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RESUMO 

 

Em função da presença de água, vários problemas estão associados à produção de 

petróleo, entre eles a formação de hidratos e de incrustações inorgânicas. Tais inconvenientes 

geram elevados custos adicionais ao processo e, a fim de minimizá-los, inibidores são 

utilizados. O presente trabalho se propõe a avaliar os efeitos de força iônica do meio e do 

inibidor de hidrato termodinâmico etanol na formação de sulfato de bário (BaSO4), utilizando 

a medida do retroespalhamento sofrido por um feixe de laser focalizado (FBRM - Focused 

Beam Reflectance Measurement). De modo a simular condições de campo, a faixa de 

salinidade, em termos de NaCl, variou de 0 até 0,51 mol L-1 enquanto que o teor de etanol 

atingiu até 80% em volume. Os resultados obtidos demonstram que o aumento da salinidade 

do meio provoca diminuição da contagem de partículas e, em contrapartida, o aumento do 

teor de etanol, em até 20%, induz a precipitação do sal. Acima deste valor, as contagens de 

partículas apresentaram redução inesperada. Uma sugestão para o ocorrido é a influência do 

etanol no tamanho da partícula formada, que passa a não ser perceptível ao FBRM. A 

avaliação da interação entre as variáveis força iônica e etanol indicou uma influência entre a 

combinação destes fatores de modo a retardar a precipitação. Apesar de algumas limitações, a 

técnica FBRM se mostra como alternativa robusta e prática para ser aplicada nos estudos de 

acompanhamento de cinética de precipitação.  
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ABSTRACT 

 

Due to the presence of water, several problems are associated with oil production, 

including hydrate formation and scale. These problems generate high additional costs to the 

process and, in order to minimize their formation, inhibitors are used. The present work aims 

to evaluate the effects of ionic strength and the thermodynamic hydrate inhibitor ethanol on 

the formation of barium sulfate (BaSO4), using the Focused Beam Reflectance Measurement 

(FBRM). In order to simulate field conditions, the salinity in terms of NaCl ranged from 0 to 

0.51 M, while the ethanol content reached up to 80% in solution. The results show that the 

increase in the salinity causes a decrease in the particle count and, on the other hand, the 

increase of the ethanol content, up to 20%, induces the salt precipitation. Above this value, 

particle counts showed unexpected reduction. One suggestion for this is the influence of 

ethanol on the particle size, which is not noticeable to the FBRM. The evaluation of the 

interaction between ionic strength and ethanol indicated an influence between the 

combination of these factors in order to delay the precipitation. Despite some limitations, the 

FBRM technique proves to be a robust and practical alternative to be applied in the follow-up 

studies of precipitation kinetics. 
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1. INTRODUÇÃO E OBJETIVOS  

 

A formação de hidratos e incrustações inorgânicas são problemas inerentes à 

exploração de petróleo e, a fim de evitá-los ou minimizá-los, produtos químicos, 

denominados inibidores, são utilizados. Entretanto, a utilização de inibidores termodinâmicos 

de hidratos induz a precipitação de incrustações inorgânicas, esse fenômeno ocorre devido a 

uma modificação no coeficiente de atividade das espécies químicas que, além do efeito salino, 

passa a depender também do efeito do álcool. 

A maioria dos estudos que se propõem a avaliar o efeito de inibidores de hidratos na 

precipitação de diferentes tipos de sais consiste em ensaios com avaliação de resultados a 

posteriori. Entre eles podem-se citar testes estáticos que requerem pré-tratamento da amostra, 

procedimentos de amostragem e que não permitem uma avaliação dos resultados em tempo 

real, sendo necessário recorrer a técnicas instrumentais diversas, seja para a determinação da 

quantidade de precipitado, seja para quantificar os agentes precipitantes residuais em solução. 

 A medida do retroespalhamento sofrido por um feixe de laser focalizado (FBRM - 

Focused Beam Reflectance Measurement) é uma técnica simples, utilizada industrialmente 

para melhorar processos e a qualidade dos produtos, visto que permite detectar variações no 

comprimento de corda (tamanho) e quantidade de partículas. Em função disso, o objetivo 

geral do presente trabalho consiste em utilizar essa técnica para avaliar a influência do 

inibidor de hidrato etanol na precipitação do sulfato de bário (BaSO4), através de ensaios 

dinâmicos e que possibilitaram a contagem de partículas durante a realização do experimento. 

Com relação aos objetivos específicos tem-se: 

 Avaliar o sistema ternário água-etanol-NaCl e suas implicações no preparo dos 

ensaios propostos; 

 Analisar a influência, em separado, da força iônica do meio e do etanol na 

precipitação do sal de sulfato de bário; 

 Estudar uma eventual interação entre os fatores força iônica e inibidor de hidrato na 

formação de BaSO4; 

 Evoluir a interpretação de dados, assim como de parâmetros físico-químicos que 

possam influenciar na contagem de partículas na técnica de FBRM. 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1.RESERVATÓRIO DE PETRÓLEO  

 

O Petróleo é uma substância oleosa, inflamável e menos densa que a água. Suas 

características variam de acordo com o reservatório que é encontrado, no entanto, pode ser 

classificado como uma mistura complexa de hidrocarbonetos com diferentes pontos de 

ebulição e quantidades variáveis de compostos contendo enxofre, nitrogênio, oxigênio e 

metais (tabela 2.1). (THOMAS, 2001)  

Tabela 2.1: Composição típica do petróleo (adaptado de THOMAS, 2001) 

Componentes (% em peso) 

Hidrogênio 11 - 14 

Carbono 83 - 87 

Enxofre 0,06 – 8,00 

Nitrogênio 0,11 - 1,7 

Oxigênio 0,1 -  2,0 

Metais (Ni, V, entre outros) ≤ 0,3 

 

Além do óleo, são encontrados também gás e água no reservatório. A presença da fase 

aquosa pode provocar diversos problemas inerentes à exploração de petróleo. Esses 

inconvenientes, assim como os métodos de prevenção dos mesmos encontram-se 

representados na figura 2.1. 

 

Figura 2.1:Problemas associados à exploração de petróleo e métodos de prevenção 
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Emulsão água/óleo

Desemulsificante

Corrosão

Inibidor de Corrosão



13 
 

 

2.2. INCRUSTAÇÕES INORGÂNICAS  

  

As incrustações inorgânicas, também designadas pelo termo em inglês scale, são um 

grande problema para a indústria de óleo e gás, principalmente no que se refere à garantia de 

escoamento. Elas são originadas pela incompatibilidade química entre as águas de formação e 

injeção e/ou por alterações termodinâmicas no sistema, resultando na precipitação de sais 

como sulfato de bário (BaSO4), sulfato de estrôncio (SrSO4) e carbonato de cálcio (CaCO3). A 

incrustação de sulfato de bário torna-se mais preocupante em função da baixa solubilidade em 

comparação às demais. (ARAI e DUARTE, 2010; DA ROSA et al., 2015) 

Os sais formados podem se depositar em vários locais do sistema de produção e, sua 

aglomeração ocasiona inconvenientes como danos a equipamentos, riscos à segurança, 

comprometimento da capacidade de escoamento nas tubulações, diminuição da eficiência de 

produção e aumento de custos operacionais com reparos e manutenções que se tornam 

recorrentes. Na figura 2.2 é possível observar a diminuição do diâmetro de uma tubulação 

ocasionada pelo acúmulo de incrustações inorgânicas. (YEBOAH et al., 1993; AFFONSO e 

ANDRADE, 2017; ARAI e DUARTE, 2010) 

 

Figura 2.2: Acúmulo de incrustações inorgânicas em uma tubulação (BAKARA-LOKMANE et. al., 2009) 

Em unidades de produção offshore, a injeção de água é uma prática bem estabelecida 

para manter a pressão do reservatório e ajudar na recuperação do óleo que fica retido nos 

poros das rochas. Para este processo, normalmente utiliza-se a água do mar devido a sua 

facilidade e abundância. No entanto, esta água necessita de tratamento prévio que pode incluir 

desaeração, filtração, adição de aditivos químicos e, em alguns casos, dessulfatação. Boim 

(2003) descreve estas etapas: 
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 Desaeração: tratamento que visa retirar o oxigênio da água, a fim de evitar problemas 

associados à corrosão de equipamentos, cavitação de bombas e processos biológicos 

aeróbicos;  

 Filtração: retenção de partículas em suspensão presentes na água de injeção, a fim de 

evitar eventual obstrução dos poros da rocha reservatório;  

 Aditivos químicos: injeção de bactericidas e algicidas na água, com o objetivo de 

eliminar as bactérias redutoras de sulfato (BRS) presentes no reservatório de petróleo. 

