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RESUMO 

 
 
 

A indústria de óleo e gás é passível de uma série de fenômenos que ameaçam seu 

funcionamento e segurança. Esses fenômenos podem ser classificados como: destrutivos e 

improdutivos. Os fenômenos destrutivos são chamados assim, pois colocam em risco direto à 

segurança da operação e dos trabalhadores envolvidos no processo. Alguns exemplos desse tipo de  

fenômenos são a corrosão e a produção de H2S. Por outro lado, os fenômenos improdutivos como o 

próprio nome diz, retardam a produção de óleo. Formação de incrustações inorgânicas, parafinas, 

asfaltenos são fenômenos improdutivos. Vale ressaltar que caso não tratemos fenômenos 

improdutivos, podemos gerar sérias complicações no sistema de produção, podendo gerar até 

mesmo paradas de produção e gastos críticos ao projeto. Neste estudo inicialmente são analisados 

os diferentes tipos de corrosão, assim como são discutidas as prevenções químicas da corrosão e 

da incrustação. Depois disso, são discutidas as etapas experimentais do desenvolvimento e 

validação de um combo anticorrosivo e anti-incrustante. Assim sendo, se avalia a eficiência desse 

combo comercial, usando como critérios a sua solubilidade e as prevenções da corrosão e da 

incrustação. Finalmente, serão discutidos aspectos relacionados com a dosagem recomendada para 

uso em campo. 

 
Palavras-chave: Corrosão, Incrustação, Combo Anticorrosivo e Anti-incrustante, Compatibilidade 
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ABSTRACT 
 
 
 

 

The oil and gas industry is subject to a number of phenomena that threaten its operation and 

safety. The phenomena can be divided into two major classifications: destructive and unproductive. 

The destructive phenomena are called this way because they put in direct risk to the safety of the 

operation and the workers involved in the process. Some examples of destructive phenomena are 

corrosive phenomena and H2S emission. On the other hand, the unproductive phenomena are 

phenomena that, as the name says, delay the production of oil. Formation of inorganic incrustations, 

paraffins, asphaltenes are unproductive phenomena. It is worth mentioning that if we do not treat 

unproductive phenomena, we can generate serious complications in the production system, which 

may even generate production stops and critical expenses for the project. In this study, the different 

types of corrosion are analyzed, as are chemical corrosion and scale preventions. After that, the 

experimental stages of the development and validation of an anticorrosive and antifouling combo are 

discussed. Thus, the efficiency of this commercial combo is evaluated, using as criteria its solubility 

and corrosion and incrustation prevention. Finally, aspects related to the dosage recommended for 

use in the field will be discussed. 

 

Keywords: Corrosion, Scale, Anti-corrosion and Anti-scale combo, Compatibility. 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

LISTA DE FIGURAS 

FIGURA 1 – Esquema de produção de um poço .............................................................................. 18 

FIGURA 2 – Estágio 1: solução supersaturada ................................................................................. 22 

FIGURA 3 - Estágio 2: nucleação ..................................................................................................... 23 

FIGURA 4 – Estágio 3: crescimento dos grãos ................................................................................. 24 

FIGURA 5 – Solubilidade em solução salina .................................................................................... 26 

FIGURA 6 – Curva de Solubilidade do CaCO3 conforme sais dissolvidos......................................... 27 

FIGURA 7 – Exemplos de incrustação de carbonato de cálcio ......................................................... 28 

FIGURA 8 – Exemplo de incrustação de BaSO4 ............................................................................... 30 

FIGURA 9 – Solubilidade da gipsita numa solução de NaCl ............................................................. 31 

FIGURA 10 - Processo de formação da incrustação e locais de atuação dos inibidores .................. 34 

FIGURA 11 – Estrutura geral dos ésteres de fosfato ........................................................................ 36 

FIGURA 12 – Estrutura típica de um fosfonato ................................................................................. 37 

FIGURA 13 – Estrutura molecular de alguns polímeros .................................................................... 38 

FIGURA 14 – Mecanismos da corrosão............................................................................................ 42 

FIGURA 15 – Mecanismos da ânodo ............................................................................................... 43 

FIGURA 16 – Mecanismos da cátodo ............................................................................................... 44 

FIGURA 17 – Eletrólito ..................................................................................................................... 46 

FIGURA 18 – Amostra em duplicata do produto Fantoft-6C, após teste de estabilidade. ................. 61 

Fonte: Autor próprio .......................................................................................................................... 61 

FIGURA 19 – Equipamento para Bubble test ................................................................................... 62 

Fonte: Autor próprio .......................................................................................................................... 62 

FIGURA 20 – Resultado do bubble partitioning test .......................................................................... 63 

FIGURA 21 – Acid flowback conditions resultados ........................................................................... 65 

FIGURA 22 – Montagem do equipamento RCA ................................................................................ 66 

FIGURA 23 – Fotografia dos cupons do teste RCA – branco (acima face frontal, abaixo face traseira 

do cupom) ........................................................................................................................................ 68 

Fonte: Autor próprio .......................................................................................................................... 68 

FIGURA 24 – Fotografia dos cupons do teste RCA – dosagem de 250ppm (acima face frontal, 

abaixo face traseira do cupom). ........................................................................................................ 68 

Fonte: Autor próprio .......................................................................................................................... 69 



9 
 

FIGURA 25  - Resultado do teste de estabilidade ............................................................................. 70 

Fonte: Autor próprio .......................................................................................................................... 70 

FIGURA 26 – LPR bubble test partitioning, após o produto ter sido envelhecido .............................. 71 

FIGURA 27 – Salmoura/Querosene (50:50) ..................................................................................... 72 

FIGURA 28 – Salmoura/Querosene (50:50) : ................................................................................... 73 

FIGURA 29 – Teste de Espuma ....................................................................................................... 74 

FIGURA 30 – Teste de Solubilidade ................................................................................................. 75 

FIGURA 31 Registro do tempo imediato ........................................................................................... 77 

FIGURA 32 - Registro do tempo após 1 hora ................................................................................... 77 

FIGURA 33 - Registro do tempo após 2 horas.................................................................................. 78 

FIGURA 34 - Registro do tempo após 24 horas, variando as concentrações do produto testado na 

salmoura. .......................................................................................................................................... 78 

FIGURA 35 - Cálculo de Cálcio ........................................................................................................ 80 

FIGURA 36 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura em três testes sem adição de inibidor 

(branco). ........................................................................................................................................... 82 

FIGURA 37 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura com adição de inibidor (amostra 

fresca). ............................................................................................................................................. 82 

FIGURA 38 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura com adição de inibidor (amostra 

envelhecida). .................................................................................................................................... 83 

FIGURA 39 - Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico – Imediato .............................. 85 

FIGURA 40 - Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico ................................................ 85 

FIGURA 41  – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel – Imediato ........................................... 86 

FIGURA 42  – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel – Após 24h .......................................... 87 

FIGURA 43   – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol – Imediato .......................................... 88 

FIGURA 44    – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol – Após 24h ........................................ 88 

 

 

 

 

 



10 
 

 

LISTA DE TABELAS 

TABELA 1 – Análise da água de formação em Mg/Litro ................................................................... 21 

TABELA 2- Incrustações mais comuns ............................................................................................. 25 

TABELA 3 - Incrustações menos comuns ......................................................................................... 25 

TABELA 4 – Composição da água de formação do campo ABC na bacia do ES. ............................ 60 

TABELA 5 – Condições usadas no teste bubble test ........................................................................ 63 

TABELA 6 -   Resultado do bubble test partitioning .......................................................................... 64 

TABELA 7 – Condições para o bubble test – acid flowback test ....................................................... 64 

TABELA 8 – Resultados do bubble test em condições de flowback ácido. ....................................... 65 

TABELA 9 - Condições do teste de RCA .......................................................................................... 67 

TABELA 10 – Taxa de corrosão calculada no teste de RCA............................................................. 67 

TABELA 11 – Resultados de estabilidade a altas temperaturas – bubble test .................................. 71 

TABELA 12 - Teste de Compatibilidade com a água de formação ................................................... 76 

TABELA 13 – Resultados ................................................................................................................. 80 

TABELA 14 – Eficiência dinâmica..................................................................................................... 81 

TABELA 15 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico ............................................... 84 

TABELA 16 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel ............................................................. 86 

TABELA 17 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol ............................................................. 87 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO .............................................................................................................................. 14 

2 INCRUSTAÇÃO ............................................................................................................................ 16 

2.1 Locais onde ocorrem problemas de incrustação no sistema de petróleo e gás ....................... 17 

2.2 Mecanismo geral de formação de incrustação ........................................................................ 21 

2.2.1 Supersaturação ................................................................................................................ 22 

2.2.2 Nucleação......................................................................................................................... 23 

2.2.3 Precipitados, crescimento de cristais e aderência............................................................. 24 

2.3 Tipos de incrustação encontrados no sistema de produção de petróleo e gás ........................ 25 

2.3.1 Carbonato de cálcio (CaCO3) ........................................................................................... 26 

2.3.2 Sulfato de bário (BaSO4) .................................................................................................. 28 

2.3.3 Sulfato de estrôncio (SrSO4) ............................................................................................. 30 

2.3.4 Sulfato de cálcio (CaSO4) ................................................................................................. 30 

2.4 Prevenções de incrustação ..................................................................................................... 32 

2.4.1 Desenho do sistema ......................................................................................................... 32 

2.4.2 Parâmetros operacionais do sistema ................................................................................ 33 

2.4.3 Tratamento com químicos ................................................................................................ 34 

2.5 Remediação das incrustações ................................................................................................ 38 

2.5.1 Remoção mecânica .......................................................................................................... 38 

2.5.2 Remoção química ............................................................................................................. 39 

3.CORROSÃO ................................................................................................................................. 41 

3.1 Contextualização ..................................................................................................................... 41 

3.2 Problemas da Corrosão .......................................................................................................... 42 

3.3 Mecanismos da corrosão ........................................................................................................ 42 

3.3.1 Mecanismo do ânodo ....................................................................................................... 43 

3.3.2 Mecanismo do cátodo ....................................................................................................... 43 



12 
 

3.3.3 Eletrólito ........................................................................................................................... 45 

3.4 Fatores que afetam a corrosão ............................................................................................... 46 

3.4.1 Efeitos físicos ................................................................................................................... 47 

3.4.2 Composição do eletrólito .................................................................................................. 47 

3.4.3 Gases dissolvidos ............................................................................................................. 48 

3.5 Tipos de corrosão ................................................................................................................... 50 

3.5.1 Corrosão uniforme ............................................................................................................ 50 

3.5.2 Corrosão Galvânica .......................................................................................................... 51 

3.5.3 Concentração da célula de corrosão................................................................................. 51 

3.5.4 Pitting ............................................................................................................................... 52 

3.5.5 Corrosão intergranular ...................................................................................................... 52 

3.5.6 Corrosão de stress ........................................................................................................... 52 

3.5.7 Erosão/Corrosão............................................................................................................... 53 

3.6 Prevenções à corrosão ........................................................................................................... 53 

3.6.1 Materiais de construção .................................................................................................... 54 

3.6.2 Revestimentos protetores ................................................................................................. 54 

3.6.3 Proteção Catódica ............................................................................................................ 55 

3.6.4 Tratamento químico .......................................................................................................... 55 

4 AVALIAÇÃO DO COMBO FANTOFT-6C ..................................................................................... 60 

4.1 Teste de estabilidade térmica .................................................................................................. 61 

4.2 Bubble Cell Partitioning Test ................................................................................................... 62 

4.2.1 Bubble test ........................................................................................................................ 62 

Fonte: Autor próprio ................................................................................................................... 64 

4.2.1 Bubble test – Acid flowback test ....................................................................................... 64 

4.3 Rotating Cage Autoclave (RCA) Test ...................................................................................... 65 



13 
 

4.4 Teste de Estabilidade em alta temperatura ............................................................................. 70 

4.5 Testes de tendência a emulsão ............................................................................................... 72 

4.6 Teste de espuma .................................................................................................................... 73 

4.7 Teste de Solubilidade .............................................................................................................. 74 

4.8 Teste de compatibilidade com a água de formação ................................................................ 75 

4.9 Teste de eficiência estática do Fantoft-6C ............................................................................... 79 

4.10 Teste de eficiência dinâmica ................................................................................................. 81 

4.11 Compatibilidade química com: Fluido hidráulico, diesel e etanol ........................................... 83 

4.11.1 Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico ................................................... 84 

4.11.2 Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel .................................................................. 85 

4.11.3 Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol .................................................................. 87 

5 CONCLUSÃO ............................................................................................................................... 89 

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS.............................................................................................. 90 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

1 INTRODUÇÃO 

 
A indústria petrolífera minimiza problemas que possam impactar o aumento da produção de 

hidrocarbonetos, além de proteger os equipamentos no processo de perfuração e produção. Essa 

prevenção pode ser feita de diversas maneiras, porem a mais usada e que vamos focar neste 

trabalho, são os tratamentos químicos. Como já foi dito, tratamentos químicos são responsáveis por 

garantir uma alta produção com a maior segurança possível. 

A corrosão se trata de um fenômeno irreversível e que se não for tratada pode-se gerar 

diversos gastos, tais como troca de equipamentos e a parada na produção. Há diversos formas e 

tipos de corrosão tanto em ambientes aeróbicos quanto anaeróbicos. E, elas serão discutidas nesta 

monografia. A corrosão pode ser definida, de modo simples, como sendo a tendência espontânea do 

metal, produzido e conformado, em reverter ao seu estado original, de mais baixa energia. Uma 

outra definição, amplamente aceita, é a que afirma que corrosão é a deterioração de propriedades 

que ocorre quando um material reage com o ambiente. 

O maior empecilho deste processo é que há a perda de material, ou seja, partes do sistema 

começam a se corroer e perder à funcionalidade. Por exemplo, ocorrendo a corrosão acentuada em 

uma coluna de produção, estaremos passíveis à vazamentos de óleo, parada de produção e 

consequências negativas ao meio ambiente. Como consequência, o acúmulo da incrustação no 

fundo do poço causa milhões de dólares em danos todos os anos. 

 

Felizmente foi desenvolvido recentemente novo procedimento, que baseia no crescimento da 

incrustação, que permite ao engenheiro de produção de petróleo prever quando o fenômeno irá 

ocorrer. Desse modo, podemos evitar a severidade da incrustação usando técnicas inibidoras. Além 

disso, novas ferramentas também estão disponíveis para remover as incrustações das tubulações. 

 

Uma vez comentadas as consequências e impactos da corrosão e incrustação, iremos 

trabalhar na análise de um combo comercial anticorrosivo e anti-incrustante utilizado atualmente no 

combate á estes fenômenos em bacias brasileiras. Tomando como base informações da água de 

salmoura e condições operacionais de um determinado campo, que denominemos como ABC,na 

costa brasileira. 
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Assim sendo, o estudo experimental do combo consistirá na  realização de um conjunto de 

testes, quais sejam: de eficiência, compatibilidade à solventes, combate à incrustação e corrosão. E, 

ao final faremos uma analise do conjunto de resultados para verificar se o produto serve os 

propósitos desejados, de prevenção à corrosão e a incrustação. Além disso, discutiremos a respeito 

da recomendação de dosagem para aplicações de campo. 
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2 INCRUSTAÇÃO  

Incrustação é a precipitação dos minerais inorgânicos constituintes da água que, por sua vez, 

formam depósitos duros. Na engenharia de petróleo, a incrustação pode aderir aos metais e outras 

superfícies dos sistemas de produção de petróleo e gás natural.  

Por exemplo, a água produzida proveniente da extração de hidrocarbonetos no reservatório é 

saturada de minerais dissolvidos que provém das formações rochosas e foram dissolvidos na água 

durante milhões de anos de exposição. Durante este tempo, esta água alcançou o equilíbrio com 

relação a estes minerais dissolvidos (o conceito de equilíbrio significa que por tempo suficiente as 

condições foram constantes, dessa forma, tudo tende a ficar num estado balanceado). Quando há a 

alteração da pressão e/ou temperatura, ou até mesmo alguma mudança química, o equilíbrio é 

deslocado e os minerais dissolvidos podem precipitar. A incrustação ocorre, então, quando grupos 

destes minerais que foram precipitados se combinam e se agrupam às superfícies de equipamentos 

ou tubulações, comprometendo a operacionalidade destes.Com isso, impactando no resultado do 

projeto de produção do campo. 

