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Resumo 

Este trabalho apresenta uma revisão bibliográfica sobre Hidrato. Serão 

abordadas as características do hidrato, condições de formação, o entendimento da 

cinética de formação, onde pode ser formado e ainda os problemas que podem ser 

gerados pela presença do hidrato. São estudadas algumas medidas preventivas 

para evitar a formação de hidrato, tais como adição de inibidores e ainda ensaio 

reológico, calorimétrico e microscópico. Devido a descobertas de grandes áreas 

contendo hidrato de metano pelo mundo, alguns países, incluindo o Brasil, já 

estudam a viabilidade da utilização do mesmo como fonte de energia para 

substituição do carvão e do óleo. 

Foi desenvolvido um estudo de caso utilizando o simulador HYD III onde 

situações práticas envolvendo formação de hidrato serão analisadas e discutidas. 

Os resultados mostram que quanto maior a quantidade de inibidor injetado em um 

poço aumenta a área que se pode operar sem a formação de hidrato, além da 

redução da temperatura de dissociação e o aumento da pressão de dissociação do 

hidrato.  

 

Palavras chaves: hidrato, prevenção, inibidor termodinâmico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Abstract 

This project presents a literature review about Hydrate. It will address the 

Hydrate characteristics, its formation conditions, the kinetic understanding of the 

Hydrate formation, where it can be created and also the problems that can be 

generated. We will see here preventive methods to avoid Hydrate formation, such as 

addition of inhibitors and also rheological, calorimetric and microscopic tests. Large 

areas in the world have been discovered containing methane Hydrate and because 

of that, some countries, including Brazil, are studying the feasibility of using it as an 

alternative energy source to replace coal and oil. 

A study case was developed using the HYD III simulator where practical 

situations involving Hydrate formation will be analyzed and discussed. The results 

show that the greater the amount of inhibitor injected into a well, the greater the 

displacement of the Hydrate envelope curve to the left, increasing the range that can 

be operate without formation of a Hydrate, as well as increasing the dissociation 

pressure and reducing the dissociation temperature of the Hydrate. 
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1 Introdução 

Devido à tamanha necessidade de prevenção de hidrato na produção de 

petróleo, esse é um tema muito abordado em pesquisas nos dias atuais. É 

importante o acompanhamento e monitoramento durante a produção, perfuração e 

completação para combater o problema. A formação de hidrato depende de diversos 

fatores, tais como pressão, temperatura, tipos de gases envolvidos, além da 

quantidade de água presente no sistema. No presente trabalho será apresentado o 

estudo sobre a formação do hidrato e sua prevenção. 

 

1.1 Objetivo e Motivação 

A prospecção de petróleo vem enfrentando cada vez mais dificuldades devido 

a possibilidade de produção cada vez em áreas mais difíceis. Com a grande 

profundidade de formações que se tem explorado o petróleo em campos marítimos, 

vem a baixa temperatura e alta pressão o que indica possibilidade de formação de 

hidrato nas linhas de produção.  

A formação de hidrato pode gerar muitos prejuízos para a produção, 

dificultando o escoamento do petróleo e podendo até ocorrer a obstrução da linha de 

produção. Grande quantidade de pesquisas vem sendo desenvolvidas para 

minimizar a perda de produção causada pela formação de hidrato. Mas novos 

desafios estão surgindo devido ao aumento da complexidade da produção em alta 

profundidade. 

O objetivo desse trabalho é uma revisão bibliográfica sobre hidrato e alguns 

dos métodos de inibição através de injeção de inibidores termodinâmicos. Será 

apresentada também uma análise de caso utilizando o simulador HYD III versão 

1.2.1, onde situações práticas envolvendo formação de hidrato serão analisadas e 

discutidas.  
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1.2 Organização do Trabalho 

Esse trabalho foi dividido em sete capítulos.  

O Capítulo dois mostra uma revisão bibliográfica sobre hidratos, 

apresentando as principais estruturas, suas características, o entendimento da 

cinética de formação, localização, além dos problemas que podem ser gerados a 

partir da sua formação.  

O Terceiro capítulo apresenta os métodos de prevenção de hidrato, tais 

como, adição de inibidores em fluidos de perfuração, avaliação do potencial de 

formação através de ensaio reológico, calorimétrico e microscópico. 

O Capítulo quatro aborda onde ocorrem os hidratos, analisando a formação 

de hidrato em escoamento de óleo, gás e durante a perfuração, completação e em 

teste de poços. 

O Quinto capítulo, apresenta um estudo do hidrato como fonte de energia 

verificando suas vantagens e desvantagens, onde estão localizadas suas reservas 

pelo mundo e como estão as pesquisas sobre o assunto no Brasil.  

No Sexto foi realizado um estudo de caso, onde foi definida a composição de 

um gás exportado. A partir daí foi definido um intervalo de temperatura para gerar 

graficamente o envelope de hidrato e em seguida verificar o deslocamento da curva 

para a esquerda com a injeção de inibidor de hidrato. Foram utilizadas diferentes 

quantidades de inibidores, em peso, mostrando que quanto mais inibidor for injetado 

menor a probabilidade de formação de hidrato. 

Finalmente, no sétimo capítulo é apresentada a conclusão desse trabalho. 
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2 Hidrato 

Os hidratos, também chamados de clatratos, na indústria de petróleo 

aparecem como sólidos cristalinos similares ao gelo. Sua formação depende da 

presença de água e gás natural, onde alguns gases são mais propensos à formação 

de hidratos do que outros. 

A molécula de água é conhecida como molécula hospedeira e a de gás como 

molécula hóspede. É formada uma estrutura de moléculas de água que são ligadas 

por pontes de hidrogênio, e que aprisionam a molécula de gás quando se tem 

condições de altas pressões e baixas temperaturas.  

A capacidade do clatrato de “armazenar” gases é dada pela sua geometria e, 

no caso do metano, sob condições normais de temperatura e pressão (CNTP), ou 

seja, 273,15K e 101325 Pa = 1 atm, o hidrato chega a armazenar 164 m3 de gás 

para apenas 1 m3 de água, podendo variar de acordo com o gradiente geotérmico e 

com a produção biológica de metano. (MAX et al., 2006) 

Gases com maior teor de componentes leves, como exemplo o metano e o 

etano, possuem uma maior tendencia a formar hidrato. Já os gases de maior peso 

molecular, tais como butano e propano, possuem menor tendencia de formação de 

hidrato devido ao tamanho de sua cadeia.  