Essas bactérias produzem H2S a partir da metabolização do sulfato presente na água de 

injeção; 

 Dessulfatação: uma alternativa para minimizar a formação de incrustações de sulfato e 

a geração de H2S é a implantação de Unidades de Remoção de Sulfato (URS). Essas 

unidades reduzem o teor de íons sulfato da água do mar de aproximadamente 2800 mg 

L-¹ para 100 mg L-¹ ou menos, através de um sistema de nano filtração.  (SANTOS et 

al., 2008) 

A água de formação é encontrada dentro dos poros da rocha reservatório e, por estar 

em contato direto com vários minerais, possui em sua composição grandes quantidades dos 

cátions alcalinos terrosos Ca2+, Ba2+ e Sr2+. Inicialmente, a água extraída junto com o petróleo 

(água produzida) é constituída apenas pela água de formação. Entretanto, com o decorrer do 

tempo, a composição da água produzida é alterada em decorrência da injeção da água do mar. 

Essa água é rica em ânions como SO4
2- e a sua mistura com a água de formação pode 

provocar uma incompatibilidade química, resultando na formação de incrustações 

inorgânicas. (TANTAYAKOM et al.,2004; BOIM, 2003) 

 

2.2.1. CAUSAS E MECANISMO DE FORMAÇÃO DE INCRUSTAÇÃO 

 

A formação de um precipitado pode ser vista em etapas: supersaturação do meio 

reacional, nucleação e crescimento de cristal. A supersaturação do sistema para uma 

determinada espécie se dá pelo excesso desta em relação à sua concentração de saturação. 

Com a supersaturação, ocorre o fenômeno de nucleação, que pode ser definido como o início 

do processo de precipitação. Nessa etapa, há a combinação das espécies em estruturas básicas 

(dímero, trímero, etc) e as moléculas dispersas começam a se unir em grupos e formar os 

primeiros núcleos (cristalitos), que a partir de um tamanho de raio crítico se tornam estáveis. 
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Em seguida, há a etapa de crescimento do cristal. (VIDAL, 2015; SANTANA e MANZELA, 

2016) 

A supersaturação é considerada a causa principal para a formação de incrustações 

inorgânicas, as causas secundárias são as alterações ao longo do processo como: variação da 

pressão, temperatura e pH do meio reacional. Uma maneira de avaliar a supersaturação do 

meio e consequente potencial de precipitação dos sais consiste no cálculo do índice de 

saturação (IS), representado na equação 2.1. (SANTANA e MANZELA, 2016) 

𝐼𝑆 =  𝑙𝑜𝑔10 (
𝑎𝑐𝑎𝑎

𝐾𝑝𝑠(𝑇,𝑃)

0 )                                     𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.1 

Onde:   

𝑎𝑐 – Atividade do cátion                                 

𝑎𝑎 – Atividade do ânion                                  

𝐾𝑝𝑠
0  – Constante do produto de solubilidade, função da temperatura e pressão 

No equilíbrio, o índice de saturação é igual à zero. Um índice de saturação positivo 

indica uma solução supersaturada e, quanto maior o índice de saturação, maior a tendência à 

formação de precipitado.  

Para que seja possível calcular o índice de saturação, é necessário conhecer a atividade 

das espécies químicas. A atividade é calculada como o produto entre o coeficiente de 

atividade e a concentração da espécie em questão, conforme pode ser observado na equação 

2.2.  

𝑎𝑖 = [𝑖]. 𝛾𝑖                                                     𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.2 

Onde: 

𝑎𝑖 - Atividade da espécie 

[𝑖] - Concentração molar da espécie  

𝛾𝑖 - Coeficiente de atividade da espécie 
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O coeficiente de atividade é função da temperatura, pressão e força iônica do meio.  A 

equação bastante utilizada para seu cálculo deriva da Teoria de Debye-Huckel, entretanto ela 

só pode ser utilizada para soluções com baixos valores de força iônica. No caso de soluções 

altamente salinas, com força iônica superior a 0,5 mol L-1, outros efeitos tornam-se 

importantes e o cálculo do coeficiente de atividade é dado através do modelo proposto por 

Pitzer. Existem alguns softwares que levam em consideração essa equação para o cálculo do 

índice de saturação, como o ScaleSoftPitzerTM . (ARAI e DUARTE, 2010) 

 

2.3.INIBIDORES DE INCRUSTAÇÃO 

 

A prevenção das incrustações inorgânicas pode ser realizada pela utilização de 

inibidores, que é considerado um método prático e vantajoso economicamente, tendo em vista 

todos os problemas associados à formação de incrustações. Os inibidores podem pertencer a 

diversas classes químicas, sendo os polifosfatos, polifosfonatos e ácidos policarboxílicos mais 

utilizados industrialmente. Essas substâncias possuem a capacidade de prevenir ou retardar os 

processos de nucleação e crescimento dos cristais. (SANTOS, 2018; TANTAYAKOM et 

al.,2004; DA ROSA et al., 2015) 

Os inibidores podem ser aplicados através de dosagem contínua do produto químico, 

com o objetivo de evitar/minimizar o fenômeno de incrustação a partir de um ponto no 

percurso do poço produtor. Entretanto, a única opção de proteção na saída do reservatório é 

por meio do tratamento squeeze, que consiste na sorção do inibidor de incrustação na rocha 

reservatório. Após esta etapa, o inibidor será dessorvido gradualmente na água produzida, em 

concentração suficiente para inibir a precipitação inorgânica na saída do reservatório. Com a 

redução do teor do produto em níveis abaixo da concentração mínima efetiva (MIC), um novo 

tratamento de squeeze é requerido. (ANDREI e GAGLIARDI, 2004; SOUZA, 2010; 

REBESCHINI, 2010) 

Um mecanismo proposto para a inibição das incrustações consiste na adsorção do 

inibidor na superfície das partículas. Esse fenômeno provoca o bloqueio dos sítios ativos, 

resultando no atraso do processo de germinação, desaceleração do crescimento do cristal e 

alteração de sua forma, o que dificulta a aderência dos cristais nas superfícies e mantém as 

partículas dispersas em solução. A inibição também pode ocorrer através de mecanismos de 
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complexação, nesses casos há a adição de reagentes que atuam formando complexos com o 

cátion responsável pela incrustação. (KETRANE et al., 2009; ROSA et al., 2015) 

 

2.4.HIDRATOS DE GÁS 

2.4.1. DEFINIÇÃO E ESTRUTURAS 

 

O Hidrato de gás, também conhecido como clatrato ou composto de inclusão, é um 

sólido cristalino formado por moléculas de água e gás. Nessa estrutura, moléculas de gases de 

baixa massa molecular são encapsuladas em cavidades criadas pelas moléculas de água, que 

interagem umas com as outras através de ligações de hidrogênio. A estrutura do hidrato é 

estabilizada por interações de Van der Waals entre as moléculas de gás e água. (CLENNELL, 

2001; GABITTO et al., 2009; CHAPOY, 2004) 

Esses compostos são originados sob condições de baixas temperaturas e altas pressões, 

que são inerentes à produção offshore em águas profundas. Em função disso, a formação de 

hidratos ocasiona grandes inconvenientes durante a exploração de petróleo, visto que seu 

depósito promove o bloqueio das linhas de fluxo, válvulas, cabeças de poço e oleodutos, 

resultando em danos aos equipamentos e perda de produtividade, além de comprometer a 

segurança das pessoas envolvidas. (KELLAND, 2006) 

As moléculas metano, etano, propano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio 

estão entre as principais formadoras de hidratos, no entanto, esses compostos também podem 

ser originados por outras moléculas que apresentem tamanho entre 0,35 nm e 0,9 nm.  O tipo 

de molécula de gás e o seu tamanho influenciam a estrutura de hidrato a ser originada, 

existem três estruturas predominantes: I, II e H (figura 2.3). Dentre estas, as estruturas I e II 

possuem maior relevância para a indústria de óleo e gás.  (GABITTO et al., 2009; SLOAN, 

1998) 

Gabitto (2009) relatou que, apesar da existência de diferentes estruturas, elas são 

formadas por “dois ou mais tipos de cavidades de água acondicionadas em uma rede 

cristalina. Essas cavidades são descritas pela notação genérica Xn, onde X = número de lados 

de uma face da cavidade e n = o número faces da cavidade que tem os X lados”.  

As três estruturas cristalinas dos hidratos são originadas a partir de cavidades do tipo 

512, o que significa que há 12 faces pentagonais formadas por moléculas de água associadas 
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por ligações de hidrogênio. Entretanto, a conexão unicamente de cavidades do tipo 512 para a 

formação de uma estrutura cúbica de corpo centrado provoca o tensionamento das ligações de 

hidrogênio. Em função disso, há a inclusão de faces hexagonais para a formação de cavidades 

do tipo 51262, com o objetivo de aliviar a tensão das ligações. Assim como representado na 

figura 2.3, duas cavidades do tipo 512 e seis cavidades do tipo 51262 são combinadas para dar 

origem à estrutura I. (SLOAN et al.,2011) 

Moléculas maiores não conseguem ficar aprisionadas nas cavidades do tipo 51262, 

sendo necessária a formação de cavidades do tipo 51264 ao redor dessas moléculas. Essa 

cavidade apresenta 12 faces pentagonais e 4 faces hexagonais, aliviando a tensão das ligações 

de hidrogênio.  Assim como representado na figura 2.3, dezesseis cavidades do tipo 512 e oito 

cavidades do tipo 51264 são combinadas para dar origem à estrutura II. (SLOAN et al.,2011) 

Compostos ainda maiores são acondicionados na estrutura H, que consiste em três 

cavidades do tipo 512, duas cavidades do tipo 435663 e uma cavidade do tipo 51268 (figura 2.3). 