Por isso, um controle de prevenção das incrustações num projeto se faz necessário e deve 

ser considerado no CAPEX (capital expenditure – despesas de capital ou investimento em bens de 

capital) do desenvolvimento e produção do campo. Para isso, se deve fazer uma seleção mais 

apropriada ao projeto, a partir tecnologias disponíveis. Outra questão que deve ser considerada 

nesse CAPEX é o momento em que ocorre a water brakethrough (momento no qual começamos a 

produzir água). Isto porque, maior produção de água implica em maior probabilidade da incrustação. 

Além disso, os custos de OPEX ( Operational Expenditure – capital utilizado para manter ou 

melhorar os bens físicos de uma empresa) se tornam muito mais altos. 

Os maiores problemas causados pela formação de incrustação são: 

A. Redução de produção de petróleo / gás natural 

B. Redução da capacidade de carreamento das tubulações afetadas 

C. Impedimento da troca de calor  

D. Aumento dos procedimentos de segurança necessários 

E. Localização de possíveis ataque corrosivos 



17 
 

F. Aumento de custos operacionais 

Em termos de produção operacional, problemas de incrustação são encontrados em qualquer 

lugar que a água é produzida com o petróleo e gás natural, principalmente causado pelas mudanças 

que ocorrem quando o fluido entra no poço (provocado pela mudança de temperatura e pressão), 

atravessa toda a tubulação e depois ao passar pelos equipamentos de processamento.  

Em operações com injeção de água, problemas de incrustação são encontrados no início do 

período em que a água injetada entra em contato com a água de formação na base do poço. Em 

operações onde a água produzida, a água do mar e eventualmente alguma água adicional sejam 

usadas, é necessário uma análise bem detalhada quanto às mesmas e suas respectivas misturas. 

A deposição de incrustação pode ter um impacto financeiro significativo quanto ao sistema de 

produção de petróleo e gás natural devido ao alto custo de estimulação de um poço ou limpeza do 

equipamento impactado (ou no pior dos casos, a troca do mesmo), equipamentos danificados, em 

adição ao custo de produção perdida devido aos reparos. Deste modo, a deposição de incrustação é 

de vital importância para as empresas exploradoras e produtoras. 

2.1 Locais onde ocorrem problemas de incrustação no sistema de petróleo e gás  

 
Como citado anteriormente, o problema de incrustação pode ocorrer em qualquer momento 

em que o fluido produzido do reservatório contenha água. Inicialmente, a produção de um poço irá 

conter apenas hidrocarbonetos. Todavia, ao passo que aumente a extração destes hidrocarbonetos, 

o poço se torna maduro e, consequentemente, há um aumento significativo na produção de água; 

como resultado; temos um maior potencial para a formação de incrustação.  

Um diagrama simplificado para o sistema de produção de petróleo e gás é mostrado na figura 1. 
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FIGURA 1 – Esquema de produção de um poço 

 

Fonte: Notas de aula 

As principais áreas nas quais apresentam problemas de incrustação segundo DONALDSON, J. D.   

(2011): 

são: 

1. Reservatório 

Existem muitos campos nos quais injetam água do mar no reservatório para controlar a queda 

de pressão e maximizar a extração de hidrocarbonetos. A tabela 1 mostra a análise da água do mar 

e de várias outras águas de formação. Como pode ser visto, a grande maioria contém bário e 

estrôncio, no entanto, não contém nenhum tipo de sulfato; ao passo que a água do mar contém 

sulfato, mas não bário/estrôncio. Quando estes tipos de água entram na zona de interesse ou na 

área canhoneada do reservatório, pode ocorrer a precipitação do sulfato de bário ou do sulfato de 
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estrôncio (algumas vezes o sulfato de cálcio também). Normalmente não existe risco potencial para 

incrustação a partir da água de formação sozinha, porque de modo geral as condições de pressão e 

temperatura são as mesmas no reservatório, que, por definição são estáveis para a água de 

formação. 

Um caso particular é quando o poço produtor é canhoneado em diversas zonas produtoras 

diferentes. Isto pode levar a água da formação escoar para dentro por uma zona e a água do mar 

por outra. 

2. Parede dos tubos 

Os fluidos dentro de poços verticais sofrem uma mudança de temperatura e pressão; além 

disso, existe um grande potencial para a entrada de água da formação e água do mar em diferentes 

pontos da tubulação o que, tem como consequência uma mistura de fluidos dentro do poço, levando 

a uma possível geração de incrustações de sulfato. Ao passo que os fluidos produzidos escoam 

pelas tubulações, por qualquer tipo de completação de poços, até a superfície; uma mudança na 

temperatura e pressão é percebida. Isto pode acarretar em: 

A. Uma desestabilização da água natural da formação. Em vários poços, a água contém 

bicarbonato e é saturado com dióxido de carbono. Caso haja uma queda de pressão 

enquanto o fluido segue seu caminho até a superfície, então uma precipitação de carbonato 

de cálcio pode ocorrer. Além disso, a temperatura do fluido produzido pode cair ao longo de 

sua trajetória até a superfície até num ponto em que alguns minerais dissolvidos, como por 

exemplo, o sulfato de bário, possam precipitar. 

B. Uma desestabilização futura da água de formação ou da água do mar causando uma futura 

deposição de sulfato de bário, sulfato de estrôncio, etc. 

Válvula de segurança downhole 

 Esta válvula apresenta os mesmos riscos potenciais para incrustação como as descritas 

acima. Além disso,  uma vez que a válvula de segurança ocasiona uma restrição no diâmetro dos 

tubos do poço, existe uma queda de pressão significativamente grande e uma turbulência é então 

criada, dessa forma, uma possível desestabilização dos fluidos produzidos. 

3.1.Manifolds e linhas de fluxo submarinas  
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A produção offshore requer que os fluidos produzidos escoem através dos tubos do fundo do 

mar (na cabeça do poço) ou do manifold de volta até a unidade produtora. Este tipo de estrutura 

geralmente envolve o encontro de fluidos de diversos poços no manifold (conjunto de tubulações) 

submarino. O fluido resultante então, escoa por centenas de metros por um tieback (conexão entre 

um novo poço produtor e a unidade produtora) no leito marinho antes de ser levado à unidade 

produtora. Este longo tempo em que o fluido está escoando pelo tieback pode resultar num 

significativo resfriamento; o que pode acarretar numa precipitação de incrustação de sulfatos. 

4.Choke 

O choke é uma válvula de controle de redução da pressão ou do fluxo. Existe uma grande 

queda de pressão e turbulência nesta válvula uma vez que muitas tubulações são de 4 ½’’ enquanto 

o diâmetro do choke é de 1’’. Desta forma, uma possibilidade de formação de incrustação surge 

assim como descritos nos itens (2) e (3) somados com a agitação intensa induzida pela restrição de 

fluxo devido ao diâmetro menor desta válvula. 

5. Linhas de fluxo de produção 

Nas linhas de fluxo de produção pode ocorrer incrustação principalmente devido a problemas 

como: desestabilidade da água da formação devido à redução de pressão (causando incrustações) 

e segundo, pela mudança na temperatura dos fluidos produzidos. Alguns sistemas têm até 

resfriadores enquanto outros possuem trocadores de calor; o que podem favorecer a precipitação de 

incrustação; desestabilidade da mistura da água de formação com a água do mar devido à mudança 

de pressão e temperatura. Essas variações irão induzir a uma posterior precipitação de bário e 

sulfato de estrôncio. 

6. Separador de produção/ 7. Linhas de água / 8. Sistema de tratamento de efluentes 

Todas estas partes da produção de petróleo e gás natural podem experimentar problemas de 

incrustação similares àqueles descritos no item (5), o principal motivo é a variação inevitável de 

temperatura e pressão no sistema de efluentes. Em algumas unidades, com equipamentos com 

flotação de gás, a considerável agitação presente na unidade pode induzir a uma posterior 

desestabilidade. 
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Em algumas plataformas o sistema de dreno pode alimentar a água de chuva ou do mar para 

o sistema de efluentes de água, isto ocasiona uma mistura dessas diferentes águas incompatíveis 

(como mostrado na tabela 1) e levam a uma deposição de incrustação. 

TABELA 1 – Análise da água de formação em Mg/Litro 

 

Fonte: Notas de aula 

2.2 Mecanismo geral de formação de incrustação 

SANTANA e MANZELA (2016) evidenciam como deposição de incrustação é um processo de 

cristalização complexo. A grande maioria das águas naturais contém quantidades significativas de 

impurezas dissolvidas, nos quais estão presentes como íons. A combinação de alguns desses íons 

formam compostos que possuem baixa solubilidade na água. Quando a capacidade da água de 

dissolver íons é excedida (supersaturada), então esses compostos podem precipitar como sólidos. A 

extensão da supersaturação pode ser pensada como a força termodinâmica para a precipitação. 

Para que ocorra a cristalização de um componente da água é necessário que três condições 

sejam atendidas simultaneamente: 

a) Supersaturação 

b) Nucleação 

c) Tempo de contato adequado para o cristal crescer segundo FINK, Johannes Karl.(2011) 
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2.2.1 Supersaturação 

Uma solução é dita saturada caso esteja em equilíbrio com seu soluto. A supersaturação ocorre 

quando a solução contém concentrações maiores de componentes dissolvidos do que a 

concentração de equilíbrio, um figura esquemática do processo pode ser verificado na figura 2. Isto 

pode ser verificado por diversos motivos, tais como: 

A. Mudanças na temperatura da água; aumentando/diminuindo a temperatura da água pode 

desestabilizar a água e causar a formação de incrustação. 

B. Mudança no pH da água; aumentar o pH da água contendo íons vai desestabilizar o 

carbonato de cálcio e o óxido de ferro. 

C. Mudança da pressão; redução da pressão de CO2 da água produzida irá desestabilizar o 

carbonato de cálcio. 

D. Mudança na agitação. 

E. Mistura de diferentes tipos de água. 

F. Mudança na concentração do soluto segundo especialistas na área.  

 

FIGURA 2 – Estágio 1: solução supersaturada 

 

Fonte: Autor próprio 

O grau de supersaturação da solução nem sempre indica o que irá ocorrer em áreas localizadas. 
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2.2.2 Nucleação 

Nucleação é o inicio da formação de um precipitado, um processo esquemático pode ser 

observado na figura 3. Existem dois mecanismos: 

A. Nucleação Homogênea  

Não requer a presença de uma substância estranha. No entanto, não é um mecanismo usualmente 

realizado uma vez que dificilmente ocorre ambientes livres de nucleação estranha. 

B. Nucleação Heterogênea 

Requer a presença de uma substância estranha para ativar a nucleação, o que pode ser, por 

exemplo, incrustação externa ou produtos de corrosão; pontos de estresse na superfície do metal; 

locais de corrosão; arranhões na superfície do metal ou até mesmo pequenas partículas de sólidos 

suspensas.  

FIGURA 3 - Estágio 2: nucleação 

 

Fonte: Autor próprio 

O mecanismo de nucleação pode ser descrito como: 

A. Numa solução supersaturada, os íons individuais estão em constante movimento e se movem 

para dentro e fora da zona de influência de outros íons. 

B. Íons são eletricamente carregados e consequentemente são atraídos pela carga oposta e 

formam aglomerados. Esse grupo de íons é chamado de íons aglomerados e continuamente 

eles se formam e depois se quebram. 
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C. Caso estes aglomerados se tornem suficientemente grandes, então eles se tornam estáveis 

e, ao invés de se quebrarem, eles continuam a crescer e se tornam o que é chamado de 

cristais. 

D. A formação de cristais a partir dos aglomerados é conhecida como o processo de nucleação. 

Uma vez que a nucleação chegou ao estágio de cristal, este irá continuar a produzir cristais, 

reduzindo a supersaturação do sistema. 

2.2.3 Precipitados, crescimento de cristais e aderência 

Apesar da nucleação ocorrer na solução supersaturada, isso não significa que a incrustação 

aderente irá formar-se. Vários fatores influenciam na taxa de nucleação de cristais, dois aspectos 

bastante relevantes são:  

 

FIGURA 4 – Estágio 3: crescimento dos grãos 

 

Fonte: Autor próprio 

A. Tempo de contato: para as incrustações formarem após uma solução se tornar supersaturada 

e a nucleação tenha ocorrido, é necessário que haja tempo de contato suficiente entre a 

solução supersaturada e os locais de nucleação nas superfícies do metal. O tempo requerido 

depende do grau de supersaturação (quanto maior o grau, menor o tempo de contato), tipo de 

mineral (quanto menos solúvel, menor o tempo), temperatura, pressão e agitação. 

B. Crescimento de cristais: muitas das variáveis citadas acima têm influência no mecanismo e 

cinética do crescimento dos cristais. De modo geral, o processo ocorre em sítios específicos 
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na superfície do cristal (figura 3). A taxa de precipitação da formação de uma incrustação 

varia de acordo com a forma cristalina que o sólido adota. Outro fator de relevante 

importância é que a deposição da incrustação varia com o tempo, existe um contínuo 

processo de dissolução e re-precipitação na superfície, o que torna uma deposição gradual 

mais difícil de acontecer. Além disso, sob certas circunstâncias, embora uma grande 

quantidade de deposição seja formada, pouca ou até mesmo nenhuma incrustação aderente 

é depositada. Isto pode ocorrer devido ao efeito cinético e a morfologia do cristal, segundo 

especialistas na área. 

2.3 Tipos de incrustação encontrados no sistema de produção de petróleo e gás 

Os tipos de incrustação mais encontrados são:  

TABELA 2- Incrustações mais comuns 

Incrustações comuns Nomenclatura 

CaCO3 Carbonato de Cálcio 

BaSO4 Sulfato de Bário 

CaSO42H2O Gipsita 

FeCO3 Carbonato de Ferro 

FeS Sulfeto de Ferro 

NaCl Cloreto de sódio 

CaSO4 Sulfato de Cálcio 

SrSO4 Sulfato de Estrôncio 

 

TABELA 3 - Incrustações menos comuns 

Incrustações menos comuns Nomenclatura 

ZnS Sulfeto de Zinco 

PbS Sulfeto de chumbo 

CaF2 Fluoreto de Cálcio 

SiO2 Dióxido de silício 

Estes compostos são bastante diferentes quanto à solubilidade na água, como podemos 

observar na figura 5, onde para 1bbl de solução de sal temos quantidades variáveis dos diferentes 

compostos se solubilizando no mesmo. 
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Um bbl de solução de sal dissolve: 

FIGURA 5 – Solubilidade em solução salina

 

Fonte: Notas de aula 

2.3.1 Carbonato de cálcio (CaCO3) 

Incrustação do tipo de carbonato de cálcio é a mais comum encontrada no sistema de 

produção de petróleo e gás. Frequentemente contem até 20% de ferro ou carbonato de magnésio. O 

carbonato de cálcio resulta da combinação dos íons de cálcio com os de carbonato. O equilíbrio é 

complexo, mas pode ser resumido considerando duas equações (1) e (2). 

 

(1) 𝐶𝑎++ + 2(𝐻𝐶𝑂3
−) →   𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 

 

(2) 𝐶𝑎(𝐻𝐶𝑂3)2 →∆   𝐶𝑎𝐶𝑂3 + 𝐶𝑂2 ↑ + 𝐻2𝑂 

a)Efeito do CO2 

A presença de CO2 aumenta a solubilidade do CaCO3 na água. Ao passo que o CO2 em 

solução aumenta, a reação (2) se desloca para a esquerda resultando em menos precipitação 

enquanto o pH diminui. 

