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Introdução 

O petróleo é produzido, geralmente, na forma de 
emulsões do tipo água-em-óleo, as quais 
apresentam elevada estabilidade devido à presença 
de asfaltenos, resinas e partículas sólidas, tais como 
os sedimentos. Neste sentido, a remoção de água, 
sal e sedimentos do petróleo é fundamental para 
permitir uma caracterização adequada do óleo, livre 
de interferências. Assim, o objetivo do presente 
trabalho foi investigar o uso da extração assistida 
por radiação micro-ondas para a remoção de água, 
sal e, principalmente, sedimentos de emulsões 
naturais de petróleo, em um único procedimento, 
para posterior caracterização da fase óleo.  

Materiais e Métodos 

Foi utilizado um programa de aquecimento com 
radiação micro-ondas baseado nos procedimentos 
descritos por Moraes et al. para a extração de sal de 
petróleos pesados.1,2 O procedimento de extração 
foi feito em um forno de micro-ondas Multiwave 
3000 (Anton Paar, Áustria) equipado com 8 frascos 
de quartzo (80 mL) que opera a temperatura e 
pressão limites de 280 °C e 80 bar, 
respectivamente. Foram utilizadas três emulsões 
reais de petróleo contendo diferentes teores de 
água, sal e sedimentos. Para os estudos iniciais, 
foram pesados 5 g de petróleo e 20 mL de água. 
Posteriormente, foi avaliada a potência de micro-
ondas empregada (300, 800 e 1400 W), o tempo de 
aquecimento (5, 15, 30 min), a quantidade máxima 
de petróleo a ser utilizada (5, 10, 15, 20 e 30 g) e o 
número de etapas de extração com radiação micro-
ondas (1 a 5 etapas). A caracterização do óleo 
referente ao teor de água, sal e sedimentos foi feita 
antes e após a aplicação da extração assistida por 
radiação micro-ondas a fim de verificar a eficiência 
do procedimento proposto. Adicionalmente, o 
número de acidez total (TAN), densidade (°API), 
viscosidade (mPa s), teor de enxofre e de nitrogênio 
foram determinados após o procedimento proposto. 

Resultados e Discussão 

Foi verificado que a eficiência de remoção de 
sedimentos foi de, aproximadamente, 60%. Este 
resultado foi obtido com o uso de 15 ou 20 g de 
emulsão e com a aplicação da maior potência de 
micro-ondas (1400 W) no menor tempo de 

aquecimento avaliado (5 min) após uma única etapa 
de extração. Quando etapas adicionais de extração 
foram avaliadas, houve um aumento da eficiência de 
extração. Empregando 5 etapas de extração com 
radiação micro-ondas a eficiência de remoção de 
sedimentos foi superior a 98% (Figura 1).  

 
Figura 1. Avaliação da eficiência de remoção de 
sedimentos com sucessivas etapas de extração. 
 
Desta forma, foi observado que nas condições 
otimizadas, para as três emulsões reais de petróleo 
avaliadas, a eficiência de remoção de sedimentos foi 
superior a 95%, o teor de água na fase óleo foi 
inferior a 1% e o teor de sal foi reduzido a valores 
inferiores a 22 µg g-1. Esta remoção eficiente de 
água, sal e sedimentos da amostra, permitiu a 
caracterização do petróleo quanto à viscosidade, 
densidade, o teor de S e N sem que ocorressem 
interferências nas análises. 

Conclusões 

Os resultados obtidos mostraram que o 
procedimento proposto de extração assistida por 
radiação micro-ondas pode ser considerado 
adequado para a remoção de água, sal e 
sedimentos de petróleo. Além de possibilitar a 
remoção de contaminantes de petróleo com alta 
eficiência, o procedimento proposto ainda permite a 
posterior caracterização da fase óleo livre de 
interferências.  
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