 

Figura 2.3: Estruturas do Hidrato (SLOAN et al., 2011) 

 

2.4.2. FORMAÇÃO 

 

Em um modelo proposto por Lederhos et al. (1996) para a formação de hidrato (figura 

2.4), há inicialmente a interação entre as moléculas de água, mesmo sem a presença do gás 

(A). Com a dissolução do gás no meio, os anéis formados pelas moléculas de água se 
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organizam ao redor das moléculas de gás, dando origem às cavidades do tipo 512, 51262 e 51264 

(B). Em seguida, há a combinação dessas cavidades para dar origem a núcleos metaestáveis 

(C). Após os núcleos atingirem um raio crítico, há a etapa de crescimento dos cristais (D). 

(AMINNAJI, 2018; RENATO, 2017) 

 

Figura 2.4: Modelo de formação do hidrato de gás (LEDERHOS et al., 1995) 

 Os hidratos não surgem de forma imediata assim que são atingidas as condições de 

baixas temperaturas e altas pressões, visto que as etapas de nucleação e crescimento dos 

cristais são cinéticas. Em função disso, há a definição do tempo de indução, que é o intervalo 

de tempo entre o momento que o sistema atinge as condições termodinamicamente favoráveis 

e o surgimento do hidrato. (PAEZ et al., 2001) 

A força motriz mais utilizada para explicar a formação dos hidratos é o sub-

resfriamento, definido como a diferença entre a temperatura de formação do hidrato 

(temperatura de dissociação) e a temperatura de operação, em determinada pressão. A curva 

ilustrativa das zonas de formação e não formação do hidrato pode ser observada na figura 2.5, 

onde: Top (temperatura de operação), Tdiss (temperatura de dissociação) e Pop (pressão de 

operação). Nessa curva é possível observar que um pequeno sub-resfriamento faz com que o 

sistema permaneça em uma zona de risco (região metaestável) e, quanto maior o sub-

resfriamento, menor o tempo de indução. (RENATO, 2017; PEYTAVY et. al., 2007; PAEZ et 

al., 2001) 
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Figura 2.5: Curva genérica Pressão versus Temperatura, ilustrativa da zona de formação do hidrato (adaptado de 

PAEZ et al., 2001) 

 

2.5.INIBIDORES DE HIDRATOS  

 

Uma das principais alternativas para reduzir os problemas associados a hidratos é a 

utilização de inibidores termodinâmicos, que alteram as condições de formação desses 

compostos para menores temperaturas ou maiores pressões.  Um mecanismo adotado para a 

inibição termodinâmica dos hidratos consiste na formação de ligações de hidrogênio entre os 

átomos de oxigênio dos inibidores e moléculas de água. Com isso, há redução da atividade da 

água (decréscimo do ponto de congelamento), resultando na diminuição da sua capacidade de 

formar hidrato. (URDAHL et al.,1994; AMINNAJI, 2018; PAEZ et al., 2001) 

Os principais inibidores termodinâmicos utilizados são etanol, metanol e 

monoetilenoglicol (MEG). A utilização do metanol exige alguns cuidados em função da sua 

toxicidade e inflamabilidade, apesar da sua grande eficiência, este inibidor pode se acumular 

na fração de propano e gerar problemas de processamento. O monoetilenoglicol exige menos 

cuidados na sua utilização quando comparado ao metanol, porém apresenta um elevado custo 

e menor disponibilidade. (PAEZ et al., 2001; KELLAND et al., 1995). O elevado custo 

operacional do MEG e a periculosidade do metanol justificam a busca por um inibidor de 

hidrato alternativo. 

Os inibidores termodinâmicos de hidratos são utilizados em grandes quantidades nos 

campos de exploração de petróleo e, conforme essa exploração desloca-se para águas mais 

profundas, a quantidade de inibidor a ser utilizada tende a aumentar. Técnicas alternativas à 
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utilização dos inibidores termodinâmicos são os inibidores cinéticos e os anti-aglomerantes, 

que são inibidores de baixa dosagem. (KOH et al.,2002) 

Segundo Kelland (2006), os inibidores cinéticos de hidratos são geralmente polímeros 

solúveis em água que “atuam principalmente como anti-nucleadores, embora a maioria deles 

também atrasa o crescimento dos cristais”. Em contrapartida, os anti-aglomerantes são 

polímeros e surfactantes que permitem a formação dos hidratos com uma consistência que 

possibilita seu transporte, evitando a aglomeração. (PAEZ et al., 2001) 

 

2.6.CONSTANTE DIELÉTRICA DA MISTURA DE SOLVENTES  

  

Jouyban et al. (2004) define a constante dielétrica como “uma propriedade física 

influenciada pelas atrações interatômicas e intermoleculares, sendo uma medida da eficiência 

do solvente em separar um eletrólito em seus íons constituintes”. Através da análise dessa 

propriedade, pode-se determinar se haverá maior ou menor tendência a precipitação de um 

composto, visto que, quanto maior o valor da constante dielétrica, maior a capacidade de 

polarização do solvente sobre os íons. 

Devido à elevada miscibilidade do etanol em água, pode-se considerar esse sistema 

uma mistura ideal de solventes. Nesse caso, o método utilizado para calcular a constante 

dielétrica da mistura consiste na soma dos produtos entre a constante dielétrica de cada 

componente e a fração volumétrica (mássica ou molar) deste componente, conforme 

observado na equação 2.3. (PRAKONGPAN e NAGAI, 1983; JOUYBAN et al., 2004) 

𝜀𝑚 =  𝛷1𝜀1 + 𝛷2𝜀2                                             𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.3 

Onde: 

𝜀𝑚 - Constante dielétrica da mistura de solventes 

𝛷1,2 - Fração volumétrica (mássica ou molar) de cada um dos componentes  

𝜀1,2 - Constante dielétrica de cada um dos componentes 

As constantes dielétricas da mistura entre água e etanol a diferentes temperaturas e 

com diferentes proporções em peso do etanol foram determinadas experimentalmente por 

Akerlof (1932), e podem ser observadas na figura 2.6: 
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Figura 2.6: Constante dielétrica da mistura etanol-água (autoria própria com os dados retirados de 

AKERLOF,1932) 

Analisando-se os valores para uma mesma temperatura, o aumento do % em peso de 

etanol provoca a diminuição da constante dielétrica da mistura de solventes, resultando na 

diminuição da eficiência dos solventes em separar os eletrólitos. Com o aumento da 

temperatura, também é observada a diminuição da constante dielétrica da mistura. Dessa 

forma, pode-se dizer que com o aumento do teor de inibidor de hidrato e da temperatura, 

maior tendência a formar incrustações inorgânicas.  

 

2.7.EFEITO DOS INIBIDORES TERMODINÂMICOS DE HIDRATOS NAS 

INCRUSTAÇÕES  

 

Com a utilização do etanol como inibidor de hidrato, duas moléculas estarão 

disponíveis no meio para a solvatação dos íons: água e etanol. Neste sentido, o coeficiente de 

atividade de um determinado íon terá que levar em consideração o efeito do meio aquoso 

(salino) e orgânico, conforme expresso na equação 2.4. (SHIPLEY et al., 2006) 

𝛾𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =  𝛾𝑆. 𝛾𝑁                                                   𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.4 

Onde:  

γS – coeficiente de atividade devido ao efeito salino 

γN – coeficiente de atividade devido ao efeito do álcool 
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O cálculo do coeficiente de atividade devido ao efeito salino é dado pela equação de 

Pitzer, enquanto o coeficiente de atividade devido ao efeito do álcool é obtido usando a 

equação de Born (2.5).  Segundo Kan et al. (2003), através dessa equação é possível obter a 

“energia livre de transferência de uma solução com determinada constante dielétrica para 

outra constante dielétrica”. (TOMSON et al.,2003; SHIPLEY et al., 2006) 

∆𝐺 (
𝐽

𝑚𝑜𝑙
) =  2,303. 𝑅. 𝑇. log(𝛾𝑁) = 6,95. 105.