A quantidade de CO2 que irá dissolver na água é proporcional à pressão parcial de CO2. Caso 

a pressão do sistema ou a porcentagem de CO2 no gás aumente, a quantidade de CO2 em solução 

irá aumentar também. 
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O oposto da situação pode levar à formação de incrustação de CaCO3. Em qualquer 

momento em que haja uma queda de pressão no sistema, a pressão parcial de CO2 irá diminuir; 

CO2 irá sair da solução e consequentemente o pH da solução aumenta. 

b)Efeito da temperatura  

 O carbonato de cálcio tem um efeito reverso quanto à solubilidade relacionado a temperatura. 

Quando a temperatura aumenta, a solubilidade do CaCO3 diminui. Isso impacta diretamente no 

sistema de injeção de água onde a água gelada do mar ou outros tipos de fonte de água geladas 

são injetadas numa formação com temperatura elevada, assim como também ocorre nos trocadores 

de calor de produção. 

c)Efeito dos sais dissolvidos 

A solubilidade do CaCO3 aumenta conforme os sais dissolvidos aumentam, até um máximo de cerca 

de 20% de sais dissolvidos. Por exemplo, a solubilidade do CaCO3 em águas naturais é de cerca de 

100mg/L de CaCO3 ao passo que numa solução salina de NaCl é de 250mg/L, segundo 

especialistas na área. De acordo com a figura 6. 

FIGURA 6 – Curva de Solubilidade do CaCO3 conforme sais dissolvidos 

 

Fonte: KELLAND, MALCOM A.(2005) 

De modo geral, o potencial para aumento da incrustação de carbonato de cálcio depende de: 

aumento de temperatura; aumento do pH, pressão parcial de CO2 diminuir e do total de sólidos 

dissolvidos. 
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Apesar de ser um problema imenso no sistema de produção de petróleo e gás, é possível 

remover os depósitos de carbonato de cálcio (figura 7) pela aplicação  de soluções ácidas inibidoras, 

usualmente utilizando HCl. É frequente vermos na parte inicial de produção de um poço quando 

ocorre o water brakethrough da água de formação.  

FIGURA 7 – Exemplos de incrustação de carbonato de cálcio 

 

Fonte: Ademilson Ramos - 2015 “Incrustação saiba o que é e aprenda a evitar o seu prejuízo 

econômico”. 

2.3.2 Sulfato de bário (BaSO4) 

A mistura de dois tipos de água diferentes e que sejam incompatíveis geralmente causam a 

formação da incrustação de sulfato de bário, como por exemplo, a água do mar que possui 

2,900ppm de sulfato sem nenhum bário com a água de formação  que possa conter bário mas sem  

sulfato algum. A reação é a que segue: 

(3) 𝐵𝑎++ +   𝑆𝑂4
−−     →    𝐵𝑎𝑆𝑂4 ↓ 

Sulfato de bário é consideravelmente menos solúvel que qualquer outro composto de 

incrustação comumente encontrado. Ainda, ele é cerca de 25 vezes menos solúvel na água do que 

o carbonato de cálcio e é 1000 vezes menos solúvel na água que o sulfato de cálcio. 

Adicionalmente, diferente da maior parte das incrustações, a remoção química do sulfato de bário é 

difícil e caro. Nos campos de petróleo, sulfato de bário é, às vezes, depositado com outras 

incrustações diferentes como, por exemplo, carbonato de cálcio. Quando isso ocorre, é possível a 
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remoção da incrustação por meio da ação de ácidos que dissolvam o carbonato de cálcio e 

enfraqueçam a matriz, permitindo uma posterior remoção mecânica do sulfato de bário. 

A solubilidade do sulfato de bário na água é influenciada por vários fatores, tais como: 

A. Efeito da temperatura 

 A solubilidade aumenta levemente com a temperatura. Em águas destiladas a 25°C, cerca de 

2,3 mg/L BaS04 é dissolvido. A 100°C, cerca de 3,9mg/L dissolve, segundo especialistas na área. 

B. Efeito dos sais dissolvidos 

 A solubilidade aumenta na presença de sais minerais dissolvidos. Na água destilada a 25°C, 

cerca de 2,3 mg/L BaS04 dissolve, numa solução de NaCl 10%, a mesma temperatura, cerca de 

30,0mg/L dissolve, segundo especialistas na área. 

 A combinação do aumento da temperatura com a presença de sais na solução eleva 

significantemente a solubilidade. Com solução de NaCl 10% à 95°C, cerca de 65,0mg/L dissolve, 

segundo especialistas na área. O aumento de pressão também eleva um pouco a solubilidade do 

sulfato de bário na água. 

C. Incrustação radioativa 

 O elemento químico rádio pode estar presente na água da formação num campo de petróleo. 

Sua concentração é tão baixa que não se apresenta como perigoso por sua radioatividade. No 

entanto, o rádio pode precipitar-se como sulfato de rádio e com sulfato de bário (figura 8) gerar 

incrustações radioativas. Tais incrustações (denominadas NORM ou LSA) podem causar danos 

significativos à saúde. Um exemplo disso é quando esta incrustação é gerada no separador de topo. 

Nesta situação, remoção ou tratamentos para remediar são necessários e precisam de 

equipamentos de segurança apropriados.  
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FIGURA 8 – Exemplo de incrustação de BaSO4 

   

Fonte: Notas de aula 

2.3.3 Sulfato de estrôncio (SrSO4) 

 Estrôncio é frequentemente encontrado juntamente com o bário em diversas águas da 

formação. Como resultado, a incrustação de sulfato de estrôncio é encontrada em alguns campos de 

petróleo. Raramente este tipo de incrustação é encontrado sozinho, comumente é associado ao 

sulfato de bário. 

(4) 𝑆𝑟++    +      𝑆𝑂4
−− →     𝑆𝑟𝑆𝑂4 ↓ 

O sulfato de estrôncio apresenta características de solubilidade similar a do sulfato de bário, 

no entanto, é significativamente mais solúvel na água do que o sulfato de bário. Na água destilada a 

25°C, 2,3mg/L BaS04 dissolve; em contrapartida, o SrS04 dissolve 135,0mg/L, segundo especialistas 

na área. Os efeitos da temperatura e dos sais dissolvidos estão descritos abaixo: 

a)Efeito da temperatura 

A solubilidade do sulfato de estrôncio na água chega ao máximo na temperatura de 40°C, 

acima disso, a solubilidade diminui. 

b)Efeitos dos sais dissolvidos 

Assim como o sulfato de bário, a solubilidade do sulfato de estrôncio aumenta na presença de 

outros sais minerais. Na água destilada, como já vimos, 135,0mg/L SrSO4 dissolve; já numa solução 

10% de NaCl a 20°C, 630mg/L SrSO4 dissolve, segundo especialistas na área. 

2.3.4 Sulfato de cálcio (CaSO4) 

 A reação de precipitação do sulfato de cálcio é a seguinte: 

Cristais de 

incrustação de 

sulfato de bário 

bloqueando os 

poros 

Grãos de Quartzo 



31 
 

(5) 𝐶𝑎++   +   𝑆𝑂4
−− → 𝐶𝑎𝑆𝑂4 ↓ 

Nos campos de petróleo, o sulfato de cálcio se precipita como gipsita (CaSO4.2H2O) à baixas 

temperaturas e como anidrido (CaSO4) à altas temperaturas. A gipsita é mais comum para 

temperaturas abaixo dos 50°C, segundo especialistas na área. 

a)Efeito da temperatura 

 A solubilidade da gipsita aumenta até 38°C e depois esta diminui. 

b)Efeito dos sais dissolvidos 

 Sais dissolvidos numa concentração de até 15%, exceto os íons Ca++ e SO4
--, a solubilidade 

da gipsita e do anidrido aumenta. Concentrações mais altas que 15% de sais diminuem a 

solubilidade. Na figura 9, podemos observar que adicionando 15% de NaCl a uma água destilada irá 

triplicar a solubilidade da gipsita. 

FIGURA 9 – Solubilidade da gipsita numa solução de NaCl 

 

Fonte: KELLAND, MALCOM A.(2005) 

c)Efeito da pressão 

 Uma queda de pressão pode causar uma precipitação de CaSO4. 
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2.4 Prevenções de incrustação 

Assim como a maior parte dos problemas com os fluxos de fluidos, a incrustação pode ser 

prevenida ou controlada a partir de um gerenciamento ou então através de medidas de retificação 

uma vez que o problema já exista. Normalmente o custo de prevenção prova ser a melhor escolha. 

A prevenção da deposição de incrustações pode ser alcançada de diversas maneiras. Isso 

inclui: 

a)Prevenção de mistura de diferentes tipos de fonte água incompatíveis 

b)Remoção de íons de incrustação 

c)Controle dos parâmetros operacionais do sistema 

d)Tratamento químico 

A escolha de qual método deve ser usada ou a combinação de métodos geralmente é dada 

pelo custo econômico da operação associado a cada um deles. 

2.4.1 Desenho do sistema 

Considerações a respeito da prevenção de incrustação começam no estágio de Capex 

quando falamos de design do projeto. Planejamento cauteloso pode diminuir tratamentos de alto 

custo para prevenção, remediação ou até mesmo redesenho do sistema.  

As especificações do design devem incluir processos operacionais que impeçam a mistura de 

águas incompatíveis. Análises amostrais de água de poços individuais durante o estágio de 

perfuração ou completação devem ser obtidas. As informações obtidas a partir das amostragens são 

utilizadas para dar os dados de entrada nos softwares de prevenção de incrustação a partir de 

cálculos de probabilidade para a água do mar para cada poço juntamente com as possíveis 

combinações de águas de se misturarem. 

A maior parte dos tiebacks subaquáticos consiste em dois para produção ou duas linhas de 

fluxo. Com planejamento operacional é possível evitar a mistura de dois tipos diferentes de água 

através de restrições de qual poço produz em uma determinada linha de fluxo, mas isso apenas é 

possível se duas linhas de fluxo sejam utilizadas no design do projeto. As despesas para instalar 

duas linhas podem ser bem altas se considerarmos utiliza-las apenas prevenção de incrustação; no 

entanto, ter como opção duas linhas para prevenção de incrustação pode ser útil para projetar 
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múltiplas linhas de produção. Isto pode eliminar custos submarinos de manutenção ou de 

tratamentos. Todavia, ainda seria necessário tratar as incrustações no topo do poço quando os 

diferentes tipos de água se misturariam, segundo especialistas na área. 

Caso seja impossível evitar que águas incompatíveis se misturem, o desenho do sistema 

deve incluir métodos de aplicação de inibidores de incrustação, isto incluiria no projeto o uso de 

umbilicais para a produção subaquática nos manifolds ou na cabeça de poço. 

A água de um poço individual sozinha pode ter potencial para formar incrustação, neste caso, 

o umbilical na cabeça do poço deve se ligar a uma linha de transmissão de químicos que leve até o 

fundo do poço. Geralmente esta linha passa pela downhole safey valve e, em alguns casos, podem 

ira té o fim da tubulação de produção, dependendo de onde é esperado que se forme a incrustação. 

Tratamentos do tipo squeeze, estudados por GRAHAM 1995, (iremos explicar mais sobre 

este tema mais a frente) no estágio de completação é outro método de controle de incrustação no 

fundo do poço, no qual deve ser considerado durante o estágio de design caso um poço individual 

sozinho demonstre potencial para formação de incrustação. Ainda que este método demonstre 

proteção apenas por um determinado limite de tempo, deve ser considerado para projeções futuras.  

Muitas vezes, como o objetivo de manter a pressão no reservatório, é realizado a injeção de 

água. Em unidades offshore é utilizada a água do mar, o que pode levar à formação do sulfato de 

bário, como já foi citado anteriormente. É necessário, então que haja uma tecnologia de de-

sulfatação para remoção do sulfato da água do mar. Esta tecnologia é composta por membranas 

com nano filtros capazes de reduzir o nível de sulfato de 2900ppm para 60ppm ou menos. Isto pode 

reduzir imensamente as chances de formação de incrustação. No entanto, este método tem um 

custo inicial de instalação muito alto, utilização de um grande espaço na plataforma e manutenção 

cara. Alguns locais como o mar do norte e a oeste da África já instalaram estes equipamentos, 

segundo especialistas na área. 

2.4.2 Parâmetros operacionais do sistema  

 Uma prática operacional muito comum para prevenção de incrustação é impedir a mistura de 

águas incompatíveis, como já foi discutido na secção anterior. Separar os poços pela química da 

água (poços diferentes para fontes de água diferentes) é uma técnica usada também para 

prevenção, todavia, as operações frequentemente preferem separar os poços produtores a fim de 
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obter o fluxo máximo, mantendo diferentes pressões em diferentes linhas de produção. Além disso, 

também é preferível separar os poços da seguinte maneira; poços com HC por uma linha de 

produção e poços produzindo água por uma linha diferente. Deve-se manter em mente que a 

segregação pela química da água para prevenir incrustação não é a principal preocupação quanto 

aos parâmetros operacionais e as opções de restrição da área podem ser limitadas. 

 Existem diversos fatores termodinâmicos, como por exemplo, temperatura e pressão, que 

podem deixar a água numa condição de instável. Frequentemente esses parâmetros são 

controlados, o que pode reduzir a probabilidade de formação de incrustação. Um exemplo disso é o 

efeito da temperatura na precipitação da incrustação de carbonato de cálcio. De modo geral, existem 

trocadores de calor ou vasos de calor num sistema de produção, nos quais ajudam na separação de 

petróleo/água. Abaixando a temperatura destes vasos podem diminuir ou eliminar a formação de 

incrustações. Outro exemplo é o controle da liberação do gás CO2 do líquido ou o controle do flash. 

Essa separação do gás por flash pode criar áreas turbulentas, o que aumenta o potencial para 

incrustação. A perda de CO2 aumenta o pH da água, o que pode iniciar a deposição de carbonato. 

Dessa forma, o controle da pressão pode prevenir a formação de incrustação, segundo especialistas 

na área. 

2.4.3 Tratamento com químicos 

2.4.3.1 Teoria de como funciona os diferentes mecanismos 

A maioria dos inibidores químicos interrompe o ciclo de formação da incrustação ou impedem 

os cristais a aderirem à superfície. 

FIGURA 10 - Processo de formação da incrustação e locais de atuação dos inibidores 

 

Fonte: Autor próprio. 
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 Inibidores de incurstação podem funcionar de uma ou mais formas que as listada a seguir: 

A. Interferindo no processo de nucleação 

 Os tipos de inibidores que atuam na nucleação se espalham por difusão no líquido para 

alcançar os íons aglomerados tanto no substrato líquido como no substrato sólido. Os inibidores dos 

íons são grandes o suficiente para quebrar a incrustação dos íons aglomerados e previnem seu 

crescimento futuro até o tamanho crítico onde os cristais se formariam. Na formação dos cristais 

pode ser prevenido para que a incrustação não ocorra. Um bom íon inibidor de incrustação precisa 

possuir um tamanho apropriado mas ainda sim possuir uma boa taxa de difusão na água, segundo 

especialistas na área. 

B. Interferindo no crescimento dos cristais 

O crescimento dos cristais ocorre nos sítios ativos nos quais ocupam uma pequena 

porcentagem da superfície dos cristais. Um bom inibidor do crescimento dos cristais possui uma 

forte afinidade com estes sítios ativos e são capazes de realizar a difusão ao longo da superfície até 

outro sítio ativo. Este tipo de inibidor tem de ser suficientemente pequeno para ser capaz de realizar 

isto, todavia suficientemente grande para não ser absorvido pelos cristais em crescimento. Caso 

este último ocorra, existe uma única vantagem que é a formação de uma incrustação macia e de 

mais fácil remoção. 

C. Pela modificação da superfície do cristal 

 Moléculas nas quais não modificam nem a nucleação nem o crescimento dos cristais são 

capazes de serem absorvidas fortemente à superfície dos cristais e previnem que um cristal se una 

à outro. Esta ação é análoga à ação de dispersantes em depósitos orgânicos. 

