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RESUMO 

Durante o processo de produção de petróleo é comum o aparecimento de gás e água 

associados. A produção pode ser comprometida pela precipitação de sais inorgânicos tanto no 

reservatório como no poço produtor, através da formação de incrustação, e é apontada como 

provável causa ao dano da formação. Nas condições de alta temperatura e alta pressão 

(HTHP), a precipitação de sais insolúveis pode ser favorecida. Os tipos de incrustações mais 

comuns em campos de petróleo são o carbonato de cálcio e os sulfatos de cálcio, estrôncio e 

bário. Atualmente, novos tipos de incrustação vêm despertando atenção especial como o 

sulfeto de zinco e de chumbo. Estas precipitações podem ocorrer nos poros da rocha-

reservatório, na coluna de produção e nos equipamentos, provocando obstruções e a 

consequente perda da produção. Neste trabalho, estudou-se a influência da profundidade, 

pressão e temperatura na composição das incrustações formadas, visando a otimização de 

tratamentos de remoção e seu comportamento ao longo da coluna. Foram selecionados 10 

resíduos de uma coluna de produção (intervalo de 15,4 m a 4061,5 m), que apresentava 

problemas de corrosão/incrustação. Realizaram-se ensaios de dissolução em ácidos orgânicos 

similares aos empregados em operações de remoção desse tipo de incrustação. A composição 

majoritária foi definida e confirmada pelos testes de dissolução e por técnicas de 

Difratometria de Raios-X (DRX), Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (EFRX), 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV). Foram observados resíduos com características 

distintas, em proporções diferentes, mostrando uma tendência de aumento e/ou diminuição de 

massa com a profundidade. Os resultados obtidos indicam correlações dos tipos de 

incrustações estudados com a profundidade e, consequentemente, com as condições 

termodinâmicas de pressão e temperatura. 

Palavras-chaves: incrustação, coluna de produção, deposição inorgânica . 
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ABSTRACT  

Water and gas is a common by-product of the oil production process. Production may be 

compromised by the precipitation of inorganic salts in both the reservoir and producing well, 

through scale formation. This precipitation is likely the cause of the formation damage. High 

temperatures and high pressures (HTHP) may favor the precipitation of insoluble salts. The 

most common types of scale in oil fields are calcium carbonate and calcium sulphate, 

strontium and barium sulphate. New types of scale formation have attracted special attention 

such as zinc sulphide and lead. This precipitation may occur in the pores of reservoir rocks, in 

the production string and in equipment, causing obstructions and consequent production 

losses. In this study, the influence of well depth on incrustation composition was investigated 

to design removal treatments and assess the behavior of these deposits along the string, 

through the analysis of pressure and temperature. Scale residues were recovered from the 

inside of the production string of an oil and gas well during the string removal operation. A 

total of 10 samples from different depths (15.4 m to 4061.5 m) were obtained. Initially a 

dissolution test was conducted in weak acid, similar to that used in removal operations with 

this type of scale formation. Majority composition was defined and confirmed by dissolution 

tests using X-Ray Fluorescence Spectroscopy (XRF), X-Ray Diffraction (XRD) and Scanning 

Electron Microscope (SEM) techniques. Residues with distinct characteristics were observed 

in different proportions, showing a tendency toward increased and/or decreased mass with 

depth. In the samples closest to the surface, typical sandstone residues were found, with 

calcium (45% Ca) as the metal of highest concentration. The obtained results indicate 

correlations of the scale types studied with the depth and, consequently, with the 

thermodynamic conditions of pressure and temperature. 

 

Keywords: scale, production column, inorganic deposition. 
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“Ninguém é tão grande que não possa 

aprender, nem tão pequeno que não 

possa ensinar”.                

 Autor desconhecido 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

As reservas brasileiras de óleo e gás concentram a maior parte de seu potencial sob o 

leito marinho. A Petrobras, principal operadora nacional, concentra 80% da sua produção em 

campos marítimos, sendo que 63% provém de águas profundas e ultra-profundas e o 

potencial a ser explorado nessas áreas alcança 79% de todas as reservas do Brasil (Atonili, 

2007). A jornada petrolífera brasileira no mar começou na Bacia de Santos na mesma época 

das primeiras investidas em outros pontos do litoral do país. Cerca de 57% da sua área total 

possui lâminas d’água entre 400 e 3000 m e o soterramento médio (distância entre o  fundo 

do mar e o reservatório) é de 4500 m. 

 

No Brasil, nos últimos anos, as maiores e mais importantes descobertas em termos de 

reservas de petróleo têm ocorrido na área offshore, em águas cada vez mais profundas. As 

condições adversas encontradas no ambiente marinho sempre representaram grandes desafios 

nas atividades de exploração e produção, cujas condições tornam-se ainda mais severas em se 

tratando de campos situados em grandes profundidades. 

 

Com a descoberta de campos de petróleo em profundidades cada vez maiores, e com 

participação crescente do gás natural na matriz energética dos países em desenvolvimento, a 

importância dos reservatórios de gás e condensado também é cada vez maior.  

 

Esse crescente desafio tem levado as empresas de petróleo a promoverem atividades 

de pesquisa e desenvolvimento, contando com a participação não apenas de pesquisadores 

ligados à indústria petrolífera, mas também daqueles ligados às universidades. Tais iniciativas 

têm sido fundamental no alcance de importantes desafios tecnológicos existentes nas 

atividades ligadas à produção e ao transporte de petróleo, contribuindo com a indústria do 

petróleo na descoberta de novas tecnologias para prevenir, controlar e remediar a precipitação 

e a deposição dos produtos incrustantes e corrosivos.  