𝑧𝑖
2

𝑟
. (

1

𝜀𝑠
−  

1

𝜀𝑤
)              𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.5 

Onde:  

zi – Carga iônica 

r -Raio iônico (Å) 

T -Temperatura (K)  

R – Constante dos gases (J/mol. K) 

εs- Constante dielétrica do álcool 

εw – Constante dielétrica da água 

 

2.8.DIAGRAMA TERNÁRIO  

 

O diagrama ternário, também conhecido como diagrama triangular, é uma representação 

gráfica descrita por um triângulo equilátero, onde cada vértice representa uma substância 

pura, os lados representam misturas binárias e o interior do triângulo corresponde a misturas 

ternárias. Para um ponto no interior deste diagrama, ao traçar linhas paralelas ao lado oposto 

de cada vértice, obtém-se as proporções relativas dos três constituintes da mistura, 

normalmente expresso em porcentagem. A soma das proporções relativas dos três 

constituintes deve ser igual a 100%. (HOWARTH, 1996) 

Sua utilização permite analisar se uma determinada mistura será monofásica ou 

bifásica para cada proporção dos três constituintes do sistema. Com isso, pode-se estimar 

quando haverá a precipitação de determinado componente e também avaliar a solubilidade 

das espécies ao analisar misturas binárias.  
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2.9.FOCUSED BEAM REFLECTANCE MEASUREMENTS (FBRM) 

2.9.1. PRINCÍPIO E FUNCIONAMENTO 

 

A medida do retroespalhamento sofrido por um feixe de laser focalizado (FBRM) é 

uma técnica que permite determinar variações na contagem e comprimento de corda. Algumas 

vantagens dessa técnica incluem a simplicidade e possibilidade de obter resultados em tempo 

real, o que favorece sua utilização quando comparado a instrumentos convencionais que 

requerem procedimentos de amostragem e diluição. Atualmente, vem sendo muito utilizada 

pela indústria de processos particulados em operações que envolvem cristalização, 

precipitação, polimerização, fermentação e floculação. (NERE et al., 2007; Al NASSER et al., 

2008)  

Industrialmente, os principais objetivos da utilização do FBRM consistem em 

melhorar a eficiência de um processo e a qualidade do produto. A partir das informações 

obtidas através dessa técnica, é possível detectar antecipadamente distúrbios no produto, 

garantir a consistência entre os lotes, diminuir problemas de processamento e melhorar o 

rendimento e a taxa de transferência.1 

A técnica consiste na utilização de um feixe de laser transmitido através de uma fibra 

ótica para uma sonda cilíndrica (com passagem de ar comprimido purificado pela fibra ótica, 

para garantir a aquisição dos resultados gerados pelo equipamento). O feixe é focado por 

conjunto ótico e propaga-se em trajetória circular através de uma janela de safira. Ao 

interceptar a extremidade de uma partícula que está fluindo próximo à sonda, parte do laser é 

retro espalhado para a sonda e conduzido para um detector. O retro espalhamento continuará 

ocorrendo até que a extremidade oposta da partícula seja alcançada. (DOWDING et al., 2001; 

KAIL et al., 2008; GREAVES et al., 2008; BAKAR et al., 2010) 

A técnica descrita anteriormente pode ser melhor compreendida pela visualização da 

figura 2.7, que é uma representação esquemática dos componentes que constituem a sonda de 

FBRM.  

                                                           
1 METTLER TOLEDO. Disponível em: 

https://www.mt.com/br/pt/home/products/L1_AutochemProducts/FBRM-PVM-Particle-System-

Characterization/FBRM.html 
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Figura 2.7: Representação esquemática do interior da sonda de FBRM (GREAVES et al., 2008) 

O comprimento de corda (S) é obtido através da multiplicação entre o intervalo de 

tempo que ocorre o retro espalhamento do feixe de laser (Δt) e a velocidade de escaneamento 

(Vb).  O comprimento de corda não fornece o tamanho real das partículas, mas é definido 

como a distância entre quaisquer dois pontos na extremidade da partícula, conforme 

exemplificado na figura 2.8. (NERE et al., 2007; DOWDING et al., 2001)  

A equação utilizada para a determinação do comprimento de corda de uma partícula é 

descrita a seguir: 

𝑆 = 𝑉𝑏 . 𝛥𝑡      𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2.8 

 

Figura 2.8: Representação da medida do comprimento de corda (BAKAR et al., 2010) 
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2.9.2. TRANSFORMAÇÃO DE COMPRIMENTO DE CORDA EM TAMANHO DE PARTÍCULA 

 

Os dados obtidos no FBRM referem-se às distribuições de comprimento de corda 

(CLD), porém ter conhecimento da distribuição de tamanho de partícula (PSD) apresenta 

grande importância por estar relacionado ao produto e o processo. Segundo Nere et al. (2007) 

“a maioria dos esforços para a conversão do comprimento de corda em tamanho de partícula 

foram direcionados para partículas esféricas ou não esféricas de orientação uniforme”. No 

entanto, no caso de partículas não esféricas, é importante ter conhecimento da sua orientação, 

visto que ela é influenciada pelo fluxo do fluido em que se encontra. (LI et al., 2006)  

 Em função disso, a utilização de modelos matemáticos para a conversão de 

comprimento de corda em tamanho de partícula torna-se complexa para as partículas 

cristalinas em estudo. Uma alternativa para a determinação do tamanho de partícula é a 

utilização do PVM (microscópio de vídeo de partículas), uma técnica de análise de imagem 

que pode ser utilizada juntamente com o FBRM. (GREAVES et al., 2008) 
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3. MATERIAIS E METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

3.1.REAGENTES E SOLVENTES 

 

 Água ultrapura (resistividade ≥ 18 MΩ) 

 Álcool etílico 99,5% 

 Cloreto de sódio P.A. 

 Sulfato de sódio P.A. 

 Cloreto de bário dihidratado P.A. 

 

3.2.MATERIAIS E EQUIPAMENTOS 

 

 Sensor FBRM D600X (Mettler Toledo) 

 Agitador magnético 

 Agitador mecânico 

 Balança analítica  

 Titulador potenciométrico (Metrohm) 

 Béquer de vidro (50 mL) 

 Béquer longo de vidro (400 mL) 

 Dispensador automático (20 mL, 25 mL) 

 Micropipetas (100 μL, 1000 μL, 5000 μL, 10 mL) 

 Vidro de relógio 

 Espátula 

 Tubos de ensaio 

 Seringa de plástico (5 mL) 

 Filtro com membrana 0,45 μm (Millipore) 
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3.3. PREPARO DAS SOLUÇÕES DE SULFATO, BÁRIO E CLORETO DE SÓDIO 

 

Soluções estoque de sulfato, bário e cloreto de sódio foram preparadas em separado. 

Mediu-se a massa, em balança analítica, de 11,837 g de sulfato de sódio, 10,672 g de cloreto 

de bário dihidratado e 90,000 g de cloreto de sódio. A massa de cada sal foi dissolvida em 300 

mL de água ultrapura com o auxílio de agitadores magnéticos, a fim de preparar soluções 

contendo 26,667 g L-1 de SO4
2-, 20 g L-1 de Ba2+ e 300 g L-1 de NaCl. Por se tratarem de 

soluções concentradas, antes do início de cada ensaio, estas foram filtradas utilizando 

membrana de 0,45 μm.  

 

3.4.ENSAIO PRELIMINAR 

3.4.1. AVALIAÇÃO DA ORDEM DE ADIÇÃO DOS REAGENTES 

 

Em três tubos de ensaio foram adicionados 8 mL de álcool etílico, 1 mL de água 

ultrapura e 1 mL de solução de cloreto de sódio 300 g L-1, alterando-se a ordem de adição das 

substâncias (figura 3.1).  As misturas foram homogeneizadas e, após a decantação do sal, 

houve a captura de imagem de cada tubo de ensaio para avaliação visual da precipitação. 

Em seguida, uma alíquota de 0,5 mL foi transferida de cada um dos ensaios para três 

béqueres. Adicionou-se 40 mL de água ultrapura em cada um deles e foi realizada titulação 

potenciométrica com nitrato de prata (AgNO3) para determinar a quantidade de cloreto 

presente na solução.  
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Figura 3.1: Procedimentos experimentais para avaliação da ordem de adição dos reagentes 

 

3.5.ENSAIOS COM FBRM 

 

Encontram-se descritos abaixo os principais procedimentos adotados antes e durante a 

utilização do FBRM para a realização dos ensaios de precipitação. 

 O equipamento foi ligado 30 minutos antes da sua utilização, com a passagem 

de ar comprimido pela fibra óptica, a fim de auxiliar a purificação da mesma e 

garantir a aquisição dos dados; 

 Após o tempo decorrido, criou-se no software iCFBRM um novo experimento 

com as determinações da velocidade de escaneamento do laser (2m/s), o 

tempo de duração do ensaio (60 minutos) e o intervalo de amostragem (2s); 

 Antes de cada ensaio, a sonda de FBRM foi colocada em um béquer com água 

deionizada e o sistema de agitação (400 rpm) ligado por aproximadamente 5 

minutos. Em seguida, realizou-se a limpeza do agitador e da janela de safira 

com papel suave; 

  Após o procedimento de limpeza, colocou-se a sonda em um béquer com 

nova água deionizada para avaliar a contagem de partículas no software 

iCFBRM. A presença de uma barra verde na tela era indicativo que a 

contagem de partículas estava dentro da faixa aceitável e o experimento 
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poderia ser iniciado. Caso houvesse uma barra vermelha, um novo 

procedimento de limpeza da sonda deveria ser realizado; 

 O béquer com a solução a ser analisada foi posicionado no suporte metálico, 

de modo que a sonda e o sistema de agitação ficassem imersos no líquido e 

não houvesse contato dos mesmos com a parede do béquer (figura 3.2).  O 

sistema de agitação (400 rpm) foi ligado e esperou-se cerca de 1 minuto para a 

homogeneização do sistema. Decorrido esse tempo, adicionou-se com uma 

micropipeta 10 mL de solução de SO4
2- 26,667 g L-1 e então deu início à 

contagem de partículas no software iCFBRM.  