Além do tamanho podemos mencionar a facilidade de formar hidrato a partir 

do teor de H2S e CO2, pois quanto maior o teor de H2S e CO2, maior a tendencia de 

formação, devido a solubilidade desses contaminantes em água (FERREIRA, 

SARAIVA, 2011). Temos contaminantes que propiciam a formação do hidrato e os 

que desfavorecem tal acontecimento. Isso é determinado analisando o equilibrio 

químico, ou seja, a constante de equilíbrio da reação. 

O chamado ''envelope de hidrato" mostra em um gráfico pressão - 

temperatura (P x T) a região na qual o composto é termodinamicamente estável 

(NOTZ et al., 1996). A Figura 2.1 mostra um exemplo deste tipo de curva. A região 

de formação de hidrato se localiza acima, ou à esquerda da curva. A curva é função 
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da densidade do gás, ou seja, a curva depende basicamente do tipo do gás do qual 

o hidrato é formado. 

 

Figura 2.1 – Envelope típico de hidrato para gases com diferente densidade 

 

Fonte: Adaptado de NOTZ et al, 1996 

Para inibir a formação de hidrato deve se mudar as condições de equilíbrio 

termodinâmico, isto é, deslocar o envelope de hidrato para a esquerda o tornando 
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estável em condições mais severas; retardar ou perturbar o aparecimento dos 

primeiros cristais; retirar parte da água do óleo e finalmente diminuir as perdas de 

calor dos fluidos pela linha. 

2.1 Estrutura do Hidrato 

Os cristais de hidrato podem ser considerados uma rede de moléculas de 

água, unidas por ligações do tipo ponte de hidrogênio, com as moléculas hidratadas 

em seu interior.  

Existem dois tipos de estrutura comumente encontradas na indústria de 

petróleo, estrutura I e estrutura II. A formação de uma dessas estruturas irá 

depender do tipo de substancia presente no gás natural. Ambas são constituídas por 

dois tipos de cavidades, a pequena com doze faces de cinco lados cada são 

encontradas nas duas estruturas (Figura 2.2). Apresentam também a cavidade 

grande para cada estrutura, onde para a estrutura I possui 512 e 62, ou seja, doze 

faces com cinco lados cada e duas faces com seis lados cada. Já para estrutura II, a 

cavidade grande é composta por 512 64, onde temos doze faces com cinco lados e 

quatro faces com seis lados. (PEYTAVY et al., 2007) 
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Figura 2.2: Tipos de estrutura I e II. 

 

Fonte: Adaptado de Genov,2006. 

A estrutura I é formada por moléculas de gases menores que o propano, 

devido ao menor tamanho de sua cavidade. Essa estrutura é disposta sob a forma 

de cubo de corpo centrado (Figura 2.3). Sua estabilidade é menor quando 

comparada a estrutura II.  
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Figura 2.3: Hidrato de Estrutura I - Célula unitária. 

 

Fonte: Rossi, 1990. 

Já estrutura II é formada por gases maiores que o etano e menores que o 

pentano (Figura 2.4). Dentre as duas, esta é a mais comumente encontrada na 

indústria de petróleo. 
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Figura 2.4: Hidrato de Estrutura II - Célula unitária. 

 

Fonte: Rossi, 1990. 

 

2.2 Características do Hidrato 

Como já mencionado anteriormente, o hidrato tem aspectos semelhantes ao 

gelo, tais como, aspecto visual, aderência, força mecânica e densidade. Sua cor é 

esbranquiçada, possui uma forte aderência com metais, apresenta uma maior 

resistência mecânica que o gelo. A densidade de ambos é muito semelhante, 

estando entre a densidade da água e a da maioria dos óleos mais leves 

(CARVALHO, 2010). 

A diferença entre o gelo e o hidrato é basicamente na solubilidade dos gases 

e na condutividade térmica. Os gases que compõem o hidrato estão aprisionados na 

rede formada por moléculas de água, enquanto no gelo estes são liberados por 

pequenos canais formados na estrutura. Como no clatrato os gases estão 

aprisionados, sua condutividade térmica é bem menor que a do gelo.  
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2.3 Entendimento da cinética da formação 

O entendimento da cinética da formação de hidrato e de sua dissociação é 

muito importante para indústria. Além das condições de formação de hidrato, é 

necessário um tempo para sua formação. Pode se dizer que o tempo de indução é o 

tempo desde o primeiro contato da água com o gás até o instante de detecção da 

fase hidrato no sistema (SOUSA, 2009).  

O tempo de formação de hidrato também é influenciado pela diferença entre a 

temperatura termodinâmica de formação de hidratos (também chamada de 

temperatura de dissociação) e a temperatura de operação, essa diferença é 

conhecida como sub-resfriamento. O sub-resfriamento é de fato a força motriz da 

cinética de formação de hidratos. (PEYTAVY et al., 2007) (Figura 2.5) 

O principal objetivo da adição de inibidores de hidrato é deslocar a curva de 

zona de risco do hidrato para a esquerda, aumentando a zona de não formação de 

hidrato e consequentemente reduzindo o intervalo de formação de hidrato. 

Figura 2.5:Representaçãodo sub- resfriamento 

 

Fonte: Adaptado de Paez, 2001. 
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Um exemplo seria se tivesse um sistema com água e gás, em um envelope 

de hidrato, mas com sub-resfriamento de poucos graus centígrados. É possível 

observar um longo período de tempo até encontrar somente gás e hidrato. 

Analisando a mesma situação, porém com um sub-resfriamento maior que o 

anterior, a formação leva um tempo menor que o caso acima. Com isso pode-se 

concluir que o sub-resfriamento é o principal ponto para a mudança de fase, ou seja, 

quanto maior o sub-resfriamento, mais rápido é a formação do hidrato e 

conseqüentemente menor o tempo de indução. 

O tempo de indução depende também da resistência do sistema a mudança 

de fase, do estado líquido para o sólido, chamado de metaestabilidade. A 

metaestabilidade ocorre quando a mistura se encontra dentro do envelope de 

hidrato, mas ainda não se tem a formação dos primeiros cristais.  

