE EM PETRÓLEO IRRADIADO

TABLE II
EPR PARAMETERS OF THE FREE RADICAL IN IRRADIATED OIL

Lâmpada de Mercúrio Laser a 632 nm
Petróleo Brasileiro

Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g
0 h 5,04 2,0045 0 h 5,04 2,0046
2 h 5,04 2,0047 8,5 h 5,85 2,0044
9 h 5,80 2,0053

Petróleo Árabe Total
Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g

0 h 5,70 2,0053 0 h 5,70 2,0053
2 h 5,70 2,0053 8,5 h 6,62 2,0047
9 h 5,91 2,0055

Petróleo Árabe Parcial
Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g Tempo ∆∆ H (Gauss) Valores de g

0 h 6,78 2,0053 0 h 6,78 2,0052
2 h 7,38 2,0052 8,5 h 6,75 2,0043
9 h 7,34 2,0055

Os valores dos parâmetros de RPE para o radical livre após a adição de boridreto de sódio nos óleos não-
irradiados encontram-se na tabela III.

TABELA III
PARÂMETROS DE RPE DO RADICAL LIVRE NA PRESENÇA DE BORIDRETO DE SÓDIO

TABLE III
EPR PARAMETERS OF THE FREE RADICAL IN THE PRESENCE OF SODIUM BORHYDRIDE

Petróleo Boridreto de Sódio Fator Espectroscópico
G

∆∆ H (Gauss)
Largura de Linha

Bacia de Campos-RJ ausente 2,00528 4,89
Bacia de Campos-RJ presente 2,00530 4,80

Arabe parcial ausente 2,00535 6,59
Arabe parcial presente 2,00538 6,25

4. DISCUSSÃO

4.1. Espécie Paramagnética VO2+

Espectros de RPE de petróleos apresentam linhas de interação hiperfina (A) que auxiliam na identificação
dos complexos porfirínicos de vanádio no óleo bruto(13).

Segundo os resultados aqui obtidos, pode-se afirmar que os óleos analisados, Bacia de Campos e árabe leve,
contêm vanadil porfirina representada por linhas hiperfinas traçadas nos espectros. Porém, mudanças não
foram observadas nos valores do parâmetro A quando os óleos são irradiados com lâmpada de mercúrio
(UV-visível) ou laser a 632 nm.

A partir dos fatores espectroscópicos g0 {g0 = 1/3 (g// + 2g⊥)} foram encontrados os valores de ∆g0 {∆g0 =
(2,0023 – g0)103}, que expressam mudanças químicas(14). Valores diferentes para o parâmetro ∆g0

representam diferenças estruturais na distribuição dos ligantes ao redor do VO2+ nos complexos, já que em se
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tratando de petróleo bruto é praticamente impossível isolarem-se frações distintas de compostos contendo
vanádio.

Os valores de ∆g0 ≅ 22,8 obtidos para os óleos não-irradiados revelam a presença do complexo vanadil
porfirina no petróleo brasileiro e no petróleo árabe. Todas as amostras de óleos não-irradiados possuem o
mesmo valor de g0 (tabela I).

Após a irradiação, os valores de g sofrem alteração. Isto é atribuído a mudanças da vizinhança em torno da
espécie paramagnética VO2+. Esta mudança se faz diferenciada com o uso das diferentes fontes de irradiação.
Sabe-se que metalo-porfirinas (fig. 2) são cromóforos que absorvem na região do amarelo e vermelho no
espectro visível, por isto, mudanças seletivas e significativas podem ter ocorrido quando os óleos foram
irradiados a 632 nm.

Fig. 2 - Estrutura molecular de uma metalo-porfirina.
Fig. 2  - Molecular structure of a metal-porphirin.