 

Grandes esforços têm sido empregados na solução de problemas operacionais, 

incluindo aqueles ligados à garantia de escoamento, entre os quais pode-se destacar a 

deposição de sais nas paredes internas dos poços produtores. A caracterização adequada dos 
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resíduos presentes é uma informação importante para a determinação dessa deposição de sais 

nas paredes internas dos poços, representando um grande problema operacional para a 

Indústria de Petróleo porque causa prejuízo devido à queda de produtividade e ao tempo gasto 

em operações de limpeza do equipamento. Este é um assunto que vem sendo estudado com 

maior interesse principalmente, nos últimos 20 anos, pois as indústrias petrolíferas estão 

obtendo produtos cada vez mais complexos e tendem a produzir uma quantidade cada vez 

maior de resíduos.  

 

Durante a produção de petróleo e água (rica em Ca2+
 

e HCO
3

-

), quando houver redução de 

pressão ou aumento de temperatura, poderá ocorrer, também, a incrustação de carbonato de cálcio 

ou calcita (CaCO
3
). Este tipo de incrustação pode ocorrer tão logo se inicie a produção de água da 

formação (conata ou aquífero), ou seja, bem cedo na vida do campo. Este tipo de incrustação,  

tem a vantagem de sere facilmente removida através de uma operação de acidificação. Segundo 

Boim (2003), a incrustação de calcita tem a desvantagem de ser dificilmente prevista pelos 

modelos existentes. A maneira mais adequada de detectar a presença do carbonato de cálcio é o 

monitoramento.  

 

O presente trabalho surgiu da necessidade de avaliar os tipos de incrustações em 

diferentes profundidades. O intuito é, portanto, fornecer aos pesquisadores informações reais, 

que possam contribuir para melhorias na produção e manutenção dos poços, bem como para a 

diminuição dos elevados custos ocasionados pela deposição dos sais sobre os dutos e a 

consequente diminuição da produção, reiterada pelas paradas obrigatórias de manutenção.  

 

Este trabalho tem como objetivo de avaliar o desenvolvimento dos resíduos presentes 

ao longo da profundidade e mostrar a importância da caracterização dos resíduos presentes em 

uma coluna de produção. Para isso, pretende-se associar a influência da profundidade, pressão 

e temperatura na composição e nas fases presentes da incrustação. Consequentemente, 

analisar a composição das incrustações presentes para avaliar o tratamento adequado para a 

remoção das mesmas.  

 

A caracterização dos resíduos é a etapa mais importante deste trabalho, pois tem a 

finalidade de analisar como estes estão predispostos na coluna de produção. As principais 

técnicas utilizadas foram a) Difratometria de Raios-X (DRX) para identificação das fases 
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presentes; b) Espectrometria de Fluorescência de Raios-X (EFRX) para determinar os 

elementos presentes e c) Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) para estudar a 

morfologia dos resíduos. Foram utilizadas, também, as técnicas de Cromatografia de Íons 

(CI) e Espectroscopia de Emissão Óptica por Plasma de Acoplamento Indutivo (ICP-OES), 

para analisar o fluido de retorno da acidificação e verificar a eficiência do tratamento 

utilizado pelo tipo de incrustação encontrada. 

 

Esta Dissertação é composta de 5 capítulos.  No capítulo 1 é feita uma a introdução 

geral ao trabalho, e a descrição do conteúdo do mesmo. 

 

 O capítulo 2, busca promover uma abordagem dos aspectos teóricos que fundamentam 

a compreensão do trabalho. O capítulo 3 apresenta os materiais e métodos. No capítulo 4, tem-

se os resultados e discussão referentes aos dados de pressão e temperatura obtido no campo e à 

caracterização dos resíduos provenientes da incrustação coletadas na própria coluna de produção, 

incluindo, a análise do fluido no retorno da acidificação realizada no poço. E finalmente as 

conclusões, no capítulo 5, seguida das referências bibliográficas. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Aspectos Teóricos 
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2. ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Este capítulo aborda os vários conceitos básicos relacionados ao entendimento do 

estudo da incrustação em poços produtores de petróleo e gás natural, como também 

publicações relevantes na área. 

2.1.  Conceitos básicos de petróleo 

 

O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos, que pode ser encontrada nos estados 

sólido, líquido ou gasoso, dependendo das condições de pressão e temperatura à que estão 

sujeitos. Todo o petróleo existente no subsolo é produzido na forma de líquido ou de gás, 

sendo geralmente chamado de óleo cru ou gás natural, dependendo do estado da mistura dos 

hidrocarbonetos (Rosa, 2006). 

 

Quando na composição do petróleo predominam as cadeias carbono menores, ele se 

apresentará na forma gasosa. Por outro lado, se as maiores são predominantes, ele será um 

óleo pesado e de alta viscosidade (Thomas et al., 2001). 

 

2.1.1. Tipo de fluido 

 

Uma fase é definida como uma parte fisicamente distinta e separável do sistema. 

Dependendo de sua composição e das condições iniciais de pressão e temperatura de um 

reservatório (P e T), o petróleo pode se encontrar no estado monofásico ou bifásico.  