 

2.4 Local de formação de hidrato 

A ocorrência de hidrato geralmente encontra-se nas curvas e pontos baixos 

das tubulações, conexões e válvulas, pois são pontos mais prováveis de ter acúmulo 

de água. A Figura 2.6 mostra uma modificação na direção de gás, local onde é 

provável a formação de hidrato. 

Figura 2.6: Início da condensação de líquido (água) no gasoduto. 

 

Fonte: Vaz, et al.2008 
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Quando a temperatura dentro da tubulação for menor que a de formação de 

hidrato, cristais começarão a se formar e se acumular no duto ou equipamento, 

podendo haver total obstrução como está sendo mostrada na figura 2.7. 

Figura 2.7: Obstrução do gasoduto 

 

Fonte: Vaz, et al. 2008 

 

2.5 Problemas de formação de hidrato 

A formação de hidrato em um poço de petróleo gera muitos danos e prejuízos 

para a produção. O clatrato não se aglomera necessariamente no ponto em que é 

formado. Por exemplo, em um duto, o hidrato geralmente é arrastado juntamente 

com a fase líquida e observa-se o acúmulo do sólido nos mesmos locais onde há 

acúmulo de líquido. Porém os problemas operacionais são gerados pelo acúmulo de 

clatrato e não dos líquidos, tais como o bloqueio de linhas e até mesmo danos em 

equipamentos. 

Os hidrocarbonetos, contendo gás e água produzida pode resfriar até a 

temperatura do mar e as linhas operarão perto ou dentro do envelope de formação 

de hidratos, mas caso o sistema opere fora do envelope de hidrato o potencial de 

formação de hidrato não deve ser ignorado (FORSDYKE, 1997). O hidrato tem sido 

identificado não só nos dutos submarinos, mas também em manifoldes em linhas de 

condução. 
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Hoje em dia tem-se utilizado o método de aquecimento da linha para redução 

de perda de calor em um duto. (SYLVAIN et al., 2001) 

A formação de hidrato pode causar problemas como:  

- Entupimento (plugueamento) de válvulas e tubulações; 

- Imobilização da coluna de perfuração devido à formação de hidrato; 

Tais problemas implicam na perda de produtividade, danos a equipamentos, 

maior consumo energético e obstrução de gasodutos. Além de muitas vezes ser 

necessário a parada das operações de perfuração para remoção do hidrato. 

A Figura 2.8 mostra um plugue de hidrato sendo removido de uma tubulação, 

sendo necessária a parada de produção para tal procedimento e conseqüentemente 

a perda de produção.  

Figura 2.8: Hidrato sendo removido de dentro de uma tubulação. 

 

Fonte: Hydrates, 2003. 



23 

 

3 Prevenção da formação de hidrato 

A prevenção da formação de hidrato é fundamental na produção de petróleo e 

gás, e para issoestão disponíveis diversas técnicas, tais como: 

- Reduzir a concentração de água no sistema (desidratação); 

- Manter a temperatura 20° acima da qual ocorre formação de hidrato por 

isolamento ou aparelho de calor; 

- Manter a pressão 10 bars abaixo da qual os hidratos são formados; 

- Adição de inibidores cinéticos para impedir a agregação dos cristais de 

hidrato; 

- Injeção de inibidores termodinâmicos. 

 Para que a utilização de inibidores seja feita de forma eficiente, é 

necessário que estes sejam injetados de forma a promover a maior dispersão 

possível. Os inibidores mais usados são álcoois (metanol e etanol), glicóis 

(monoetilenoglicol – MEG, dietilenoglicol – DEG e trietilenoglicol – TEG). 

 

3.1 Adição de aditivos em fluidos de perfuração para prevenção de hidratos 

Durante a perfuração em águas profundas e ultras profundas são geradas 

elevadas pressões pela coluna hidrostática do fluido no riser, e estas combinadas às 

baixas temperaturas na “mudline”, podem induzir a formação de hidrato em poços 

com presença de gás. Sendo assim é necessária a adição de inibidores de hidrato 

no fluido de perfuração com o propósito de retardar ou até mesmo evitar a formação 

de hidrato.  

Pode-se classificar os inibidores de hidrato em três tipos: inibidores 

termodinâmicos, inibidores cinéticos e anti-aglomerantes. A Figura 3.1 mostra a 

adição dos tipos de inibidores mencionados acima. 
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Figura 3.1: Representação da ação dos tipos de inibidores em fluidos de perfuração 

 

Fonte: Andrade, 2009 

 

3.1.1 Inibição termodinâmica 

Os inibidores termodinâmicos geralmente são sais inorgânicos (NaCl, CaCl2, 

KCl), álcoois (metanol) e glicóis (glicerol) que tem como objetivo principal reduzir a 

atividade da água, ou seja, reduzir a quantidade de água livre na mistura, e como 

consequência deslocar a curva de equilíbrio de fases, minimizando a possibilidade 

de formação de hidrato. (ANDRADE,2009) 

Os sais não exercem apenas a função de inibidor de hidratos, podem atuar 

também como adensante. A quantidade desses aditivos que são utilizados na 

formulação do fluido de perfuração é grande, cerca de 10 a 60% em peso e isso 

pode ser uma desvantagem. O aumento do peso da lama indica uma maior pressão 

no anular do que no reservatório, ou seja, devido ao diferencial de pressão ocorre 

uma invasão da lama no reservatório, ocasionando um fraturamento do reservatório. 

Já os álcoois são ótimos inibidores, pois promovem a remoção dos envelopes 

de hidrato de forma permanente além de manter uma boa faixa de sub-resfriamento. 

Porém se utilizado em grande quantidade pode ter os seus inconvenientes, por 
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exemplo, a precipitação de sais inorgânicos. Outra desvantagem seria a 

incompatibilidade com alguns aditivos poliméricos e/ou surfactantes presentes na 

formulação do fluido de perfuração, podendo levar a precipitação dos mesmos. 

O glicol mais utilizado pelas companhias de gás hoje é o MEG. Além de ser 

eficaz e de confiança, este também é considerado mais eficiente que o metanol que 

não pode ser reutilizado. A concentração que normalmente é utilizada de MEG é 

cerca de 70 A 90% em peso. 

