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RESUMO 

 

Este presente trabalho é uma revisão bibliográfica acerca dos estudos sobre a 

ocorrência de incrustações na indústria do petróleo e suas justificativas de ocorrência. 

Principalmente devido aos parâmetros físico-químicos característicos encontrados nos 

meios de produção deste ramo industrial. Também se discorre sobre os tipos de 

problemas possam vir a acometer em relação ao aumento do custo de produção do 

petróleo e seus derivados, no que diz respeito a um maior gasto para remediação do 

problema através do uso de aditivos químicos, paradas de produção para processos de 

limpeza química ou mecânica. Já que, na grande maioria das vezes, essas incrustações 

possuem caráter inorgânico e formam verdadeiros depósitos de sais insolúveis nas 

paredes das tubulações e equipamentos de extração e produção do óleo.  

O uso destes aditivos químicos, capazes de prevenir a ocorrência destas 

incrustações, no caso particular ao uso dos chamados inibidores de incrustação, pode ser 

amplamente citado e estudado neste trabalho, com relação as formas sob as quais 

interagem com os íons formadores de incrustação e sob quais parâmetros físico-

químicos tais substâncias precisam ser submetidas para otimização no processos de 

prevenção das respectivas incrustações. 
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ABSTRACT  

 

This paper aimed to review the literature on the occurrence of scale in the 

petroleum industry and its justification for its emergence, due to the characteristic 

physicochemical parameters found in the means of production of this industry and what 

kind of problems may arise. to affect in relation to the increased cost of production of 

oil and its derivatives, with regard to a higher expense of remediation of the problem 

through the use of chemical additives, production stops for chemical or mechanical 

cleaning processes.  

Since, in most cases, these incrustations have an inorganic character and form 

true deposits of insoluble salts in the pipe walls and equipment for oil extraction and 

production. The use of these chemical additives, capable of preventing the occurrence of 

such scale, in the particular case of the use of the so-called scale inhibitors, can be 

widely cited and studied in this paper regarding the ways in which they interact with the 

scale-forming ions and under which physicochemical parameters such substances need 

to be submitted for optimization in the process of prevention of the respective fouling. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

1.1 O PETROLEO E SUAS CARACTERÍSTICAS 

 

Etimologicamente, a palavra petróleo provém do latim pretoleum, que significa 

pedra (petrus) e óleo (oleum). A importância do petróleo para sociedade contemporânea 

é, de fato, notável. A ideia de que o petróleo só serve como combustível está, há muito 

tempo, ultrapassada, tendo em vista que tal recurso também é utilizado como matéria 

prima para os mais diversos produtos, como calçados e, até mesmo, como cosméticos.  

É encontrado no subsolo, não como uma espécie de rio subterrâneo ou camada 

líquida entre as rochas sólidas, mas sim impregnado nas rochas sedimentares, em 

profundidades que variam de poucos metros da superfície, chegando até mesmo a mais 

de 3 km abaixo da superfície, tanto em terra firme, quanto em terras submersas 

(THOMAS et al., 2004). Percebemos, neste conceito, características químicas e 

geológicas do petróleo e seu processo de formação, que são de suma importância para a 

produção do mesmo.  

O petróleo é por definição um combustível fóssil, líquido e oleoso, em geral de 

coloração escura, de ocorrência natural cuja composição química varia de acordo com o 

local de origem. É gerado através da decomposição de matéria orgânica, formado 

majoritariamente por uma mistura de hidrocarbonetos alifáticos, cíclicos, aromáticos e 

moléculas contendo heteroátomos como nitrogênio, oxigênio e enxofre, podendo conter 

metais e outros elementos com diferentes pontos de ebulição, sendo matéria-prima de 

grande importância para a economia (CARRARO, 1977; NEIVA, 1986; BURGER, 

1997). 

No caso do petróleo brasileiro, o conteúdo de N não é superior a 1%, se 

apresentam na forma orgânica, como piridinas, quinolinas, pirróis, indóis e porfirinas. A 

sua presença é indesejável, pois causa vários problemas como o aumento na capacidade 

do óleo reter água em emulsão, contaminação dos catalisadores e durante o refino, 

tornam instáveis os produtos finais, propiciando a formação de gomas e alterando a 

coloração. Com os oxigenados não é diferente, apresentando-se principalmente na 

forma de ácidos naftênicos, também tendem a se concentrar nas frações mais pesadas e 

são responsáveis pela coloração, acidez e odor, na formação também de gomas e na 

corrosividade das frações de petróleo (THOMAS et al., 2004).  
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O petróleo é uma mistura extremamente complexa de diversos compostos, não 

existem dois petróleos idênticos. As diferenças em sua composição vão influenciar de 

forma decisiva nos rendimentos e na qualidade das frações que serão obtidas no 

processo de refino e suas características têm grande influência sobre a escolha das 

técnicas que serão adotadas para tal. De um modo geral, são elas que irão determinar 

quais serão os produtos que melhor poderão ser obtidos de um dado tipo de petróleo. 

Deste modo, pode-se observar que nem todos os derivados podem ser produzidos com 

qualidade e de forma economicamente viável a partir de qualquer tipo de petróleo. 

Também não existe uma técnica única de refino que seja aplicável a qualquer tipo de 

óleo bruto (THOMAS et al., 2004). 

No seu estado bruto, o petróleo tem pouquíssimas aplicações, servindo quase 

que somente como óleo combustível. Para que o potencial energético do petróleo seja 

aproveitado ao máximo, ele deve ser submetido a uma série de processos, a fim de se 

desdobrar nos seus diversos derivados. Tais derivados apresentam muitas utilidades e 

aplicações, além do uso na indústria automobilística. Ele se caracteriza por ser matéria-

prima e/ou constituinte de diversos produtos como plásticos, calçados e cosméticos. 

Apresenta também grande potencial energético, já que grande parte da produção de 

energia global é baseada nesse combustível (MILLIOLI, 2008). 

Enfatizamos o entendimento por produção de petróleo, como sendo a 

constituinte da indústria petrolífera na qual compreende as fases de exploração, 

terminação, a produção propriamente dita, e o refino do mesmo. A produção de petróleo 

pode ocorrer em terra (onshore) e em mar (offshore). A produção propriamente dita está 

inserida na etapa de produção de petróleo, e só acontece no caso do campo se mostrar 

viavelmente comercial, ou seja, se a partir dos estudos constituintes da exploração e da 

terminação de um determinado poço, for constatada a viabilidade comercial para a 

produção de petróleo (KIMURA, 2005). 

O petróleo é uma das principais fontes de energia utilizada pela sociedade 

contemporânea, apesar de ser um recurso natural não renovável. A exploração do 

mesmo tem gerado impactos ao ambiente e com isso tem exigido um processo de 

licenciamento ambiental, que determina medidas para minimizar esses impactos. 

Ressaltamos que, esse líquido viscoso tem sido produzido desigualmente pelo mundo 

afora e vem sendo transportado através dos oceanos e oleodutos e, em função dessa 

grande movimentação, há riscos de contaminação tanto no solo e no ar quanto no mar, 

causando danos ao meio ambiente (KIMURA, 2005). 



 

14 

 

1.2 PROCESSOS DE FORMAÇÃO DO PETRÓLEO: 

BIOGENÉTICO E ABIOGENÉTICO 

 

1.2.1 BIOGENÉTICO 

A teoria de origem biogenética de petróleo e gás natural é a ideia mais 

amplamente aceita nas comunidades científicas. Esse modelo explica que os materiais 

orgânicos biogenéticos na superfície da Terra são depositados em bacias sedimentares 

junto com sedimentos clásticos finos, formando folhelhos e rochas afins, denominadas 

rochas geradoras. Os materiais orgânicos se transformam parcialmente em 

hidrocarbonetos por efeitos geotérmicos. Sob condições favoráveis de permeabilidade e 

sobrecarga, esses migram para a parte superior das formações sedimentares e são 

armazenados nos poros e fraturas das rochas reservatórias. Quando ocorre uma camada 

selante sobre a rocha reservatória, formam-se depósitos de petróleo. 

As razões isotópicas de 13C/12C dos hidrocarbonetos leves medidas nos campos 

petrolíferos indicam craqueamento térmico de moléculas grandes (Stah, 1979; 

Prinzhofer & Pernaton, 1997; Clayton, 1991). Esta condição está de acordo com o 

modelo biogenético. A teoria justifica a distribuição de grandes jazidas de petróleo em 

regiões limitadas onde ocorrem bacias sedimentares com alta taxa de sedimentação. A 

ideia geral é que a maioria dos recursos de petróleo e gás já foi descoberta e está em 

extração. Desta forma, os hidrocarbonetos energéticos do mundo estão ao rumo de 

esgotamento. 

 

1.2.2 ABIOGENÉTICO 

Além da ideia biogenética, existe o modelo da origem abiogenética de petróleo e 

gás, apresentada por Gold (1985) entre outros. Este autor considera que os materiais 

orgânicos dos recursos energéticos químicos são de origem cósmica. Durante a 

formação da Terra, os hidrocarbonetos foram armazenados no manto superior na forma 

de CH4. As jazidas conhecidas de petróleo e gás corresponderiam aos materiais 

orgânicos que vazaram do reservatório primordial no manto superior. Dessa forma, os 

depósitos de hidrocarbonetos poderiam ocorrer, também, no embasamento da crosta 

continental, como no caso da Ucrânia (Kutcherov & Krayushkin, 2010). As reservas 

atuais corresponderiam a uma pequena parte da abundância mundial e, portanto, 

poderão haver descobertas de grandes novos campos de petróleo. 
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Encontra-se uma outra teoria abiogenética baseada na produção industrial de 

combustível líquido a partir de CO, CO2 e H2 pela síntese catalítica Fischer-Tropsch 

(Szatmari, 1989). Durante a Segunda Guerra Mundial, este processo industrial forneceu 

parte do combustível ao exército alemão. O mesmo processo químico ocorre na 

natureza durante a serpentinização de rochas ultramáficas, gerando hidrogênio e metano 

pela redução de H2O e CO2, produzindo parte da reserva mundial de petróleo 

(Anderson, 1984; Mims & McCandlish, 1985; Salvi & Williams-Jones, 1997; Schulz, 

1999; Taran et al., 2007; Etiope & Lollar, 2013; Etiope et al., 2013a; Etiope et al., 

2130b). 

A serpentinização, o hidrotermalismo de baixa temperatura e a consequente 

geração de hidrocarbonetos abiogenéticos ocorrem nas localidades em que rochas 

ultramáficas do manto estão expostas no fundo do oceano. A geração abiogenética de 

CH4 e sua emissão a partir de chaminés hidrotermais são observadas em algumas 

localidades do mundo, especialmente no Oceano Atlântico Norte (Früh-Green et al., 

2003; Kelley et al., 2005). Entretanto, no Brasil ainda não houve pesquisas geológicas 

sob este ponto de vista. 

Com base nas pesquisas recentes, os autores apresentam as condições tectônicas 

para a geração potencial de hidrocarbonetos abiogenéticos pela serpentinização na zona 

de falha transformante de São Paulo, Oceano Atlântico Equatorial. Os estudos estão em 

andamento e, não há ainda neste momento as evidências diretas da geração de 

hidrocarbonetos leves. 

A geração abiogenética de hidrocarbonetos atrai um grande interesse das 

comunidades científicas. No ano 2005, a AAPG (the American Association of 

Petroleum Geologists) abriu uma seção especial sobre este tema, reconhecendo como 

uma fonte secundária da reserva mundial do hidrocarboneto (Jenden et al., 1993; Lollar 

et al., 2002; 2006; Potter & KonnerupMadsen, 2003; Katz et al., 2008; Glasby, 2006; 

Kutcherov & Krayushkin, 2010). 