2.4.3.2 Tipos de inibidores de incrustação 

 Existem três tipos principais de inibidores de incrustação em uso em operações de petróleo e 

gás natural: 

A. Ésteres de fosfato 

Este grupo é geralmente bastante efetivo à taxas de dosagens baixas para todos os tipos de 

incrustação e efetivas em altas concentrações de salmouras. Todavia, possuem uma limitação que é 

a baixa eficiência à temperaturas acima de 98°C uma vez que a hidrólise destes ésteres começam a 
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ocorrer a uma taxa significativa e a ligação carbono – oxigênio é quebrada. Quando isto ocorre, o 

produto perde efetividade e a precipitação de ortofosfato pode ocorrer. 

Sua estrutura geral é a seguinte: 

FIGURA 11 – Estrutura geral dos ésteres de fosfato 

 

Fonte: KELLAND, MALCOM A(2005) 

B. Fosfonatos 

Fosfonatos são efetivos à altas temperaturas (até 160°C), no entanto a temperatura ideal 

depende da particularidade de cada um. Eles possuem uma vasta aplicabilidade nos campos de 

petróleo. 

Alguns fosfonatos possuem a tendência, especialmente quando o pH está muito alto, a 

precipitar-se na presença de níveis altos de íons Ca2+ e Mg2+. Assim como nos outros tipos de 

inibidores, isso depende da temperatura, pH, concentração de fosfonato e concentração de cátions 

bivalentes como o Ca2+. Fosfonatos especiais foram desenvolvidos para eliminar este problema, no 

entanto, este problema de precipitação pode ser usado como uma vantagem em aplicações de 

squeeze onde o produto é intencionalmente precipitado na formação com o objetivo de aumentar a 

vida de squeeze. 

A estrutura típica de um fosfonato é a seguinte: 
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FIGURA 12 – Estrutura típica de um fosfonato 

 

Fonte: KELLAND, MALCOM A(2005) 

 

C. Polímeros  

Existem diversos polímeros anti-incrustantes baseados em polímeros como o acrilato, metil-

acrilato, sulfonato de vinil, copolímeros, etc. Algumas vezes os fósforos estão incluídos na estrutura 

do polímero e isso simplifica na determinação da concentração do polímero na solução. 

As várias permutações dos monômeros, peso molecular, organização nas cadeias,etc., 

fornecem um número ilimitado de variações de polímeros com diversos graus de efeitos anti-

incrustantes.  

Polímeros geralmente tem a maior estabilidade térmica dos inibidores e, por isso, irá 

funcionar a temperaturas bem altas. Alguns polímeros, no entanto, estão sujeitos a degradação 

quando submetidos a temperaturas similares as dos fosfonatos. 

Similar aos fosfonatos, a precipitação de sais de magnésio e cálcio são desvantagens para 

alguns polímeros. Normalmente, polímeros que contenham monômeros de sulfonatos oferecem 

melhor compatibilidade às concentrações altas de cálcio (e melhor estabilidade térmica), no entanto 

são mais caros. 

Alguns exemplos de estrutura dos polímeros estão listados na figura 13: 
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FIGURA 13 – Estrutura molecular de alguns polímeros 

 

Fonte: KELLAND, MALCOM A (2005) 

2.5 Remediação das incrustações 

2.5.1 Remoção mecânica 

A remoção mecânica é usada para remover os danos causados pelas incrustações. A 

efetividade do método é diretamente proporcional à textura das incrustações presentes no local, 

onde quanto mais macio , mais fácil sua remoção.  

Os três métodos mais utilizados são: 

A. Milling 

B. Impact Hammer Removal  

C. Mechanical fluid jetting 

2.5.1.1 Milling 

Um dos métodos mecânicos utilizados para remover incrustação das tubulações é chamado 

de Milling. O método emprega um motor hidráulico junto a diversos pedaços de cascalho, onde o 

Coiling tube é usado para enviar a energia do fluido ao motor hidráulico. O método é muito efetivo, 

no entanto, pode ser drasticamente lento dependendo da espessura e dureza da incrustação. Uma 

desvantagem do método são seus custos em locais de difícil acesso, onde navios especiais são 

necessários para realizar o trabalho. Um exemplo disso é na cabeça do poço submarina e em 

tiebacks remotos. 
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2.5.1.2 Impact Hammer Removal 

 Este método consiste no uso de uma ferramenta similar a britadeira, causando repetidos 

impactos enquanto gira para melhor remoção da incrustação. Como consequência, a incrustação é 

removida em partículas grandes do que quando comparado ao método de Milling, dificultando sua 

remoção. Outra desvantagem é que para realizar esta operação, é necessário uma intervenção total 

no poço. 

2.5.1.3 Mechanical fluid jetting 

É um método mecânico no qual usa um fluido bombeado sob pressão. O jato age como uma 

ferramenta de múltiplos orifícios que pode remover fisicamente incrustações macias. Pequenas 

bolhas são criadas quando o fluido passa através dos orifícios onde se colapsam no impacto com a 

incrustação. Este efeito de cavitação geralmente é insignificante no fundo do poço devido à alta 

pressão hidrostática. Normalmente para estes casos são utilizados aditivos a fim de aumentar a 

eficiência do método na remoção.  

A melhora na eficiência é explicada pelo fato de serem adicionadas partículas abrasivas de 

sólidos no mesmo jato de areia utilizado para limpar estruturas metálicas. Uma pasta de abrasivos 

metálicos, normalmente entre um e cinco por cento, é adicionado ao jato. Estes sólidos podem ser 

simples como areia ou então mais complexos como esferas de vidro. Este método aumenta 

dramaticamente a eficiência do mesmo, no entanto, como é de se esperar, torna-se muito abrasivo 

para a tubulação. Sendo necessário então extremo cuidado às condições do equipamento. 

2.5.1.4 Quando utilizar a remoção mecânica  

Os métodos de remoção são largamente utilizados para os casos em que a incrustação foi 

formada na tubulação ou nas linhas de fluxo. No entanto, não pode ser utilizada quando a mesma se 

formou dentro ou perto da área do poço (wellbore area). Quando é observado uma situação dessa, 

dois outros métodos são utilizados: re-perfuração (utilizado apenas quando a única outra alternativa 

é abandonar o poço) e fraturamento (utilizado como técnica alternativa de estimulação para poços 

com base em terra). 

2.5.2 Remoção química 

As remoções químicas são normalmente mais fáceis e menos custosas de serem utilizadas 

do que as remoções mecânicas. Funcionam melhor em incrustações porosas uma vez que é 
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necessário a superfície de contato para sua eficiência. Além disso, é essencial saber a composição 

da incrustação para que o correto aditivo químico seja utilizado. 

Incrustações solúveis em ácido são removidas quimicamente por tratamento com uma 

solução de ácido hidroclorídrico, fórmico ou acético. A solução de ácido é então bombeada para a 

área afetada pela incrustação e é absorvida. Normalmente o processo varia de duas a oito horas 

para absorver, dependendo da temperatura operacional. Muitas vezes, é adicionado também 

anticorrosivos para proteger as estruturas metálicas. Como resultado: é notada uma boa eficiência 

nos carbonatos e nos sulfetos; em contrapartida, as incrustações de sulfatos e sílica não reagem 

bem à solução ácida. 

Conversores são utilizados para remover a incrustação de sulfato de cálcio. Estes materiais 

convertem a incrustação de gesso para carbonatos e hidróxidos, quebrando sua parte cristalina na 

formação da incrustação. As partículas finas são então removidas do sistema ou tratadas com 

ácidos para solubilizarem-na. 

Dissolvers ou quelantes são utilizados para remover todos os tipos de incrustação exceto à 

sílica. Estes materiais formam complexos fortes, removendo os cátions da incrustação e 

interrompendo a formação de sua fase cristalina. São aplicados como uma solução, mas é 

necessário um tempo de aplicação bem longo.  
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3.CORROSÃO 

3.1 Contextualização 

Na indústria do petróleo há vários fenômenos, como asfaltenos, parafinas e incrustações que 

afetam a eficiência e produção de um poço. Porém a ameaça mais nociva e responsável por altos 

custos tanto na produção quanto na perfuração é a corrosão. A corrosão presente na indústria de 

petróleo é conhecida como corrosão eletroquímica. Segundo Herbert H. Uhlig no livro “The 

Corrosion Handbook 2011 

“ a corrosão é a destruição de um metal por uma reação química ou eletroquímica com o 

ambiente”. Diferente de outras reações químicas, a corrosão é irreversível. No momento em que o 

metal se desprende da superfície, o equipamento se encontra danificado e passível à corrosão.  

É estimado que o gasto anual das operadoras de óleo e gás se encontra na casa de dez 

bilhões de dólares em escala mundial com assuntos relacionados a corrosão. Para exemplificarmos 

os altos custos da corrosão na indústria de petróleo, simulemos a corrosão na coluna de produção. 

Basicamente, a coluna de produção consiste em uma tubulação que se encontra a vários 

quilômetros abaixo do mar, responsável por extrair o petróleo do reservatório. A corrosão nessa 

região pode causar um rompimento na parede da coluna e por sua vez o vazamento do óleo na 

região anular do poço. Caso esse processo ocorra teríamos gastos incalculáveis no possível 

derramamento de óleo. Para impedirmos o acidente citado teríamos que substituir a coluna corroída. 

Os gastos envolvidos nessa operação consistem no valor bruto do novo material e os gastos em 

relação ao tempo de operação de troca, uma vez que muitos equipamentos nas plataformas de 

petróleo são alugados e literalmente o desperdício de tempo pode ser entendido como desperdício 

de dinheiro.  

Agora se considerarmos em uma tubulação de gás sob uma cidade ou uma tubulação de óleo 

próxima a um rio, os custos devido à corrosão são bem maiores do que custos de reparo. Também 

existe o risco de processos legais e a possibilidade de danos irreparáveis no meio ambiente. 

Exatamente por esses fatores, as operadoras têm a responsabilidade e o dever de se precaver e 

analisar a fundo possíveis pontos passíveis a corrosão nos projetos de exploração e produção. 
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3.2 Problemas da Corrosão 

Detecção, monitoramento e controle são fatores que temos que considerar para atingirmos a 

máxima vida útil de equipamentos com custo mínimo e com o máximo de segurança. A corrosão 

pode acontecer em qualquer parte do sistema, desde o poço de produção até a refinaria. Para 

precavermos perante a corrosão, primeiramente temos que entender o problema. Os metais não são 

encontrados na natureza como substâncias puras. Em geral os metais são encontrados na forma de 

óxidos. No caso do ferro, sua forma mais comum na natureza é a hematita (Fe2O3). O ferro é 

transformado em aço com a adição de energia. Com o gasto dessa energia, o aço tende a retornar a 

sua forma mais comum, a hematita. Essa energia é o que gera a corrosão. Ou seja, todo o processo 

de corrosão pode ser considerado como um ciclo de refino-corrosão. A energia é adicionada nos 

processos de refino e expelida nos processos de corrosão. Logo, podemos entender que a corrosão 

é um processo natural na qual todos os metais refinados estão suscetíveis.  

3.3 Mecanismos da corrosão. 

O processo de corrosão eletroquímica ocorre no que chamamos de célula de corrosão. 

Basicamente, a célula de corrosão consiste em uma solução e um metal condutor, um cátodo e um 

ânodo (figura 14). Para entendermos mais especificamente como a corrosão ocorre temos que 

entender como os metais são compostos. Metais são compostos de microestruturas de grãos, como 

pode ser observado na figura 14. Devido à diferença de potencial elétrico dos grãos, há a formação 

de cátodos e ânodos. Em outras palavras, a microestrutura dos metais causa uma diferença de 

potencial no metal, que possibilita a movimentação de elétrons e a liberação de íons. Temos que 

entender o funcionamento da célula de corrosão como um fenômeno simultâneo e cíclico de 

processos os quais descreveremos mais adiante. 

FIGURA 14 – Mecanismos da corrosão 

  

Fonte: Autor próprio 
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3.3.1 Mecanismo do ânodo 

 

O processo começa no ânodo, com a liberação do íon de ferro 𝐹𝑒++ na solução condutora, 

como podemos ver na figura 15. É nesse momento que ocorre a perda significativa de metais. Esse 

processo é chamado de oxidação. A reação para o ferro é a seguinte:  

 

                             (6)   𝐹𝑒Á𝑡𝑜𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜 → 𝐹𝑒Í𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝐹𝑒𝑟𝑟𝑜
++ + 2𝑒𝐸𝑙𝑒𝑡𝑟𝑜𝑛𝑠

−                  

 

FIGURA 15 – Mecanismos da ânodo 

 

 

Fonte: Autor próprio 

3.3.2 Mecanismo do cátodo  

Simultaneamente os dois elétrons frutos da dissociação do átomo de ferro são deixados no 

metal e se dirigem ao cátodo. No cátodo, acontece uma reação aonde os elétrons são aceitos pelo 

eletrólito como podemos notar na figura 16. Essa reação é chamada de redução.  
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FIGURA 16 – Mecanismos da cátodo 

 

Fonte: Autor próprio 

No cátodo, há a possibilidade das seguintes reações: a reação de evolução de hidrogênio ou 

a absorção de oxigênio. Existem outras possíveis reações, porém elas acontecem com uma 

frequência bem menor. Logo, a equações mais comuns seriam: 

                         (7) 𝟐𝑯ì𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒈ê𝒏𝒊𝒐
+ + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔

− → 𝑯𝟐                                   

                            (Favorecida em ambientes ácidos) 

 

                             (8) 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔
− → 𝟒𝑶𝑯−                                    

                    (Favorecida em ambientes ricos em oxigênio) 

 

Para completar a equação da célula de corrosão, temos que considerar a equação (6) do 

ânodo citada anteriormente. Logo teríamos as reações completas favorecidas para ambientes 

ácidos e para ambientes ricos em oxigênio respectivamente: 

                               (7) 𝟐𝑯ì𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒈ê𝒏𝒊𝒐
+ + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔

− → 𝑯𝟐                              

 

                  (6)𝑭𝒆Á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐 → 𝑭𝒆Í𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐
++ + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔

−                         

 

 

           (9) 𝑭𝒆Á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐 +   𝟐𝑯ì𝒐𝒏𝒔 𝒅𝒆 𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒈ê𝒏𝒊𝒐
+ → 𝑭𝒆Í𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐

++ + 𝑯𝟐 ↑             
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E, 
 
                                 (8) 𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔

− → 𝟒𝑶𝑯−                                  

 

             (6)  𝟐𝑭𝒆Á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐 → 𝟐𝑭𝒆Í𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐
++ + 𝟐𝒆𝑬𝒍𝒆𝒕𝒓𝒐𝒏𝒔

−                        

 

 

 (10) 𝑭𝒆Á𝒕𝒐𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐 +  𝑶𝟐 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 → 𝟐𝑭𝒆Í𝒐𝒏 𝒅𝒆 𝑭𝒆𝒓𝒓𝒐
++ + 𝟒𝑶𝑯− → 𝟐𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒙í𝒅𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒐𝒔𝒐

       

 

No processo de corrosão em ambientes ricos em oxigênio, há a produção de uma substância 

amarelo alaranjada, mais conhecida como ferrugem. Essa ferrugem é basicamente o retorno do 

ferro à sua forma natural e comumente encontrada na natureza, o 𝐹𝑒2𝑂3 . A formação deste 

composto se dá pela oxidação do oxido ferroso com a formação do hidróxido férrico sofrendo 

posteriormente desidratação. O processo descrito é regido pelas equações a seguir: 

          (11) 𝟒𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟐𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒙í𝒅𝒐 𝒇𝒆𝒓𝒓𝒐𝒔𝒐
+ 𝑶𝟐 + 𝑯𝟐𝑶 → 𝟒𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒙í𝒅𝒐 𝒇é𝒓𝒓𝒊𝒄𝒐

     

                       (12) 𝟒𝑭𝒆(𝑶𝑯)𝟑𝑯𝒊𝒅𝒓𝒐𝒙í𝒅𝒐 𝒇é𝒓𝒓𝒊𝒄𝒐
→ 𝑭𝒆𝟐𝑶𝟑"𝒇𝒆𝒓𝒓𝒖𝒈𝒆𝒎" + 𝟔𝑯𝟐𝑶             

Como na extração de petróleo, na maioria dos casos não há a presença de oxigênio, a 

reação de evolução de hidrogênio é mais encontrada. Se por alguma razão tivermos a presença de 

oxigênio no sistema a reação de absorção de O2 se fará presente. 