Outra vantagem do MEG é a sua possível regeneração, e sua pequena perda. 

Um exemplo dessa regeneração é mostrado na Figura 3.2, onde o MEG chega 

juntamente com a água e o óleo residual da linha, possível condensado de c7+, na 

planta de processo, e em seguida o MEG é separado e regenerado para poder ser 

reinjetado pela linha de injeção. 

Figura 3.2: Apresentação da regeneração do MEG 

 

Fonte: Adaptado de Steinbakk, 2012 

“RichMEG” é composto por MEG 50-70% do peso total de água,ou seja, ele é 

rico em água, estabilizador de pH, sais, produtos de corrosão, produtos químicos e 
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hidrocarbonetos. Enquanto que o “LeanMEG” é composto por MEG 90% em peso de 

glicol. 

Figura 3.3 Regeneração do MEG 

 

Fonte: Adaptado de Steinbakk, 2012 

Além das vantagens apresentadas anteriormente, podemos dizer que o MEG 

é também um amigo do meio ambiente e é considerado, pela Agencia de Clima e 

Poluição, um aditivo verde, ou seja, representa pouco risco ambiental. A outra 

vantagem apresentada é que ele não possui risco de corrosão nos pipelines. 

Já o metanol vem sendo utilizado desde que se descobriu o problema do 

hidrato. Ele é considerado mais eficaz quando comparado a glicol para desidratação 

de gás, mas tem a desvantagem de se perder durante o processo, devido a sua alta 

volatilidade o que acaba saindo caro, e não torna possível a sua regeneração para 

reuso. (BULLIN&BULLIN, 2004) 

A injeção de metanol é frequentemente usada como ultimo recurso em caso 

de formação de hidrato, depois de algum outro inibidor não conseguir fazer o 

trabalho. O metanol pode ser utilizado, por exemplo, em casos de hidrato nas partes 

menores do equipamento de gás.  
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Pode-se comparar MEG e o metanol, enquanto o MEG pode ser regenerado e 

reutilizado na linha de produção, o metanol é extremamente volátil e solúvel, 

podendo ser mias facilmente descarregado no oceano com a água produzida. 

 

3.1.2 Inibidor Cinético 

Os inibidores cinéticos são polímeros solúveis em água e reagem com glicóis 

e álcoois de alto peso molecular. Esses aditivos diminuem a taxa de crescimento de 

cristais de hidrato. Atuam também em um período de tempo pré-determinado, 

dependendo do sub-resfriamento a que está exposto o fluido e o tempo de 

residência do fluido na zona de formação de hidratos (ANDRADE, 2009). 

Pode-se dizer que quanto maior o sub-resfriamento, menor a eficiência do 

inibidor de hidratos. O inibidor cinético quando utilizado em pequenas quantidades já 

surge efeito. 

A cinética de inibição de hidratos de gás geralmente se refere aos processos 

pelos quais as etapas de nucleação e de crescimento de cristais de hidratos são 

alteradas, usando uma baixa concentração de aditivos na maioria deles poliméricos 

e surfactantes. 

Com os inibidores se obtém o retardamento do aparecimento de núcleos 

(cinético inibidor), redução da taxa de formação de cristais e inibição do processo de 

aglomeração de cristais formados. 

Os inibidores cinéticos mais utilizados nos testes em fluidos são a poli (N-

vinilpirrolidona), representada pela figura A, poli (N-vinilcaprolactana), representada 

pela figura B e seus co-polímeros (Figura 3.5). Na figura 3.4 e 3.5 observa-se as 

estruturas. 
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Figura 3.4: Inibidores cinéticos mais utilizados 

 

Fonte: Andrade, 2009. 

 

Figura 3.5: Representação da estrutura de um co-polímero 

 

Fonte: Andrade, 2009. 

 

3.1.3 Anti-aglomerantes 

Os anti-aglomerantes são basicamente polímeros e surfactantes, os quais 

quando colocados em pequenas quantidades já surtem os efeitos desejados 

(ANDRADE, 2009). 

Sua função principal é retardar a aglomeração de cristais e facilitar o 

transporte dos núcleos já formados, além do auxilio no retardo da nucleação. Esses 

aditivos não tem a capacidade de impedir a formação de cristais de hidrato, porém 

auxiliam no transporte dos cristais já formados (ANDRADE, 2009). 
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No caso dos anti-aglomerantes o aumento da concentração de sais leva o 

aditivo a atingir o ponto névoa, comprometendo sua ação. Mas possuem uma 

vantagem, não sofrem com influência de alta pressão e baixa temperatura. 

Os anti-aglomerantes mais usados são polímeros de 

isobutilenosuccinatodiéster de monometilpolietileno glicol e copolímero de etileno 

diamina dibloco de PO-EO. Esses aditivos possuem também outras funções na 

formulação de fluidos, uma delas é a função de encapsuladores de argilas.  

 

3.2 Avaliação do Potencial de Formação de Hidrato 

Esse tipo de estudo auxilia na avaliação de aditivos que potencialmente são 

capazes de retardar a formação de hidratos. Estes são realizados através de 

ensaios sob alta pressão em condições de resfriamento e subsequente aquecimento 

do sistema.  

Serão apresentados a seguir alguns ensaios e equipamentos capazes de 

operar nestas condições. 

 

3.2.1 Ensaio Reológico 

Reologia vem do grego (rheo = fluir, logos= estudo), logo reologia é a ciência 

que estuda o fluxo e a deformação dos materiais quando submetidos a uma 

determinada tensão ou solicitação mecânica externa. 

O ensaio reológico tem como objetivo identificar o momento em que ocorre o 

aparecimento dos cristais de hidratos e o seu desenvolvimento, em condições de 

pressão e temperatura previamente estabelecidas. Isso implica em um aumento da 

viscosidade do fluido. 

O cristal de hidrato entre os planos externos atua como uma barreira ao 

escoamento liquido, basta imaginar a presença de um sólido esférico entre as 
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lâminas paralelas de fluido de modelo de Newton, de acordo com a figura a seguir. 

Esses cristais atuam como uma barreira ao escoamento, resultando no aumento da 

viscosidade. Esse incremento da viscosidade é avaliado pelo reômetro.  

A Figura 3.1 mostra o efeito causado pela presença de uma partícula entre as 

linhas de fluxo de um fluido.  