 

O tipo de fluido existente em um reservatório pode ser estimado a partir de um 

diagrama de fases. O diagrama de fases, nada mais é do que um gráfico de pressão versus 

temperatura, mostrando as condições em que as várias fases de uma substância estarão 

presentes.  

 

Villela (2004) ressalta que, em um sistema de vários componentes, o diagrama P-T irá 

apresentar um envelope de fases ao invés de uma única linha, conforme mostrado na Figura 
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2.1. O ponto crítico (PC) é representado pelo ponto que separa as curvas de ponto de bolha 

(bubble point) e ponto de orvalho (dew point). O ponto crítico é definido como sendo o ponto 

em que as propriedades do líquido e gás tornam-se idênticas. 

 

De acordo com o diagrama de fases do sistema multicomponentes e as condições 

iniciais de pressão e temperatura do reservatório, cinco tipos de fluidos diferentes podem 

ocorrer em um reservatório: 

 

 reservatório de óleo tipo “black-oil”; 

 reservatório de óleo volátil; 

 reservatório de gás seco; 

 reservatório de gás condensado (gás úmido); 

 reservatório de gás condensado retrógrado. 

 

 

Figura 2.1.  Diagrama de fases – pressão versus temperatura (adaptado de Villela, 2004) 

 

O comportamento de um fluido de reservatório durante a produção é determinado pela 

forma do seu diagrama de fases e pela posição do seu ponto crítico. O termo retrógrado é 

usado porque normalmente associa-se um fenômeno de vaporização, com uma expansão 

isotérmica, ao invés de condensação. Os reservatórios de óleo podem ainda estar saturados 

(com capa de gás) ou subsaturados. 
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Inicialmente o gás retrógrado apresenta-se totalmente no estado de vapor, no 

reservatório. À medida que a pressão vai sendo reduzida, líquido vai se formando no meio 

poroso, fazendo com que o comportamento de produção seja muito diferente dos casos em 

que o gás não é retrógrado (Silva, 1993).  

 

A fase de gasosa é mais pronunciada. Embora, a fase líquida ainda seja contínua, as 

bolhas de gás fundem-se e formam bolhas com formato de golfadas, que quase preenchem a 

seção transversal do tubo. A velocidade das bolhas de gás é maior que a do líquido. O líquido 

no filme ao redor da bolha pode mover-se para baixo a baixas velocidades. Tanto o gás 

quanto o líquido têm influência significativa no gradiente de pressão. 

 

2.2.  Fluxo na coluna de produção 

 

Quando um poço é produtor, normalmente uma tubulação de aço, chamada coluna de 

revestimento, é introduzida no poço. Em torno dela é colocada uma camada de cimento, para 

impedir a penetração de fluidos indesejáveis e o desmoronamento de suas paredes. A 

operação seguinte é o canhoneio: um canhão especial desce pelo interior do revestimento e, 

acionado da superfície, provoca perfurações no aço e no cimento, abrindo furos nas zonas 

portadoras de óleo ou gás e permitindo o escoamento desses fluidos para o interior do poço. 

Outra tubulação, de menor diâmetro (coluna de produção), é introduzida no poço, para 

conduzir os fluidos até a superfície. Instala-se superfície do poço um conjunto de válvulas 

conhecido como árvore de natal, para controlar a produção. 

 

A principal razão para perfurar e completar um poço de produção é extrair e 

transportar o petróleo e/ou gás de sua posição original no reservatório até o tanque de 

armazenamento, no caso do petróleo, ou linha de venda, para o gás. Para que ocorra o fluxo 

de fluidos num sistema de produção, é necessário que a energia dos fluidos no reservatório 

seja capaz de superar as perdas de carga nos diversos componentes do sistema. Os fluidos têm 

de escoar do reservatório para os separadores na superfície, passando pelas tubulações de 

produção dos poços, pelos equipamentos de cabeça de poço e pelas linhas de surgência. 
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No período inicial de produção do poço, o reservatório às vezes tem pressão necessária 

para superar as perdas de cargas geradas na rocha reservatório (meio poroso), na coluna de 

produção e nas instalações de superfície, caracterizando com isso a etapa denominada de 

“surgência do poço ou elevação natural”. Na elevação natural o fluxo de fluidos (óleo, água e 

gás) desde o reservatório até as facilidades de produção (separadores, tratadores, tanques) é 

devido unicamente à energia do reservatório.  

 

A Figura 2.2 mostra o esquema de um poço de petróleo onde a pressão de fluxo no 

fundo está representada por P1 e a pressão na cabeça do poço por P2. A pressão P2 representa 

a pressão necessária na cabeça do poço para que o fluido escoe até os equipamentos de 

separação. O gradiente devido a elevação corresponde ao gradiente hidrostático do fluido que 

está escoando e é em função unicamente de sua densidade (Tomas et al., 2001). 

 

Considerando a contínua variação de pressão desde o fundo do poço até a superfície e, 

em consequencia, a composição da fase líquida e gasosa em cada ponto, é de supor que a 

curva que representa o gradiente dinâmico de pressão na coluna de produção não seja um reta, 

como ocorre no fluxo monofásico. A Figura 2.2 mostra a curva de gradiente dinâmico de 

pressão de um poço onde, propositalmente, se fez com que a curva de gradiente estático não 

atingisse a superfície. Neste caso, ativando a surgência do poço por um método adequado, 

este entrará na produção com a pressão de fluxo de fundo P1. 

