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Introdução 

Em escala laboratorial, o método de extração e 
quantificação de cloretos em petróleos utilizados é 
baseado na norma ASTM D 6470. Este método 
consiste na extração de sais em balões extratores 
aquecidos, com uso de solventes e depende 
fortemente do grau de contato do solvente com a 
amostra. Além disso, apresenta dificuldades durante 
a extração devido à ocorrência de projeções 
violentas da amostra dentro dos balões extratores, 
muitas vezes provocando o rompimento destes. 
Assim, se as condições operacionais de extração 
(temperatura, voltagem, tempo, calibração dos 
balões extratores, perdas por transferência) não 
forem rigorosamente controladas, a eficiência de 
extração de sais pode ser prejudicada, e os 
procedimentos de extração tendem a fornecer 
resultados com baixos rendimentos ou não 
repetitivos. Neste estudo, efetuou-se a calibração de 
balões extratores de sais em petróleos em função 
da voltagem e temperatura utilizada, vislumbrando 
aumentar a eficiência e segurança no processo.  

Resultados e Discussão 

Para calibração dos cinco balões extratores de sais 
foi utilizada uma amostra in natura de um óleo 
médio (°API 28) offshore. Os balões foram 
calibrados individualmente com oito repetições de 
extrações de sais na amostra. Utilizou-se um 
variador de voltagem para cada balão, com intuito 
de achar a temperatura e voltagem de máxima 
extração de sais, sem provocar projeções violentas 
da amostra dentro do balão. Os teores de sais 
extraídos no extrato aquoso das amostras foram 
analisados segundo a norma ASTM D 6470.  
Os resultados das extrações de sais (Fig.1) 
realizada nos balões não calibrados indicam uma 
não homogeneidade entre as variâncias. Para 
avaliar a homogeneidade entre as variâncias dos 
resultados obtidos após calibração dos balões 
realizou-se o “Teste F”. O valor obtido do F 
calculado (0, 770) é menor que o valor de F tabelado 
(2, 701) e com isso não se rejeita a hipótese de 
homogeneidade entre as variâncias. A partir destes 
resultados realizou-se o “Teste T” para os cinco 
balões assumindo variâncias equivalentes (Figura 
2). Como o valor obtido do T calculado (1, 134) é 
menor que o T tabelado (2, 221), não se rejeita, ao 
nível de 95% de confiança, a hipótese de igualdade 
entre as médias, ou seja, não há diferença 
estatisticamente significativa entre as médias. Com 

um tempo de 30 minutos a 33,5 Volts e temperatura 
de 96±5°C ocorre a extração máxima de sais com 
homogeneidade entre as variâncias dos resultados 
entre os balões calibrados. A calibração do sistema 
de extração de sais é realizada a cada 6 meses ou 
quando ocorre troca dos balões. 

 
Fig.1 Variância Média do teor de sal (antes da calibração) 
com intervalo de confiança de 95%. 

 
Fig.2 Variância Média do teor de sal (após calibração) 
com intervalo de confiança de 95%. 

Conclusões 

Os resultados denotam que é importante a 
calibração dos balões extratores para maior 
eficiência e segurança durante processo de extração 
de sais em petróleos. 
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