Figura 3.1: Comportamento de um fluido 

 

Fonte: Machado, José Carlos – Reologia e Escoamento de Fluidos. 

Com um reômetro é possível estabilizar a temperatura da amostra em 25°  

C, e ir diminuindo a temperatura em 4°C, mantendo por aproximadamente 20 horas 

em uma taxa de cisalhamento de 50 s-1. Acredita-se que a formação de hidrato 

ocorra no período em que a temperatura esteja em 4°C. (FERREIRA e SARAIVA, 

2011) 

Com essa técnica, onde é feita a comparação dos comportamentos de 

diferentes formulações de fluidos de perfuração, com ou sem adição de inibidores 

em diferentes pressões e temperaturas, pode-se obter o tempo em que se inicia a 

formação de hidrato e o tempo em que se tem a formação completa de hidrato.  

A Figura 3.2 mostra um exemplo do resultado obtido após a realização de um 

ensaio reológico para determinar o pico de formação de hidrato, onde o to representa 

o ponto inicial de formação de hidrato, ta a formação total de hidrato e Fw o teor de 

água. 
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Figura 3.2: Ensaio reológico  

 

Fonte: Baptista, et al. 2006 

 

3.2.2 Ensaio Calorimétrico 

Também conhecida como calorimetria de varredura diferencial (DSC), este 

ensaio é utilizado para identificação da temperatura de início de cristalização em 

misturas contendo vários gases (ex.: metano + etano) e fluido de perfuração. 

Observa-se no ensaio o calor latente liberado durante a cristalização da amostra. 

Quando ocorre um pico exotérmico, que é analisado através de um termograma de 

resfriamento identifica-se o início da formação dos cristais de hidrato (Figura 3.3). 

Essa análise é bastante utilizada para avaliações de aditivos inibidores de hidrato. 

Algumas das características do ensaio são: faixa de temperatura para análise 

entre -20°C a 120°C, volume da amostra igual a 1 ml e a faixa de velocidade de 

varredura de 10-3  a 1,2°C/minuto. 
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Figura 3.3: Ensaio calorimétrico 

 

Fonte: http://www.abq.org.br/cbq/2009/trabalhos/9/9-549-4803.htm 

 

3.2.3 Ensaio Microscópico 

Estes ensaios são utilizados apenas como comparativo para avaliar outras 

técnicas. O ensaio microscópico não apresenta uma avaliação consistente, mas 

auxiliam no entendimento do fenômeno. 
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4 Onde ocorrem os hidratos 

A formação de hidrato pode acontecer em escoamento de óleo, gás e 

também durante a fase de perfuração e completação de um poço ou de testes, 

apesar da necessidade obrigatória da presença de água e gás para a formação. 

A formação em ambos os escoamentos e a identificação da formação serão 

apresentadas a seguir. 

4.1 Formação de hidrato em escoamento de óleo 

Em um duto contendo óleo, água e gás dentro de um envelope de hidratos, a 

formação de hidrato começa na fase aquosa emulsionada no óleo. A água, em 

contato com o gás, forma uma película de hidrato, inicialmente maleável, que isola a 

fase água da fase óleo. Com a aglomeração dessa película de hidrato temos a 

formação de um plugue de hidrato (CARVALHO, 2010). 

A Figura 4.2 mostra o processo de aglomeração do hidrato após um período 

t1, t2 e t3, onde ocorre o tamponamento da linha de produção por um plugue de 

hidrato. 

Figura 4.2: Esquema de plugueamento em escoamento de óleo e gás 

 

Fonte: Mussumeci, 2005. 
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Essa aglomeração dos cristais de hidrato aumenta a viscosidade do óleo 

produzido, e também aumenta a pressão e a perda de carga. Por consequência 

dessa aglomeração tem-se o plugueamento do duto, restringindo ou até parando a 

produção. 

A Figura 4.3 mostra a mistura contendo hidrato em suspensão, a mistura de 

hidrato com óleo, apresentando o aumento de viscosidade da mistura.  

Figura 4.3: Aumento da viscosidade do óleo com a presença de hidrato 

 

Fonte: Mussumeci, 2005. 

 

4.2 Formação de hidrato em escoamento de gás 

A formação de hidrato em escoamento de gás ocorre diferentemente do 

escoamento de óleo, pois há menos líquido. A água livre se encontra na parte 

inferior do duto e vem da água produzida e da água condensada do gás. Sendo 

assim o hidrato começa a se formar na parede do duto, onde apresenta uma menor 

temperatura. Esse acúmulo ocorre de forma irregular e se concentra, em sua maior 

parte, na área inferior do duto (CARVALHO, 2010). 
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A Figura 4.4 representa como pode ocorrer o tamponamento do duto em um 

escoamento de gás. Mostrando que ela não ocorre de forma regular, e podendo 

ocorrer uma redução do diâmetro do duto. Com essa deposição temos a redução da 

área do duto e com isso temos o aumento da perda de carga, causando o aumento 

da pressão do escoamento. 

Figura 4.4: Tamponamento do duto em escoamento de gás 

 

Fonte: Mussumeci, 2005. 

A primeira linha da Figura 4.4 pode-se ver a formação de hidrato de uma 

forma irregular, que pode ser dada devido a alguma imperfeição ou irregularidade do 

duto. Já na segunda linha temos uma formação mais uniforme, mais distribuída. A 

redução do escoamento aumenta significantemente e em seguida ocorre o bloqueio 

do duto. 

Tem-se que a formação de hidrato em escoamento de óleo ocorre devido a 

deposição de cristais de hidrato, já o bloqueio do duto de gás é dado pela formação 

de um plugue de hidrato aderido à parede do duto. 
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4.3 Formação de hidrato durante a perfuração completação e em teste de 

poços 

Durante o processo de perfuração, completação e teste de poços podem 

ocorrer à invasão de fluidos vindo da formação, dentre eles água e gás. Devido ao 

peso da coluna hidrostática do fluido de perfuração ou completação, associado às 

baixas temperaturas de águas ultra profundas, pode-se ter a formação de hidrato 

(CARVALHO, 2010). 

Essa formação de hidrato pode ser prejudicial, pois pode impossibilitar a 

passagem de ferramentas, aumento da perda de carga ou a obstrução da tubulação. 