 

Se não houvesse a liberação progressiva de gás, com a consequente redução na 

densidade do fluido na coluna, a pressão dinâmica de fundo seria insuficiente para elevar os 

fluidos e deslocá-lo até o vaso separador. 

 

As diferenças de velocidade entre as fases e a geometria das fases líquida e gasosa 

influenciam sobremaneira no gradiente de pressão, sendo, portanto, as bases para 

classificação dos regimes de fluxo multifásico são: bolha, golfada, transição e anular-

nevoeiro. 

 

Villela (2004) simula nos seus resultados o perfil do gradiente dinâmico da 

temperatura e da pressão na coluna de produção ao longo da profundidade, conforme Figura 

2.3 e Figura 2.4.  
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Figura 2.2.  Curva de gradiente de pressão (Thomas et al., 2001) 

 

 

Ao produzir óleo, água e gás, o reservatório depleta e a produção do poço tende a 

decrescer, muitas vezes de forma acentuada, sendo necessário então adicionar energia ao 

sistema por meio de um método de elevação artificial e/ou de recuperação suplementar 

(Patrício, 1996).  

 

Além do exposto acima, o aspecto econômico envolvido, os investimentos a serem 

adotados, a otimização do período de surgência do poço e a definição quanto a adoção do 

método de elevação mais apropriado são fatores bastante relevantes, implicando fortemente 

no conhecimento do poço e do processo.  
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Figura 2.3.  Curva de gradiente de temperatura na coluna de produção (Villela, 2004)  

 

 

Figura 2.4.  Curva de gradiente de pressão na coluna de produção (Villela, 2004) 

 

A Figura 2.5 apresenta o esquema simples de uma instalação, cujo sistema é dividido 

em três partes principais (Villela, 2004): 

 

 o meio poroso; 
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 a coluna de produção; 

 a linha de surgência. 

 

 

Figura 2.5.  Sistema de produção simples (Villela, 2004). 

 

2.1.1.  Tipos de coluna de produção 

 

Em alguns campos, devido à natureza do petróleo existente, que contém gás 

carbônico, existe a necessidade, em boa parte dos casos, de que os componentes das 

tubulações de poços injetores e produtores sejam feitos de ligas metálicas de metalurgia nobre 

a fim de conferir propriedades mecânicas específicas e resistência à corrosão. 

 

Aços especiais são aqueles que apresentam grande resistência à corrosão. O cromo, 

junto com outros elementos químicos, forma, nesses aços, uma camada fina e aderente de 

óxido insolúvel que inibe o processo de corrosão (Coelho, 2005).  
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Assim, ligas como aços inoxidáveis 13%Cr e super 13%Cr e 22%Cr são utilizadas nas 

partes dos poços em que a concentração de gás carbônico (CO2) atinge valores com potencial 

de corrosão ao aço carbono, principalmente na parte horizontal de poços produtores, enquanto 

que ligas como aço N80 e API P110, consideradas menos nobres, são empregadas nas regiões 

em que o gás não está presente (Coelho, 2005). 

 

Apesar de concentrações de cromo entre 1 e 11% aumentarem progressivamente a 

resistência à corrosão, são as concentrações, a partir de 13%, que tornam os aços resistentes à 

oxidação em ambientes mais agressivos, como, meio ácidos fortemente oxidantes, meios 

contendo cloretos e meios contendo fluoretos, que poderiam, facilmente, levar à dissolução do 

filme protetor caso a concentração de cromo fosse inferior a 13% . Além do cromo, outros 

elementos como níquel, molibdênio, nióbio, titânio e cobre podem ser adicionados aos aços 

para atenuar a influência dos fatores nocivos, que induzem à corrosão, e melhorar as 

propriedades mecânicas do aço. Teores de cromo iguais ou maiores que 24% podem ser 

adicionados para conferir resistência à corrosão em temperaturas elevadas (Oliveira, 2002; 

Coelho, 2005). 

 

Segundo Oliveira (2002), o aço inoxidável dúplex possui resistência mecânica 

superior em relação aos demais aços e, também, melhor soldabilidade e resistência a corrosão, 

principalmente a corrosão por pites, devido a adições de molibdênio, nitrogênio e ao elevado 

teor de cromo. Além disso, possuem melhor resistência à corrosão sob tensão e maior limite 

de escoamento que os austeníticos e maior tenacidade e ductilidade que os ferríticos. Um 

exemplo de aço inoxidável dúplex é o aço 21,5%Cr, utilizado no poço em estudo neste 

trabalho. 

 

2.3.  Parâmetros que afetam as perdas de produção 

 

Durante a produção de petróleo, é comum o aparecimento de corrosão, depósitos 

inorgânicos e orgânicos, hidratos e formação de emulsão estável, podendo haver 

comprometimento no escoamento do petróleo, ou, até mesmo, tamponamento de colunas, 

linhas e equipamentos submarinos e de superfície. Em lâminas d’água profundas, estes 

problemas podem ser mais críticos (Ramalho, 2000). 
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O declínio da produção de poços de petróleo e gás natural pode ser afetada pela 

formação da incrustação desde o início da sua vida produtiva, quando normalmente tem pouca 

produção de água, até aos estágios posteriores, quando produções de água e/ou gás 

incrementam a formação de incrustações.  