Os procedimentos adotados para o preparo das soluções analisadas no FBRM 

encontram-se descritos no item 3.5.1. O volume total dos ensaios foi 200 mL, entretanto, as 

soluções foram preparadas com 190 mL, visto que após a homogeneização do sistema seriam 

adicionados 10 mL de solução de SO4
2- 26,667 g L-1. 

 

Figura 3.2: Representação dos aparatos utilizados nos ensaios com FBRM 

 

 

 

 

 



31 
 

 

3.5.1. PREPARO DAS SOLUÇÕES PARA OS ENSAIOS DE PRECIPITAÇÃO DE SULFATO DE 

BÁRIO 

3.5.1.1.VARIAÇÃO DA FORÇA IÔNICA DO MEIO 

 

Os ensaios foram estruturados com o teor de NaCl variando entre 0 e 0,51 mol L-1, 

para isso, as soluções foram preparadas em béqueres de 400 mL com diferentes proporções de 

água e NaCl, mantendo-se constante o teor de Ba2+ (tabela 3.1). Inicialmente, adicionou-se no 

béquer a água com o auxílio de um dispensador automático, em seguida, utilizaram-se 

micropipetas para adição das soluções de cloreto de sódio 300 g L-1 e de Ba2+ 20 g L-1. 

Tabela 3.1: Composição dos ensaios de precipitação do BaSO4 para diferentes valores de força iônica 

Ensaio H2O (mL) NaCl (mol L-1) NaCl (mL) Ba2+ 20 g L-1 (mL) 

1 187 0 0 

3 
2 180,3 0,17 6,7 

3 173,5 0,35 13,5 

4 167,0 0,51 20 

 

3.5.1.2.VARIAÇÃO DO TEOR DE ETANOL 

 

Os ensaios foram estruturados de modo a variar o teor de inibidor de hidrato entre 0 e 

80% em volume, considerando um volume total de ensaio igual a 200 mL. Para isso, 

prepararam-se em béqueres de 400 mL soluções com diferentes teores de água e etanol, a 

quantidade de Ba2+ foi mantida constante (tabela 3.2). Com o auxílio de dispensadores 

automáticos, adicionou-se inicialmente no béquer a água e na sequência o etanol. Em seguida, 

utilizou-se uma micropipeta para a adição da solução de Ba2+ 20 g L-1. 

Tabela 3.2: Composição dos ensaios de precipitação do BaSO4 para diferentes teores de etanol 

Ensaio H2O (mL) Etanol (% volume) Etanol (mL)  Ba2+ 20 g L-1 (mL) 

1 187  0 0 

3 

2 167  10 20 

3 147 20 40 

4 127 30 60 

5 87 50 100 

6 27 80 160 
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3.5.1.3.VARIAÇÃO DA FORÇA IÔNICA E DO TEOR DE ETANOL 

 

Com o objetivo de avaliar a influência simultânea das variáveis etanol e salinidade, um 

planejamento experimental 22 foi estruturado considerando os teores de NaCl de 0 e 0,51 mol 

L-1, enquanto que, para etanol, 10 e 20% em volume (tabela 3.3), mantendo-se a concentração 

de Ba2+ constante. Para isso, em béqueres de 400 mL, adicionou-se com o auxílio de 

dispensadores automáticos inicialmente a água e na sequência o etanol. Em seguida, 

utilizaram-se micropipetas para a adição das soluções de NaCl 300 g L-1 e de Ba2+ 20 g L-1. 

Tabela 3.3: Composição dos ensaios de precipitação do BaSO4 para diferentes valores de força iônica e 

teores de etanol 

Ensaio 
H2O 

(mL) 

Etanol 

(% volume) 

Etanol 

(mL) 

NaCl 

(mol L-1) 

NaCl 

(mL) 

Ba2+ 20 g L-1 

(mL) 

1 167 10 20 - - 

3 
2 147 20 40 - - 

3 157 10 20 0,51 20 

4 137 20 40 0,51 20 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

No âmbito da interpretação dos dados, torna-se interessante a abordagem de alguns 

aspectos físico-químicos, assim como tratamentos matemáticos disponíveis na técnica de 

FBRM, para melhor compreensão e discussão dos resultados obtidos nos testes.   

 

4.1.TRATAMENTO DE DADOS NO FBRM 

 

No software iCFBRM, existem alternativas de tratamentos matemáticos para serem 

utilizados nas distribuições de comprimento de corda. Como padrão, o equipamento fornece 

os dados com a opção no weight (sem peso), que permite uma maior sensibilidade na detecção 

de partículas com menor comprimento de corda e, em função disto, está mais suscetível a 

mudanças na quantidade de partículas no meio. No entanto, outro tratamento matemático 

muito utilizado é o square weight (peso quadrado), indicado à melhor percepção volumétrica 

das partículas e, por isso, utilizado para realçar partículas com maiores comprimentos de 

corda. A figura 4.1 exemplifica a aquisição de dados obtidos a partir do estudo da cinética de 

precipitação de sulfato de bário, considerando tanto o modelo no weight como square weight, 

após 10 minutos de reação. (HUANG et al., 2010) 

 

Figura 4.1: Tratamentos matemáticos para a contagem de partículas após 10 min de cinética de 

precipitação para sulfato de bário 

Os resultados mostram que, para a opção no weight, observa-se uma maior contagem 

de partículas com menor comprimento de corda (máximo de ~ 500 partículas), enquanto que, 

em square weight, há destaque para partículas de maior comprimento de corda (com baixa 

contagem). Dessa forma, pode-se concluir que o primeiro tratamento matemático dá ênfase à 

quantidade de partículas no meio e, o segundo, ao volume das partículas. Existem outras 

opções de tratamentos matemáticos disponíveis no software como inverse weight, length 

weight e cubic weight, no entanto são pouco reportados na literatura. Nos ensaios 
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experimentais, optou-se pela utilização da opção no weight, para melhor observar a variação 

na quantidade de partículas e pelo fato destas serem predominantemente pequenas.  

Entretanto, a contagem de partículas para cada comprimento de corda não depende 

exclusivamente do tamanho do cristal, mas também será influenciado pelo seu formato, 

conforme demonstrado por Ruf et. al. (2000). A figura 4.2 exemplifica a modelagem evoluída 

por estes autores, considerando partículas elípticas e cúbicas de diferentes tamanhos. De 

acordo com o estudo, quando a partícula tem contornos bem definidos, como é o caso de 

partículas cúbicas, é possível ver os picos referentes ao comprimento das diagonais. Os picos 

próximos a 250 m e 450 m correspondem, respectivamente, à menor e maior partícula 

cúbica, enquanto para a partícula média, os picos emergem nesses dois valores, tornando a 

distribuição heterogênea.  

 Por outro lado, tal discernimento para partículas elípticas não é tão evidente. Dentro 

do modelo apresentado por Ruf e colaboradores, o aumento da partícula não necessariamente 

vai resultar em comprimento de corda maior. No item b da figura 4.2 observa-se que para a 

primeira partícula (esférica), o valor máximo do comprimento de corda refere-se ao diâmetro 

da partícula, enquanto para as demais (elípticas), o pico em aproximadamente 200 m é 

referente ao comprimento comum de dois eixos e o valor próximo a 400 m refere-se ao 

comprimento do terceiro eixo. Neste sentido, o formato da partícula poderá influenciar na 

contagem das partículas com determinado comprimento de corda durante a detecção pela 

técnica de FBRM.    

(a) 
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(b) 

Figura 4.2: Distribuição linear do comprimento de corda para partículas cúbicas (a) e elípticas (b), em função do 

tamanho da partícula (adaptado de RUF et al., 2000) 

Neste contexto, ainda que se possa inferir que a contagem com tratamento no weight 

poderia estar associada ao acompanhamento da etapa de nucleação, enquanto que o square 

weight, ao crescimento do cristal, esta interpretação deve ser feita com ressalvas, pois o 

formato da partícula gerada vai influenciar na detecção de comprimento de corda. 

 

4.2.PARÂMETROS FÍSICOS NA TÉCNICA FBRM 

 

A distância focal do laser e o índice de refração do meio são dois aspectos físicos que 

dizem respeito à utilização da sonda e solução de trabalho, respectivamente. A seguir, são 

discutidos estes dois parâmetros. 

4.2.1. DISTÂNCIA FOCAL DO LASER DURANTE A CONTAGEM DE PARTÍCULAS 

 

A regulagem da posição focal do laser é uma opção na técnica de FBRM, 

exemplificado na figura 4.3.  Conforme pode ser observado, em relação à janela de safira, há 

alternativas de se dispor a posição focal negativa ou positiva. No caso do modelo de sonda 

utilizado neste trabalho (FBRM D 600X) os valores variam entre -100 μm e +100 μm, tendo 

como o valor indicado pelo fornecedor a distância focal do laser em -20 μm.   
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Figura 4.3: Representação da sonda de FBRM com a posição focal (HEATH et al., 2002) 

Alguns estudos propuseram-se a avaliar a influência da variação do ponto focal na 

contagem de partículas. Heath et al. (2002) variaram a distância focal entre -100μm e +100μm 

(figura 4.4). Foi constatado que distâncias focais negativas, ou seja, para o interior da janela 

de safira, o valor de contagem não variava de forma significativa. Entretanto, para distâncias 

focais em direção à solução, os valores de contagem apresentavam tendência de redução 

quanto mais positiva fosse a posição focal. 