Tem-se que quando maior a lamina d’agua, maior a possibilidade de formação de 

hidrato, devido a baixa temperatura da água do mar o que ocasiona um contato do 

fluido com a água, durante a circulação, ocorrendo uma maior perda de calor do 

fluido para o meio, tendo então maior possibilidade de hidrato. Uma solução que 

pode ser apresentada para que isso não ocorra é a utilização de inibidores. 
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5 Hidrato como fonte de energia 

O fato da queima do metano emitir menos dióxido de carbono (CO2), gerar 

maior quantidade de energia e de seu volume representar o maior recurso 

energético do planeta, quando comparado a outros combustíveis fósseis, tornou o 

desenvolvimento de pesquisa sobre os hidratos de metano questão de alta 

prioridade, principalmente para países com baixa capacidade energética. 

Esse “gelo que arde” como também é conhecido forma-se naturalmente nas 

regiões profundas do oceano e em terra, no permafrost (solo gelado permanente do 

Ártico). O metano pode ser biogênico, proveniente da decomposição da matéria 

orgânica, e termogênico, produzido a 110°C, a partir da matéria orgânica gerada 

pela fotossíntese. Em alta pressão e baixa temperatura esse gás acaba por ficar 

“preso” dentro das pedras de gelo. 

Uma interpretação de linhas sísmicas de reflexão é a principal forma de 

indicação de hidratos de gás em ambientes marinhos. A velocidade de propagação 

da onda sísmica compressional nos hidratos de gás é uma ordem de 2200 m/s 

enquanto para os sedimento abaixo do Bottom Simulating Reflection (BSR) 

(relacionados a gás livre) é cerca de 1600 m/s (TINIVELLA, 2008).  

O BSR caracteriza-se por ser um refletor paralelo ao fundo marinho. A 

detecção dos hidratos de gás nem sempre é muito clara devido a deposição 

sedimentar local, se as estratificações forem planas-paralelo ao fundo oceânico, 

acarretaria em uma camuflagem do BSR. 

Embora o metano e água sejam incolores, existem hidratos de metano 

coloridos. Essa coloração é dada devido a bactérias, minerais e outros gases que 

também são incorporados nos hidratos.  

O hidrato pode estar associado ao preenchimento de espaços vazios entre 

camadas sedimentares, funcionando como uma rocha selo, impedindo a migração 

vertical de hidrocarbonetos, motivo pelo qual é comum encontrar-se uma zona de 

gás natural livre abaixo da zona dos hidratos. 
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A Figura 5.2 apresenta uma amostra de sedimento retirado do fundo do 

oceano, mostrando as camadas de hidrato de gás entre as camadas sedimentares. 

 

Figura 5.2: Amostra de sedimento do fundo do oceano contendo camadas de hidrato de gás. 

 

Fonte: Machado, 2009. 

 

5.1 Pesquisas em hidrato como fonte de energia 

Ultimamente a utilização de hidrato proveniente de fontes marinhas como 

fonte de energia tem sido muito discutida. Apesar de a distribuição ser dispersa, 

existem concentrações grandes o suficiente em alguns lugares que justificam a 

explotação econômica.  

Um dos mais importantes centros de pesquisa do mundo é mantido pelo 

governo do Canadá, Natural Resources Canada. Em 1972 foi descoberto o campo 

de hidrato localizado no sítio Mallik, no delta do rio Mackenzie, no Canadá. Desde 
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1990, esse campo tem sido o foco de estudo, canadense e internacional, sobre a 

tendência energética e ambiental.  

Desde que o Japão mostrou um interesse maior pelo hidrato como fonte de 

energia, as pesquisas foram retomadas no Mallik. Esse projeto no Mallik contou com 

uma parceria da antiga Japan National Oil Corporation (JNCO) e Geological Survey 

of Canada (GSC) para realizar perfuração, testemunhagem e pesquisas geofísicas 

sobre o hidrato. 

O projeto de Mallik teve como seu primeiro objetivo conduzir o primeiro teste 

de produção de hidrato. Sete instituições foram parceiras nesse projeto, tais como 

GSC, JNOC, Geo Forschungs Zentrum Potsdam (GFZ), United States Geological 

Survey (USGS), United States Department of Energy (USDOE), Ministry of 

Petroleum and Natural Gas (MOPNG) da Índia, Gas Authority of India (GAIL), além 

de uma join venture firmada entre Chevron Canada Resources, BP Canada Energy 

Burlington Resources Canada Ltd, que são filiais canadenses de empresas 

petrolíferas multinacionais. 

O National Institute of Advanced Industrial Science and Technology (AIST) do 

Japão, criou o Methane Hydrate Research Laboratory (MHL), que tem como objetivo 

suprimento de energia sustentável e de longo prazo para o país, além de controlar 

as emissões de gases de efeito estufa. Japão foi pioneiro na criação de um 

programa de pesquisa. Com esse programa já são realizadas pesquisa e 

desenvolvimento das tecnologias com sustentabilidade e economia, 

desenvolvimento de uma tecnologia para conservação de energia baseada nos 

hidratos.  

Em 1997 na Índia, foi implantado o National Gas Hydrate Program (NGHP), o 

segundo programa de pesquisa sobre hidrato de gás no mundo. Inicialmente foi 

formado pelo Directorate General of Hydrocarbons (DGH), GAIL, Oil & Natural Gas 

Corporation (ONGC), Oil India Limited (OIL), National Geophysical Research (NGHI) 

e National Institute of Oceanography (NIO).  
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Esse programa tem como objetivo pesquisar a distribuição e natureza do 

hidrato de gás em segmentos marinhos, os processos de transporte do gás desde a 

fonte até o reservatório, influencia do controle geológico na sua formação e 

ocorrência, efeito do hidrato de gás nas propriedades físicas do sedimento 

hospedeiro, microbiologia e geoquímica da formação e dissociação do hidrato e a 

calibração de ferramentas preventivas para a presença e concentração do hidrato de 

gás. 

Em 1990 foi dado inicio as pesquisas na China, onde o Center for Hydrate & 

Natural Gas Research (GHC) é o maior centro de pesquisa no país. A Figura 5.3 

mostra o sistema de informação chamado Gas Hydrate Information System criado 

para centralizar e facilitar o compartilhamento de informações sobre pesquisas no 

país representado pelo retângulo maior. Já o retângulo menor representa onde 

foram encontrados indícios de hidrato de gás, petróleo e gás natural em Taiwan. 