As reações químicas de serpentinização são exotérmicas (Allen & Seyfried Jr., 

2004) e provocam hidrotermalismo de baixa temperatura de 40° a 90° (Moody, 1976; 

Proskurowski et al., 2006). A energia térmica gera H2 e CH4 através da hidrólise de 

H2O e redução de CO2. O líquido hidrotermal é alcalino, com pH de 9 a 11, e contém 

alto teor de hidrogênio e hidrocarbonetos leves, principalmente CH4. Esses são emitidos 

a partir de chaminés de carbonatos (Berndt et al., 1996).  
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A serpentinização é um grupo de reações químicas que ocorrem entre minerais 

máficos e água, principalmente a transformação de olivina em serpentina. O processo é 

complexo, sendo representado pelas seguintes reações: 

 

Fayalita + água → magnetita + sílica + hidrogênio 

3Fe2SiO4 + 2H2O → 2Fe3O4 + 3SiO2 + 2H2 --- (Equação 1) 

 

Forsterita + sílica → serpentina 

3Mg2SiO4 + SiO2 + 4H2O → 2Mg3Si2O5(OH)4 --- (Equação 2) 

 

Forsterita + água → serpentina + brucita 

2Mg2SiO4 + 3H2O → Mg3Si2O5(OH)4 + Mg(OH)2 --- (Equação 3) 

 

A reação (1) gera hidrogênio, que reduz o CO2 em CH4 em uma reação posterior 

(Proskurowski et al., 2008).  

 

1.3 HISTÓRIA DO PETRÓLEO 

 

O petróleo é conhecido desde o período da antiga Babilônia, por volta do século 

III a. C. sendo utilizado na produção de tijolos. Por sua vez, índios pré-colombianos 

utilizavam o petróleo como impermeabilizante de potes cerâmicos e para pavimentação 

de ruas. O aparecimento do petróleo acontecia a partir de vazamentos naturais e eram 

usados de várias formas, como por exemplo, no embalsamento de mortos ilustres pelos 

egípcios, na pavimentação de estradas pelos Incas, para fins bélicos por gregos e 

romanos, entre outras (THOMAS et al., 2004).  

Os métodos de obtenção do líquido viscoso eram bem primitivos, pois não havia 

um grande conhecimento sobre esse óleo, já que as principais matérias-primas utilizadas 

na época eram o óleo de baleia, carvão e alcatrão. Com o passar do tempo foram 

descobertas suas diversas finalidades, como o querosene a partir da destilação do 

petróleo que era bem mais barato, o que revolucionou a sociedade da época (THOMAS 

et al., 2004).  
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A indústria petrolífera moderna tem origem por volta de 1850, quando o escocês 

James Young, descobriu que o petróleo podia também ser extraído do carvão e xisto 

betuminosos, e então elaborou processos para sua criação (PAZ, J. C.; ALCINO, M., 

2001, apud PORTALBRASIL, 2010).  

Já no período da segunda revolução industrial o petróleo passou a ser utilizado 

comercialmente, além do uso como combustível de base para o funcionamento dos 

meios de produção.  

Com a posterior criação e crescimento da indústria automobilística e aviadora, o 

petróleo passou a ser cada vez mais explorado, devido seu uso como combustível. As 

grandes guerras mundiais movimentaram maciçamente as indústrias bélicas, devido à 

necessidade de armas para combate. Além da grande quantidade de combustível 

necessária para movimentação das grandes máquinas de guerra. Somados todos esses 

motivos, o petróleo tornou-se o principal produto estratégico do mundo moderno, 

sedimentando-se de vez como matriz energética (THOMAS et al., 2004).  

No século XX, as companhias multinacionais cresceram exponencialmente, 

formando verdadeiros impérios e monopolizando todas as zonas produtoras de petróleo 

espalhadas pelo mundo, mas concentradas basicamente no Oriente Médio. A 

supremacia dessas companhias ficou conhecida como o grupo das “sete irmãs”; Exxon, 

Chevron, Móbil, Texano, Gulf, British Petroleum e Shell. O investimento em novas 

tecnologias proporcionava o aumento da qualidade e rendimento do petróleo.  

As atividades exploratórias se intensificaram com novos projetos de brocas e 

técnicas de perfuração que alcançaram a profundidade de 1000 metros no início do 

século XX, tais avanços tecnológicos abriram portas para maiores experiências de 

exploração offshore. Esses avanços tecnológicos foram altamente proveitosos, já que as 

plataformas continentais possuíam grande quantidade de matéria orgânica sedimentada, 

sendo então grandes fontes naturais de petróleo. 

O petróleo ainda possuí um enorme potencial econômico sendo que, a partir dos 

anos 70, seu preço aumentou drasticamente, tornando-se viável a descoberta de novas 

fontes, entre elas no Mar do Norte e no México e, enquanto os Estados Unidos viam 

suas grandes reservas se reduzirem, precisariam de novas descobertas para suprir suas 

necessidades. Nas décadas de 80 e 90 foi possível a consolidação de uma tecnologia que 

diminuiu os custos da prospecção e produção em 60% (THOMAS et al., 2004).  
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Com o advento dos avanços tecnológicos atuais e a criação da indústria 

petroquímica, o petróleo passou a ter inúmeras utilidades além do uso como óleo ou 

gasolina, pois novos derivados passaram a ser produzidos e como conseguinte, novos 

compostos foram sintetizados. Alguns destes comumente usados diariamente são: 

plásticos, tintas, corantes adesivos, detergentes, explosivos, cosméticos, dentre outros. 

O setor petrolífero é um dos maiores e mais amplos mercados do mundo, e vem 

crescendo a cada ano, com novas tecnologias e novas perspectivas de inovação. Dentre 

os diversos temas de estudo abrangentes possíveis de avaliar todo o processo de 

mudança e crescimento tecnológico, encontram-se os derivados combustíveis do 

petróleo, que são de origens fósseis não-renováveis e os mais utilizados na produção de 

energia, funcionamento de máquinas industriais e de veículos de transportes (KIMURA, 

2005). 

  No Brasil, a exploração de petróleo se iniciou em 1858, quando o imperador 

Dom Pedro II concedeu licenças exploratórias na Bahia, no entanto, as atividades de 

E&P (exploração e produção) somente passaram a ser realizadas de maneira consistente 

com a criação da Petrobras e da instituição de monopólio, na década de 1950. Porém a 

“Lei do Petróleo em 1997, flexibilizou tal monopólio, abrindo o mercado de E&P 

instituindo um regime fiscal de concessão.  

O Brasil tem sido referência mundial em pesquisas no setor petrolífero, 

especialmente na área de explorações offshore, o que garantiu a autossuficiência do país 

na produção de petróleo, anunciada em 2006. O sucesso na exploração em águas 

profundas do mar, responsável pelo aumento na produção, deve-se aos esforços das 

parcerias adotadas por empresas petrolíferas com centros de pesquisa e universidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

19 

 

2 INCRUSTAÇÕES 

 

2.1  DEFINIÇÃO 

 

Incrustações podem ser definidas, na maioria das vezes, como compostos 

químicos de natureza inorgânica, formadas por sais de baixa solubilidade em água 

sendo que, quando precipitam, podem aglomerar-se em diferentes pontos do sistema de 

produção, acumulando-se na formação, canhoneados, telas de gravel pack (sistema de 

exclusão de areia), colunas de produção e equipamentos de superfície (Marques et al. 

2001). Causando perda parcial ou até mesmo total da vazão de produção, acarretando 

em prejuízo pela inoperância do poço e custos operacionais extras de intervenção e 

limpeza. 

Na Figura 1, podemos observar uma linha de descarte de água na qual seu 

diâmetro interno foi altamente reduzido devido a deposição de incrustação nas paredes 

tubulares internas, podendo acarretar em problemas estruturais e de pressurização no 

sistema.  

 

        

Figura 1 : Tubulação de descarte de água incrustada (GOMES e COSTA, 

p-40, 2009).  
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A solubilidade do sal é de extrema importância para o conhecimento do 

potencial de incrustação, já que a deposição de sais inorgânicos só ocorrerá em 

salmouras cuja solubilidade é baixa para alguma espécie de sal. Alguns sais são poucos 

solúveis em água, como é o caso dos sulfatos de bário e estrôncio. Já no caso do 

carbonato de cálcio, a solubilidade depende fortemente das variações na pressão.   

Os tipos de incrustações inorgânicas mais encontradas são as do tipo 

convencionais: calcita (CaCO3), gipsita (CaSO4.2H2O) e anidrita (CaSO4), barita 

(BaSO4) e celestita (SrSO4) e exóticas: siderita (FeCO3), sulfeto de ferro (FeS) e halita 

(NaCl). A figura 2 apresenta incrustações inorgânicas mais frequentemente encontradas 

em campos de petróleo:  

 

 Figura 2: Incrustações inorgânicas mais frequentes. 
  

 

2.2  ESPÉCIES QUÍMICAS FORMADORAS DE INCRUSTAÇÃO 

 

2.2.1  ÂNION CARBONATO 

 

De todos os tipos de incrustações presentes nos campos de petróleo, o tipo mais 

abundante é o constituído de carbonato. A precipitação do carbonato de cálcio irá 

depender das condições do equilíbrio químico do sistema, sob condições de pH 

específicas (reproduzido de Becker, 1998):  

 

Ca+2 + 2HCO3
− ⇄ CaCO3 + H2O       com KPS = 10−8mol / L  a 20ºC   (Equação 4)  
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 A ampla distribuição de bicarbonato de cálcio dissolvido na água de formação 

(água adsorvida ao petróleo junto ao seu processo de formação) favorece a formação de 

incrustação oriunda deste tipo quando apreciáveis quantidades de cátions cálcio tornam-

se disponíveis. 

 A temperatura e pressão são dois fatores físicos extremamente importantes que 

influenciam a forma de incrustação assumida pelo sal de baixa solubilidade. Altas 

temperaturas e decréscimo na pressão favorecem a formação de incrustação, uma vez 

que estas condições aumentam a concentração de íons na água pela difusão gasosa que 

ocorre na solução. O período de tempo requerido para que os gases escapem da solução 

iônica é dependente das condições de temperatura e pressão. 

 

2.2.2 ÂNION SULFATO 

A comparação entre sais de metais alcalinos terrosos encontrados em alguns 

sistemas de óleo cru indica que sais de grandes íons seguem tendências previsíveis se 

mudanças na energia de hidratação forem dominantes. Assim, a solubilidade segue a 

seguinte ordem (SILVA, L.A; MARTINS, C.R; ANDRADE, J.B; 2004):   

                                            BaSO4〈SrSO4〈CaSO4〈MgSO4              

Dados de tamanho e solubilidade de agentes incrustantes a 25 ºC e 1 atm podem 

ser encontrados em Becker (1998).  

A dissociação de ânions sulfato de sais metálicos é mais difícil do que de 

carbonatos. O forte ânion SO4
2- (alto pKb ou baixo pKa) requer drásticos e reduzidos 

valores de pH (alta concentração de prótons), quando comparado ao ânion carbonato, 

para que ocorra a dissociação do sal, isto é ilustrado nas equações a seguir 

(Becker,1998):  

 

 BaSO4 + 4H2O ⇄ Ba (OH)2 + 2H3O + +SO4
2−          pKa ≈1.8 (Equação 5) 

 CaCO3 +H2O ⇄ Ca2+ +CO3
2− +H2O                    pK a ≈ 6.4 (Equação 6)        

 As condições para transferência de ligantes nos sais de sulfato de bário são 

menos susceptíveis a existir em emulsões. Sais de carbonato de bário são susceptíveis a 

transferência similar de grupos ligantes, mas grandes cátions como o Ba+2 tendem a ser 

ligeiramente mais estáveis devido a sua maior energia de hidratação.  
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A possibilidade de transferência de grupos ligantes resulta em dicas de como um 

programa de tratamento de sucesso pode ser aplicado com o intuito de interferir na 

formação da incrustação. Os cátions bivalentes de bário, cálcio, magnésio e estrôncio 

permitem que sais iônicos sejam formados utilizando ânions de valências variáveis. 

 

2.3     PROBLEMAS RELACIONADOS A INCRUSTAÇÃO 

 

Diante da ocorrência deste tipo de fenômeno químico, o qual favorece a 

formação destas incrustações, geram-se então os problemas operacionais no processo de 

prospecção e produção do petróleo, os quais requerem soluções rápidas, práticas e de 

menor custo possível.   

