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Introdução 

A ressonância magnética nuclear de sólidos com 

rotação em torno do ângulo mágico (RMN-MAS) é 

um método não destrutivo e não invasivo, que 

permite o estudo tanto de materiais heterogêneos e 

amorfos, quanto de materiais homogêneos 

cristalinos.1 A RMN-MAS pode ser utilizada para a 

determinação estrutural, tipos de ligação e 

geometria, como para estudos analíticos de 

quantificação nas mais diversas áreas, inclusive na 

catálise2 e petroquímica. A deposição de compostos 

orgânicos e inorgânicos (incrustações) durante o 

processamento de petróleo bruto tem sido um dos 

problemas mais desafiadores enfrentados durante a 

produção de petróleos com características ácidas 

acentuadas. Existe uma grande incerteza sobre a 

estrutura e a contribuição de sais de ácidos 

naftênicos nos depósitos formados, e ainda não há 

metodologia padronizada para a sua caracterização, 

ou para a sua quantificação em um sistema de 

incrustações mistas3. O objetivo desse trabalho foi 

apresentar os resultados iniciais do 

desenvolvimento de uma metodologia analítica para 

a caracterização de materiais orgânicos em matriz 

inorgânica por RMN de sólidos de 13C e 23Na. Para 

tal foram analisadas algumas moléculas modelo, 

assim como uma amostra de incrustação formada 

em uma unidade de produção em operação na 

região do pré-sal. 

Resultados e Discussão 

Inicialmente os parâmetros de aquisição dos 

espectros de RMN de sólidos com polarização 

cruzada (RMN-CPMAS) de 13C (I=1/2) e RMN-MAS 
23Na (I=3/2) foram otimizados (Bruker Avance III 400 

WB, sonda de 4mm, rotores de ZrO2 de 4mm): 

número de acumulações: 128 a 512, intervalo entre 

os pulsos: 2 a 30s e velocidade de rotação: 10 kHz, 

com amostras de ác. palmítico (AP), palmitato de 

sódio (AP-Na), ác. 4-pentil-ciclohexanocarboxílico 

(ACC), 4-pentil-ciclohexano carboxílato de sódio e 

de cálcio (ACC-Na/Ca) e uma amostra de 

incrustação após retirada de óleo (depósito limpo). 

As amostras de carboxilato foram preparadas com 

solução salina contendo o cátions Na+ e Ca2+ ou por 

reação com NaOH/CH3OH. As amostras ACC e 

ACC-Na/Ca foram utilizadas como referências para 

a avaliação de ác. naftênicos. Na Figura 1(A) estão 

apresentados os espectros de RMN-CPMAS de 13C 

de algumas das amostras estudadas, enquanto na 

Figura 1 (B) encontram-se os espectros de RMN-

MAS de 23Na dos carboxilatos correspondentes.  
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Figura 1. (A) Espectros de RMN-CPMAS de 13C (região de C=O); 
(B) espectros de RMN-MAS de 23Na. 

 

Nos espectros de 13C os grupos COOH 

apresentaram um único sinal, e múltiplos sinais 

foram detectados para os grupos COO- dos sais de 

Ca2+ e Na+, em concordância com a presença de 

sítios cristalográficos distintos. Por outro lado, o 

espectro de RMN-MAS de 23Na do depósito limpo 

confirmou a predominância de NaCl (sinal em 7 

ppm), além de um segundo sinal correspondente a 

fração de naftenatos de sódio, também observado 

nos carboxilatos avaliados. Experimentos com 

outros sais de ácidos orgânicos encontram-se em 

andamento. 

Conclusões 

Foi possível constatar a potencialidade da técnica 

de RMN-MAS de 23Na como sonda para a 

caracterização da natureza das incrustações 

oriundas do processo de produção de petróleo.   
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