(MACHADO, 2009) 

Figura 5.3: Centro de pesquisas da China 

 

Fonte: Machado, 2009. 
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A Coréia do Sul, em 2005, criou um centro de pesquisa chamado Gas 

Hydrate R&D Organization para se aproximar dos grandes centros mundiais de 

pesquisa, tais como Estados Unidos, Japão e Canadá. Em 2009, descobriu um dos 

maiores reservatório de hidrato com 130 metros de espessura, ultrapassando 

qualquer outro já encontrado pelo Japão, Índia e China. 

 

5.2 Vantagens e Desvantagens 

As vantagens econômicas e ambientais do metano faz com que seu 

crescimento seja acelerado. São facilmente convertidos em combustível líquido, 

metanol ou hidrogênio, com uso de catalisadores e são menos poluidores que o óleo 

e o carvão, devido a menor liberação de CO2 por unidade de energia, sem 

componentes particulados e enxofre. 

Outra vantagem é que a extração do gás livre sob espessas camadas de 

hidratos provoca uma queda de pressão no reservatório. A base da zona de hidratos 

subjacente torna-se então instável e fornece gás e água líquida, recarregando assim 

progressivamente em metano o reservatório em exploração. O que retarda o 

momento crítico da falta de pressão a partir da qual a extração do gás se tornará 

impossível. (FERREIRA, 2007) 

Uma desvantagem da explotação é a dificuldade de extração do metano 

dessa profundidade, nem sempre é viável além do gás ser altamente poluente. O 

aumento do efeito estufa que poderia ser causado de forma descontrolada pelos 

hidratos de metano caso ocorresse a liberação de metano no ambiente. Acredita-se 

que o metano seja 30 vezes mais danoso que o CO2. 

Um dos problemas também apresentados são as condições particulares de 

pressão e de temperatura que são necessárias para estabilizar os hidratos, o que 

implica que qualquer mudança ambiental no oceano tem repercussões importantes 

na zona de estabilidade dos hidratos. No caso de um aquecimento do oceano e/ou 

de uma mudança de pressão hidrostática (aumento ou diminuição do nível do 
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oceano), os hidratos podem desestabilizar e entrar em dissociação, libertando o gás 

metano anteriormente aprisionado no gelo. (FERREIRA, 2007) 

A explotação ainda é inviável, apesar das vantagens, devido a grande 

quantidade de reservas de óleo e gás, e por sua produção ser mais barata. 

 

5.3 Algumas reservas de hidrato pelo mundo 

 A figura a seguir mostra as ocorrências de reservas de hidrato de gás e 

os locais onde já foram recuperadas amostras de hidrato.  

Figura 5.4: Locais das amostras e ocorrências de hidrato de gás no mundo 

 

Fonte: http://institutoparacleto.org/2014/02/01/hidrato-de-metano-o-combustivel-do-gelo/ 

O hidrato é solido e deve primeiramente ser dissociado antes do gás metano 

ser extraído. Estão sendo consideradas três diferentes maneiras de recuperar o 

metano: circulação de água, despressurização e injeção de inibidores. As formas de 

recuperação do gás estão representadas na Figura 5.5. 
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Na circulação de água ou injeção termal é bombeada água quente nos 

depósitos de hidrato de metano através de um poço, elevando a temperatura até o 

momento de quebra do hidrato e o metano é liberado podendo ser produzido. 

Já na despressurização, algumas reservas de hidrato possuem zonas nas 

quais o gás natural já se encontra em seu estado livre, ou seja, se um poço é 

perfurado nessa zona para extração do gás natural, a pressão reduz e dependendo 

da pressão atingida, pode haver a dissociação da camada sobreposta de hidrato e 

consequentemente ocorre a liberação de gás o que acarreta em um aumento de 

pressão na zona e também a produção simultânea desse gás da camada de hidrato, 

como observado na Figura 5.5.  

Quando é feita a injeção de inibidores, metanol, etilenoglicol e CO2, estes 

quando injetados em uma camada de hidrato gasoso, alteram as condições de 

pressão e temperaturas necessárias para manter a estabilidade do hidrato de gás 

permitindo a dissociação e consequentemente a liberação do metano.  

Figura 5.5: Representação das formas de recuperação do gás metano presente no hidrato. 

 

Fonte: Adaptado de www.planetseed.com/pt-br/relatedarticle/como-extrai-los 

Apesar das maneiras apresentadas acima, elas ainda são consideradas 

inviáveis economicamente. Até o momento a técnica de despressurização é a 

promissora, porém é limitada a reservatórios que possuem gás natural em seu 

estado livre abaixo da camada de hidrato, e a extração do gás a partir do hidrato 
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pode ser dificultada pela formação de gelo ou a reforma do hidrato gasoso durante o 

processo de dissociação e extração. 

5.4 Pesquisa de Hidrato de gás como energia no Brasil 

No Brasil as pesquisas ainda estão voltadas para o desenvolvimento de 

inibidores de hidrato para evitar os prejuízos que podem causar durante a produção 

de hidrocarbonetos. 

Apesar do pouco interesse brasileiro sobre o hidrato de metano formado no 

leito marinho, já foram encontradas algumas reservas no país, entre essas, a foz do 

Amazonas e na Bacia de Pelotas. A Bacia de Pelotas possui uma área de 210 mil 

km2 e cerca de 135 trilhões m3, já da foz do Amazonas é a mais extensa das bacias 

da margem equatorial brasileira com cerca de 360 mil km2 e 1415 trilhões m3. 

Em um artigo publicado na Revista Brasileira de Geofísica, Clennell (2000) 

apresenta uma revisão sobre o hidrato de gás e considera grandes as 

probabilidades de que seja encontrado nas bacias sedimentares de Campos, 

Espírito Santo e Cumuruxatiba. (MACHADO, 2009) 

A Figura 5.6 representa o mapa com as áreas confirmadas das reservas 

brasileiras e as que possivelmente têm a presença de hidrato de gás.  
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Figura 5.6: Reservas de hidrato no Brasil. 