Os maiores problemas causados pela formação de incrustação são: Redução de 

produção de petróleo/gás natural, redução da capacidade de carreamento das tubulações 

afetadas, impedimento da troca de calor, aumento dos procedimentos de segurança 

necessários, localização de possíveis ataques corrosivos e aumento de custos 

operacionais (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

Em termos de produção operacional, problemas de incrustação são encontrados 

em qualquer lugar que a água é produzida com o petróleo e gás natural, principalmente 

causado pelas mudanças que ocorrem quando o fluido entra no poço (provocado pela 

mudança de temperatura e pressão), atravessa toda a tubulação e depois ao passar pelos 

equipamentos de processamento.   

Em operações com injeção de água, problemas de incrustação são encontrados 

no início do período em que a água injetada entra em contato com a água de formação 

na base do poço. Em operações onde, a água produzida, a água do mar e eventualmente 

alguma água adicional sejam usadas, é necessária uma análise bem detalhada quanto às 

mesmas e suas respectivas composições químicas em relação aos sais dissolvidos 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010).  

A deposição de incrustação pode ter um impacto financeiro significativo quanto 

a manutenção do sistema de produção de petróleo e gás natural, devido ao alto custo de 

estimulação de um poço ou limpeza do equipamento impactado (ou no pior dos casos, a 

troca do mesmo), equipamentos danificados, em adição ao custo de produção perdida 

devido aos reparos. Deste modo, o estudo de prevenção de deposição de incrustações é 

de vital importância para as empresas exploradoras e produtoras. 
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2.3.1 LOCAIS MAIS COMUNS ONDE OCORRE A INCRUSTAÇÃO 

 

O problema de incrustação pode ocorrer a qualquer momento em que o fluido 

produzido do reservatório conter água. Inicialmente, a produção de um poço irá conter 

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

hidrocarbonetos, o poço se torna maduro e, consequentemente, há um aumento 

significativo na produção de água; como resultado; temos um maior potencial para a 

formação de incrustação. 

Um diagrama simplificado para o sistema de produção de petróleo e gás é 

mostrado na figura 3: 

 

Figura 3: Esquema de produção de um poço (DONALDSON, J. D. 2011) 
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As principais áreas nas quais apresentam problemas de incrustação segundo 

DONALDSON, J. D. (2011): são: 

   

1. Reservatório  

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

controlar a queda de pressão e maximizar a extração de hidrocarbonetos. A tabela 1 

mostra a análise da água do mar e de várias outras águas de formação. Como pode ser 

visto, a grande maioria contém bário e estrôncio, no entanto, não contém nenhum tipo 

de sulfato; ao passo que a água do mar contém sulfato, mas não bário/estrôncio. Quando 

estes tipos de água entram na zona de interesse ou na área canhoneada do reservatório, 

pode ocorrer a precipitação do sulfato de bário ou do sulfato de estrôncio (algumas 

vezes o sulfato de cálcio também).  

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

produtoras diferentes. Isto pode levar a água da formação escoar para dentro por uma 

zona e a água do mar por outra, causando variações significativas quanto a composição 

do fluido que irá escoar através destas tubulações, causando ou não as incrustações 

características dos sais menos solúveis. 

 

2. Parede dos tubos  

Os fluidos dentro de poços verticais sofrem uma mudança de temperatura e 

pressão; além disso, existe um grande potencial para a entrada de água da formação e 

água do mar em diferentes pontos da tubulação o que, tem como consequência uma 

mistura de fluidos dentro do poço, levando a uma possível geração de incrustações de 

sulfato.  

A incompatibilidade química entre a agua de formação do poço e a água do mar 

utilizada para a injeção e captação do óleo, quanto a distribuição dos íons propícios a 

formar incrustações, é aumentada ao passo que os fluidos produzidos escoam pelas 

tubulações, por qualquer tipo de completação de poços até a superfície e geram 

mudanças de temperatura e pressão, podendo acarretar em:  

Uma desestabilização da água natural de formação: Em vários poços, a água 

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

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

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

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

exemplo, o sulfato de bário, possam precipitar.  

Uma desestabilização futura da água de formação ou da água do mar causando 

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

 

3. Válvula de segurança downhole 

Tal válvula serve para assegurar qualquer diferencial de pressão que exceda a 

capacidade inicial de prospecção do óleo ascendente. Além desta válvula apresentar os 

mesmos riscos potenciais para incrustação anteriores, uma vez que a válvula de 

segurança ocasiona uma restrição no diâmetro dos tubos do poço e, como consequência, 

gera uma redução na velocidade de fluxo do fluido escoado, uma queda de pressão 

significativamente grande é notada, criando então uma turbulência que desestabiliza 

localmente os fluidos presentes no meio. 

 

      3.1 Manifolds e linhas de fluxo submarinas   

 

A produção offshore requer que os fluidos produzidos escoem através dos tubos 

do fundo do mar (na cabeça do poço) ou do manifold (conjunto de tubulações) de volta 

até a unidade produtora. Este tipo de estrutura geralmente envolve o encontro de fluidos 

de diversos poços no manifold submarino. O fluido resultante então, escoa por centenas 

de metros por um tieback (conexão entre um novo poço produtor e a unidade produtora) 

no leito marinho antes de ser levado à unidade produtora. Este longo tempo em que o 

fluido está escoando pelo tieback pode resultar num significativo resfriamento; o que 

pode acarretar numa precipitação de incrustação de sais de sulfatos. 

 

4. Choke  

O choke é uma válvula de controle de redução da pressão ou do fluxo a qual 

possui um diâmetro muito menor (1’) comparada a outras válvulas ou tubulações 

existentes no sistema de extração (4 ½’’), ocasionando uma grande queda de pressão e 

turbulência nesta válvula. Desta forma, uma possibilidade de formação de incrustação 

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

pela restrição de fluxo devido ao diâmetro menor desta válvula. 
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5. Linhas de fluxo de produção  

Primeiramente nas linhas de fluxo de produção, os mesmos problemas 

relacionados a queda de pressão permanecem, promovendo desestabilidade da água de 

formação, segundamente junto pelas mudanças na temperatura dos fluidos produzidos. 

Alguns sistemas têm até resfriadores enquanto outros possuem trocadores de calor; o 

que podem favorecer a precipitação de incrustação. Essas variações irão induzir a uma 

posterior precipitação de sulfato de bário e sulfato de estrôncio.  

 

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

efluentes  

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

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

variação inevitável de temperatura e pressão no sistema de efluentes. Em algumas 

unidades, com equipamentos com flotação de gás, a considerável agitação presente na 

unidade pode induzir a uma posterior desestabilidade.  

Em algumas plataformas o sistema de dreno pode alimentar a água de chuva ou 

do mar para o sistema de efluentes de água, isto ocasiona uma mistura dessas diferentes 

águas incompatíveis (como mostrado na tabela 1) e levam a uma deposição de 

incrustação.  

 

 NA K CA MG BA SR CL HCO3 SO4 

BRENT 9000 200 250 50 60 25 14300 1050 0 

STATFJORD 7800 170 450 50 30 45 12750 600 0 

CORMORANT 6350 120 140 35 15 15 9700 130 0 

VENEZUELA ORIENTAL 3875 100 2720 24 0 0 18300 220 1 

ARGENTINA CENTRAL 9732 110 280 48 0 0 15165 487 257 

GOLFO DO MÉXICO 28803 125 2600 1070 60 0 52000 293 0 

ALASKA 10445 79 102 96 20 5 15051 2269 2 

LESTE DO TEXAS 38350 266 1984 573 93 222 63683 238 1 

OESTE DA ÁFRICA 58692 155 10700 2200 12 390 115000 37 212 

NORDESTE DA CHINA 3600 200 130 81 10 0 7758 1769 0 

AUSTRÁLIA OCIDENTAL 11090 150 550 220 36 35 18420 560 7 

ÁGUA DO MAR DO 

NORTE 
11200 400 410 1330 0 0 20100 100 2700 

 
Tabela 1: Análise da água de formação em Mg/Litro (REBERSCHINI, 
Jordani. 2010) 
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2.4     PARÂMETROS FÍSICO-QUÍMICOS NA FORMAÇÃO DE 

INCRUSTAÇÃO 

 

2.4.1   ÁGUA DE FORMAÇÃO 

 

A água presente nos sistemas água-óleo é particularmente rica em cátions cálcio, 

bário e magnésio, ocorrendo uma combinação com os ânions carbonatos, sulfatos e 

sulfetos. Cada uma destas combinações produz sais que possuem solubilidade variável 

em sistemas aquosos. Dependendo das condições de pH, temperatura, pressão, estes sais 

exibirão baixa solubilidade. Consequentemente, os sistemas aquosos contendo estes sais 

tendem a alcançar um ponto de saturação em baixas concentrações.  

 A saturação de um solvente (água) por um soluto (sal iônico) produz uma 

condição metaestável. Esta condição leva a separação de fases (sais iônicos irão se 

alternar de íons dispersos para cristais) necessariamente para reestabelecer uma 

condição de equilíbrio satisfatória. Esta mudança de fase requer que os sais em excesso 

em relação àqueles livremente solúveis no solvente acumulem em pontos na fase 

líquida. Os sais então interagem para excluir o solvente e crescer até um tamanho 

suficiente para ascender e rearranjarem-se no solvente. A interação destes sais e a 

exclusão de solvente destes sais constituem o fenômeno de cristalização. A forma com 

que estes múltiplos sais, excluídos do solvente, se agregam, determina a morfologia da 

incrustação resultante (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

 

2.4.2 PROCESSO DE CRISTALIZAÇÃO 

 

As forças que governam a formação de agregados metálicos de cristais são 

oriundas da necessidade de o sistema manter uma concentração em equilíbrio do soluto 

em solvente. As forças de agregação envolvem a eficiência da proteção dos grupos 

ligantes dos metais dos sais (neutralização da carga catiônica do metal por grupos 

ligantes).   

Sistemas petrolíferos são largamente compostos por duas formas de ligantes: 

iônicos e não iônicos. As formas iônicas são os ânions comumente associados com o 

bário e cálcio: como sulfatos e carbonatos por exemplo.  



 

28 

 

Os ligantes não iônicos podem variar de água (o mais comum ligante não iônico) 

até complexos cíclicos alquil, aril e alquil aril aminas, álcoois e éteres. Estatisticamente, 

a alta incidência de água nestes sistemas a favorece como grupo ligante (efeito de 

hidratação), salvando-se a afinidade de uma espécie polar para que o sítio de 

coordenação seja fortemente favorecido.  

A forma que os cristais assumem é determinada pela extensão na qual grupos de 

água ligantes são excluídos do(s) sítio(s) de coordenação e número de coordenação do 

sal complexo. Assim, as formas das incrustações podem ser de sais com alguma água de 

coordenação presente, ou não, dependendo da solubilidade do sal em questão 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

A cristalização principia com um mecanismo de nucleação pelo qual se forma 

um pequeno cristal. Num líquido homogêneo, o processo principia pela associação 

ocasional de moléculas do soluto, provocadas pelo movimento caótico normal das 

moléculas. Juntam-se ao aglomerado moléculas adicionais e ele principia a assumir o 

espaçamento regular das moléculas (rede cristalográfica) e a formar uma nova fase 

(embrião).  

O embrião tem em geral vida curta e redissolve-se com facilidade em virtude do 

gradiente de concentração favorecer a transferência de massa do embrião para a 

solução. À medida que a supersaturação aumenta, a adição de maior número de 

moléculas ao embrião torna-se mais provável, o embrião cresce e se estabiliza e forma-

se um núcleo do cristal. Esta é a nucleação primária.  

Termodinamicamente a solubilidade dos cristais diminui à medida que suas 

dimensões aumentam. Logo, uma vez que o núcleo de um cristal esteja bem formado e 

consolidado, a tendência natural será aumentar de tamanho (REBERSCHINI, Jordani, 

2010). 