 

A redução na produção poderá ser causada por dano à formação ou devido à 

problemas de elevação. O dano à formação pode ser definido como qualquer restrição à 

produtividade ou injetividade dos poços, provocada por alterações químicas e/ou físicas tanto 

na rocha-reservatório quanto nos fluidos nela contidos (Moreira, 2008; Boim, 2003). Dentre 

as ocorrências possíveis, o depósito de sais inorgânicos pode reduzir a permeabilidade da 

formação produtora de hidrocarbonetos. A precipitação de sais inorgânicos tanto no 

reservatório como no poço produtor pode ser muitas vezes a causa do declínio de produção  

 

Os planos das ações preventivas e/ou corretivas são pontos importantes durante a 

produção do petróleo e gás para a redução dos custos e paradas durante a produção. Isto vem 

despertando o interesse, pois facilita o diagnóstico da formação de danos e pode prevenir a 

sua formação.  

 

As dificuldades técnicas e operacionais ocorrem nas ações preventivas, tais como:  

 

 evitar a mistura da água injetada com a água produzida em poços de diferentes 

teores de bário, estrôncio e sulfato;   

 remoção de sulfato da água do mar;  

 compressão (squeeze) de inibidor de incrustação para poços com baixo BSW ou 

baixa razão água/óleo;  

 squeeze de inibidor em poços horizontais.  

 

Em relação às ações corretivas, as dificuldades mais comuns são:  

 remoção mecânica (jatos de água à alta pressão, passagens de pigs, vibração, entre 

outras técnicas);  

 remoção química em poços horizontais;  

 remoção mecânica / química. 
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O squeeze de inibidor de incrustação é a técnica de prevenção da formação de 

incrustações no poço produtor (reservatório, canhoneados e coluna) e tem sido amplamente 

aplicada. Os métodos convencionais de prevenção de incrustação nem sempre são aplicáveis 

no cenário inerente aos campos de águas profundas, no qual os poços estão localizados a 

grandes distâncias das facilidades de produção, produzindo geralmente grandes volumes de 

água através de extensos intervalos (muitas vezes heterogêneos).  

 

Segundo Jordan & Mackay (1999), o tratamento de squeeze em poços submarinos 

poderia ser realizado com auxílio de sonda, não fosse o alto custo de aluguel dela, que é da 

ordem de US$ 150.000,00/dia. Tratamentos remotos, feitos a partir das facilidades de 

produção, têm sido realizados.  

 

Daher (2003) ressalta que, para subsidiar as ações preventivas e corretivas, é 

necessário caracterizar a água da formação, realizar uma monitoração detalhada da água 

produzida e ter um histórico fidedigno da evolução da produção da água injetada. Considera-

se também fundamental a avaliação do potencial de precipitação dos campos ao longo de sua 

vida produtiva, bem como a realização de ensaios laboratoriais visando à quantificação dos 

cátions e ânions para calcular o balanço iônico. No estudo tanto da corrosão quanto da 

incrustação é importante caracterizar o resíduo precipitado para determinar qual o tratamento 

adequado para a completa remoção do mesmo.  

 

2.4.  Incrustação 

 

A incrustação, também conhecida como scale, pode ser definida como composto 

químico de natureza inorgânica, inicialmente solúveis em soluções salinas, e que precipitam 

podendo se acumular na formação, canhoneados, telas de empacotamento de areia (gravel 

packing), e/ou podendo aderir no metal da coluna de produção e equipamentos de superfície 

(Marques et al., 2001). 

 

Segundo Oliveira (1997), a incrustação é um fenômeno físico que ocorre no interior de 

corpos que contêm líquidos, tais como tanques e tubulações, por deposição e adesão de 
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produtos sólidos que inicialmente estavam solubilizados ou dispersos no fluido. O 

desenvolvimento da incrustação pode ser entendido como um processo que acontece em 

múltiplas etapas, onde a principal etapa consiste na adesão do agente incrustante sobre a 

superfície.  

 

Bombardelli (2005) apresenta uma forma genérica das possíveis reações que podem 

existir num processo de incrustação (Figura 2.6), onde se visualiza os caminhos prováveis que 

podem ocorrer no meio fluido ou junto à superfície de incrustação. Resumidamente, pode-se 

entender o processo partindo de uma substância reagente A. Devido à temperatura ou a outro 

fator qualquer, a substância A reage quimicamente produzindo o agente incrustante ou o 

agente precursor da incrustação B. O fenômeno pode ocorrer no meio fluido e os produtos 

migram para a parede da tubulação agregando-se de forma sólida e cristalina B*. 

Alternativamente, o reagente A é afetado somente na região da camada limite térmica, 

sofrendo uma deposição ou cristalização por causas físico-químicas induzidas pelo calor, 

formando A*. A* pode continuar reagindo e produzindo B*, o qual é a substância incrustada. 

A* ou B* podem sofrer com a ação do tempo um envelhecimento onde uma série de reações 

pode acontecer gerando a incrustação final C. Nos casos mais simples, de deposição devido 

aos efeitos da gravidade, a substância B pode simplesmente flocular e se depositar sobre a 

parede.  

 

 

Figura 2.6.  Esquema das reações possíveis que podem ocorrer num fenômeno de incrustação 

(Watkinson e Wilson, 1997). 