3.3.3 Eletrólito 

As reações mencionadas só irão se realizar em presença de um meio aquoso e condutor em 

contato com uma superfície metálica. O meio aquoso necessário se chama eletrólito. A função do 

eletrólito é a conexão do cátodo e ânodo para possibilitar a transferência de elétrons e assim o 

desenvolvimento da reação. O eletrólito mais comum na indústria de petróleo é a água. A 

condutividade da água irá depender de poço pra poço. Dependendo da formação rochosa, dos 

minerais e sais encontrados no reservatório, a água pode ser mais condutora ou menos condutora. 

Essa relação é diretamente proporcional, ou seja, quantos mais sais presentes na formação, mais 

condutora será a água e assim a ocorrência de problemas de corrosão se torna mais presente.  
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Uma vez descritos os elementos necessários para uma célula de corrosão e a função que os 

mesmos desempenham, temos que entender que o processo é cíclico e simultâneo. Os processos 

descritos não ocorrem separadamente, ou seja, todos os mecanismos são interdependentes e 

coexistentes. Não há a possibilidade de corrosão sem algum desses mecanismos. Logo a 

aceleração ou desaceleração em quaisquer desses mecanismos irá afetar a reação de uma forma 

geral. Um exemplo seria um fenômeno conhecido como “engarrafamento” na região catódica. Na 

região do cátodo há a formação de hidroxilas (𝑂𝐻−) ou gás hidrogênio (𝐻2). Caso não haja nenhuma 

possível reação com esses elementos produzidos, os mesmos irão formar um filme na região 

catódica. Esse filme irá diminuir a produção de novos gases de hidrogênio ou hidroxilas e irá 

retardar a reação de corrosão como um todo. Esses fenômenos pode ser analisado na figura 17. 

 

 

FIGURA 17 – Eletrólito 

 

Fonte: Autor próprio 

 

Os produtos desenvolvidos para combater a corrosão atuam na inibição do desenvolvimento 

desses mecanismos. Iremos descrever a atuação dos inibidores de corrosão mais a frente, tanto ao 

desenvolvimento deste capítulo quanto na avaliação do combo inibidor. 

 

3.4 Fatores que afetam a corrosão 

 A reação de corrosão depende de fatores que podem ser divididos em três grupos: efeitos 

físicos como temperatura, pressão e velocidade; a composição do eletrólito fatores como pH, sais e 
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condutividade; e a composição dos gases presentes no sistema, oxigênio, gás carbônico e outros 

compostos. Nessa monografia iremos avaliar cada um desses itens separadamente. 

3.4.1 Efeitos físicos 

Os principais efeitos físicos são a temperatura, pressão e a velocidade do fluido presente no 

meio sujeito à corrosão. Primeiramente iremos analisar os efeitos da temperatura. Com o aumento 

da temperatura, as solubilidades dos sais presentes irão aumentar. Se tivermos carbonatos de cálcio 

ou magnésio, com o aumento da solubilidade teremos mais dióxidos de carbono dispersos, portanto 

o processo de corrosão aumentará. Como regra geral, a velocidade da reação de corrosão irá 

dobrar a cada 80 graus célsius.  

Já com o aumento da pressão teremos mais gases dissolvidos no sistema e 

consequentemente à taxa de corrosão irá aumentar. Iremos explicar a relação entre a presença de 

gases dissolvidos e a taxa de corrosão ao longo da monografia. 

Por último analisaremos a velocidade do fluido. Geralmente o aumento da velocidade do 

fluido em contato com a superfície metálica, gera um aumento na taxa de corrosão generalizada e 

diminui a corrosão localizada conhecida como pitting. Iremos detalhar os tipos de corrosão 

futuramente. Em outras palavras, quanto mais rápida a velocidade do fluido, menos tempo a reação 

de corrosão possui para fazer a dissolução de íons, transferência de elétrons e produção de gases 

ou hidroxilas em um mesmo local pontual, segundo especialistas na área. 

 

3.4.2 Composição do eletrólito 

 

3.4.2.1 Condutividade 

O papel do eletrólito é a conexão da célula de corrosão. Logo quanto mais condutor é o 

eletrólito presente no sistema, maior será a capacidade de transferência de elétrons e, portanto mais 

rápida será a corrosão. 

 

3.4.2.2 pH 
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O pH refere-se à caracterização ácida ou básica do meio. Essa caracterização se dá por meio 

de uma escala de 0 à 14. Meios ácidos apresentam valores de 0 à 6, ambientes básicos possuem 

valores entre 8 e 14 e o índice 7 é representa um ambiente neutro.  

O índice de pH representa uma função logarítmica de base 10, como podemos ver em sua 

fórmula: 

(13) 𝑝𝐻 =  −𝐿og 10[𝐻+] 

Esse aspecto significa que, em razões práticas, cada variação unitária na escala de pH 

representa a variação de uma dezena na concentração de 𝐻+ do ambiente.  

O efeito do pH em relação corrosão depende do material metálico em estudo. A variação de 

pH não interfere a corrosão em metais nobres. Em metais ricos em características oxidas, como 

alumínio e zinco, o meio ambiente neutro dificulta a corrosão. Já a corrosão no ferro se dá em 

ambientes ácidos. Esses efeitos distintos acontecem devido à forma de reação de cada metal em 

relação à célula de corrosão. Para o ferro, por exemplo, em ambientes alcalinos é formada uma 

camada de hidroxilas que retardam a corrosão em ambientes com o pH alto. Como na indústria 

petrolífera é usado aços de liga ferrosa, é preferível trabalharmos em ambientes alcalinos. 

 

3.4.3 Gases dissolvidos 

Como regra geral, quanto maior a concentração de gases dissolvidos, maior é o perigo devido 

à corrosão. Inclusive o principal fator responsável por corrosão da indústria de petróleo é a 

dissolução de gases no sistema. 

 

3.4.3.1 Oxigênio 

Como já citado, a presença de oxigênio gera severos problemas de corrosão. Até mesmo em 

concentrações pequenas o oxigênio pode causar corrosão, principalmente combinado com H2S e 

CO2. O oxigênio pode favorecer a corrosão de dois modos: como despolarizador ou como oxidante. 

O oxigênio pode reagir com as gotículas de hidrogênio formadas no cátodo. Essa reação destrói a 

camada de gases que estavam se consolidando e retardando a reação. Esse fenômeno é conhecido 

como a depolarização. Outra forma de favorecer a corrosão é quando o oxigênio toma a forma de 
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oxidante. Esse fenômeno já foi exposto na monografia e é responsável pela produção de hidroxilas e 

da ferrugem no processo de corrosão. 

Em suma, oxigênio representa um grande perigo à corrosão. Essa substância pode atuar de 

forma ativa, sendo o responsável pela corrosão, ou de forma passiva, destruindo filmes protetores e 

facilitando a corrosão. Por sorte, não é comum termos oxigênio em reservatórios e poços de 

produção. Os oxigênios presentes nas rochas sedimentárias estão na forma de óxidos e não tem a 

capacidade de corrosão semelhante ao composto puro. Todavia, em processos de refino ou de 

separação há a possibilidade de inserção de O2 no sistema. 

 

3.4.3.1 Dióxido de carbono 

Dióxido de carbono é 36 vezes mais solúvel na água do que o oxigênio. Essa dissolução 

produz ácido carbônico que abaixa o pH e facilita a corrosão. A solubilidade do dióxido de carbono 

depende da temperatura, pressão e composição de gases presentes na água, porém estudos 

mostram problemas devido à presença de CO2 relatados com pressões parciais abaixo de 30 psi. 

Basicamente o íon de carbonato 𝐶𝑂3
− se liga com o íon de ferro, acelerando a corrosão. Esse tipo de 

corrosão é conhecido como sweet corrosion. 

 

3.4.3.1 Sulfeto de Hidrogênio 

A corrosão causada por 𝐻2𝑆 é conhecida como sour corrosion. Sulfato de hidrogênio é 70 

vezes mais solúvel em água do que oxigênio. Essa substância representa um sério problema na 

indústria petrolífera, pois ele causa corrosão por três fenômenos: ataque ácido, ataque galvânico e 

ataque de hidrogênio. Cada fenômeno será esmiuçado a seguir respectivamente.  

Na presença de água, o sulfeto de hidrogênio se dissolve em um ácido fraco. O íon de 

enxofre se liga com o íon de ferro, facilitando a corrosão. Esse fenômeno é conhecido como ataque 

ácido. 

O sulfeto de ferro produzido no ataque ácido é um dos compostos mais insolúveis conhecidos 

e tende à se depositar na superfície metálica. Ao se conectar à superfície metálica, o sulfeto de ferro 

tem a característica de se comportar como um excelente cátodo. Como a camada de sulfeto de ferro 
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geralmente não é uniforme e contínua, a deposição desse composto favorece a formação de várias 

células de corrosão. Esse fenômeno é conhecido como ataque galvânico. 

Outro fenômeno desencadeado pelo 𝐻2𝑆 é o ataque de hidrogênio. Na presença de íons de 

enxofre, há uma redução na taxa de formação de moléculas de hidrogênio dos átomos. Logo, na 

presença de íons de enxofre, há uma maior concentração de átomos de hidrogênio na superfície do 

metal, facilitando assim a corrosão.  

 

3.5 Tipos de corrosão 

A corrosão pode se manifestar de várias formas. A forma mais comum é a perda uniforme de 

metal, porém na indústria de petróleo, a perda de metal, em sua grande maioria, acontece de forma 

discreta em pits, ou em formas generalizadas. Metais podem se romper devido à corrosão sem 

nenhuma perda de metal evidente. Então é essencial o conhecimento das possíveis formas de 

corrosão na indústria petrolífera. 

A corrosão pode se manifestar de sete formas: 

A. Corrosão Uniforme; 

B. Corrosão Galvânica; 

C. Concentração da célula de corrosão; 

D. Pitting; 

E. Corrosão Intergranular; 

F. Corrosão de Stress; 

G. Erosão/Corrosão. 

 

3.5.1 Corrosão uniforme 

 Esse tipo de corrosão ocorre quando o ânodo e o cátodo mudam de localização 

repetidamente pelo metal. Essa mudança de localização facilita uma corrosão uniforme que ao 

passar do tempo afina o metal de forma homogênea.  

 A corrosão uniforme é o tipo de corrosão que destrói a maior quantidade de metal. No 

entanto, o ataque uniforme não é tão preocupante, uma vez que, em laboratório, podemos estimar 

com alto grau de certeza a vida útil do material sob esse tipo de corrosão. Problemas inesperados 

devido à esse tipo de corrosão são raros. 
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3.5.2 Corrosão Galvânica 

A corrosão galvânica ocorre quando temos dois metais de natureza distintos em contato com 

um mesmo eletrólito. Esse esquema citado é conhecido como “casal bimetálico”. 

A taxa de corrosão no metal mais reativo é aumentada e a taxa no metal menos reativo é 

diminuída. O metal mais reativo se torna o ânodo e o metal menos reativo se torna o cátodo. Esse 

fenômeno é conhecido como célula galvânica. 

Esse princípio é comumente utilizado na indústria, como forma de proteção à corrosão. Uma 

vez que a perda de metal ocorre no ânodo, o metal mais reativo sofre a perda de material enquanto 

o metal menos reativo é conservado.  Por exemplo, quando temos cobre e ferro imersos em água 

salina. O ferro, por ser mais reativo irá perder material e o cobre será conservado. 

No processo de soldagem é comum termos esse tipo de corrosão. Quando metais são 

soldados, como na coluna de produção, por exemplo, é possível termos uma diferença na 

microestrutura dos metais. A diferença de polaridade causada pela má soldagem pode causar a 

criação de uma célula galvânica, facilitando assim a corrosão. 

 

3.5.3 Concentração da célula de corrosão 

A corrosão pela concentração de células de corrosão se dá pela diferença de composição de 

íons no eletrólito. No eletrólito, encontramos íons dissolvidos de forma não uniforme, ou seja, há 

áreas em que temos uma maior concentração de íons e há áreas com baixa concentração de íons 

dissolvidos. Em áreas com alta concentração de íons a corrosão se dará de forma mais intensa, pois 

essa área será o cátodo para a área de baixa concentração de íons. 

Esse tipo de corrosão pode acontecer em diversas situações. Um bom exemplo presente nas 

atuais plataformas de petróleo é no flotador. O flotador é um equipamento responsável pelo 

tratamento da água produzida na plataforma de petróleo. Basicamente o equipamento, usa o 

conceito de diferença de gravidade especifica para separar os compostos mais leves da água 

produzida. Nesse equipamento temos a interface entre água e ar. Na interface a composição de 

oxigênio dissolvido na água é maior do que na parte inferior do equipamento. A diferença de 

composição do eletrólito cria uma concentração de células de corrosão na região próxima à interface 
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e facilita a corrosão na parte rica em oxigênio, pois como já vimos o oxigênio favorece fortemente a 

corrosão. 

 

3.5.4 Pitting 

A corrosão via pitting é a mais difícil de predizer, além de ser a mais complexa na forma de 

agir. Nesse tipo de corrosão a área de perda de material, ou seja, o cátodo é fixado em uma área 

localizada. Toda a força e energia do processo de corrosão será atuada em uma área localizada e a 

corrosão nesse ponto se dará de forma demasiadamente severa em comparação à corrosão geral 

do sistema. A área localizada é conhecida como “pit”. Os pits podem ser extensos e rasos ou 

estreitos e fundos. A forma mais prejudicial ao metal na indústria de petróleo é quando os pits se 

dão por forma estreita e profunda, pois o risco de perfuração do metal é severamente maior. 

A ocorrência de pitting se dá pelo favorecimento pontual e localizado de alguma área na 

superfície metálica. Quando aplicamos produtos anticorrosivos em um sistema, muitas vezes o 

produto não se adere á todos os pontos da superfície metálica, deixando alguns pontos passiveis à 

corrosão. Em metais cromados, há a presença do cromo em sua composição. O cromo evita à 

corrosão por ser pouco reativo. Locais com baixa concentração de cromo são passiveis à corrosão. 

Em ambos os casos o tipo de corrosão presente se dará por meio de pitting. 

 

3.5.5 Corrosão intergranular 

 Basicamente a corrosão intergranular acontece devido à estrutura do metal. Esse tipo de 

corrosão ocorre na fronteira dos grãos presentes na microestrutura dos metais ao invés dos próprios 

grãos em si. Há processos para evitar a corrosão intergranular. Basicamente, na manufatura do 

metal, podemos evitar a presença de metais muito suscetíveis à esse tipo de corrosão na 

microestrutura da liga metálica com tratamentos adequados. Infelizmente ligas que passaram por 

esses tratamentos são relativamente mais caras, mas essenciais para a indústria de petróleo.  

 

3.5.6 Corrosão de stress 

 A corrosão de Stress, como o próprio nome diz, se refere à corrosão gerada pelo estresse no 

sistema. Basicamente é a junção de efeitos corrosivos físicos e químicos que não iriam acontecer 



53 
 

independentemente. Ou seja, em caso de repouso a corrosão não iria se fazer presente e sem a 

corrosão a tubulação não iria sofrer estresse. São efeitos dependentes e mutualísticos.  

Basicamente o stress expõe uma determinada liga do metal à corrosão que por sua vez gera 

mais estresse devido à ação da corrosão na liga exposta. Podemos considerar um ciclo vicioso que 

danifica cada vez mais o material metálico. 

 

3.5.7 Erosão/Corrosão 

A maioria dos metais possui uma camada de proteção composta de substancias menos 

reativas perante a corrosão. Um exemplo já citado nessa monografia foi aços cromados. Esses aços 

possuem o cromo como ativo de proteção do metal. 