A nucleação secundária, que é a precipitação sobre a superfície de um cristal, 

explica a maior parte da formação de sólidos. A cristalização secundária ocorre pela 

formação de novos núcleos nas superfícies de núcleos cristalizados já presentes no meio 

e também pela formação de núcleos em áreas de baixo teor de energia, nas vizinhanças 

das superfícies dos cristais ou das superfícies do equipamento. 
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Os cristais também podem formar-se pela cristalização heterogênea na qual um 

material estranho constitui um sítio para a nucleação e o crescimento do cristal. A 

situação é complicada, pois a maioria destes mecanismos provoca aumento da 

nucleação nas condições físico-químicas favoráveis a propiciar uma elevada 

supersaturação. 

As teorias mais antigas concluíam que a nucleação só poderia ocorrer em 

supersaturações superiores a um valor mínimo e que numa região de supersaturação 

mais baixa não poderia ocorrer nucleação, como indica a linha tracejada no diagrama da 

figura 4 para o sulfato de bário.  

O crescimento dos cristais é um processo pelo menos tão complicado quanto a 

nucleação. A mais provável entre as teorias do mecanismo do crescimento supõe que ela 

ocorra como deslocamentos sobre a superfície. O deslocamento é autossustentável e o 

cristal cresce numa sequência espiralada provocada por forças superficiais.   

Boerlage et al. (2001), em um estudo sobre a deposição de incrustações em 

osmose reversa com base no sulfato de bário, apresenta considerações, taxas de 

nucleação e tempo de indução para os cristais.  

 

A Figura 4 mostra as zonas: Não saturada onde o sulfato de bário é solúvel e a 

possibilidade de precipitação é mínima; metaestável (supersaturada) onde a precipitação 

espontânea não é favorecida; zona instável onde precipitação espontânea é altamente 

favorecida.  

 

 

Figura 4: Solubilidade-supersaturação para o sulfato de bário 
(reproduzido de Boerlage et al., 2001). 
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2.4.3 SUPERSATURAÇÃO 

 

Este é o mais importante parâmetro em relação à precipitação mineral. Uma 

solução supersaturada contém mais íons, do que seria termodinamicamente possível, 

para mantê-los solúveis no meio, o que significa um aumento na probabilidade na 

precipitação dos sais presentes na solução. É grau de supersaturação que governa o 

favorecimento das reações de precipitação, e um alto grau de supersaturação implica em 

altas possibilidades para a ocorrência da precipitação do sal. Entretanto, a 

supersaturação não mensura a quantidade de sal que irá precipitar.  

As taxas de precipitação para diferentes sais variam bastante. Enquanto o NaCl 

precipita espontaneamente em uma solução supersaturada, soluções podem estar 

supersaturadas com relação ao CaCO3 e FeCO3 por várias horas ou dias, mesmo em 

altas temperaturas (condição metaestável). Enquanto o grau de supersaturação 

determina se um sal irá precipitar ou não, a cinética irá prever a rapidez com que as 

reações de precipitação irão ocorrer. Desta forma, é necessário incluir considerações 

cinéticas em uma avaliação do potencial de incrustações (REBERSCHINI, Jordani, 

2010). 

 

2.4.4 VARIAÇÕES NA TEMPERATURA E PRESSÃO  

 

No reservatório, a água de formação está em equilíbrio com a vizinhança nas 

condições de temperatura e pressão e, na medida em que se mistura a água de produção, 

o equilíbrio sofre distúrbios desde que a mesma é movida para condições de menores 

temperaturas e pressões.  

Uma queda de pressão poderá ocasionar uma redução na solubilidade do CaCO3, 

por exemplo, e desta forma um aumento na taxa de supersaturação do mesmo, enquanto 

uma queda de temperatura terá efeito contrário.  

O efeito global de uma queda de temperatura e pressão influencia no aumento ou 

decréscimo da taxa de saturação do CaCO3, dependendo da mudança de temperatura em 

relação à mudança de pressão. A temperatura e a pressão na qual as incrustações se 

formam é um aspecto importante no controle efetivo da mesma. Consequentemente, 

estes fatores físicos devem ser levados em conta quando é aplicado um tratamento 

químico.  
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Se o cristal incrustante se forma em temperaturas ou pressões acima ou abaixo 

daquelas de cristalização do inibidor, então o mecanismo de inibição é dependente 

principalmente da concentração. Entretanto, se os sais incrustantes e sais inibidores 

cristalizam nas mesmas condições de pressões e temperatura, o mecanismo de inibição 

favorece o efeito de distorção do cristal (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

Os efeitos de distorção dos cristais podem ser atribuídos a dois mecanismos 

básicos: interação entre os grupos ligante-ligante e alterações do número de 

coordenação. Interações entre os grupamentos ligantes são dependentes do tamanho e 

composição dos grupos fixados nos sítios ligantes do metal. A influência no número de 

coordenação do metal envolve, extremamente, as interações entre seus sítios ligantes e 

os grupos ligantes a ele atribuídos. Estas forças de interação geralmente requerem uma 

combinação de condições drásticas de temperatura e pressão aliada à alta influência da 

eletronegatividade do grupo ligante. Interações entre os grupos ligantes e alterações do 

número de coordenação podem ocorrer simultaneamente ou de forma independente. 

As formas de incrustação que ocorrem em fluidos no meio petrolífero são 

fortemente influenciadas pela pressão parcial da água sob dadas condições de 

temperatura e pressão. Quando a temperatura é suficientemente alta para vaporizar a 

água sob dada pressão, o equilíbrio entre o solvente (água) e a água de coordenação do 

sal complexo é alterado.  

Quando este equilíbrio é alterado, a solubilidade do complexo também é 

alterada. Este comportamento é importante para avaliar o tipo de inibidor a ser utilizado, 

desde que a pressão de vapor afeta a disponibilidade de interações entre os grupos 

ligantes.  

Além disso, o comportamento do inibidor em diferentes fases (óleo e água) 

também é muito importante. Se sob dadas condições de temperatura e pressão, o 

inibidor exibe alta solubilidade na fase contínua (óleo), ele não estará disponível na fase 

aquosa para inibir a formação da incrustação.  

Esta separação de fases é mais pronunciada nos grupamentos ligantes não 

iônicos nos quais a solubilidade de poliaminas, por exemplo, em solventes orgânicos 

aumenta com a temperatura (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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2.4.5 EFEITO DO PH E PRESSÃO PARCIAL DO CO2 E H2S 

 

 Há uma importante diferença entre soluções aquosas contendo íons sulfatos e 

soluções aquosas contendo íons carbonato e sulfeto. Enquanto os sulfatos tendem a ser 

mais independentes do pH, há uma forte dependência do mesmo na solubilidade dos 

carbonatos e sulfetos. Isto torna a previsão de carbonatos e sulfetos mais complexas do 

que a dos sulfatos, já que são necessários realizar cálculos de pH e concentração para as 

várias espécies que possam se formar.  

A presença de outros ácidos, como ácidos orgânicos, também devem ser incluída 

nos cálculos. Um dos principais motivos para a precipitação do CaCO3 durante a 

recuperação de óleo é o aumento do pH devido à transferência de CO2 da fase aquosa 

para a fase óleo ou gás devido à queda de pressão.  

 O pH do solvente é um importante fator que afeta a natureza e a concentração 

de sais metálicos. Muitas vezes o ânion contido na molécula pode formar um ácido 

fraco com um íon hidrogênio, como acontece no caso do ácido carbônico do carbonato 

de cálcio. Este ácido fraco é consideravelmente mais solúvel em água do que o 

carbonato de cálcio e, após certo período de tempo, se decompõe em CO2 e água. 

Efeitos de solvente similares podem ser atribuídos à presença de ânions OH- em uma 

solução de sais metálicos complexos (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

 

2.4.6 MISTURA DE ÁGUAS INCOMPATÍVEIS  

 

A incompatibilidade ocorre quando tais águas se misturam e interagem 

quimicamente, formando algum tipo de precipitação mineral. Um exemplo típico de 

águas incompatíveis é a água do mar, que é frequentemente injetada no reservatório 

para manter a pressão do mesmo e aumentar a recuperação de óleo e possui altas 

concentrações de Sulfato (SO4
-2) e baixas concentrações de bário (Ba+2) e estrôncio 

(Sr+2), e a água de formação, com baixas concentrações de sulfato (SO4
-2), porém altas 

concentrações de cálcio (Ca+2), bário (Ba+2) e estrôncio (Sr+2). A mistura destas águas 

pode causar a precipitação de CaSO4, BaSO4 ou SrSO4. 
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Segundo Vetter et al., (1975), o processo de formação da incrustação inorgânica 

também pode ocorrer em condições normais de operação, onde o BaSO4 não resulta 

necessariamente da mistura de águas incompatíveis dentro do equipamento de 

produção, incluindo os poços. Isto quer dizer que o BaSO4 foi transportado para o poço 

através da água que passou previamente pela formação. Logo, a água contendo os sais 

entra no poço como uma solução supersaturada de BaSO4, ou se torna supersaturada em 

algum local dentro do mesmo. Portanto, deve-se avaliar as condições que irão mudar o 

produto solubilidade do BaSO4 durante o fluxo de água a partir da formação através do 

poço e todo o sistema produtivo.  

Os três parâmetros físico-químicos essenciais que afetam o valor numérico do 

produto de solubilidade de sais inorgânicos, como o BaSO4 são: a composição química 

dos sais presentes na água, a temperatura e pressão. 

 Sempre que ocorrem mudanças nestes parâmetros, há também uma alteração do 

produto solubilidade do BaSO4. Para se determinar a quantidade de BaSO4 precipitado 

oriundo de cada barril de água fluindo por qualquer ponto do sistema, é necessário 

conhecer a composição da água e os perfis de temperatura e pressão antes e após passar 

pelo local em questão (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

 

2.4.7 EFEITOS DE OUTROS COMPOSTOS  

 

A presença de outros compostos influencia no índice de saturação para os sais 

precipitantes de várias formas, como por exemplo: a presença de ácidos orgânicos 

influencia diretamente no pH e desta forma, o potencial para a precipitação de 

carbonatos e sulfetos é alterado. Sabe-se também que a força iônica influencia a 

solubilidade do sal, pois o coeficiente de atividade dos íons se altera com o aumento 

desta força. Sais distintos terão diferentes efeitos nos coeficientes de atividade 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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2.5     PROCESSOS DE FORMAÇÃO NA INDÚSTRIA 

 

A produção de Petróleo e Gás é acompanhada de uma significativa produção de 

água, conhecida como água de produção, sendo que seu volume pode chegar a exceder 

dez vezes o volume de produção de óleo durante a vida produtiva de um poço de 

petróleo. As águas de produção possuem características tóxicas e sua composição pode 

variar em função do tipo de campo, idade, origem e qualidade do óleo em um 

determinado poço, assim como o procedimento usado para a extração do óleo. 

Os fluidos e sais contidos em reservatórios de petróleo alcançam uma situação 

de equilíbrio aparente, mas quando este sistema é alterado devido à inserção de um poço 

produtor de óleo, por exemplo, tal equilíbrio é alterado. Os gases e fluidos contidos 

previamente no reservatório fluem para o poço produtor e, oscilações de pressão e 

temperatura ocorrem. Tais alterações provocam um deslocamento no equilíbrio químico 

do meio e processos como o aparecimento de incrustações inorgânicas e corrosões tem 

início.  

Para campos maduros, o volume de água produzida é normalmente alto. A fonte 

pode ser água da formação ou de injeção para manter a pressão. Heterogeneidades 

encontradas nas rochas reservatórios podem causar escoamentos preferenciais através 

de camadas de alta permeabilidade, fraturas, formação de cones próximos ao poço, ou 

uma combinação destes. A água tem ainda maior mobilidade em relação ao óleo 

fazendo com que sua produção seja normalmente elevada. Isso se agrava para óleos com 

menor grau API, tipicamente muito mais viscosos, possuindo menor facilidade de 

escoamento (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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A excessiva produção de água é o motivo para o abandono de muitos poços, 

deixando no reservatório grandes quantidades de óleo e gás. A maior parte da água 

produzida requer tratamento para ser reinjetada , devido à contaminação com traços de 

óleo, metais pesados e fluidos corrosivos como H2S, CO2, sais e sólidos. 