 

As principais ocorrências de incrustação de sais estão vinculadas à mudança das 

condições físicas (pressão, temperatura e pH) ou à mistura de águas incompatíveis, no 
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processo de produção de óleo. No primeiro caso, encontram-se as incrustações de carbonato 

de cálcio (CaCO3), sulfato de estrôncio (SrSO4) e sulfato de bário (BaSO4), sendo estes 

últimos os de mais difícil remoção e os de menor solubilidade. Alguns tipos de incrustação 

pouco usuais que vêm despertando interesse nos pesquisadores são os sulfetos de zinco, de 

chumbo e de níquel, na maioria das vezes, associada aos carbonatos (Jordan et al., 2000). São 

apresentadas na Tabela 2.1, as suas variáveis primárias que afetam a solubilidade.  

 

Tabela 2.1.  Incrustações mais encontradas na indústria de petróleo e suas variáveis primárias 

(Moghadasi & Jamialahamadi, 2003). 

Nome Fórmula química Variáveis primárias 

Carbonato de cálcio CaCO3 

Pressão parcial de CO2, 

temperaturas, quantidade de 

sais dissolvidos, pH 

Sulfato de cálcio: 

Gipsita  

Anidrita 

 

CaSO4.2H2O 

CaSO4 

Temperatura, quantidade de 

sais dissolvidos, pressão 

Sulfato de bário BaSO4 Temperatura, pressão 

Sulfato de estrôncio SrSO4 
Temperatura, pressão, 

quantidade de sais dissolvidos 

Carbonato de ferro 

Sulfeto de ferro 

Hidróxido de ferro 

FeCO3 

FeS 

Fe(OH)2 

Corrosão, gases dissolvidos e 

pH 

 

??KPS 

2.5.  Causas de incrustação 

 

O processo de formação da incrustação é em geral complexo, podendo ser causado por 

reação, sedimentação, polimerização, cristalização, corrosão, microorganismos ou 

solidificação. Ele depende das propriedades físicas, composição química, pH, estado físico, 
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velocidade, regime de escoamento e temperatura, presença de dióxido de carbono dissolvido, 

tipo e quantidade de sólidos suspensos e dissolvidos (Boim, 2003). 

 

Mackay & Sorbie (1999) descrevem sucintamente as principais causas da formação 

das incrustações e suas consequências na produção de petróleo:   

 

 variações termodinâmicas (pressão, temperatura, concentração, pH, etc): a variação 

de temperatura, assim como o decréscimo da pressão contribui para o processo que 

promove a formação de incrustações;  

 reação química: decorrente da mistura de águas quimicamente incompatíveis entre 

si, sob condições físicas favoráveis.  

 

A ocorrência de precipitação de sais está intimamente associada às características de 

concentração da solução. Para que ocorra, é necessário que a solução encontre-se 

supersaturada. À medida que a solução se distância de sua condição de equilíbrio, aumenta a 

tendência de precipitação espontânea (Rosário & Bezerra, 2001). Associações e pares iônicos 

em solução na forma não-dissociada estão comumente na forma de pares iônicos. A principal 

consequência deste fato é que cada elemento em solução aquosa encontra-se associado a 

outros das mais variadas formas, formando complexos iônicos neutros. Por exemplo, uma 

determinada concentração de cálcio, em solução aquosa, pode estar na forma de Ca
2+

, 

CaHCO3
+
, Ca(OH)2, e muitos outros complexos e pares iônicos possíveis de estarem 

dissolvidos (Eidelwein, 1992).  

 

Um método bastante utilizado para avaliação da possibilidade de incrustação em poços 

de produção é o cálculo do balanço iônico em uma amostra fluida retirada do poço. Pelo 

princípio da eletroneutralidade, a soma das concentrações de cargas positivas dos íons em 

solução devem ser iguais às concentrações de cargas negativas (balanço de cargas). A 

contribuição de carga de um íon i é igual ao produto de sua concentração (mol L
-1

), [íon]i , 

pela sua carga (qi), conforme a Equação (1).   

 

∑  [   ]   

 

 

 

(1) 
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O desvio percentual desta igualdade é determinado pelo coeficiente de erro da análise 

ou balanço iônico (%), calculado segundo a Equação (2).  

 

 alanço   nico       |
∑         ∑        

∑         ∑        
|        

 

2.5.1.  Regiões favoráveis à incrustação  

 

Há uma grande variedade de locais onde as incrustações podem ocorrer durante o 

processo de produção de hidrocarbonetos (Jordan et al, 2006). Elas podem ser encontradas na 

rocha reservatório, nos canhoneados (aberturas, localizadas no revestimento, que estabelecem 

a comunicação entre o poço e o reservatório), na coluna de produção, no gravel packing 

(equipamento utilizado para conter a produção de areia) e em alguns equipamentos de 

superfície (caldeiras, compressores, condensadores, tubulações, etc). O fluxo em tubulações 

define-se como o movimento de gás livre, mistura de fluidos ou uma combinação de algum 

modelo de fluxo em tubulações sob diferentes condições de operação ao longo da sua 

trajetória. O gás proveniente do meio poroso passa à etapa de transporte por tubulação com 

movimento vertical ou direcional até superfície, onde muda para um deslocamento horizontal 

ou inclinado até o separador.   

 

Como consequência deposição dos sais, poderá ocorrer dano à formação, entupimento 

de canhoneados ou gravel packing, restrições em colunas ou linhas de produção, redução de 

eficiência de separação óleo/água, entupimento de equipamentos de filtração, entre outros.  