 

Figura 4.4: Efeito da posição focal do laser na distribuição de comprimento de corda sem peso (HEATH et al., 

2002) 

Tal fenômeno é sugerido pelo guia técnico da Mettler Toledo2, segundo o qual quando 

o feixe de laser não é focado próximo à janela da sonda, a sensibilidade de medição é 

comprometida com o aumento da concentração de partículas. Isso ocorre em função da 

                                                           
2 METTLER TOLEDO. Technical Guide: In-Process Particle Characterization of Suspensions and Emulsions. 

Disponível em: < https://www.mt.com/dam/LabDiv/Campaigns/chem/Downloads/Control.pdf> 
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possibilidade de interferência das partículas próximas à janela, que bloqueiam a luz e podem 

ocasionar a diminuição da contagem fornecida pelo equipamento.  

Monnier et al. (1995) observaram que para o estudo de partículas pequenas, a melhor 

posição da distância focal é próxima à janela de safira, enquanto que, para partículas maiores, 

o ideal é direcionar o feixe de laser à solução. Uma vez que, nos testes realizados 

preliminarmente, a contagem de partículas com comprimento de corda acima de 100 μm foi 

inexpressiva (figura 4.1) e levando-se em consideração as dificuldades de medição ao utilizar 

a posição focal afastada positivamente à janela de safira, optou-se por manter a distância focal 

do laser no valor padrão (-20 μm) indicado pelo fornecedor. 

4.2.2. ÍNDICE DE REFRAÇÃO DO MEIO REACIONAL 

 

O índice de refração influencia a quantidade de luz que retorna para a sonda. A 

equação de Fresnel é utilizada para determinar a quantidade de luz refletida (R), e leva em 

consideração o índice de refração do líquido (n1) e o índice de refração do sólido (n2), 

conforme descrito na equação 4.1. 

𝑅 =  (
𝑛2 −  𝑛1

𝑛2 +  𝑛1
)

2

                 𝑒𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4.1 

Segundo Rothwell (1989), os índices de refração da barita podem variar entre 1,636 e 

1,648; em função disso, para o cálculo de quantidade de luz refletida, considerou-se um valor 

médio para o índice de refração (1,642). Por outro lado, o índice de refração do líquido varia 

de acordo com o teor de etanol em água, conforme observado na figura 4.5. 

 

Figura 4.5: Índice de refração para diferentes teores (em volume) de etanol em água, temperatura de 20oC 

(WEILLER, 2004) 
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O índice de refração aumenta com a presença de etanol no meio, até atingir um 

máximo em torno de 80% de álcool na mistura. Assim, até este percentual de etanol em 

solução é de se esperar uma redução na luz refletida. A tabela 4.1 resume os valores da 

quantidade de luz refletida a partir da equação 4.1, em função de diferentes teores de etanol. 

Tabela 4.1: Quantidade de luz refletida variando o teor de etanol no meio 

Teor de Etanol em água     

(% volume) 
0 10 20 30 50 80 

Quantidade de luz refletida 1,09% 1,01% 0,96% 0,91% 0,86% 0,84% 

 

 Apesar de haver uma redução da luz refletida na presença do álcool, esta alteração não 

é significativa.  Monnier et al. (1996) relataram uma relação entre contagem de partículas e 

índice de refração da solução, na qual quanto menor este, maior a contagem de partículas. 

Entretanto, o trabalho usou solventes orgânicos puros, o que não reflete propriamente a matriz 

do presente trabalho. 

 

4.3.AVALIAÇÃO DA ORDEM DE ADIÇÃO DOS REAGENTES 

 

Para os estudos da influência do etanol e da força iônica na precipitação do sulfato de 

bário, foi necessário antes do início do ensaio realizar a mistura entre água, etanol e a solução 

de cloreto de sódio. Neste sentido, faz-se necessária uma avaliação prévia de eventuais 

incompatibilidades entre os reagentes envolvidos no teste. Em função disso, ensaios 

preliminares foram realizados para determinar a ordem de adição dos reagentes, buscando 

identificar a combinação mais adequada ao propósito dos estudos.  

A figura 4.6 apresenta os resultados obtidos para diferentes possibilidades de mistura 

entre água (1,0 mL), etanol (8,0 mL) e NaCl (1,0 mL de solução 300 g L-1). A tabela 4.2 

resume as concentrações de cloreto residual em cada solução, a partir da titulação 

potenciométrica com nitrato de prata (AgNO3), além do balanço de massa para NaCl, 

considerando uma concentração inicial de 0,513 mol L-1 de Cl-. 
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Figura 4.6: Ensaios da avaliação da ordem de adição dos reagentes: 1 (etanol +  NaCl + água), 2 (água + NaCl + 

etanol) e 3 (água + etanol +  NaCl) 

Tabela 4.2: Concentração de Cl- residual em solução e balanço de massa para NaCl 

Ensaio [Cl-]total (mol L-1) [Cl-]aq (mol L-1) [Cl-]pp* (mol L-1) NaCl (g) 

1 0,513 0,302 0,211 0,1230 

2 0,513 0,389 0,124 0,0725 

3 0,513 0,370 0,143 0,0836 

     *[Cl-]pp = [Cl-]total - [Cl-]aq 

Conforme pode ser observado nas imagens, a mistura prévia de etanol e NaCl (ensaio 

1) apresenta maior quantidade de precipitado, seguido do ensaio 3 (água + etanol + NaCl) e, 

por fim, do ensaio 2 (água + NaCl + etanol). A diferença entre estes dois últimos foi ratificada 

pela determinação, por potenciometria, do teor de cloreto em solução.  

Dois aspectos podem ser levados em consideração para compreensão destes 

resultados: constante dielétrica do meio reacional e diagrama ternário. 

A maior quantidade de precipitado no ensaio 1 pode ser explicada pelo fato da adição 

do cloreto de sódio ter ocorrido diretamente no etanol puro, que apresenta baixa constante 

dielétrica (tabela 4.3). Quanto menor a constante dielétrica do meio, mais reduzida será a 

capacidade de polarização do solvente sobre os íons, aumentando assim a possibilidade de 

agregação destes em solução, e por consequência maior será a tendência a formar precipitado. 

Tabela 4.3: Constantes dielétricas da água, etanol e da mistura de solventes (adaptado de AKERLOF,1932) 

Temperatura (o C) 
Constante dielétrica 

Água Etanol Água-Etanol (80% em volume) 

20 80,37 25,00 33,89 

40 73,12 22,20 29,83 

60 66,62 19,55 26,31 

80 60,58 - 23,20 

1 2 3 
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Visualmente, o ensaio 2 indicou menor quantidade de precipitado. Se considerado que 

o meio consistia exclusivamente de água no momento da adição de NaCl, a elevada constante 

dielétrica da matriz justificaria uma menor precipitação. No entanto, pela pequena diferença 

entre os resultados obtidos nos ensaios 2 e 3, a partir da titulação do cloreto, optou-se por 

realizar a mistura prévia da água e etanol, para posterior adição de cloreto de sódio.  

Outra forma de compreender a formação de fase sólida no sistema, principalmente 

para o ensaio 1, é através da avaliação do diagrama ternário (figura 4.7).  

 

Figura 4.7: Diagrama ternário do sistema água-etanol-cloreto de sódio a 1atm e 20oC (autoria própria a 

partir dos dados obtidos de JURKIEWICZ, 2006) 

Segundo o diagrama, a solubilidade do cloreto de sódio em água (ponto A) é de 

aproximadamente 26,40%, enquanto a solubilidade do cloreto de sódio em etanol (ponto B) é 

aproximadamente 0,18%. Devido as diferentes solubilidades do sal em água e em etanol, 

pode-se justificar a causa da grande quantidade de precipitado obtido no ensaio 1. 

(JURKIEWICZ, 2006) 

Ao analisar o diagrama, também é possível observar uma limitação para os ensaios 

envolvendo a mistura ternária. Pode-se constatar que há predominância de fase sólida (L + S) 

em grande parte do diagrama ternário, principalmente para teores elevados de cloreto de 

sódio, situação em que se encontram os campos petrolíferos na região do pré-sal. 
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4.4.EFEITO DA FORÇA IÔNICA NA CINÉTICA DE PRECIPITAÇÃO DO SULFATO 

DE BÁRIO 

 

A tabela 4.4 exemplifica as composições químicas de água de injeção (água do mar) e 

água de formação, com destaque à elevada salinidade de ambas as águas, além da presença de 

cátions alcalinos terrosos (Ca2+, Sr2+, Ba2+) na água de formação, e SO4
2- na água de injeção, o 

que implica em potencial incompatibilidade química durante a mistura das águas.   