A Figura 5 mostra um exemplo do dano oriundo da deposição de sulfato de bário 

em um separador de produção, e a Figura 6 em uma coluna de produção: 

 

 

Figura 5: Deposição de sulfato de bário no separador de produção 
(reproduzido de Silva et al., 2007). 

  

 

 

Figura 6: Deposição de sulfato de bário em uma coluna de produção 
(reproduzido de Silva et al., 2007). 
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3 USO DE INIBIDORES DE INCRUSTAÇÃO 

 

3.1      CONCEITOS DE INIBIÇÃO 

 

Nos campos de petróleo, a utilização de aditivos químicos é um dos mais 

importantes recursos utilizados em seu gerenciamento. É ideal que o uso destes aditivos 

seja feito o mais breve possível nos processos de recuperação e produção, para que um 

controle efetivo nos processos de formação de incrustação e corrosão possa acontecer.  

A principal causa da formação da barita (sulfato de bário) é a utilização da 

injeção de água do mar (rica em sulfato, de acordo com a tabela 1) para manter a 

pressão do reservatório durante a produção do óleo. Tal injeção pode induzir a formação 

de incrustação de sulfato de bário se a água de formação contiver alto teor de bário, 

podendo causar obstruções em poços produtores, tubulações e nos separadores de 

produção (REBERSCHINI, Jordani, 2010).  

Embora a incrustação inorgânica de sulfato de bário não seja o tipo mais comum 

de incrustação, ela é a mais problemática pois forma rapidamente um depósito de difícil 

tratamento que pode ser removido somente por meios mecânicos ou pela utilização de 

agentes alcalinos quelantes como o sal tetrassódico do EDTA (Na4EDTA). Ao contrário 

de incrustações do tipo carbonato, a barita não pode ser dissolvida pelo tratamento ácido 

devido ao baixo pKa de dissociação no equilíbrio, ou seja, a reação de dissociação do sal 

requer um pH no meio bem mais baixo (alta concentração de prótons) do que o 

necessário para a dissociação do carbonato de cálcio.                 

A incrustação de BaSO4 é muito difícil de ser removida, pois além do seu baixo 

pKa de dissociação, sua solubilidade em água (2,5 mg/L) e seu produto de solubilidade 

(Kps = 10–9,99 a 25 ºC) são consideravelmente baixos. Em comparação, a gipsita 

(CaSO4·2H2O), tem uma solubilidade de 2080 mg/L na água, na mesma temperatura.  

Entretanto, os cátions bivalentes de bário, cálcio, magnésio e estrôncio podem 

formar sais usando ânions de diferentes valências e isto constitui a base da dissolução 

da barita usando agentes quelantes, gerando complexos de bário solúveis em água. Estas 

estruturas, aniônicas ou polares podem variar de formas monovalentes até polivalentes e 

dependendo da sua configuração molecular, pode produzir sais complexos de diferentes 

solubilidades (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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3.2    ATUAÇÃO DE INIBIDORES DE INCRUSTAÇÃO 

 

Diante dos desafios relacionados à formação de incrustações, a indústria 

petroquímica vem buscando o desenvolvimento de produtos, chamados inibidores de 

incrustação, com o intuito de prevenir a formação dos principais sais presentes nas 

águas de exploração do petróleo passíveis de formar incrustações. Atualmente, o uso 

destes reagentes pode ser ainda considerado dispendioso, entretanto, levando-se em 

consideração todos os custos e as perdas de produção oriundas da incrustação, é 

possível observar uma importante vantagem econômica envolvida.  

Além disso, acredita-se que os novos produtos inibidores possam oferecer mais 

possibilidades de tratamento das águas de diferentes composições e maior viabilidade 

econômica, sendo ainda relevante o desenvolvimento de pesquisas nesta área 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

Fatores que são importantes na avaliação de um inibidor de incrustação são: o 

efeito químico em relação à sua solubilidade na fase aquosa, afinidade dos grupos 

aniônicos ligantes e seus efeitos de distorção no complexo resultante. Comportamentos 

de solubilidade de fases, afinidade por troca de ânions e taxa de permutas dos ânions, 

podem ser obtidos por vários métodos. Estes métodos incluem a adição de ligantes não 

iônicos graxos e/ou reposicionamento de ligantes aniônicos por ânions graxos. As 

estruturas de alguns grupos ligantes aniônicos estão indicadas na Figura 7: 

 

 

 
Figura 7: Estruturas de alguns grupos ligantes aniônicos (reproduzido 
com modificações de Becker, 1998). 
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As forças de distorção do complexo podem ser alcançadas pela inclusão de 

múltiplos grupos aniônicos, estruturalmente alocados em uma configuração molecular 

que mantêm uma específica distância entre cada grupo funcional aniônico.  

Assim, os critérios para se obter um inibidor de incrustação adequado, são:  a 

fórmula estrutural do inibidor deve possuir de dois até três grupos aniônicos separados 

por no máximo quatro carbonos e devem conter de dois até seis heteroátomos 

eletronegativos com espaçamento aproximado entre a ligante similar distância ao metal 

complexo. A estrutura base deve conter um grupo substituinte que pode causar um 

problema esteárico entre complexos metálicos adjacentes.  

Assim, bissulfatos, trissulfatos, fosfatos e sulfetos são ligantes aniônicos 

aceitáveis no projeto de um inibidor de incrustação efetivo; polialquil sulfetos e 

polialquil éteres podem ser substituídos por poliaminas. Em síntese, o objetivo é 

produzir um inibidor capaz de reagir preferencialmente com formas potenciais de 

incrustação, alterando sua estrutura, e reduzindo sua capacidade de cristalização. 

Já na modificação do crescimento de cristais, o inibidor forma uma ligação no 

sítio ativo de crescimento dos cristais, impedindo o crescimento ordenado e alterando a 

forma dos cristais que, assim, tendem a não se aderir sobre as superfícies, 

permanecendo dispersos na fase líquida. Alguns produtos orgânicos naturais, tais como 

ligninas e taninos, são usados com esta finalidade, sendo, recentemente, o uso de 

polímeros e copolímeros sintéticos (poliacrilatos, maleicos, fosfinocarboxílicos, entre 

outros) o mais aplicado.  

Em alguns casos, um único reagente pode apresentar duas ou mais 

características mencionadas, sendo que a escolha deve levar em consideração os 

principais íons presentes nas águas, a tendência de acúmulo de material orgânico, o tipo 

de incrustação, as condições de temperatura, pressão e pH e o custo global da aplicação. 

Os inibidores de incrustação podem pertencer às diversas classes químicas e 

apresentar diferentes mecanismos de inibição, podendo atuar principalmente por 

quelação ou modificação dos cristais. Um inibidor com propriedades quelantes realiza 

uma ligação de complexação com o cátion que forma a incrustação e, deste modo, o 

cátion permanece complexado no inibidor em solução e, portanto, não disponível para a 

formar uma incrustação. Um exemplo deste tipo de produto são os inibidores a base de 

EDTA (ácido etileno diamino tetracético) que complexam íons cálcio e magnésio 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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 O EDTA é um bom exemplo de ânions multivalentes que possuem duas aminas 

e quatro grupos acetatos que são capazes de realizar interações com sítios ligantes de 

metais complexos. Entretanto, a eficácia deste quelante no controle de incrustações é 

altamente dependente do pH do sistema. Incrustações do tipo carbonato de cálcio são 

particularmente vulneráveis ao ataque deste ânion, e sua adição a esses sistemas 

frequentemente resulta na redução da respectiva incrustação.    

Tais substâncias, as quais possuem estruturas aniônicas ou com capacidade de 

doar pares de elétrons por efeito indutivo (polares) podem ter uma vasta gama de formas 

monovalentes até polivalentes e, dependendo de sua configuração molecular, podem 

produzir complexos de várias solubilidades. A tabela 3 mostra outros grupos 

polifuncionais aniônicos e não iônicos capazes de ocupar múltiplos sítios ligantes nos 

complexos metálicos, como poliacrilatos, polimaleatos, poliéteres, polifumeratos, dentre 

outros: 

Nome do ligante Fórmula Ligações 

Etilenodiamina NH2CH2CH2NH2 2 

Propilenodiamina NH2CH2CH(CH3)NH2 2 

Dietilenotriamina NH2CH2CH2NHCH2CH2NH2 3 

Trietilenotetraamina NH2CH2CH2NHCH2CH2NHCH2CH2NH2 4 

Oxalato -OOC-COO- 2 

 
Tabela 2: Exemplos de grupos polifuncionais não iônicos e aniônicos 
(reproduzido de Becker, 1998). 
 

O tamanho e a composição das funções não polares presentes no grupo ligante 

determinam o grau de dispersão no solvente. Assim, cadeias maiores de grupos 

alifáticos tendem a orientar o complexo resultante para a fase orgânica, enquanto grupos 

substituintes menores e mais polares dirigem-se para a fase de maior polaridade 

(normalmente água). Aqui, novamente, torna-se claro que as estruturas macroagregadas 

exibidas por complexos metálicos levam a variações de funcionalidade do 

comportamento nos produtos resultantes (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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3.3       MECANISMO DE AÇÃO DOS INIBIDORES 

 

3.3.1 QUELAÇÃO 

 

O quelante deve conter dois átomos que possam se ligar ao mesmo íon metálico. 

Os átomos ligantes devem ser capazes de doar o par de elétrons para a formação da 

ligação metal-ligante (ligação coordenada ou coordenada covalente). Exemplos de 

átomos doadores são: nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Tais átomos doadores 

estão associados a grupos funcionais ácidos ou básicos, tais como:  -COOH (carboxil), 

=O (carbonil) ou -NH2 (amino).  

Os ligantes devem formar um anel heterocíclico, sendo o metal o elemento 

central, devendo conter pelo menos dois átomos doadores que se liguem ao mesmo 

átomo metálico, formando então uma estrutura anelar de quelação. É importante 

lembrar que um complexo metálico é diferente de um metal quelato. Em um complexo, 

o metal pode estar ligado a apenas um átomo do ligante, formando uma molécula de 

cadeia alicíclica. 

Deve também ser notado que os metais no Grupo I A da tabela periódica (Li, K, 

Na etc.) não podem ser quelados devido à baixa eletronegatividade e a alta tendência de 

liberar elétrons. Geralmente, estes metais podem ser apenas complexados 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

 

3.3.2 INFLUÊNCIA DO IMPEDIMENTO ESTERIOESPACIAL 

 

Impedimento esterioespacial é a interferência ou a inibição de uma reação, 

devido ao tamanho de uma ou de outra parte reativa. É uma característica não apenas do 

ligante, mas também do raio atômico do metal. Na medida em que o ligante é 

envolvido, é estericamente e energeticamente improvável que um polipeptídeo grande 

ou um ligante com cadeias laterais volumosas sejam capazes de quelar metais. Seus dois 

átomos doadores potenciais estariam muito distantes para inclinação necessária para 

ambos alcançarem a zona reativa do metal. 
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 O raio do átomo de metal também deve ser considerado. Quanto menor o íon 

metálico, menor o número de ligantes que podem potencialmente posicionar-se de 

forma a quelar o cátion. Quanto maior o ligante, menor o número que pode ser 

envolvido na formação de quelatos.  

Além disso, se os ângulos entre os elementos que formam o anel heterocíclico 

forem muito agudos devido a poucos membros (quatro ou menos) o quelato será 

instável e se dissociará facilmente. Muitos membros (sete ou mais) também resultarão 

em um quelato instável devido a alta energia necessária para distorcer a molécula 

ligante. Os anéis quelatos mais estáveis são aqueles que possuem cinco ou seis 

membros (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

  No meio reacional do sistema, a proporção molar entre o ligante e o metal deve 

ser no mínimo de 1:1, mesmo que ainda neste caso a reação de complexação seja 

altamente favorável, pois se a quantidade de ligantes for inadequada, o processo de 

inibição de incrustação será desfavorecido, pois sobrarão cátions metálicos livres para 

formas os sais  de baixa solubilidade característicos das incrustações. 