 

 

Fonte:Machado, Claudia Xavier, 2009 

 

Em Novembro de 2014 foi inaugurado o Instituto de Petróleo e dos Recursos 

Naturais (IPR) no Brasil, uma parceria da Universidade Pontifícia Universidade 

Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS) com a Petrobras. A proposta é trazer 

soluções científicas e tecnológicas com o foco na indústria de petróleo, executando 

projetos com potencial de inovação, incluindo o Pré-Sal e o hidrato de gás. 
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O IPR possui uma ''planta-piloto'' inédita no mundo, que reproduz as 

condições do oceano a 2 mil metros de profundidade, podendo verificar como os 

hidratos de gás se estruturam no mar. Essa planta tem a capacidade de fazer 

simulações de alta pressão e baixa temperatura, semelhantes as de criação do 

hidrato, através a injeção de gases como metano, etano, butano e propano, além de 

amônia, CO2 e água. 
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6 Simulação/ análise de uma composição de gás 

Nesse estudo de caso será analisado o deslocamento da curva de envelope 

de hidrato de acordo com a quantidade adicionada de inibidor de hidrato. O inibidor 

escolhido foi o etanol, um tipo de inibidor termodinâmico, já mencionado 

anteriormente, onde seu objetivo principal reduzir a atividade da água reduzindo a 

quantidade de água livre na mistura. 

O programa que será utilizado é o HYD III, versão 1.2.1. 

Para cálculo se optou pelo método de Mussumeci, que em 1990 desenvolveu 

uma metodologia para cálculo de pressão de dissociação de hidratos em presença 

de fase aquosa.  

Os dados de entrada do programa foi a composição do gás, optar por um 

inibidor ou sem inibidor além a concentração de inibidor a ser injetada. Através 

desses dados serão obtidas as curvas de envelope de hidrato, além da temperatura 

e pressão de dissociação. 

Figura 6.1: Dados de entrada do programa. 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Após alimentar os dados da composição do gás, consegue-se extrair qual o 

tipo de estrutura formada, I ou II. A temperatura e pressão de dissociação do hidrato 

e o potencial químico da água.  

Figura 6.2: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (sem inibidor). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.3: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (sem 

inibidor). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 

Foram simuladas as pressões de dissociação após definir a temperatura igual 

a 0°, para que possa ser feita a comparação de diferentes concentrações de etanol 

(Figuras 6.4 – 6.19). O mesmo foi feito para a temperatura de dissociação, foi 

determinada uma pressão de dissociação para que possa ser feita a comparação 

dentre as diferentes concentrações de etanol.  
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Figura 6.4: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (5% de etanol 

em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.5: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (5% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.6: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (10% de etanol 

em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.7: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (10% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.8: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (20% de etanol 

em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.9: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (20% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.10: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (30% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.11: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (30% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.12: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (40% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.13: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (40% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.14: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (50% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.15: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (50% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.16: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (60% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

Figura 6.17: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (60% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Injeção de 68% de etanol em peso, este é o limite de etanol que pode ser 

calculado pelo programa. 

Figura 6.18: Resultado da simulação para obtenção da pressão de dissociação (68% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 
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Figura 6.19: Resultado da simulação para obtenção da temperatura de dissociação (68% de 

etanol em peso). 

 

Fonte: Extraído do programa HYD-III. 

Nota-se na Tabela 6.1 que quanto maior a adição de inibidores maior a 

pressão de dissociação do hidrato e isso é dado devido a formação ocorrer a altas 

pressões. Portanto, com o inibidor a dissociação do hidrato ocorre em pressões 

maiores. 
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Tabela 6.1: Dados obtidos na Simulação. 

Concentração 

do inibidor 

Temperatura de 

Dissociação (°C) 

Pressão de 

Dissociação (bar) 

Sem Inibidor 0 5,35 

5% 0 6,5 

10% 0 8,02 

20% 0 12,91 

30% 0 23,18 

40% 0 55,39 

50% 0 396,20 

60% 0 1194,61 

68% 0 2134,82 

 

Para a temperatura, na Tabela 6.2 se observa o inverso, como a formação de 

hidrato ocorre a baixas temperaturas, de acordo com a adição de inibidores observa-

se que a temperatura de dissociação do hidrato é cada vez menor. 
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Tabela 6.2: Dados obtidos na Simulação. 

Concentração do 

inibidor 

Pressão de 

Dissociação (bar) 

Temperatura 

de Dissociação (°C) 

Sem Inibidor 40 15,97 

5% 40 14,42 

10% 40 12,69 

20% 40 8,7 

30% 40 3,91 

40% 40 -1,79 

50% 40 -8,48 

60% 40 -16,20 

68% 40 -23,14 

 

A seguir é possível analisar o gráfico composto por envelope de hidrato com 

diferentes concentrações de etanol.  
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Figura 6.20: Envelope de Hidrato utilizando dados obtidos no simulador. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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7 Conclusão 

Nesse trabalho foi feita uma revisão bibliográfica sobre hidrato, onde se viu o 

que é hidrato, suas principais estruturas formadas e também suas características.  

As condições de formação de hidrato são baixa temperatura e alta pressão o 

que é muito comum em um poço produtor ou injetor marítimos. Com esse cenário é 

possível a prevenção de hidrato através de estudos das condições do poço e injeção 

de inibidores minimizando os prejuízos para a indústria de petróleo. 

O hidrato de metano pode ser utilizado como fonte de energia e isso vem 

sendo estudado por alguns países, incluindo o Brasil. É considerada uma fonte de 

energia economicamente viável devido à facilidade de conversão em combustível 

líquido e por ser menos danoso para o meio ambiente quando comparado ao carvão 

e ao óleo, pois libera menos CO2. Apesar das vantagens o hidrato de metano ainda 

não é utilizado como fonte energética devido aos problemas que podem causar a 

exploração já que o metano é altamente poluente, podendo acelerar gravemente o 

efeito estufa.  

O estudo de caso apresentado mostra o quanto a adição de etanol fornece 

uma melhor condição de operação, ou seja, quanto mais etanol é injetado no poço 

menor é a temperatura de dissociação e maior é pressão de dissociação do hidrato. 

Isso quer dizer que para formação de hidrato é necessária uma temperatura ainda 

menor e uma pressão ainda maior. 
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