 

2.5.2.  Variáveis que influenciam o fenômeno de incrustação 

 

Takatsuka et al. (1989) cita, de uma forma geral e resumida, que a temperatura é um 

fator que facilita ou aumenta a tendência de incrustação para vários sais. Outros fatores que 

influenciam o processo de incrustação são a composição do fluido, o fluxo de calor, o regime 

de escoamento e a pressão.  

 

(2) 
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O aumento da velocidade do fluido retira ou arrasta as partículas sólidas depositadas 

pela ação do atrito junto às paredes (Bombardelli, 2005). Se a incrustação for considerada 

como resultado de uma reação química, então o aumento da temperatura acelera este efeito 

visto que um aumento de temperatura normalmente implica num aumento da velocidade de 

reação (Watkinson & Wilson, 1997). Nos locais onde o fluido tenha um sobreaquecimento, 

pode resultar em craqueamento em maior grau pelo excesso de temperatura, produzindo como 

subprodutos substâncias que aderem fortemente à superfície do recipiente. No entanto, em 

alguns casos, a temperatura pode diminuir a tendência de incrustação, como nos casos de 

cristalização mineral, quando um aumento da temperatura pode favorecer a dissolução dos 

sais cristalizados (Bombardelli, 2005). 

 

A pressão influencia a temperatura de ebulição, de tal forma que a diminuição da 

pressão faz com que o fluido mude de estado de líquido para vapor em temperaturas menores, 

reduzindo a possibilidade de craqueamento.  

 

Dessa forma, a solubilidade de uma substância ocorre em função da temperatura e da 

pressão. A precipitação destes sais ocorre quando seus produtos de solubilidade são 

ultrapassados.  

 

2.5.3.  Mecanismo de incrustação 

 

A cristalização e formação de uma incrustação requerem a ocorrência de três fatores 

simultâneos (Oliveira, 1997; Daher, 2003):  

 supersaturação;  

 nucleação;  

 tempo de contato.  

 

Segundo Daher (2003), a supersaturação ocorre devido à variação de pressão, 

temperatura, pH e por influência de agitações e evaporação, promovendo, desta forma, a 

precipitação do sal excedente, tornando o meio quimicamente estável. No caso do carbonato 

de cálcio, a solubilidade reduz com o aumento da temperatura (Figura 2.7). Para o sulfato de 

bário, a diminuição da solubilidade se dá pela redução da temperatura, pressão e salinidade, e 
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pelo aumento na concentração dos íons bário e sulfato. Já para o sulfato de estrôncio, a 

solubilidade diminui com o aumento da temperatura. 

 

 

Figura 2.7.  Solubilidade dos minerais em função da temperatura. (adaptado de Daher, 

2003) 

 

A nucleação pode ser definida como o início de um processo de precipitação. Podem 

existir dois tipos de nucleação, com mecanismos distintos:  

 

 nucleação homogênea, significando que a amostra é pura e a nucleação é dependente 

do tempo;  

 nucleação heterogênea: a existência de substâncias estranhas, como por exemplo 

partículas em suspensão, microorganismos, entre outros, reduzem a energia necessária 

para a formação de uma superfície inicial para o crescimento da incrustação.  
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É necessário que haja um tempo de contato entre a solução e os núcleos formados para 

que ocorra o processo de crescimento do cristal e uma incrustação possa se formar.  

 

A co-precipitação é um fenômeno em que diferentes componentes solúveis são 

removidos da solução durante a formação do precipitado (Oliveira, 1997).  

 

2.5.4.  Método de remoção 

 

A limpeza ácida é uma técnica relativamente simples, sendo um dos métodos de custo 

mais baixo para aumentar a produtividade do poço e melhorar a recuperação de 

hidrocarbonetos (Crowe et al., 2009). Este processo é realizado através da injeção de uma 

solução ácida dentro da formação, a uma pressão abaixo da pressão de fratura, tem o objetivo 

de dissolver os depósitos nos poros e canais da rocha produtora e assim, restaurar a 

permeabilidade ao redor do poço (Crowe et al., 2009). 

 

A técnica é indicada para regiões localizadas a poucos metros ao redor do poço, pois 

raios de aplicação muito grandes implicariam a necessidade da utilização de volumes de ácido 

também muito grande, o que tornaria o processo economicamente inviável.  

 

Muitos sistemas diferentes de acidificação foram desenvolvidos para aplicações 

especificas. Em geral, os três motivos principais para esses desenvolvimentos tem sido:  

 

 o desejo de retardar as reações entre ácido e mineral de modo a obter taxas de 

penetração maiores;  

 o desejo de fazer os ácidos menos agressivos às tubulações, cabeças de poço e telas;  

 o desejo de evitar a ocorrência de reações indesejadas que poderiam resultar em danos 

à formação.   
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Em relação à escolha do ácido a ser utilizado, este dependerá da composição 

mineralógica da rocha. No caso de formações carbonáticas, pode-se utilizar ácido clorídrico 

(ácido mineral), ácido acético e fórmico (ácidos orgânicos), ácido sulfônico e cloroacético 

(ácidos em pó).  O ácido clorídrico é o mais usado, principalmente em rochas com alto teor de 

carbonato (maior que 20%), na forma de solução com concentração entre 5 e 28% p/v. Nesse 

caso, a dissolução da rocha se dá pela reação entre o ácido clorídrico e a calcita, Equação (3). 