A corrosão por erosão se dá quando temos um ataque erosivo que destrói essa camada de 

proteção expondo o aço à corrosão. Como já citado anteriormente, vimos que nesses casos é 

tradicionalmente encontrada a corrosão por pitting. A erosão primária geralmente se dá por um 

ataque físico, ou seja, um choque de corpos estranhos na superfície metálica. Na indústria de 

petróleo a erosão por corrosão se dá pelo choque de cascalhos no fluido de perfuração ou mesmo 

por bolhas de gás, sejam elas de gases produzidos ou operações de estimulação de poço como 

gas-lift.  

Outro exemplo deste tipo de corrosão presente na indústria de petróleo é o desgaste em 

bombas pneumáticas. Na separação do óleo presente na própria plataforma de petróleo, há a 

utilização de bombas a fim de adequar a pressão e otimizar os processos de separação. Na 

presença de gases, as bombas não funcionam adequadamente e muitas vezes necessitam reparos 

constantes devido ao impacto e desgaste do equipamento. Esse fenômeno é conhecido como 

cavitação. A cavitação gera a corrosão por erosão o que desgasta ainda mais os equipamentos e 

pode gerar altos custos de manutenção. 

 

3.6 Prevenções à corrosão 

Segundo FINK, Johannes Karl.(2011), podemos prevenir sistemas metálicos na indústria de 

petróleo, basicamente por quatro meios: materiais de construção; revestimentos protetores; proteção 

catódica; e tratamento químico. É essencial para qualquer engenheiro de petróleo entender o 
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funcionamento de cada método, exatamente por essa razão iremos detalha-los individualmente. 

Visto que iremos fazer uma análise de um combo químico anticorrosivo e anti-incrustante, iremos 

nos aprofundar no método de prevenção químico.  

 

3.6.1 Materiais de construção 

Aços carbono são os mais utilizados na indústria de petróleo, especialmente em 

equipamentos como colunas de produção, tubos, tanques e vasos. Para situações aonde 

necessitamos de um material mais resistente temos algumas opções como ligas ferrosas (aço 

inoxidável, aço martensítico e aço duplex) ou ligas não ferrosas (ligas à base de níquel e cobre). 

 A justificativa de ligas mais caras, só é coerente quando se comparado com os custos de 

manutenção. Geralmente são usadas ligas mais caras em produções offshore, em outras situações 

ligas mais baratas geralmente são mais atrativas. 

 A escolha do material de fabricação é feita na etapa de design do projeto. Essa decisão 

comtempla estudos metalúrgicos, estudos de produção e avaliação de empresas prestadoras de 

serviço e empresas responsáveis por injeção de produtos químicos. Mesmo considerando todos 

esses fatores a corrosão provavelmente irá acontecer, pois é impossível prever quais tipos de 

substancias irão entrar em contato durante toda a vida útil do equipamento. Logo a aplicação de 

outros métodos de prevenção é imprescindível para uma longa vida útil do sistema. 

 

3.6.2 Revestimentos protetores 

 Um revestimento pode ser definido como um material, liquido ou em pó, que solidificado se 

adere de forma continua à uma superfície a fim de protege-la. Para essa monografia, iremos estudar 

a aplicação de um revestimento dentro de tubos, também conhecidos como forros.  

 É obrigatório que os revestimentos sejam flexíveis, resistentes à impactos e ataques 

químicos, impermeáveis e que tenham uma boa aderência à temperatura de trabalho do sistema 

aplicado. Podemos classifica-los em dois grandes grupos: Revestimentos inorgânicos e 

revestimentos orgânicos. 
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 Podemos dividir os revestimentos inorgânicos em dois subgrupos: revestimentos de sacrifício 

e revestimentos de não sacrifício. Os revestimentos de sacrifício se utilizam da célula galvânica para 

a proteção da superfície metálica. O esquema de funcionamento para esse material já vou descrito 

nessa monografia, mas em suma, o revestimento protetor é desgastado por ser mais reativo que a 

superfície metálica protegida. Já os revestimentos de não sacrifício são materiais não reativos à 

corrosão e impermeáveis. Basicamente esse material impede o contato direto do eletrólito com a 

superfície metálica protegida. Um exemplo tradicional é a cerâmica. Apesar de muito cara, a 

cerâmica é um revestimento muito eficaz contra a corrosão. 

 Os revestimentos orgânicos são basicamente resinas e polietilenos. Devido à sua fragilidade, 

esses revestimentos são limitados por uma pequena espessura e geralmente são utilizados como 

um reforço aos revestimentos inorgânicos. O principal problema do revestimento orgânico é a 

resistência à choques físicos. Devido à sua fragilidade, choques destroem o revestimento e anulam 

sua capacidade de proteção, segundo especialistas na área. 

 

3.6.3 Proteção Catódica 

 A proteção catódica consiste na aplicação de uma corrente de energia externa diretamente na 

superfície metálica. O objetivo da aplicação dessa corrente de energia é opor a descarga de energia 

oriunda da corrosão transformando toda a superfície metálica protegida em um cátodo. Para muitos 

sistemas a quantidade de energia externa necessária é imensa. Nesses casos, ao invés da 

aplicação acontecer no cátodo, é mais pratico conectar uma placa de ferro à entrada positiva de um 

gerador favorecendo a formação de um ânodo e a entrada negativa do gerador seria conectada na 

superfície metálica protegida. Desse modo a corrente de energia transforma toda a superfície 

metálica protegida em um cátodo. Esse método é comumente utilizado na proteção de tanques de 

carga. 

 

3.6.4 Tratamento químico 

 O tratamento químico se dá por meio de aplicação de inibidores de corrosão. Por definição, 

um inibidor é um composto que quando aplicado em um sistema, retarda ou até mesmo para uma 

reação química. Logo analogamente, um inibidor de corrosão é um composto que quando aplicado 
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em um sistema, retarda de forma muito eficiente à corrosão. Os inibidores de corrosão podem ser 

divididos em dois grupos: orgânicos e inorgânicos. 

 

3.6.4.1 Inorgânicos  

 Podemos classificar os inibidores inorgânicos em três categorias: inibidores anódicos, 

catódicos e neutralizantes. Os inibidores anódicos reduzem a corrosão ao romper as reações 

eletroquímicas nos ânodos presentes na superfície metálica. O principal fenômeno gerado pelo 

inibidor é o passivating. Esse fenômeno consiste na mudança de reatividade da superfície metálica 

para uma característica mais nobre. Essa mudança de característica faz com que a superfície 

metálica seja menos reativa e, portanto menos suscetível à corrosão. Já inibidores catódicos 

reduzem a corrosão por meio da formação de um filme ou uma camada protetora. Essa camada 

evita o contato tanto do oxigênio quanto do hidrogênio dissolvido no eletrólito e assim evita a 

corrosão. Os inibidores catódicos são menos eficientes do que os anódicos, logo os mesmos são 

menos utilizados. Estudos demonstram que a combinação de inibidores catódicos e anódicos resulta 

em uma eficiência aumentada, porém infelizmente nem os inibidores catódicos e anódicos não são 

compatíveis com sistemas de gás e óleo e portanto, não são utilizados na indústria de petróleo.  

 A terceira classificação para inibidores é o grupo de inibidores neutralizantes. Esse grupo 

químico se combina com o componente responsável pela corrosão e inibe sua atuação no sistema. 

Nessa categoria encontramos sequestrantes de oxigênio, como o sulfito de sódio, que reduz a 

concentração de oxigênio, geralmente usado em poços de injeção de água. Nessa categoria 

também encontramos compostos que interagem com dióxidos de carbono e reduzem a atuação 

corrosiva nos sistemas.  

 

3.6.4.2 Orgânicos  

 Inibidores orgânicos de corrosão são produzidos à base de carbono com adição de nitrogênio, 

enxofre e fosforo. Os inibidores orgânicos não podem ser definidos como anódicos ou catódicos, 

uma vez que eles atingem a superfície do metal como um todo. Logo, a inibição causada por esses 

compostos orgânicos é realizada através de uma barreira protetora aderida em toda a superfície 

metálica. 
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 A primeira camada do inibidor orgânico com a superfície metálica tem que se aderir 

fortemente com o metal. Essa adesão pode ser feita via uma carga elétrica, uma reação química e 

ou uma adesão física. A partir da segunda camada em diante, a adesão física é a principal 

responsável pela fixação do inibidor orgânico. 

 A maioria dos inibidores de corrosão orgânicos é composta de longas cadeias de carbono 

com grupos funcionais amnióticos, essa configuração confere o desenvolvimento de duas principais 

secções com características distintas na própria molécula. Uma secção da molécula apresenta 

característica polar e o corpo carbônico apresenta uma zona apolar e solúvel em hidrocarbonetos. 

Logo, o método de adesão tradicional acontece com a ligação da parte polar da molécula com a 

superfície metálica. Essa adesão é favorecida pelas as forças de Van de Waals entre o composto 

metálico e a secção polar. Essa adesão influencia diretamente na eficiência do inibidor, quanto 

maior é a força atrativa entre os compostos, mais eficiente é o inibidor. 

 O método de adesão proporciona uma segunda barreira de proteção. Como já evidenciamos, 

a primeira barreira é a adesão entre a parte polar com a superfície metálica. A segunda é a 

produção de uma zona hidrofóbica causada pela parte não polar da molécula. Como o próprio nome 

diz, essa zona evita presença de água nas redondezas da superfície metálica, uma vez que a água 

é polar e o carbono no corpo da molécula inibidora é apolar.   

 Logo, como foi discutido no inicio desse capitulo, o impedimento de qualquer etapa da célula 

de corrosão, interrompe a corrosão como um todo. No caso dos inibidores de corrosão orgânicos a 

etapa evitada é a presença do eletrólito junto à superfície metálica baseado nas camadas de 

proteção do metal.  Porém vários fatores irão definir a eficiência do inibidor. O tipo de grupo polar, o 

número de átomos de atração e o tamanho da cadeia carbônica são definidos segundo as 

características do sistema que necessita proteção. Para definirmos se um inibidor de corrosão é 

eficiente ou não, temos realizar testes de eficiência, esses testes serão descritos no capitulo do 

desenvolvimento de um inibidor de corrosão comercial mais adiante. 

 

3.6.4.3 Características físicas dos inibidores de corrosão 

 J.R. BECKER em “Corrosion and Scale Handbook”, 1998, indica que inibidores de corrosão 

comerciais geralmente são compostos de 25% a 45% de ativo e de 75% a 55% de solvente. Ou 

seja, a parte atuante que realmente inibe a corrosão representa somente metade do volume total do 
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inibidor comercial. Em um litro de produto, geralmente 500 ml atuam na inibição da corrosão. Os 

restantes 500 ml são uma mistura de solvente com surfactantes que muitas vezes inibem outros 

tipos de problemas como emulsões e formação de espumas. 

 A principal característica física que afeta a eficiência de um inibidor de corrosão é a 

solubilidade do produto em água e em hidrocarbonetos. A solubilidade não afeta somente a 

capacidade do inibidor em formar a barreira protetora, mas também controla a capacidade do 

inibidor se deslocar até as zonas suscetíveis à corrosão. Os inibidores de corrosão podem ser 

divididos em três grupos ao analisarmos a solubilidade: solúvel em água, solúvel em óleo, e de 

solubilidade limitada. Os inibidores solúveis em água são geralmente mais persistentes do que os 

inibidores solúveis em óleo. Persistência é a característica que define a força de adesão da barreira 

protetora. Quanto maior é a persistência, menor é a chance do inibidor ser lavado pra fora do 

sistema. Os inibidores de solubilidade limitada são os mais persistentes, porém sua baixa 

solubilidade impossibilita a facilidade no transporte do inibidor até a área suscetível à corrosão. 

 As barreiras protetoras formadas pelos inibidores de corrosão são surfactantes, logo essa 

característica lhe confere a tendência de promover emulsões e espumas em sistemas água/óleo. 

Logo, antes de indicarmos um produto para a aplicação em um campo de produção de petróleo, é 

de responsabilidade do desenvolvedor do inibidor fazer testes de emulsão e formação de espuma 

nas condições operacionais do campo de produção. 

 Outra avaliação necessária que é levada em conta na indicação de um inibidor de incrustação 

para um campo de produção de petróleo é a compatibilidade com outros compostos químicos 

aplicados no sistema. Uma vez que a gama de produtos químicos utilizados na indústria de petróleo 

é enorme, é necessário avaliar o sistema como um todo. É necessário fazer uma investigação em 

cada ponto de contato entre diferentes produtos químicos, uma vez que há uma grande 

possibilidade dos compostos serem insolúveis e incompatíveis. Essa incompatibilidade gera perda 

de eficiência em ambos os tratamentos e, portanto o sistema pode ficar prejudicado e suscetível à 

vários riscos operacionais podendo ocasionar até mesmo uma parada na planta de produção. 

 Segundo ARAI (2010), os inibidores de corrosão tem uma faixa de temperatura na qual a 

eficiência é garantida. Uma vez que a temperatura operacional mude e fique fora da faixa de 

temperatura especificada no produto, a eficiência do produto é comprometida. Essa situação gera a 

queda na eficiência e dependendo do tempo de exposição, também pode gerar um rearranjo 
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molecular no inibidor de corrosão. Esse rearranjo prejudica o sistema, pois gera um composto 

polimerizado também conhecido como gumming que desestabiliza o sistema como um todo. É 

essencial que o inibidor resista às variações de temperatura durante o tempo de produção, não 

somente para manter o sistema protegido, mas também para evitar os problemas desencadeados 

pela degradação molecular, segundo especialistas na área. 
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4 AVALIAÇÃO DO COMBO FANTOFT-6C 

O objetivo deste procedimento experimental é apresentar um produto com as características 

que sejam capaz de inibir incrustação e corrosão nos sistemas onde for aplicado, conforme critérios 

de qualificação para inibidores de corrosão e incrustação definidos em protocolos específicos do 

Centro de Pesquisas da Petrobras, Cenpes. 

A utilização do produto indicado não poderá acarretar dificuldade no tratamento dos fluidos 

produzidos e tratados na planta de processamento do FPSO. O produto será aplicado nos poços AB 

e CD, interligados a FPSO na bacia do Espírito Santo. A dosagem mínima a ser injetada é 10 ppm e 

a dosagem máxima 100 ppm. 

Ao longo do capítulo foi realizado uma série de testes para determinar a eficiência do produto, 

a compatibilidade com a água de formação e  também a dosagem recomendada para o combo 

Fantoft-6C nestes poços. 

Além disso, a análise da água utilizada para preparar a solução salina sintética em todos os 

ensaios foi retirada do campo ABC, conforme especificações da tabela 4. 

TABELA 4 – Composição da água de formação do campo ABC na bacia do ES. 

 

Água 

Acetato 14 mg/L 
Alcalinidade 115 (mg HCO3 -/L) 

Bario 194 mg/L 
Butirato <1,0 mg/L 
Cálcio 4680 mg/L 
Cloreto 82784 mg/L 

Estrôncio 616 mg/L 
Formiato <1,0 mg/L 
Lactato <1,0 mg/L 

Magnésio 1040 mg/L 
Potássio 370 mg/L 

Propionato 15 mg/L 
Sódio 49700 mg/L 

Sulfato 1,8 mg/L 
Salinidade 136470 (mg NaCl)/L 

pH 6,5 - 

 
Abaixo seguem os procedimentos empregados na avaliação do produto Fontoft-6C. 
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4.1 Teste de estabilidade térmica 

Para asseguramos a estabilidade térmica do produto em questão para uso no campo, foi 

coletado uma amostra e foi deixada numa centrífuga com o intuito de avaliar se o produto 

permanecia homogêneo ao longo de grandes períodos de tempo. 

Neste teste, o produto Fantoft-6C foi colocado em exposição por um período de 8 horas em 

ciclos de temperaturas de dez graus célsius negativos, à temperatura ambiente e aos cinquenta 

graus célsius. Este procedimento foi repetido ao longo de um período de duas semanas e as 

amostras foram observadas para averiguar a formação de precipitados, observação para saber se 

os componentes ativos saíram de solução, ou a separação de fases de solventes. Embora esse 

teste não apresente exatamente as mesmas condições na qual o produto estaria sujeito no campo, é 

um método eficiente para compreendermos a estabilidade do produto. Este processo foi usado como 

um primeiro passo para os testes de desempenho. 