Tabela 4.4: Exemplo de composições químicas das águas de formação e injeção (adaptado de SOUZA, 2010) 

Componentes 
Água de Injeção (AI) Água de formação (A3) 

Concentração (mg L-1) 

Na+ 11.500 53.000 

K+ 226 460 

Mg2+ 1.390 710 

Ca2+ 504 5.700 

Ba2+ - 210 

Sr2+ 9 500 

Fe3+ - 31 

Cl- 21.300  96.100 

SO4
2- 2.834 - 

HCO3
- 150 - 

 

Como pode ser observado, as espécies majoritárias nas águas são sódio e cloreto e, 

assim sendo, por questões de logística laboratorial, o estudo de efeito da força iônica foi 

realizado considerando uma simplificação da matriz, utilizando somente cloreto de sódio.  

Com auxílio de um software (ScaleSoftPitzerTM) foi calculado a previsão de 

precipitação de sulfato de bário, para diferentes forças iônicas no meio. Na simulação, as 

concentrações de bário e de sulfato consideradas foram 300 e 1330 mg L-1, respectivamente. 

Estes teores correspondem aos definidos para os ensaios laboratoriais. Com relação ao cloreto 

de sódio, o efeito da força iônica foi avaliado em 4 níveis. A tabela 4.5 apresenta o índice de 

saturação calculado para cada hipótese, em condições normais de temperatura e pressão. 

Tabela 4.5: Índice de saturação do BaSO4 para diferentes valores de força iônica, a 25oC e 1 atm 

Teor de NaCl (mol L-1) NaCl (g L-1) Na+ (g L-1) Cl- (g L-1) Índice de saturação BaSO4 

0 - - - 4,67 

0,17 9,93 3,906 6,024 4,20 

0,35 20,45 8,045 12,405 3,97 

0,51 29,80 11,723 18,077 3,83 
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Como esperado, o aumento da força iônica implica em menor disponibilidade das 

espécies bário e sulfato (redução dos coeficientes de atividade destes íons) para a formação de 

precipitado, resultando em menores índices de saturação para o sal BaSO4. Ainda assim, em 

todas as situações simuladas, há previsão de elevada precipitação. Cabe ressaltar, entretanto, 

que a modelagem termodinâmica não contempla o efeito cinético, ou seja, quanto tempo será 

necessário para que o sistema atinja o equilíbrio.  

Do ponto de vista de cinética química, ou seja, com relação ao tempo de reação para a 

formação de sulfato de bário, os testes foram conduzidos no FBRM até 1 h de ensaio, com 

aquisição contínua da contagem de partículas. A figura 4.8 exemplifica um conjunto típico de 

resultados obtidos em função do tempo, para dois ensaios distintos (ausência e presença de 

NaCl) considerando a contagem para a faixa de comprimento de corda 10-50 μm. 

 

Figura 4.8: Cinética de precipitação para BaSO4 em termos de contagem de partículas (comprimento de corda na 

faixa de 10-50 μm), na ausência e presença de NaCl (I = 0,51 mol L-1) 

Pode ser constatado que, independente da presença ou não de cloreto de sódio, a 

contagem de partículas permanece praticamente inalterada no intervalo entre 10 e 60 minutos. 

Além do ensaio ser conduzido sob agitação constante, os altos índices de saturação podem 

explicar a rápida precipitação no sistema, de modo que, em 10 minutos de ensaio a quantidade 

de sal formado já estava praticamente estabilizada.  

Com relação ao efeito da força iônica, a figura 4.9 apresenta os resultados da 

contagem de partículas para comprimento de corda na faixa de 10-50 μm, obtidos após 10 

minutos de reação, na ausência de cloreto de sódio e presença deste, em 3 níveis de 

salinidade. 
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Figura 4.9: Contagem de partículas de 10-50 μm de BaSO4 para diferentes teores de NaCl, com 10 minutos de 

reação. 

Os resultados corroboram a previsão computacional, na qual a presença da salinidade 

reduz o potencial de formação de sulfato de bário. Entretanto, se for considerada a incerteza 

nas medidas, é necessária uma maior diferença na força iônica para que haja alteração 

estatisticamente significativa na precipitação de BaSO4.  

 

4.5.INFLUÊNCIA DO INIBIDOR DE HIDRATO (ETANOL) NA FORMAÇÃO DE 

SULFATO DE BÁRIO  

 

Souza (2010) avaliou a compatibilidade química entre etanol e matrizes salinas, 

identificando que o álcool apresentava incompatibilidade com a água do mar (água de injeção, 

rica em íons sulfato). Entretanto, o autor não reporta especificamente o motivo da 

incompatibilidade. Neste sentido, nos ensaios para formação de sulfato de bário, optou-se por 

adicionar ao final a alíquota contendo íons sulfato, de modo a evitar eventual reação prévia.  

A dosagem de inibidores de hidrato (IH) termodinâmicos, como se classificam os 

álcoois, pode ocorrer em ampla faixa de concentração, inclusive em percentuais nos quais o 

IH passa a ser o solvente principal no sistema. Sendo assim, estudos foram realizados com até 

80% em volume de etanol no sistema. A figura 4.10 apresenta os resultados obtidos para a 

contagem de partículas, em um sistema contendo 300 mg L-1 de Ba2+ e 1330 mg L-1de SO4
2-, 

na presença de diferentes teores de etanol.   
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Figura 4.10: Contagem de partículas (somatório para comprimentos de corda nas faixas < 10 μm e 10 - 50 μm) 

durante a formação de BaSO4 para diferentes teores de etanol, com 10 minutos de reação. 

  Pode ser observado que, até 20% de etanol em solução, há o crescimento na 

contagem de partículas, sugerindo a indução na formação do sulfato de bário. Entretanto, a 

partir de 30% de etanol, as contagens ficaram reduzidas de forma expressiva, contrariando a 

expectativa de maior favorecimento à precipitação. Neste cenário, é interessante que a 

discussão seja abordada de forma distinta: até 20% e a partir de 30% de etanol no meio 

reacional. Cabe ressaltar que, semelhante ao observado nos ensaios de força iônica, os 

resultados não apresentaram diferença significativa quando comparados em função do tempo 

(entre 10 e 60 minutos), conforme representado na figura 4.11. 

 

Figura 4.11: Cinética de precipitação para BaSO4 em termos de contagem de partículas (somatório para 

comprimentos de corda nas faixas < 10 μm e 10 - 50 μm), para teores de etanol 0, 10 e 20% 
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4.5.1. CENÁRIO 1: PRESENÇA DE ETANOL ATÉ 20% 

 

A presença do etanol no meio induziu a formação de precipitado. Esse fenômeno pode 

ser justificado pela redução da constate dielétrica da mistura água-álcool (conforme relatado 

no item 2.6) e influência do inibidor de hidrato na camada de solvatação. 

A precipitação de um determinado sal em um solvente (ou em uma mistura de 

solventes) está relacionada, além de outros fatores, ao processo de solvatação de seus íons 

pelo solvente do meio. Em meio aquoso, os íons são solvatados exclusivamente por moléculas 

de água e, a possibilidade de ligações de hidrogênio permite a formação de uma ampla 

camada de solvatação, o que implica na redução da mobilidade das espécies. Entretanto, com 

a adição de um inibidor de hidrato (etanol, metanol, etilenoglicol), a molécula orgânica 

participará no processo de solvatação dos íons, em substituição à água, ocasionando redução 

na ocorrência de ligações de hidrogênio e maior tendência à formação de precipitado. 

(CECCATTINI et al, 1997). Souza (2010) apresentou resultados da precipitação do sulfato de 

bário em diferentes matrizes (figura 4.12).  

 

Figura 4.12: Quantidade de Ba2+ em soluções com diferentes matrizes (adaptado de SOUZA, 2010) 

A partir da figura 4.12, identifica-se que etanol é o inibidor de hidrato que mais induz 

a precipitação do sulfato de bário, seguido do metanol e etilenoglicol. Isto se justifica pelo 

processo de solvatação, no qual o átomo de oxigênio da hidroxila interage com o cátion, 

enquanto a cadeia carbônica fica orientada para a solução, conforme pode ser observado na 

ilustração da figura 4.13, que apresenta a solvatação do íon lítio na presença de água, metanol 

e etanol (Zeng et al., 2014). 
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Figura 4.13: Representação da primeira camada de solvatação no íon lítio com diferentes solventes: água (a), 

metanol (b) e etanol (c), (ZENG et al.,2014) 

Ao aumentar o tamanho da cadeia carbônica, a continuidade do processo de solvatação 

fica comprometida, tornando o íon mais disponível ao meio reacional. No caso específico do 

etilenoglicol, apesar da longa cadeia carbônica, a presença de um segundo átomo de oxigênio 

possibilita o aumento da camada de solvatação, resultando na diminuição da 

“disponibilidade” dos íons. (CECCATTINI et al, 1997; SOUZA, 2010). 

 

4.5.2. CENÁRIO 2: PRESENÇA DE ETANOL ACIMA DE 20% 

 

Em princípio, conforme já discutido, é esperado maior precipitação de sulfato de bário 

com o aumento do teor de etanol. A figura 4.14, que apresenta as imagens das soluções 

resultantes dos testes de precipitação, após 10 minutos de reação, corrobora tal expectativa. 