 

3.4    TIPOS DE INIBIDORES DE INCRUSTAÇÃO ENCONTRADOS 

COMERCIALMENTE 

 

Frequentemente, os inibidores de incrustação inorgânica são comercializados 

como uma solução aquosa de sais aniônicos. Assim, sais de sódio e potássio são muito 

comuns nesta área. Produtos do tipo poliaminas são frequentemente neutralizadas com 

ácidos minerais (hidroclórico e sulfúrico) para produzir produtos altamente solúveis em 

água (Becker, 1998). Ácidos livres também são produzidos (por exemplo: poliacrílico, 

fosfônico, sulfônico e sulfoamidas). Entretanto, formulações com não iônicos e ácidos 

orgânicos bipolares são algumas vezes necessários, particularmente quando o sistema 

no qual ele é aplicado, consiste principalmente de óleo.  

Poliaminas utilizadas para inibição de incrustações inorgânicas são 

frequentemente compostas de repetidas unidades NH2, separadas por grupos etil. Estas 

poliaminas tipicamente exibem vários graus de solubilidade em água. Quando o sistema 

em que estas aminas são adicionadas é o óleo(petróleo), surfactantes são adicionados 

para aumentar sua solubilidade neste meio. Algumas aminas polifuncionais são a 

etilenodiamina e a dietilenotriamina (Becker, 1998). 
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Os grupos polares utilizados para aditivos inibidores de incrustação inorgânica 

possuem caráter altamente aniônico e, como consequência, terão alta solubilidade 

quando estiverem em meio aquoso. A forma macro-agregada que estes produtos terão 

estará associada em função do meio e da natureza dos substituintes não polares.  

Assim, as formulações para estes produtos podem também ser conduzidas 

baseadas nas características de solubilidade de frações não polares do ânion. Em alguns 

casos o ácido formado destes produtos aniônicos pode ser combinado com poliaminas 

para produzir sais com as características químicas de ambos (REBERSCHINI, Jordani, 

2010). 

O grupo alquil dos surfactantes alcança a fase óleo com a parte polar no centro 

da micela. Assim, os arranjos moleculares de pacotes óleo-dispersantes para incrustação 

são capazes de serem suspensos no óleo, e em água se dissociam livremente como sais. 

Produtos químicos baseados em agentes quelantes como ácidos 

aminocarboxílicos, EDTA e DTPA são típicos aditivos químicos usados para dissolver 

o sulfato de bário. O DTPA é um dos mais efetivos. Ele tem um ligante octodentado que 

forma um forte quelato 1:1 em uma solução de pH 12. 

 No caso do DTPA, o mesmo se liga ao centro metálico com os átomos de 

oxigênio (carboxilato) e com mais três átomos de nitrogênio para formar o composto 

BaDTPA3-. Porém, a grande questão associada ao uso de DTPA e EDTA é a baixa 

dissolução da barita. Uma forma de contornar este problema é o uso de catalisadores 

para acelerar a taxa de dissolução como por exemplo: carbonatos, oxalatos e fluoretos 

(REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

Estes quelantes devem ser usados em pH acima de 12, inserindo os catalisadores 

nas formulações. É também importante preparar uma solução quelante utilizando água 

desmineralizada. A água do mar contém cátions bivalentes (Ca, Mg) que reduzem a 

eficiência do quelante. Na Figura 8 são apresentadas as estruturas químicas do EDTA e 

DTPA e na Figura 9 é apresentada a estrutura química dos diésteres. 
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Figura 8: Estruturas químicas do EDTA e DTPA 

 

                                   
 

Figura 9: Estrutura química típica dos diésteres (n=4 a 8 átomos de 
carbono). 
 

Tais aditivos químicos clássicos utilizados na indústria do petróleo, como o 

DTPA e EDTA, apresentam problemas ambientais relativos a baixa biodegradabilidade 

e alto potencial de bioacumulação. Ou seja, a busca por produtos químicos com 

considerável capacidade de dissolução e ao mesmo tempo com características 

ambientais torna altamente atrativo e promissor este campo de estudo. 

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

de petróleo e gás natural, e são eles: 

 

A. Ésteres de fosfato  

Este grupo, desde que o meio possua baixa concentração de íons formadores de 

incrustação presentes, é bastante efetivo para todos os tipos de incrustação, mesmo que 

esteja em salmouras altamente concentradas. Todavia, possui baixa eficiência em 

temperaturas acima de 98°C, nas quais favorecem o processo de hidrólise destes ésteres 

a uma taxa significativa, clivando então a ligação H2C–O.  
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Quando isto ocorre, o produto perde efetividade e a precipitação de ortofosfato 

pode ocorrer (REBERSCHINI, Jordani, 2010). Sua estrutura geral é a seguinte:  

 

 

Figura 10: Estrutura geral dos ésteres de fosfato (KELLAND, MALCOM A. 
2005). 
 

B. Fosfonatos  

Diferentes dos ésteres de fosfato, os fosfonatos são efetivos à temperaturas mais 

altas (até 160°C), no entanto a temperatura ideal depende da particularidade de cada um. 

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

precipitar-se na presença de níveis altos de íons Ca2+ e Mg2+. 

Assim como nos outros tipos de inibidores, tal comportamento é dependente da 

temperatura, pH e das suas concentrações. Para contornar este problema, foram então 

desenvolvidos fosfonatos especiais, porém, este problema de precipitação pode ser 

usado como uma vantagem em aplicações de squeeze onde o produto é 

intencionalmente precipitado na formação com o objetivo de aumentar a vida de 

squeeze.  

Tais características ampliam consideravelmente sua aplicabilidade nos campos 

de petróleo (REBERSCHINI, Jordani, 2010). A estrutura típica de um fosfonato é a 

seguinte:  

 

 

Figura 11: Estrutura típica de um fosfonato (KELLAND, MALCOM A,2005). 
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C. Polímeros   

Existem diversos polímeros anti-incrustantes baseados em acrilatos, 

metilacrilatos, sulfonatos de vinil, copolímeros, dentre outros. Algumas vezes os 

fosfonatos estão incluídos na estrutura do polímero, o que simplifica na determinação da 

concentração do polímero na solução.  

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

e dentre outras modificações, fornecem um número ilimitado de variações de polímeros 

com diversos graus de efeitos anti-incrustantes. 

Dentre os inibidores utilizados na indústria, os poliméricos geralmente possuem 

a maior estabilidade térmica e, com isso, tendem a manter sua funcionalidade a 

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

quando submetidos a temperaturas similares as dos fosfonatos.  

Similares aos fosfonatos, a precipitação de sais de magnésio e cálcio são 

desvantagens para alguns polímeros. Normalmente, polímeros que contenham 

monômeros de sulfonatos oferecem melhor compatibilidade às concentrações altas de 

cálcio (e melhor estabilidade térmica), no entanto são mais caros. Alguns exemplos de 

estrutura dos polímeros estão listados na figura 12:  

  

 

Figura 12: Estrutura molecular de alguns polímeros (KELLAND, MALCOM 
A. 2005). 
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Outros exemplos de éster-fosfatos, fosfonatos (ATMP, DTPMPA, HEDP, 

EDTMPA etc.) são mostrados a seguir, nas figuras 13,14 e 15: 

 

                                    

Figura 13: ATMP (ácido amino trimetileno fosfônico). 
 

 

 

 

Figura 14: DTPMPA (ácido dietilenotriamino pentametileno fosfônico). 
 

 
 

Figura 15: Mecanismo de inibição exemplificado para o ATMP (pH > 
pKac). 
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3.5       ADSORÇÃO DO INIBIDOR 

 

Para ocorrer interação entre a incrustação inorgânica e o inibidor, deve-se avaliar 

a força de associação do grupo ligante do inibidor ao sítio ligante do metal no 

complexo. No caso de inibidores de incrustação iônicos, as forças aniônicas entre o 

grupo ligante e sítio ligante devem ser competitivas com as forças existentes entre os 

grupos ligantes naturais, como os ânions já existentes em solução: carbonatos, sulfatos e 

sulfetos. Em conjunto a isso, a concentração do inibidor deve ser maior que a de grupos 

aniônicos ligantes naturais presentes em solução (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

A adsorção do inibidor em uma incrustação inorgânica deve ocorrer antes da 

formação global de incrustação. Segue que a formação da incrustação é um processo 

que ocorre em, no mínimo, três estágios de interação agregada: cristalização, nucleação 

primária e nucleação secundária. O primeiro estágio é a formação do complexo do sal 

metálico (nucleação). O segundo estágio é a organização do complexo metálico em uma 

estrutura cristalina e o terceiro é a formação de rearranjos dos cristais gerando a 

incrustação.  

Um ciclo interessante de adsorção e dessorção, está envolvido nas técnicas de 

compressão de inibidores de incrustação inorgânica (squeeze treatments). Geralmente o 

aditivo químico é comprimido na formação de um poço onde ele se deposita no silicato 

(presente no arenito). O poço retorna a produzir e o aditivo químico é monitorado 

periodicamente nos fluidos produzidos, onde previamente adsorvido, é gradualmente 

dessorvido da rocha de silicato e disperso na fase aquosa dos fluidos produzidos. Como 

a temperatura e pressão são alteradas ao longo do poço produtor, incrustações começam 

a se formar.  

Com a formação da incrustação, o inibidor de incrustação adsorve nos cristais 

alterando sua forma. A alteração da forma do cristal causa alterações na formação 

normal da incrustação inorgânica, impedindo a deposição desta nas tubulações de 

produção e facilidades de superfície (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 

 Esta técnica de compressão do inibidor pode ser considerada como dependente 

dos estados físicos, desde que o processo de adsorção ou dessorção ocorrem entre as 

fases líquido-sólido e sólido-liquido. A reversibilidade destes processos é extremamente 

importante para a efetividade desta técnica de compressão.  

 



 

48 

 

A Figura 16 ilustra a descrição de um ácido poliacrílico no processo de adsorção 

reversível na rocha de silicato. A força responsável pela adsorção/dessorção envolve um 

gradiente de difusão que aumenta com as mudanças do ambiente aquoso com o 

restabelecimento da produção do fluido sob formação: 

 

 
 

Figura 16: Adsorção e dessorção de inibidor de ácido poliacrílico em 
rocha de silicato (reproduzido de Becker, 1998). 
 

A quantidade de inibidor de incrustação lançado é em função da sua 

concentração no equilíbrio da solução em água conata (capilaridade – camada: 

água/silicato) e do gradiente de difusão entre ele e a fase externa, na qual pode sofrer 

variações alterando tal gradiente. 

Os processos de aplicação de injeção do inibidor são comumente feitos com 

fosfonatos e éster fosfatos, desde que estes possam ser monitorados rapidamente por 

métodos espectroscópicos. As aplicações com ácidos poliacrílicos são mais difíceis de 

serem monitoradas (REBERSCHINI, Jordani, 2010). 
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4 TRABALHOS ACADÊMICOS SOBRE 

INCRUSTAÇÃO NO MEIO PETROLÍFERO 

 

4.1       COMPORTAMENTO DE REAGENTES INIBIDORES DE 

INCRUSTAÇÃO APLICADOS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

(MARTINS, S. S. S.; SILVA, M. P.; AZEVEDO, M. O.; SILVA, V. 

P. 2015) 

A deposição ou incrustação mineral é proveniente do acúmulo de sais 

inorgânicos que causam problemas operacionais às tubulações e equipamentos 

aplicados em diversos setores industriais. Na exploração de petróleo e gás, as 

incrustações são formadas pela incompatibilidade entre as composições químicas das 

águas de formação e de injeção e/ou pelas mudanças termodinâmicas do sistema durante 

estas atividades. A prevenção das incrustações pode ser realizada com a adição 

substâncias químicas denominadas inibidores de incrustação.  