Após a amostra ser mantida em centrífuga por 1 mês em ciclos de temperatura, podemos 

observar, em todos os casos, que o produto manteve-se estável. É de se notar, também, que a 

amostra permaneceu homogênea, sem nenhuma evidência de gelificação, precipitação ou mudança 

de fases ( vide figura 18). 

FIGURA 18 – Amostra em duplicata do produto Fantoft-6C, após teste de estabilidade. 

Fonte: Autor próprio 

 
  O produto Fantoft-6C foi submetido a um ciclo de temperatura de -10°C, 25°C e 50°C durante 

1 mês e a amostra permaneceu homogênea, sem nenhuma evidência de gelificação, precipitação ou 

separação de fases. 
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4.2 Bubble Cell Partitioning Test 

Este teste nos fornece se o produto será capaz de separar a camada de hidrocarbonetos da 

salmoura e prevenir a corrosão em áreas estagnadas onde muito pouca ou nenhuma mistura está 

presente. Normalmente é utilizado para estudar áreas de velocidade baixa, o que resulta em fluxo 

estratificado onde a água pode se acumular. Um esquema do bubble test pode ser visto na figura 

19. Neste teste o produto é dosado diretamente na fase oleosa ao passo que as medidas de 

corrosão são realizadas através do LPR (Linear polarization resistance) na fase aquosa. 

FIGURA 19 – Equipamento para Bubble test 

Fonte: Autor próprio 

 

4.2.1 Bubble test  

Para este teste uma mistura de 40% de salmoura sintética foi usada com 60% de óleo 

sintético (querosene) com a fase de hidrocarbonetos. Foi feito uma corrida de linha base de 4 horas 

antes da dosagem do produto, ambas as camadas foram aspergidas com o CO2 antes do início da 

linha base, enquanto que durante o teste a solução é coberta com o CO2 a fim de diminuir a 

agitação. Nota-se que uma velocidade de agitação baixa é mantida apenas para manter o equilíbrio 

térmico, mas de forma a não promover a mistura das duas fases.  

 

 

Sonda LPR Tubo para CO2 

 

Fantoft 6C 

Salmoura 

Sintética 
Hidrocarboneto 

Manta de 

aquecimento 
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TABELA 5 – Condições usadas no teste bubble test 

Temperatura (°C) 80°C 

Corte de água 40% 

Tipo do óleo Sintético (querosene) 

Velocidade de 
agitação(rpm) 

100 rpm 

Gás para a purga CO2 

Pressão de CO2 Atmosférica 

Material do eletrodo C1018 

Dosagem (ppm) 25, 35 ppm (fluidos 
totais) Fonte: Autor próprio 

Os resultados podem ser observados na figura 20 . Depois de uma linha base de 4 horas, o 

produto foi injetado na fase do óleo sintético e uma queda imediata da taxa de corrosão pode ser 

observada. Este resultado era esperado, devido a alta natureza de particionamento dos 

componentes ativos do produto. Como pode ser visto na tabela 6, o inibidor dosado a 25 ppm, 

propiciou uma porcentagem de proteção superior a 92% e o inibidor dosado a 35  ppm, propiciou 

uma porcentagem de proteção superior a 97%. 

 

FIGURA 20 – Resultado do bubble partitioning test 

Fonte: Autor próprio 
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TABELA 6 -   Resultado do bubble test partitioning 

Produto 
Dosagem 
(ppm) 

Última hora de teste 

mmpy mmpy % 
Prot. 

mmpy % Prot. 

Fantoft-6C 25 4.9 0.5 90.8 0.4 92.3 

Fantoft-6C 35 4.7 0.2 96.8 0.1 97.3 

Fonte: Autor próprio 

4.2.1 Bubble test – Acid flowback test 

Ainda, foi realizado um segundo ensaio a fim de simular as condições em uma situação de 

flowback ácido. Este teste foi realizado com 100% de salmoura sintética, com adição de 258 ppm de 

ácido acético. Além disso, o pH da salmoura foi ajustado para pH 2 por meio da utilização de ácido 

clorídrico diluído. Uma vez que é esperado que este pH baixo resulte em uma linha base de alta taxa 

de corrosão, altas dosagens de produto foram avaliadas, no entanto, uma curva de resposta de 

dosagem será gerada para mostrar a dosagem mais baixa, que é necessária para se obter uma 

proteção suficiente. As condições utilizadas para simular as condições Flowback ácido para este 

teste estão apresentadas na tabela 7 abaixo. 

TABELA 7 – Condições para o bubble test – acid flowback test 

 

Temperatura (°C) 65°C 

Corte de água 100% 

Tipo do óleo N/A 

Velocidade de 
agitação(rpm) 

100 rpm 

Gás para a purge CO2 

Pressão de CO2 Atmosférica 

Material do eletrodo C1018 
 Dosagem (ppm) 0, 100, 250 ppm (fluidos totais) 

Fonte: Autor próprio 
 

Os resultados podem ser observados na figura 21. A taxa de corrosão  da linha base para o baixo 

pH da salmoura (pH= 2) foi muito mais elevado do que para as condições padrões do “partitioning 

bubble test”. Após uma linha base de 3 horas, o inibidor foi dosado dentro da célula e foi observada 

uma queda imediata da taxa de corrosão. Foram dosados 100 e 250 ppm de inibidor. Observam-se 

ganhos muito pequenos de desempenho com doses mais elevadas para esta aplicação. Como pode 
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ser visto na tabela 8,  a dosagem de 250 ppm deixou cair a taxa de corrosão de ~10 mmpy, 

resultando em uma proteção superior a 98% sob estas condições. 

 
FIGURA 21 – Acid flowback conditions resultados 

 
Fonte: Autor próprio 

 

TABELA 8 – Resultados do bubble test em condições de flowback ácido. 

Fonte: Autor próprio 

Foi realizado um Bubble teste e após uma linha base de 4 horas, o produto foi injetado  e 

observou-se uma queda imediata da taxa de corrosão. O inibidor dosado a 35 ppm, uma proteção 

superior a 97%. 

 

4.3 Rotating Cage Autoclave (RCA) Test 

A fim de obter  o desempenho do produto Fantoft-6C como inibidor de corrosão sob 

condições de alto cisalhamento, foi realizado o teste RCA. O teste , além de submeter os cupons de 

Produto 
Dosage
m 
(ppm) 

Linha base 8 h depois da dosagem Última hora de teste 

 Mmpy  Mmpy % Prot.  mmpy % Prot. 

Fantoft-6C 100  16.2  0.4 97.3  0.4 97.5 

Fantoft-6C 250  13.1  0.2 98.2  0.2 98.4 

Fantoft-6C 100ppm 

Fantoft-6C 250ppm 
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metal  a um cisalhamento elevado, também reporduz as condições do campo ABC , uma vez que a 

pressão do gases ácidos  pode ser aplicada aos fluidos para coincidir com a do campo. A montagem 

do equipamento pode ser vista na figura 22. 

 

FIGURA 22 – Montagem do equipamento RCA 

 

Fonte: Autor próprio. 

Este teste foi realizado a fim de obtermos a performance do produto sob tensão de 

cisalhamento que simula uma velocidade de fluxo na face dos cupons. No RCA, quatro cupons com 

a metalurgia desejada são colocados dentro da gaiola, que é montada sobre um eixo de rotação. 

Este conjunto é então colocado em um vaso pressurizado com uma entrada de gás e um termopar 

de temperatura, juntamente com os fluidos específicos do ativo a ser testado. RCA é um ensaio de 

perda de peso, em que o peso dos cupons são medidos antes e depois do teste  e a taxa de 

corrosão calculada com base na área de superfície disponível no cupom. Os cupons são 

posteriormente inspecionados quanto a presença de pitting na superfície. 

 

Os testes RCA’s foram feitos em 90% de salmoura, na presença de 10% de hidrocarboneto 

sintético. Os fluidos do teste foram desoxigenados com CO2 por 2 horas, antes do início do teste. Os 

testes foram realizados por 5 dias a uma temperatura de 116°C, com uma pressão parcial de CO2 de 
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25 psig e os cupons foram rotacionados a uma taxa equivalente a uma taxa de cisalhamento de 100 

Pa. Foi realizado também um teste da taxa de corrosão em um branco ( sem a aplicação do inibidor). 

 

TABELA 9 - Condições do teste de RCA 

Temperatura (°C) 116°C 

Corte de água 90% 

Tipo do óleo Sintético 

Velocidade de 
agitação(rpm) 

100 Pa 

Gás para a purga CO2 

Pressão de CO2 25 psig 

Duração do teste 5 dias (120 horas) 

 
Dosagem (ppm) 

100, 200, 250 ppm 
(fluidos totais) 

Fonte: Autor próprio 

As taxas de corrosão dos cupons após completarem 5 dias de teste foram calculadas e 

podem ser observadas na tabela 10. A taxa de corrosão do branco sob condições do RCA, 

destacadas na tabela 9, foi ~75 mmpy. Fotografias dos cupons do branco após o teste mostram o 

ataque em forma de pitting podem ser observadas nas figuras 23 e 24. Como pode ser visto nos 

dados da tabela 10, o inibidor foi capaz de proporcionar uma proteção maior que 95% com a 

dosagem de 200 ppm, durante o período de 5 dias de teste. Os cupons de todos os testes  podem 

ser vistos nas figuras 23 e 24.  

TABELA 10 – Taxa de corrosão calculada no teste de RCA 

Produto Dosagem 
(ppm) 

Corr. Taxa 
(mpy) 

% 
Proteção 

Branco 0 74.82 N/A 

 

Fantoft-6C 

100 4.2 94.4 

200 2.6 96.5 

250 3.7 95.1 

Fonte: Autor próprio 

Todos os cupons foram inspecionados em um microscópio pra avaliar a corrosão localizada. 

Como podem ser observados nas figuras 23 e 24, alguns defeitos na superfície foram detectados na 

análise microscópica. No entanto, as dosagens mais elevadas do inibidor (250 ppm) na avaliação 

RCA, mostrou uma superfície muito mais uniforme, sem pitting. 
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FIGURA 23 – Fotografia dos cupons do teste RCA – branco (acima face frontal, abaixo face traseira 

do cupom) 

 

 

Fonte: Autor próprio 

 

 

FIGURA 24 – Fotografia dos cupons do teste RCA – dosagem de 250ppm (acima face frontal, 

abaixo face traseira do cupom). 
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Fonte: Autor próprio 

Fantoft-6C - 250 ppm 

 

Fantoft-6C - 100 ppm Fantoft-6C - 200 ppm 
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4.4 Teste de Estabilidade em alta temperatura 

Este teste tem como objetivo provar que o produto puro será estável sob exposição curta ou 

longa de tempo a altas temperaturas. Desta forma, a estabilidade do Fantoft-6C foi testada ao longo 

de 21 dias e a 93,33°C. Nota-se que, para evitar a evaporação do material, 100 psi de N2 foi 

adicionado ao recipiente durante o teste. 

Como pode ser visto na figura 25 , a amostra envelhecida não apresentou nenhuma evidência 

de precipitação, separação de fases, ou mudança de cor, provando que ela é estável em alta 

temperatura.  

 

 

FIGURA 25  - Resultado do teste de estabilidade em alta temperatura 

Fonte: Autor próprio 

 

 

Fresca Envelhecida 
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Além disso, para nos certificarmos que não houve qualquer efeito na performance de 

corrosão, o bubble test partitioning nas mesmas condições apresentadas na tabela 5. Neste caso, 

tanto as amostras frescas como as envelhecidas foram dosadas as 35ppm na fase de 

hidrocarboneto. Os resultados do experimento podem ser visto na tabela 11 e na figura 26 , onde 

claramente mostra que não houve nenhuma alteração de desempenho como resultado da exposição 

à alta temperatura. 

FIGURA 26 – LPR bubble test partitioning, após o produto ter sido envelhecido 

 

Fonte: Autor próprio 

TABELA 11 – Resultados de estabilidade a altas temperaturas – bubble test 

 
Produto 

 
Dosagem 

(ppm) 

Última hora de teste 

m
m
p
y 

mmpy % Prot. mmpy % Prot. 

Fantoft-6C - 

fresca 
35 4

.
6 

0.18 96.1 0.1 97.2 

Fantoft-6C 

envelhecida 
35 4

.
7 

0.14 96.9 0.1 97.6 

Fantoft-6C 

envelhecida 
35 4

.
9 

0.17 96.6 0.1 97.5 

Fonte: Autor próprio 
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 A amostra foi submetida a alta temperatura (93°C) durante 21 dias. A amostra envelhecida 

não apresentou nenhuma evidência de precipitação, separação de fases, ou mudança de cor, 

provando que ele é estável a alta temperatura. Ainda, para provar que não houve qualquer efeito na 

performance de corrosão, foi realizado um bubble teste dosando 35 ppm do produto fresco e 

envelhecido, e as amostras tiveram uma porcentagem de proteção de 97%. 

4.5 Testes de tendência a emulsão 

Este teste tem como objetivo garantir que o produto não irá causar qualquer formação de 

emulsão adicional que não seja a emulsão natural formada entre a salmoura e o óleo na ausência 

do produto químico sob recomendação. 

O teste de tendência a emulsão foi conduzido colocando 100 mL de salmoura sintética e 100 

mL do QAV-1 (querosene) em frascos de 250 mL e adicionando 250 ppm do Fantoft-6C em cada 

frasco (esta dosagem é tipicamente a maior encontrada em campo). A mistura foi agitada a 2400 

rpm por 30 segundos, com um agitador mecânico, e a emulsão foi imediatamente vertida em proveta 

de 250 mL graduada. A altura de cada camada de emulsão foi registrada em 1, 5, 10 e 60 minutos. 

 Os resultados dos testes de tendência à emulsão podem ser observados nas figuras 27 e 28. 

Pode-se observar uma grande formação de emulsão com separação de fases não muito lentas. No 

entanto, é importante destacar que a separação foi mais rápida quando realizado à temperatura de 

60°C ( temperatura de operação dos separadores). Desta forma, a performance do Fantoft-6C não 

deve impedir as operações de campo uma vez que os testes no laboratório se apresentaram numa 

faixa aceitável. 

FIGURA 27 – Salmoura/Querosene (50:50) : A) Branco B) 250 ppm de Fantoft-6C à 25°C C)250 

ppm de Fantoft-6C à 60°CFotos registradas a 1 e 5 minutos após agitação da solução. 

Fonte: Autor próprio 
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FIGURA 28 – Salmoura/Querosene (50:50) : A) Branco B) 250 ppm de Fantoft-6C à 25°CC)250 ppm 

de Fantoft-6C à 60°CFotos registradas a 10 e 60 minutos após agitação da solução. 

 

Fonte: Autor próprio 

 

4.6 Teste de espuma 

 

O objetivo deste teste é assegurar que não irá ser formada nenhuma espuma adicional 

oriunda da presença do produto, ou seja, a espuma presente no sistema será decorrente somente 

da mistura da salmoura e do óleo da formação. 

 O teste foi realizado vertendo-se 100 ml da salmoura sintética em uma proveta de 250 ml. Em 

seguida adicionamos 250 ml do produto Fantoft-6C e injetamos bolhas de nitrogênio à uma vazão de 

100L/h durante 2 (dois) minutos. O volume total (liquido e espuma) foi registrado. Para nível de 

comparações esse procedimento também foi realizado nas seguintes proporções de 

salmoura/querosene 10:90, 50:50 e 90:10, em temperatura ambiente.  