 

Figura 4.14: Ensaios de precipitação do sulfato de bário com elevados teores de etanol, após 10 minutos de 

reação. 

30% Etanol 50% Etanol 80% Etanol 

(a) (b) (c) 
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No entanto, os resultados obtidos pela técnica de FBRM não estão de acordo com a 

previsão. Uma sugestão para o ocorrido pode estar relacionada às características morfológicas 

do precipitado formado. 

A morfologia de um precipitado pode variar em função das taxas de supersaturação 

inicial do meio, conforme relatado por Judat e Kind (2004). Em seus estudos foi observado 

que, em níveis baixos de supersaturação relativa, há a ocorrência de partículas de sulfato de 

bário com formato retangular. Ao aumentar a supersaturação do meio, os cristais tendem a 

assumir uma forma estrelada e, em altos níveis de supersaturação tornam-se esféricos (figura 

4.15). 

 

Figura 4.15: Morfologia dos cristais de sulfato de bário em água: (a) retângulo, (b) estrela, (c) esfera 

(adaptado de JUDAT e KIND, 2004) 

Nesses estudos também é possível observar que, em elevadas taxas de supersaturação, 

as partículas de sulfato de bário tendem a apresentar menores tamanhos, inferiores a 0,1 μm 

(micrografia c, figura 4.15). Em sistemas com elevada supersaturação relativa, o processo de 

nucleação será favorecido, resultando na formação de vários cristalitos. Em contrapartida, tais 

núcleos irão apresentar estruturas não tão bem definidas, comprometendo sua qualidade e 

implicando na dificuldade de aglomeração e, consequentemente, no crescimento do cristal.   

Adicionalmente, a presença do etanol vai influenciar a supersaturação do meio e, 

como consequência, o formato e tamanho das partículas. Estudos realizados por Ramaswamy 

et al. (2011) demonstraram a influência do etanol no tamanho das partículas de sulfato de 

bário, sendo observado a diminuição do tamanho médio das partículas com o aumento do teor 

de álcool. (tabela 4.6). 

 

 

(a) (b) (c) 
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Tabela 4.6: Tamanho médio das partículas de sulfato de bário, em função do teor de etanol em volume (adaptado 

de RAMASWAMY et al, 2011) 

% de Etanol em 

água  

Tamanho médio 

das partículas (μm) 

30 0,085 

50 0,069 

60 0,063 

65 0,060 

70 0,054 

 

Diante do exposto, a baixa contagem de partículas de sulfato de bário obtida nos 

ensaios realizados com elevados teores de etanol (30, 50 e 80%) pode estar associada ao seu 

tamanho, resultando em partículas menores, o que dificultou a detecção destas pela técnica de 

FBRM. Segundo Dowding et al. (2001), o limite de detecção do FBRM é a partir de 

aproximadamente 0,8 μm. Caso as partículas estejam com dimensões diminutas, a técnica de 

FBRM poderá não ser a metodologia mais recomendada para acompanhar a precipitação. 

Com relação ao resultado encontrado com 80% de etanol no sistema, uma hipótese 

para o retorno do aumento da contagem de partícula é a inversão da tendência de redução da 

solubilidade, seguindo o comportamento observado por Tomson et al. (2004), apresentado na 

figura 4.16. Estes autores realizaram estudos para avaliar a variação da solubilidade do sulfato 

de bário em matriz salina com diferentes teores de três inibidores de hidrato: 

Monoetilenogligol (MEG), Trietilenoglicol (TEG) e Metanol (MeOH), sendo observado uma 

diminuição da solubilidade do sal com valor mínimo atingido quando o teor de álcool está em 

torno de 50%. Acima deste percentual, a solubilidade tende a aumentar. Apesar de não haver 

relato para o etanol, acredita-se que o comportamento seja equivalente ao metanol.  

 

Figura 4.16: Solubilidade do sulfato de bário em três diferentes combinações de inibidor e matriz salina 

(NaCl) (TOMSON et al., 2004) 



49 
 

 

E, havendo um aumento na solubilidade, a menor supersaturação relativa poderá 

favorecer a formação de cristais de dimensão maior, como mencionado anteriormente, e 

passando a ser detectados pelo FBRM. 

 

4.6.INTERAÇÃO ENTRE OS FATORES FORÇA IÔNICA E ETANOL NA 

FORMAÇÃO DE SULFATO DE BÁRIO 

 

Para a avaliação dos dois efeitos na precipitação do sulfato de bário, analisou-se os 

ensaios realizados com teor de etanol 10% e 20% e variação do teor de NaCl do meio em 0 e 

0,51 mol L-¹ (figura 4.17). A partir de um planejamento fatorial 22, foi feito o cálculo dos 

efeitos principais (força iônica e teor de etanol), assim como a interação entre os fatores. A 

tabela 4.7 resume os resultados obtidos. 

 

Figura 4.17: Soma da contagem de partículas das faixas < 10 μm e 10-50 μm de BaSO4 para diferentes teores de 

etanol e força iônica, com 10 minutos de reação. 

 

Tabela 4.7: Planejamento 22 para avaliação da influência de força iônica e teor de etanol na formação de BaSO4 

Ensaio I  IH X1 X2 Contagem Efeitos Normalização 

1 0,00 10 -1 -1 15300 12801 (M) 12801 (b0) 

2 0,51 10 1 -1 9886 - 10288 (I) - 5144 (b1) 

3 0,00 20 -1 1 20589 415 (IH) 208 (b2) 

4 0,51 20 1 1 5427 - 4874 (I x IH) - 2437 (b1,2) 

             I – força iônica, M – média, IH – inibidor de hidrato 
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O cálculo da interação entre os fatores força iônica e inibidor de hidrato indica um 

comportamento de redução da contagem de partículas. Entretanto, como já apresentado 

anteriormente, a interpretação desta interação solicita maiores estudos visto as limitações da 

técnica, tanto do ponto de vista de detecção de partículas diminutas como no discernimento do 

precipitado que está sendo formado (caso esteja ocorrendo precipitação de NaCl, não será 

possível distinguí-lo do BaSO4 por FBRM). 
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5. CONCLUSÕES 

 

A utilização do inibidor de hidrato termodinâmico etanol poderá potencializar a 

formação de incrustações inorgânicas, uma vez que vai reduzir a constante dielétrica do meio. 

Assim, a resolução de um problema poderá desencadear outros inconvenientes e, para 

minimizar os transtornos na indústria do petróleo, torna-se desejável avaliar a extensão das 

implicações de um novo cenário. 

A medida do retroespalhamento sofrido por um feixe de laser focalizado (FBRM - 

Focused Beam Reflectance Measurement) se mostrou uma alternativa para o 

acompanhamento da precipitação do BaSO4, tendo como aspectos positivos o fornecimento 

em tempo real de medidas, a simplicidade metodológica e a possibilidade de realizar 

tratamento matemático nos dados. Em contrapartida, a baixa precisão na reprodutibilidade, a 

restrição da realização de um ensaio por vez e a falta de especificidade do sal formado podem 

ser pontos definidos como revés para a técnica. 

Nos testes de precipitação de sulfato de bário, duas faixas de comprimento de corda se 

destacaram na contagem de partículas: < 10 m e 10 – 50 m. Por se tratar de comprimentos 

de corda baixo, o tratamento matemático utilizado foi no weight.  Apesar da medição da 

técnica ser comprimento de corda, este dado tem relação direta com tamanho de partícula, 

mas tal conversão requer uso de algoritmo avançado. 

O elevado índice de saturação do meio reacional testado, verificado pelo programa 

SSPitzer™, resultou em uma aceleração da precipitação, de modo que entre 10 e 60 minutos 

de reação, praticamente não foi observado alteração na contagem de partículas. Como 

esperado, o aumento da força iônica em meio exclusivamente aquoso, implicou em redução 

da formação de sulfato de bário, interpretado pela diminuição da contagem de partículas. 

Com relação ao etanol, a técnica de FBRM identificou o aumento na contagem de 

partículas na presença de até 20% em volume de etanol no sistema. Após este valor, a 

diminuição da contagem pode estar associada à influência do álcool tanto na forma como no 

tamanho de partícula, o que comprometeu a medição pela técnica. Desta forma, estudos 

adicionais são necessários para melhor compreensão do fenômeno.  
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 

Com base nos resultados obtidos experimentalmente, as seguintes sugestões para 

trabalhos futuros são propostas:  

 Analisar através de técnicas de imagem, como PVM ou MEV, o tamanho e 

forma das partículas de BaSO4, como uma maneira de confirmar a hipótese 

sugerida para a baixa contagem de partículas no FBRM, quando são utilizados 

elevados teores de etanol; 

 Avaliar as massas resultantes ao final dos ensaios de precipitação, com 

eventual dissolução do cloreto de sódio presente, a fim de identificar a 

contribuição exclusiva de sulfato de bário, permitindo assim uma seletividade 

do experimento; 

 Investigar a causa da diminuição da contagem de partículas decorrente da 

adição de maiores teores de etanol em meios salinos; 

 Associar outras medidas espectrométricas para acompanhar a concentração 

dos íons em solução. 
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