Neste trabalho, dois inibidores contendo os grupos funcionais fosfonato e amina 

(IN-A) e poliméricos (IN-B) foram sintetizados e investigados para aplicação na 

extração de petróleo em plataformas brasileiras offshore. Os estudos envolveram a 

avaliação da compatibilidade dos inibidores (IN-A e IN-B) com salmouras e as suas 

eficiências de inibição de incrustação relacionadas aos íons cálcio. Em todos os estudos, 

as salmouras foram preparadas com os sais NaCl (76,50 g/L), CaCl2.2H2O (92,21 g/L), 

MgCl2.6H2O (14,42 g/L), BaCl2.2H2O (0,04 g/L), SrCl2.6H2O (6,33 g/L), KCl (11,59 

g/L), Na2SO4 (0,68 g/L), NaHCO3 (1,18 g/L) e NaCl (76,50 g/L), visando simular 

condições operacionais específicas de plataformas brasileiras. A compatibilidade foi 

avaliada por análises de turbidez e a eficiência por análises de íons cálcio, 

posteriormente, expressa em termos percentuais.  

O IN-A apresentou melhores resultados de compatibilidade, mostrando valores 

de turbidez menores que 10 NTU para todas as concentrações avaliadas. A eficiência do 

IN-A foi de, aproximadamente, 80%, indicando um adequado mecanismo quelante de 

inibição com possível liberação dos complexos solúveis, conforme esperado. Em 

contraste, o IN-B apresentou menor compatibilidade com as salmouras nas 

concentrações de 5, 10 e 30 g/L, onde a turbidez foi de 12,7; 15,9 e 31,0 NTU, 

respectivamente.  
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Além disso, houve queda de eficiência de inibição no decorrer do tempo para as 

concentrações mais elevadas, de modo que com 30 g/L a eficiência foi de 75,78%, 

possivelmente, devido a dificuldade de solubilização do polímero com consequente 

encobrimento dos sítios ativos dos cristais. Os resultados obtidos possibilitaram 

comparar e avaliar o comportamento dos dois inibidores sintetizados, evidenciando que 

condições específicas de concentração de sais e perfis de solubilidade são parâmetros 

muito influentes na formulação e seleção de inibidores de incrustação. 

Os estudos realizados no presente trabalho mostraram as diferentes ações de dois 

inibidores de incrustação (IN-A e IN-B) formulados e investigados para evitar a 

incrustação em condições de extração de petróleo em plataformas brasileiras, 

evidenciando que as características de solubilidade nas condições do processo de 

extração devem ser consideradas para a obtenção de um reagente de elevadas eficiências 

e compatibilidades.  

O IN-A promoveu resultados de turbidez menores que 10 NTU em todas as 

concentrações investigadas, mostrando uma boa compatibilidade com as salmouras. Já o 

IN-B, obteve menor compatibilidade e apresentou valores de turbidez de 12,7; 15,9 e 

31,0 NTU nas concentrações de 5, 10 e 30 g/L, respectivamente, sendo incompatível 

nestas condições.  

Estes valores mais elevados de turbidez (acima de 10 NTU) foram evidenciados 

desde o início dos experimentos, sugerindo uma baixa solubilidade do IN-B, 

possivelmente devido à sua estrutura polimérica. Quanto à eficiência, o IN-A mostrou 

resultados de, aproximadamente, 80%, sendo considerado eficiente para uso no 

processo de extração. Similarmente, o IN-B foi eficiente em baixas concentrações (0,5 e 

1,0 g/L) com valores de 80,57% e 80,40%, respectivamente.  

No entanto, quando aplicado em altas concentrações (5, 10 e 30 g/L) foi 

ineficiente, possivelmente devido à uma redução da solubilidade da estrutura polimérica 

em altas concentrações. Todos os resultados obtidos serão de grande importância e base 

para a continuidade de estudos para formulação de novos inibidores, considerando uma 

diversidade de cenários operacionais, principalmente, com a presença de novos íons em 

solução para composição das salmouras que simulam diferentes plataformas brasileiras 

de petróleo. 
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4.2  AVALIAÇÃO DA EFICIÊNCIA DE MISTURAS DE 

POLIVINILPIRROLIDONA E DODECILSULFATO DE SÓDIO 

COMO INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO DE CACO3 (CUNHA, 

J.V.M. 2016) 

 

A água produzida durante a recuperação do petróleo, assim como o desequilíbrio 

químico que ocorre devido às variações de pressão durante a produção de óleo, são 

responsáveis pelos sérios problemas de incrustação nos poços de petróleo. E estes 

causam redução de fluxo de fluidos, dano à formação, redução de diâmetro de dutos e 

danos às bombas elétricas submersíveis. Assim, faz-se necessário trabalhar na 

prevenção, através do uso de inibidores de incrustação, que, em geral, são moléculas 

com grande quantidade de íons aniônicos.  

Neste trabalho foi avaliada a eficiência de misturas de polivinilpirrolidona (PVP) 

e dodecilsulfato de sódio (SDS) no controle de incrustação por carbonato de cálcio 

(CaCO3). Primeiramente, foram determinados os pontos críticos de interação entre o 

polímero e o tensoativo através de titulação condutimétrica. E, posteriormente, a mistura 

SDS/PVP foi avaliada em diferentes razões molares como inibidora de incrustação, 

através de medidas de variação de pressão durante o encontro de salmouras auto 

precipitantes em capilar.  

Os cristais de CaCO3 formados na presença de diferentes composições molares 

de mistura SDS/PVP foram analisados por microscopia eletrônica de varredura (MEV). 

Os pontos críticos de interação SDS/PVP determinados foram SDS/PVP inicial 1:7 e 

final 1:2.  

Os resultados obtidos no teste de eficiência dinâmica indicaram que a mistura 

formadora do complexo supramolecular SDS/PVP 4:1 foi a composição que obteve 

melhor desempenho, retardando o aumento do diferencial de pressão no interior do 

capilar por mais tempo.  

Analisando as imagens de MEV observa-se claramente a deformação dos cristais 

de CaCO3 na presença da mistura SDS/PVP 4:1, possivelmente, devido à maior 

proporção molar de tensoativo que proporciona maior distribuição de carga aniônica na 

superfície molecular, o que permite uma interação mais efetiva com o cristal, 

justificando sua eficiência no controle da incrustação. 



 

52 

 

Os pontos críticos de interação do PVP e SDS puderam ser determinados por 

titulação condutimétrica, e a proporção molar referente ao ponto crítico inicial (cac) do 

complexo SDS/PVP foi estimado em SDS/PVP 1:7 e o ponto de saturação do polímero 

final (psp) foi considerado como sendo SDS/PVP 1:2. 

No teste de eficiência dinâmica, não foi observada diferença significativa de 

comportamento em relação ao branco quando utilizado apenas o PVP, mas ao se utilizar 

exclusivamente o SDS, percebeu-se um retardo significativo no aumento da pressão no 

capilar. Por sua vez, a mistura SDS/PVP 4:1 foi a que apresentou o melhor desempenho 

como inibidor de incrustação de CaCO3, por ter mantido o diferencial de pressão abaixo 

de 1 psi por um tempo maior. 

As imagens de MEV foram condizentes com o teste de eficiência dinâmica e a 

disposição dos cristais puderam sugerir os mecanismos de interação das moléculas com 

o cristal. Os cristais obtidos na presença do PVP não foram modificados em forma, 

apenas sofreram redução de tamanho. Já os obtidos na presença do SDS sofreram 

deformação morfológica e, os obtidos na presença da mistura SDS/PVP 4:1 sofreram 

tanto redução de tamanho quanto deformação nos cristais.  

Assim, os cristais com essas características podem ser facilmente arrastados pelo 

fluxo reduzindo os danos causados pela presença da incrustação de CaCO3.  

 

4.3       ESTUDO DA EFICIÊNCIA DE GRUPOS FOSFONATOS NA 

INIBIÇÃO DE INCRUSTAÇÃO DE CACO3 (COSTA, G. N. 2017)  

  

A formação de incrustações em poços de petróleo está vinculada a diversos 

fatores que ocorrem simultaneamente durante todo o processo de produção do óleo. 

Perturbações no equilíbrio químico do sistema, alterações físicas e incompatibilidade 

química entre águas de diferentes composições são alguns agentes que contribuem para 

a formação destes depósitos salinos que ocasionam diversos prejuízos para a operação. 

 Dentro deste contexto, se faz necessário um estudo sobre os inibidores de 

incrustação, que é o método mais eficaz para combater e prevenir a formação destes 

precipitados. Neste trabalho foi avaliada a eficiência do grupo fosfonato presente em 

inibidores de incrustação de CaCO3.  
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Dois inibidores de mesma composição química (contendo grupos fosfonato), 

diferenciando-se entre si apenas na concentração de princípio ativo, foram avaliados. O 

ATMP (ácido aminotrismetilfosfônico) é um fosfonato muito empregado como inibidor 

de incrustação devido as suas propriedades quelantes. Este ligante possui em sua 

estrutura grupos amina e hidroxila capazes de formarem ligações covalentes e 

estabelecerem complexos com os íons Ca+2.  

Foi analisada a compatibilidade dos inibidores com as salmouras empregadas e 

avaliada a influência do teor de princípio ativo na eficiência dos produtos. O inibidor 

contendo maior teor de princípio ativo apresentou maior eficiência de inibição em 

condições dinâmicas. A vazão de injeção dos fluidos no capilar também foi um 

parâmetro estudado. 

Os inibidores de incrustação à base de fosfonato estudados foram compatíveis 

com os íons cálcio presentes nas salmouras sintéticas utilizadas, apresentando uma boa 

interação eletrostática e solubilidade em todas as concentrações e temperaturas 

analisadas. 

A compatibilidade entre os sistemas analisados é um indicativo de que os 

fosfonatos podem apresentar boa capacidade de inibir a formação de incrustações de 

CaCO3. 

Os fosfonatos são agentes quelantes que possuem em sua estrutura grupos amina 

e hidroxila que se ligam aos íons Ca+2 presentes em solução, formando uma estrutura 

anelar de quelação (complexos) que são facilmente levados pelo fluxo dos fluidos 

dentro do capilar, reduzindo os danos causados pelas incrustações de CaCO3.  

Nos testes de eficiência dinâmica, o inibidor A (menor concentração de princípio 

ativo) só foi eficiente em altas dosagens do inibidor. Já o inibidor B (maior teor de 

princípio ativo) conseguiu inibir a formação e crescimento dos cristais de CaCO3 em 

concentrações bem mais baixas. 

A vazão de injeção dos fluidos contendo os inibidores de incrustação estudados 

influenciou diretamente no tempo de formação dos precipitados de CaCO3. Com a 

diminuição da velocidade de fluxo, houve aumento da eficiência dos contatos entre os 

inibidores e os sítios reativos do CaCO3, reduzindo a concentração mínima necessária 

para inibição. 
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4.4      SÍNTESE E AVALIAÇÃO DE OLIGÔMEROS DE 

QUITOSANA COMO INIBIDORES DE INCRUSTAÇÃO DE 

CARBONATO DE CÁLCIO (MEDEIROS, A. A. 2016) 

 

A incrustação é um grande problema encontrado na indústria do petróleo, que 

tem efeito direto na produção do óleo, devido à obstrução total ou parcial dos dutos de 

transporte. As incrustações de sais inorgânicos mais encontrados são as de carbonato de 

cálcio, sulfato de cálcio, sulfato de estrôncio e sulfato de bário.  

A incrustação de carbonato de cálcio é uma das mais encontrada nos dutos, 

podendo ser formada pelas variações de pressão em presença de íons bicarbonato e 

cálcio em um determinado ambiente. Atualmente, o uso de inibidores químicos é 

considerado um dos métodos mais eficazes para remediar o problema de incrustações. 

Entretanto, alguns produtos podem trazer prejuízos ao meio ambiente, como por 

exemplo, os inibidores à base de fosfatos e polifosfatos. 

 Visando o estudo de aplicabilidade de um inibidor de baixo impacto ambiental, 

neste trabalho foram preparados e avaliados oligômeros de quitosana. A obtenção 

desses oligômeros foi realizada através da hidrólise ácida, gerando derivados solúveis 

em meio aquoso. Para avaliação dos oligômeros quanto à eficiência de inibição de 

incrustação por carbonato de cálcio, foi analisado a variação de pressão em capilar 

durante o contato entre salmouras incompatíveis.  