Os valores (tabela I) de ∆g0 ≅ 12,6 encontrados quando os óleos são irradiados no UV-visível revelam a
presença do complexo vanadil não-porfirínico nos óleos. Foi observado(14) que valores de ∆g0 abaixo de 22,8
sugerem a presença de complexos de vanádio contendo enxofre. Quando os óleos são irradiados com laser a
632 nm os valores encontrados de ∆g0 ≅ 39,0  sugerem a presença de complexos de vanádio não-porfirínico
contendo oxigênio como ligante.

Ambas as irradiações provocam destruição de porfirinas. Pode-se afirmar, ainda, que a irradiação em 632 nm
é responsável por valores de ∆g0 bem mais distantes daqueles obtidos para vanadil porfirina.

As primeiras 2 h de exposição dos óleos a irradiação UV-visível provocam mudanças no ∆g0 de 22,8
correspondentes a vanadil porfirina para 17,0. No final de 9 h de irradiação, o ∆g0 cai para 12,6,
demonstrando, assim, que as primeiras horas de exposição são mais significativas para a destruição de
vanadil porfirina.

As irradiações a 632 nm e no UV-visível provocam alterações nos componentes do óleo por mecanismos
diferenciados, caracterizados pela absorção de luz por diversos componentes dentro do óleo. A irradiação a
632 nm parece seletiva para incorporação de oxigênio no complexo de vanádio.

4.2. Radical Livre

Espectros de RPE de óleos apresentam linhas de ressonância, sendo a intermediária a mais intensa,
correspondente a radical livre(13).

N

N

N

N

Estrutura molecular de uma metalo-porfirina

M
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Radicais livres orgânicos estão presentes em asfaltenos de petróleo; porém, sua natureza molecular é muito
pouco conhecida devido à multiplicidade da estrutura molecular que causa o aparecimento de um único sinal
de RPE não resolvido, com largura de linha entre 4-6 Gauss(15).

Segundo os resultados aqui obtidos, pode-se afirmar que os petróleos analisados apresentam valores
diferentes para o parâmetro g e largura de linha, correspondentes ao sinal do radical livre (tabela II).

O parâmetro g é sensível à vizinhança química do elétron desemparelhado, embora os asfaltenos (fração
pesada do óleo) retratem a natureza de uma mistura de radicais livres. Estes radicais estão associados aos
sistemas π deslocalizados estabilizados por ressonância em centros policromáticos. O valores de g para os
radicais livres de asfaltenos em alguns óleos já pesquisados variam de 2,0028 a 2,0034(11), isto é, são maiores
do que aqueles para íons radicais de hidrocarboneto aromático, e crescem com o decréscimo da fração
aromática e o conteúdo de carbono relacionado.

Os valores de g aqui obtidos foram de 2,0045 para o petróleo de Campos e 2,0053 para o petróleo árabe
(tabela  II). Os resultados, pelo menos em parte, se devem ao fato do óleo brasileiro ser mais aromático,
proporcionando valor de g mais próximo do elétron livre (2,0023). Estes valores de g também indicam que
outros átomos, além de carbono e hidrogênio, estão presentes na estrutura eletrônica dos radicais, os quais
fazem com que o parâmetro g dependa do conteúdo destes heteroátomos.

A natureza dos radicais presentes em asfaltenos foi sugerida por comparação utilizando-se compostos
puros(16). Demonstrou-se que os valores do parâmetro g para os radicais em asfaltenos correspondem a certos
tipos de radicais neutros de carbono e nitrogênio. Radicais contendo enxofre possuem valores de g ∼ 2,0080,
e são maiores do que os encontrados normalmente em asfaltenos(17). É provável que a quantidade de radical
enxofre no óleo árabe seja superior àquela do óleo brasileiro, pois radicais de enxofre possuem valores de g
mais elevados.

Não é possível definir com precisão a natureza de radicais, mas notam-se os diferentes heteroátomos no
sistema π deslocalizado. Em um sistema deslocalizado, o elétron desemparelhado percorre átomos diferentes,
assim, o aumento na quantidade de heteroátomos provoca aumento no valor de g.