 Em laboratório, foram realizados os testes da eficiência do produto em relação à formação de 

espuma. Na figura 29 Podemos observar os resultados A) referente à testes sem a presença do 

produto e os resultados B) com 250ppm de Fantoft-6C, note que as fotos foram tiradas após 1 

minuto de injeção de bolhas de nitrogênio. Podemos observar que Fantoft-6C foi aprovado neste 

quesito 

   

10 
minutos 

   

60 
minutos 
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FIGURA 29 – Teste de Espuma 

 

Fonte: Autor próprio 

 

4.7 Teste de Solubilidade 

 
O objetivo deste teste é averiguar a manutenção das propriedades do produto Fantoft-6C na 

presença de solventes orgânicos. Com o resultado deste teste seremos capazes de verificar se há 

alguma interção do produto e solvente, podendo gerar precipitados e/ou separação de fases. 

Foi adicionado 1 ml de Fantoft-6C em dez tubos de ensaio. Quantidades variadas de 1 a 10 

ml de solvente foram adicionadas nos frascos resultando em misturas 1:1 à 1:10. Baseado nessas 

misturas fomos capazes de avaliar o grau de compatibilidade solubilidade do Fantoft-6C  com os 

solventes selecionados. 

 
 

 

 

 

100% salmoura 

90% salmoura  

 10% querosene 

50% salmoura  

50% querosene 
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FIGURA 30 – Teste de Solubilidade 

 
 

Solvente Observações F
o
t
o 

 
 
 
 
 
 

 
Etanol 

 
 
 
 
 
 

Produto é solúvel em 
etanol – Um sistema 
monofásico é observado 
após 20 horas de teste. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Querosene 

O produto é parcialmente 
solúvel em querosene, 
mas separa em duas 
fases rapidamente 
depois de alguns 
minutos.. 

 
A imagem superior foi 
tirada logo depois de 
misturar o produto ao 
querosene e a imagem 
inferior foi tirada após 1 
hora. 

 
Fonte: Autor próprio 

 

4.8 Teste de compatibilidade com a água de formação 

 
 
Neste testes seremos capazes de averiguar quaisquer probelmas de solubilidade com a 

salmoura. Turvação, precipitação e separação de fases serão observadas. 
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Transfere-se 50 mL da salmoura catiônica e 50 mL da salmoura contendo os ânions (com os 

íons incrustantes bicarbonato e sulfato), adicionando-se imediatamente o produto Fantoft-6C  nas 

dosagens 0, 1, 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000, 5000 e 10000 ppm. 

A averiguação de compatibilidade é realizada nos seguintes momentos: imediato, 1 hora, 2 

horas e 24 horas, colocando-se as garrafas em banho-maria com 75% do seu comprimento imersos 

em água a 80°C no teste com a salmoura. 

Após cada intervalo de tempo, registram-se as aparências das soluções resultantes tomando-

se fotos das garrafas. Consideram-se como compatíveis as soluções que não apresentarem 

turvação e/ou precipitados. 

Para a caracterização das soluções resultante, foi empregada a matriz de padrão interna, 

como está disposto a seguir: 

 

Límpido   

Nebuloso   

Precipitado   

 
 
Baseado na matriz de compatibilidade, analisando as aparências das garrafas nos intervalos 

de momentos, ilustramos as soluções finais após os intervalos de tempo estipulados. 

 
TABELA 12 - Teste de Compatibilidade com a água de formação 

 

Concentrações 
Imediato 1 hora 2 horas 24 horas 

Turb. pH Turbidez pH Turbidez pH Turbidez pH 

0  5,3
8 

 5,6
4 

 5,6
4 

 6,8
6 1  6,0

9 

 5,9
8 

 5,9
9 

 7,0
7 5  6,1

8 

 6,1
3 

 6,1  7,0
5 10  6,2  6,1

6 

 6,1
5 

 7,4
1 25  6,2

6 

 5,9
5 

 5,9
8 

 7,3
5 50  6,2

7 

 6,1
2 

 6,0
1 

 7,0
5 100  6,3

7 

 6,4  6,1
5 

 7,1
9 250  6,3

2 

 6,4
6 

 6,5
5 

 7 

500  6,3
8 

 6,4
9 

 6,5
4 

 7,1
5 
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1000  6,2
2 

 6,4  6,3
7 

 7,0
2 5000  5,6

6 

 5,8
3 

 6,0
1 

 5,2 

10000  5,1
4 

 5,2
5 

 5,1  5,1 

Fonte: Autor próprio 

A) Aparência imediata 

FIGURA 31 Registro do tempo imediato, variando as concentrações do produto 

testado na salmoura 

 

Fonte: Autor próprio 

B) Aparência após 1 hora de teste 

 

FIGURA 32 - Registro do tempo após 1 hora, variando as concentrações do produto 

testado na salmoura. 

Fonte: Autor próprio 

 

 
C) Aparência após 2 horas de teste 
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FIGURA 33 - Registro do tempo após 2 horas, variando as concentrações do produto 

testado na salmoura. 

 

Fonte: Autor próprio 

 

D) Aparência após 24 horas de teste 

 

 

FIGURA 34 - Registro do tempo após 24 horas, variando as concentrações do produto testado na 

salmoura. 

 

Fonte: Autor próprio 
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4.9 Teste de eficiência estática do Fantoft-6C 

 

Este teste é adotado como um método comparativo, ou seja, não é empregado 

para recomendação do produto. Esse teste serve, na realidade, como uma pré-

seleção de produtos à serem testados em relação á eficiência dinâmica e qual 

seria a faixa de dosagem à ser testada. Segue o procedimento adotado. 

 

A. Primeiramente pipetamos a quantidade correspondente da concentração 

a ser testada do inibidor Fantoft-6C, para cada garrafa de teste. Para 

efeito de comparação são realizadas duplicatas.  

B. Separamos a salmoura com cálcio no volume de 50 ml cada. A partir 

deste momento iremos fazer o procedimento similar tanto para o branco 

(amostra sem a presença do Fantoft-6C) e as amostrar com 

concentrações do Fantoft-6C.  

C. Adicionamos os 50 ml da salmoura contendo sulfato e agitamos. 

Posteriormente adicionamos do 50 ml da salmoura com cálcio e o 

inibidor de incrustação às amostras não-branco e agitamos.  

D. Colocamos as amostras em banho maria com 75% de seu comprimento 

imersos à água a 80°C ± 1°C por 2 horas e 24 horas para análises.  

E. Removemos as garrafas testes após 2 horas e 4 horas para 

resfriamento até 25°C ± 5°C por no máximo duas horas. Evitamos 

agitação.  

F. Pipetamos 1 mL da salmoura contida nas garrafas para um erlenmeyer 

de 250 mL, evitando a transferência de cristais de sulfato de cálcio, e 

diluúmos com água destilada. À amostra do ítem, que foi transferida 

para um erlenmeyer de 250 mL, adicionamos aproximadamente 50 mL 

de água destilada quente, previamente aquecida na placa aquecedora.  

G. Adicionamos 1 mL de solução de hidróxido de potássio KOH 8N com o 

auxílio de uma pipeta de transferência, agitando para misturar. 

Adicionamos o conteúdo de em sache de indicador CALCOM e misturar 

suavemente.  

H. Titulamos com EDTA 0,1M até que a solução mude da coloração rosada 

para azul. Calculamos cálcio com a seguinte fórmula e registramos. 
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FIGURA 35 - Cálculo de Cálcio. 

 
 

 
Fonte: Norma do experimento 

 

I. Reportamos a média dos valores da concentração do íon cálcio que 

foram determinadas em duplicata em mg/L de sulfato de cálcio retido em 

solução para cada  concentração  de inibidor testada, que foram 25 , 50 

e 100 ppm e para os brancos. A porcentagem de inibição deve ser 

calculada de acordo com a fórmula apresentada na equação.  

 
Seguem os resultados: 
 

TABELA 13 – Resultados 

 

PRODUTO 
TEMPO CONCENTRAÇÕES 

  35 50 100 

Fantoft-6C 
2 Horas 87,9 92,7 92,7 

4 Horas 86,5 94,4 97,6 

Fonte: Autor próprio 
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4.10 Teste de eficiência dinâmica 

 

São injetadas duas salmouras incrustantes à uma mesma proporção no 

Dynamic Scale Loop, o HP/HT Automated PMAC DSL 6000. As salmouras 

passam por aquecedores. As duas salmouras entram em contato e o 

diferencial de pressão é medido. Caso tivermos a formação de incrustação o 

diferencial de pressão aumentará e ficará registrado no sistema. Também é 

registrada a variação de pressão versus o tempo do teste. É determinado o 

tempo de incrustação da salmoura. Repetem-se os testes reduzindo a 

dosagem de inibidor de incrustação até que ocorra a formação da incrustação, 

que irá bloquear o loop. 

TABELA 14 – Eficiência dinâmica 

 
Fonte: Autor próprio 

 
O critério de aprovação consiste basicamente que o inibidor mantenha o 

diferencial de pressão inferior a 1 psi, por um tempo igual ou superior a 3 vezes 

o tempo que demora a salmoura não inibida para incrustar. 

As curvas resultantes do teste de eficiência dinâmica podem ser 

observadas nas figuras 36 a 38. Podemos verificar a mínima dosagem efetiva 

conhecida como MED, para prevenir a incrustação. 

Trabalhamos com o tempo médio de 50 minutos para determinação do 

tempo de incrustação do branco. Na Figura 36 podemos observar as curvas 

para as salmouras sem injeção de inibidor.  

 

 

Temperatura 80 oC

Taxa de Fluxo 10 mL/mi  (padrão do método)

Loop 0,5 m comprimento; 1,0 mm diâmetro 

Pressão do Sistema 160 psi

Condições Empregadas no Teste
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FIGURA 36 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura em três testes 

sem adição de inibidor (branco). 

Fonte: Autor próprio 

 
 
 

 
 

FIGURA 37 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura com adição de 

inibidor (amostra fresca). 

Fonte: Autor próprio 
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FIGURA 38 - Avaliação do tempo de incrustação da salmoura com adição de 

inibidor (amostra envelhecida). 

Fonte: Autor próprio 

 Obsevamos na avaliação dinâmica, um tempo de incrustação do branco, 

em média de 50 minutos (foi realizado em triplicata). A dosagem de 35 ppm do 

Fantoft-6C foi eficiente na inibição da incrustação, comparado com 2 vezes o 

intervalo do branco. 

 

4.11 Compatibilidade química com: Fluido hidráulico, diesel e etanol 

O produto Fantoft-6C teve sua compatibilidade testada com alguns 

solventes. Foram realizadas misturas dos produtos a 10%v/v, 50%v/v e 

90%v/v, analisados nas temperaturas de  4°C, 25°C e 60°C . Posteriormente, 

foi classificado conforme matriz de compatibilidade da tabela 13. 
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TABELA 13 –Matriz de compatibilidade 

  Compatível 

  Pode ser problema 

  Incompatível 

    

C Transparente 

CS 
Transparente com significante 

turvação 

CL Transparente com leve turvação 

CP Transparente com 2 fases 

ES Significante Emulsão 

EL Leve emulsão e duas fases turvas 

EH Emulsão com turvação (uma fase) 

G Formação de Gel 

PL Precipitação de alguns sólidos 

PS 
Precipitação de sólidos 

significantes 

PV 
Precipitação de um produto 

viscoso 

Fonte: Autor próprio 

 

4.11.1 Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico 

Os resultados podem ser observados nas tabelas 15 a 17 bem como nas 

figuras 39 e 40. 

 

TABELA 15 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico 

 
Análise 

Fantoft-6C + 
fluido hidráulico 
MacDermid HW-

525P 

60°C 
Imediato/A

pós 24h 

 
Turbi
dez 

25°C 
Imediato/Ap

ós 24h 

 
Turbi
dez 

4°C 
Imediato/Ap

ós 24h 

 
Turbidez 

  00 
hora 

24 
horas 

FNU 00 

hora 

24 
horas 

FNU 00 

hora 

24 
horas 

FNU 

1 Fantoft-6C (1%) C C 15,3 C C 11,2 C C 9,88 

2 Fantoft-6C (50%) C C 3,39 C C 6,23 C C 5,38 

3 Fantoft-6C (90%) C C 2,48 C C 2,57 C C 3,52 

Fonte: Autor próprio 
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FIGURA 39 - Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico – Imediato 

 

 Fonte: Autor próprio 

 

 

FIGURA 40 - Compatibilidade do Fantoft-6C com o fluido hidráulico – Após 24h 

 

Fonte: Autor próprio 

 

4.11.2 Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel 

 

 

 

 

 

T= 60°C T= 25°C T= 4°C 
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TABELA 16 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel 

 

Fonte: Autor próprio 

 

 

FIGURA 41  – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel – Imediato 

 

Fonte: Autor próprio 

 

 

 

 

 

 

 

 
Análise 

 
Fantoft-6C + 

Diesel 

60°C 
Imediato/Apó

s 24h 

 
Turbidez 

25°C 
Imediato/Ap

ós 24h 

 
Turbide

z 

4°C 
Imediato/
Após 24h 

 
Turbidez 

  Imediat
o 

24 
hora

s 

FNU Imedi
ato 

24 
hora

s 

FNU Im
edi
ato 

24 
horas 

FNU 

1 Fantoft-6C (1%) CP CP 88,9 CP CP 68,8 CP CP 93 
2 Fantoft-6C (50%) CP CP 359 CP CP 36,9 CP CP 166 

3 Fantoft-6C (90%) CP CP 10,2 CP CP 7,34 CP CP 157 



87 
 

 

FIGURA 42  – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Diesel – Após 24h 

 

 

Fonte: Autor próprio 

 

 

 

4.11.3 Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol 

 

TABELA 17 – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol 

 
Análise 

 
Fantoft-6C + Etanol 

60°C 
Imediato/Ap

ós 24h 

 
Turbid

ez 

25°C 
Imediato/Ap

ós 24h 

 
Turbidez 

4°C 
Imediato/A

pós 24h 

 
Turbidez 

  Imedi
ato 

24 
hora

s 

FNU Imedi
ato 

24 
horas 

FNU Ime
diat
o 

24 
horas 

FNU 

1 Fantoft-6C (1%) CL C 0,63 CL C 66,5 CL C 422 

2 Fantoft-6C (50%) CL C 16,2 CL C 3,8 CL C 1,99 

3 Fantoft-6C (90%) C C 1,86 C C 2,5 C C 2,95 
Fonte: Autor próprio 
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FIGURA 43   – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol – Imediato 

 

Fonte: Autor próprio 

 

 

FIGURA 44    – Compatibilidade do Fantoft-6C com o Etanol – Após 24h 

 

Fonte: Autor próprio 
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5 CONCLUSÃO 

Um projeto na indústria de óleo e gás é imprescindível considerarmos 

todos os riscos e ameaças que ambos os fenômenos podem vir a causar no 

sistema. A corrosão e a incrustação podem causar gastos incalculáveis e 

danos irreparáveis não somente ao meio ambiente, mas como também ao 

próprio projeto caso esse fenômeno não seja levado em consideração na fase 

de planejamento. 

 

Além isso, nos últimos anos, inúmeros foram os avanços quanto ao controle e 

remediação dos mesmos. Hoje em dia, o acesso a produtos químicos e 

mecânicos para este controle é muito grande. Os avanços no desenvolvimento 

de novos produtos anti-incrustante e anticorrosivo tem empregado cada vez 

mais confiança aos métodos de remoção e controle, mitigando qualquer risco 

às tubulações. Cada nova tecnologia melhora um aspecto quanto ao controle 

no fundo do poço e, combinados, eles podem fazer parte de um excelente 

processo de controle e monitoramento das incrustações e corrosões no projeto, 

deste modo, é possível optar pela melhor estratégia sob determinadas 

condições ali presentes. Assim, podemos evitar a queda na produção 

provocada por estes fenômenos. 

O Fantoft-6C é um exemplo das inovações disponíveis. Pois, o estudo 

experimental apresentado neste trabalho mostra o desempenho desse produto, 

promoveu proteção corrosiva e incrustante acima de 97%, quando aplicado na 

dosagem de 35ppm. O produto pode ser adicionado através do umbilical 

durante a produção de maneira preventiva, de modo a mitigar tais problemas 

que geram custos tão dispendiosos para o projeto. 
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