Pôde-se constatar que a mínima concentração efetiva do inibidor foi de 400 ppm. 

A análise dos cristais de carbonato de cálcio por Microscopia Eletrônica de Varredura 

(MEV) indicou a predominância da estrutura morfológica de aragonita, nas condições 

de temperatura e pressão utilizadas, assim como a deformação dos cristais com o uso 

dos inibidores.  

 A hidrólise química da quitosana proporcionou uma melhora considerável da 

solubilidade em soluções aquosas dos oligômeros em pH básico;  

 Os oligômeros de quitosana apresentaram eficiência de inibição de incrustação 

por carbonato de cálcio, a partir de uma concentração mínima efetiva de 400 

ppm.  

 Com a análise do MEV, pôde-se comprovar a deformação dos cristais de 

carbonato de cálcio na presença dos oligômeros, em comparação com as 

imagens obtidas do branco.  
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4.5      DEPOSIÇÃO MINERAL EM SUPERFÍCIES: PROBLEMAS E 

OPORTUNIDADES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO (REIS, M. 

I. P. ET AL, 2011) 

 

A deposição ou incrustação mineral em superfícies é causada pelo acúmulo de 

sais inorgânicos. Quando ocorre em equipamentos de produção de petróleo e gás causa 

grandes problemas operacionais e severos danos às tubulações. Além dos dutos dos 

poços de petróleo no mar, este fenômeno ocorre também nas superfícies das membranas 

usadas em filtração, tratamento e unidade de remoção de sulfato da água do mar.  

A sua origem está na incompatibilidade entre as composições químicas das 

águas de formação e de injeção ou nas mudanças termodinâmicas do sistema. A 

prevenção deste inconveniente pode ser feita com uso de substâncias químicas que 

atuam como inibidores de incrustação.  

O presente artigo aborda as origens das incrustações e suas implicações, além de 

tratar as classes químicas, sintéticas e naturais, que são utilizadas como agente anti-

incrustante, bem como substâncias promissoras para tal propósito. 

A água é o fluido mais utilizado na refrigeração de plantas industriais químicas e 

petroquímicas, usinas siderúrgicas, fabricação de papel e em todos os tipos de 

instalações de processamento. Há a necessidade urgente de uma melhor utilização das 

fontes de água, pois são limitadas e precisam atender ao crescimento populacional. 

Devido a isso, são necessários sua recirculação e seu reaproveitamento nestas plantas 

industriais.  

A deposição ou incrustação mineral em superfícies causada pelo acúmulo de sais 

inorgânicos em equipamentos é um grande problema. O uso de produtos químicos 

naturais e sintéticos têm sido a solução encontrada para inibir a formação de depósitos 

minerais. 

Uma vasta quantidade de anti-incrustantes foi desenvolvida, experimentada e 

comercializada nos últimos anos, mas é desejável progredir na direção de se 

desenvolver produtos que sejam ambientalmente amigáveis, de modo a reduzir a 

preocupação com potenciais passivos ambientais. Um desafio adicional a estes produtos 

é que sejam flexíveis na aplicação.  
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Portanto, não se deve deixar de considerar as biomassas naturais ou modificadas 

como materiais para esta finalidade, pois o Brasil é um país com grande potencial de 

geração de diversos tipos de biomassas e, portanto, deve se ter programas de pesquisas 

direcionados para o desenvolvimento de tecnologias capazes de utilizá-las para a 

produção destes insumos químicos.   

Finalmente, acredita-se que as empresas, cada vez mais, se conscientizem da 

importância destas novas tendências e invistam em novas tecnologias baseadas em 

recursos renováveis, que serão importantes para o desenvolvimento de negócios 

sustentáveis. 

 

4.6       DENSITY FUNCTIONAL THEORY STUDIES ON 

INTERACTIONS OF PHOSPHORYL LIGANDS WITH THE 

CA2+ CATION: AFFINITY AND ASSOCIATED PARAMETERS 

(COSTA, Leonardo Moreira et al. 2009) 

 

As interações de íons de metais alcalinos e alcalino-terrosos com ligantes têm 

sido de interesse contínuo na química de coordenação. A maioria dos estudos se 

concentra não apenas na elucidação dos fatores que governam a energia da complexação 

metal-ligante, mas também nas principais características de um sistema de coordenação 

específico. É sabido que as interações de cátions metálicos com espécies moleculares 

são onipresentes em toda a natureza. O cálcio, com um rádio iônico de 0,99 ÅA 0, é o 

quinto elemento mais abundante da Terra.  

Este íon é essencial na formação da estrutura óssea dos mamíferos em virtude da 

insolubilidade e resistência mecânica da hidroxiapatita, Ca5(PO4) 3OH. Também atua 

como um segundo mensageiro na transdução de sinal, no desencadeamento de 

contrações musculares e na transmissão de impulsos nervosos. 

Apesar de muitos trabalhos relatando aquocomplexos de Ca2+, existem poucos 

estudos focando a natureza da ligação entre o íon e os ligantes no complexo. O objetivo 

principal do presente trabalho é determinar a intensidade de ligação de vários ligantes a 

um aquocomplexo Ca2+ catiônico. Dessa forma, simulamos um sistema com o centro 

catiônico Ca2+ cercado por cinco moléculas de água e um ligante (Fig. 17), após a 
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observação experimental de que o número de coordenação mais comum do cátion Ca2+ 

é 6. 

 Além disso, também estávamos interessados na determinação da capacidade do 

método semi-empírico PM6, recentemente publicado, de reproduzir quantitativamente a 

energia de interação entre o centro metálico catiônico Ca2+ e os ligantes. 

As interações entre o cátion Ca2+ e dois tipos de ligantes fosforil, um conjunto de 

trivalentes [O = P (R)] e um conjunto de ligantes pentavalentes [O = P (R)3], foram 

investigadas. Consideramos o cátion Ca2+ inicialmente cercado por seis moléculas de 

água e determinamos a energia para a substituição de uma dessas moléculas de água por 

um ligante. 

 Portanto, a energia calculada para a interação de um dado ligante com o cátion 

metálico é dada em relação à energia correspondente para a interação do centro do metal 

com uma molécula de água. O calor da reação mostrado na Eq. (7) fornece energia de 

interação ou substituição. Dessa maneira, não apenas os efeitos eletrônicos específicos 

de um determinado substituinte são considerados, mas também os efeitos estéricos e as 

interações recíprocas entre o ligante e as moléculas de água. 

 

                           Ca(H2O)6 + L → Ca(H2O)5L + H2O                        (7) 

 

Um conjunto de substituintes simples e mais comuns, com diferentes 

propriedades de ressonância e efeitos indutivos, foi escolhido para simular a influência 

da substituição no átomo de fósforo. 

                      
 

Figura 17: Íon Ca2+ cercado por cinco moléculas de água e um ligante. 
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Quando L = OPR, o grupo R é H, F, Cl, Br, OH, OCH3, CH3, CN e NH2. Para L 

= OP(R)3, o grupo R é H, F, Cl, Br, OCH3, CH3 e CN. Para cada conjunto de ligantes 

trivalentes e pentavalentes, existem dois padrões de ligação, um com o grupo R 

diretamente ligado ao átomo de fósforo e um segundo conjunto com o grupo R ligado à 

posição para de um anel fenil. O grupo R ligado ao anel fenil é H, F, Cl, Br, OH, OCH3, 

CH3, CN, NH2 e NO2. 

 Além disso, também estávamos interessados em determinar parâmetros 

moleculares que pudessem mostrar qualquer correlação com a energia de substituição. 

Com esse objetivo, analisamos o seguinte conjunto de parâmetros eletrônicos e 

geométricos e determinamos sua correlação com a energia de substituição: comprimento 

da ligação entre o cátion Ca2+ e o átomo de oxigênio do grupo fosforil; o comprimento 

da ligação O = P no grupo fosforilo; Densidades de carga de Mulliken no cátion Ca2+, 

no átomo de oxigênio do grupo fosforil e no ligante; a constante de Hammett e a energia 

HOMO do ligante. 

A doação e a doação retroativa envolvendo a interação metal-ligante foram 

analisadas pelo método de análise de decomposição de carga (CDA), calculando a 

quantidade de doação de elétrons, doação retroativa e energia de interação entre 

fragmentos. 

No presente estudo, mostramos que a energia para substituição de uma molécula 

de água por um ligante ou, equivalentemente, a energia de interação entre o metal e o 

ligante é fortemente influenciada pela natureza eletrônica do ligante. Substituintes 

doadores de elétrons aumentam a energia de interação, enquanto substituintes atrativos 

de elétrons diminuem a energia de interação. 

 Pelo menos três parâmetros moleculares são capazes de quantificar a 

intensidade dessa interação: doação de elétrons do ligante para o centro de metal, 

conforme calculado pela abordagem CDA, carga transferida do ligante para o metal no 

complexo e a energia do HOMO de todos os ligantes mostram alta correlação com a 

energia de substituição. Por outro lado, parâmetros associados a interações iônicas, 

como densidade de carga no átomo de oxigênio do grupo fosforil e densidade de carga 

em todo o ligante, também estão fortemente correlacionados à energia de substituição. 

Consequências geométricas da complexação é um aumento da distância da ligação P = 

O. 
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Por fim, também foi possível mostrar que, embora tenham sido encontradas 

diferenças individuais significativas entre o método B3LYP / 6- 31G (d) e o 

procedimento semi-empírico de PM6, as tendências mostradas pelas duas abordagens 

são muito semelhantes, portanto, pelo menos a partir de uma do ponto de vista 

qualitativo, o método semi-empírico pode ser empregado para calcular as energias de 

interação dentro de um conjunto de homólogos. 

 

5 CONCLUSÕES 

 

Um dos maiores problemas encontrados na indústria do petróleo é o processo de 

formação de incrustações nos equipamentos de produção do óleo, devido ao uso da água 

de injeção (geralmente do mar) e da água de formação (contida no reservatório 

inicialmente), causando uma incompatibilidade química que propicia o aparecimento de 

incrustações, onde em sua grande maioria, de origem inorgânica. 

Tal processo acarreta problemas na obtenção do petróleo, tais como: redução de 

produção devido ao aumento de pressão no sistema; custos operacionais mais elevados 

devido ao processo de remoção de incrustações e trocas de equipamentos as quais 

ocasionam paradas inevitáveis no ritmo de trabalho. Problemas que aumentam o custo 

da produção do petróleo, podendo causar prejuízos financeiros no processo de obtenção 

do produto.  

Por este motivo, surgiu-se a necessidade de utilização de aditivos químicos 

capazes de remediar ou inibir tais processos de incrustação, chamados de inibidores de 

incrustação. Substâncias capazes de prevenir a formação dos principais sais presentes 

nas águas de exploração do petróleo. 

Os inibidores de incrustação podem pertencer às diversas classes químicas e 

apresentar diferentes mecanismos de inibição, podendo atuar, principalmente, por 

quelação: captação do cátion livre formador de incrustação inorgânica, formando uma 

estrutura molecular complexa. Ou atuando na distorção de moléculas de sais já 

formadas (processo anti-incrustante). 

Tais substâncias, as quais possuem estruturas aniônicas ou com capacidade de 

doar pares de elétrons por efeito indutivo (polares) podem ter uma vasta gama de formas 

monovalentes até polivalentes e, dependendo de sua configuração molecular, podem 

produzir complexos de várias solubilidades. 
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Uma vasta quantidade de anti-incrustantes foram desenvolvidos, experimentados 

e comercializados nos últimos anos, tais como: poliaminas do tipo EDTA e DTPA, 

ésteres de fosfato e fosfonatos (ATMP,DTPMPA,dentre outros) e de bases poliméricas 

(PPCA,PVS e Vs-Co), mas apesar de comprovadas suas eficiências nos processos de 

inibição de incrustação, ainda possuem baixa biodegrabilidade, o que ainda torna 

desejável progredir na direção de se desenvolver produtos que sejam ambientalmente 

amigáveis, de modo a reduzir a preocupação com potenciais passivos ambientais. 
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