Algumas análises(18) demonstraram que todos os nitrogênios asfaltênicos estão contidos em anéis aromáticos
do tipo pirrólico ou piridínico, e que também a maior parte do enxofre é aromático, especialmente em
tiofenos.

Em asfaltenos, a interação hiperfina (A) é geralmente entre o spin  eletrônico deslocalizado sobre o orbital π
aromático e o momento magnético nuclear do H ligado ao C aromático. A largura de linha (∆H) do sinal do
radical livre não pode ser atribuída à estrutura hiperfina não-resolvida do espectro de RPE. Em asfaltenos de
petróleo, a aromaticidade e os diferentes graus de substituição sobrepõem seus efeitos sobre a largura e a
forma de linha, como também os diferentes spins podem contribuir para a largura de linha por interação
dipolar(15).

O radical observado no óleo brasileiro possui ∆H ∼ 5,04 Gauss e no árabe leve ∆H ∼ 5,70 Gauss. O
alargamento da linha é devido à interação dipolar dos spins. O petróleo brasileiro, sendo mais aromático,
possui linha mais estreita, pois a aromaticidade acarreta este estreitamento da linha do radical livre.

Por outro lado, a alta viscosidade do óleo pode também facilitar a interação dipolar dos spins, surgindo uma
linha de largura superior para o radical presente no óleo árabe parcial (∆H ∼ 6,78 Gauss).

A irradiação no UV-visível, sob lâmpada de mercúrio, aumenta o valor de g e a largura de linha ∆H do sinal
para o radical livre no óleo brasileiro. Isto se deve à destruição, pelo menos parcial, dos aromáticos presentes
neste óleo.

No petróleo árabe, surge uma diminuição no valor de g quando este óleo é irradiado com laser a 632 nm. Isto
demonstra uma menor interação do elétron desemparelhado com a vizinhança, efeito este que traduz
alterações na estrutura molecular das espécies submetidas à irradiação.
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Quando as amostras de óleos são submetidas às irradiações, observa-se aumento na largura de linha
(tabela  II). Isto provavelmente se deve ao surgimento de novas espécies de radicais livres gerados
fotoquimicamente.

Na tentativa de elucidar a natureza do radical livre presente em asfaltenos de petróleo, foram obtidos
espectros de RPE do óleo brasileiro e árabe com adição de boridreto de sódio. A hidrogenação dos radicais
livres presentes nos óleos, a princípio esperada, ocorreu de maneira discreta.

A largura de linha (∆H) (tabela III) para o sinal de RPE do radical livre no petróleo de Campos reduziu em
1,85%, e no óleo árabe (destilado a 260 °C) em 5,16% com a adição do agente redutor.

Os valores de g (tabela III) dos óleos citados variam muito pouco após a adição de boridreto de sódio, porém,
se afastam ligeiramente do valor de g do elétron livre, indicando que os radicais não-hidrogenados interagem
fortemente com o complexo metálico presente nos óleos.

5. CONCLUSÕES

Pode-se concluir que a técnica de Ressônancia Paramagnética Eletrônica (RPE), além de ser útil na
caracterização da estrutura molecular de asfaltenos em petróleo bruto, apresenta-se extremamente sensível a
mudanças de natureza fotoquímica nos óleos testados.

Os valores obtidos para os parâmetros de RPE indicam:

- radicais livres de carbono, nitrogênio e enxofre nos óleos pesquisados, sendo mais significativa a
presença de enxofre no óleo árabe;

- destruição de aromáticos e eliminação de anéis porfirínicos durante as irradiações de petróleo brasileiro e
árabe;

- a presença de complexos de vanádio não-porfirínico contendo enxofre como ligante, após irradiação dos
óleos com fonte UV-visível;

- a presença de complexos de vanádio não-porfirínico contendo oxigênio como ligante, após irradiação
dos óleos a 632 nm, sugere oxigenação destes compostos metálicos;

- os radicais livres presentes nos asfaltenos dos óleos, na sua maioria, estão presos ao complexo de
vanádio.
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