 

2HCl + CaCO3 → CaCl2 + CO2 + H2O                                                                 (3) 

 

Os ácidos orgânicos podem ser usados para remover substâncias específicas, tendo 

ainda a vantagem de serem menos corrosivos que o ácido clorídrico, o que os tornam mais 

indicados para situações onde as perdas por corrosão possuem papel de destaque. Contudo, 

por serem ácidos mais fracos necessitam de maior tempo de contato com a formação rochosa. 

A dissolução do carbonato de cálcio (CaCO3) se dá pela reação entre o ácido acético e a 

calcita, Equação (4). 

 

CaCO3 (sol) + 2CH3COOH(aq) → Ca(CH3COO)2(aq) + CO2(g)+ H2O (l)                      (4) 

 

A eficiência da limpeza com ácido orgânico varia com fatores como a temperatura do 

poço. Em temperaturas baixas, comuns a poços profundos, como por exemplo, os da Bacia de 

Campos, o desempenho de algumas formulações de ácidos orgânicos não é tão bom quanto o 

desempenho das mesmas formulações em poços menos profundos de temperaturas maiores. 

Nos poços de temperaturas mais baixas as formulações orgânicas necessitam de um período 

de tempo consideravelmente maior para que as reações entre os ácidos e os minerais presentes 

na rocha ocorram. 

 

A utilização de formulações a base de ácidos orgânicos tem então o objetivo de 

amenizar os problemas gerados pela corrosão, que certamente seriam mais acentuados se 

formulações de ácidos inorgânicos fossem utilizadas. 

 

2.6.  Principais tipos de resíduos encontrados em poços de petróleo e gás 
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2.6.1.  Carbonato de cálcio 

 

Segundo Eidelwein (1992), a formação de incrustação de carbonato de cálcio em 

equipamentos de produção está relacionada à gradual despressurização na coluna de 

produção. A solubilidade de CO2 e de CaCO3 é fortemente dependente da pressão e 

temperatura. Com a despressurização da coluna, CO2 sai de solução, as Equações (5), (6) e (7) 

apresentam a reação da precipitação da calcita (CaCO3).  

 

H2O + CO2 ↔ H2CO3                                                                                  (5) 

H2CO3 ↔ H
+
 HCO

-
3                                                                                  (6) 

Ca
2+

 + 2HCO
-
3 ↔ CaCO3 (s) + H2O + CO2 (g)                                                              (7) 

 

O equilíbrio das equações acima é deslocado para o sentido dos reagentes, 

verificando-se o aumento do pH e precipitação da calcita. 

 

Partindo de uma situação de equilíbrio, a saturação da calcita aumenta já no interior do 

poço, atingindo o máximo nas tubulações de superfície, onde estão sendo formadas as 

incrustações. As atividades dos componentes decrescem indicando sentido de reação para 

espécies contendo cálcio e bicarbonato em estado não-dissociado.  

 

O processo de formação das incrustações inicia-se com a colisão dos íons cálcio e 

carbonato formando pares. Esses pares formam agregados que por sua vez crescem formando 

núcleos particulados de carbonato de cálcio. Para a formação das incrustações, os particulados 

são adsorvidos nas superfícies dos equipamentos, aglomerando-se e dando origem aos 

depósitos. (Figura 2.8) 
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Figura 2.8.  Cinética da incrustação do carbonato de cálcio. (adaptado de Milanez, 2009) 

 

A nucleação, que é uma das etapas do processo de formação da incrustação, é 

fortemente dependente da supersaturação do sistema e da temperatura. 

 

O crescimento dos cristais é outra etapa importante na formação das incrustações de 

carbonato de cálcio. Nesta etapa, os cristais apresentam regiões com características 

específicas a permitir o acoplamento de outros particulados, proporcionando o crescimento do 

cristal. A ocupação destas regiões por outros "contaminantes", especialmente desenvolvidos 

para este fim reduz a taxa de formação das incrustações. Este é um aspecto fundamental para 

a formulação dos anti-incrustantes. 

 

2.6.2.  Sulfetos – produto de corrosão/incrustação. 

 

A corrosão pode ser caracterizada como o ataque químico sobre uma superfície 

metálica por um meio agressivo a este, desta forma há o retorno do material à forma de óxido 

em uma reação espontânea para todos os metais, exceto os nobres. Vários são os fatores que 

afetam o processo de corrosão, entre eles, a temperatura, a umidade, os compostos presentes 

no meio e os microorganismos, como por exemplo, bactérias. Se os metais oxidados na 

superfície forem removidos pela ação do fluido ou por ação química, por exemplo, o metal do 

tubo será afetado (Bott, 1995). 
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Alguns pesquisadores perceberam que na maioria das bacias petrolíferas havia 

concentrações mínimas detectáveis ou até mesmo comerciais de sulfetos sob a forma de H2S 

(mais de 90% da fase gasosa). Este gás sulfídrico pode ocorrer sob a forma de gás livre ou 

dissolvido na água de formação, nos campos de óleo e gás. Observaram ainda que tais 

acumulações tinham sérias implicações na perfuração, avaliação e produção dos 

hidrocarbonetos (Rodriguez, 1993). 

 

Porém, pouco se sabe sobre a gênese, migração e geoquímica do elemento enxofre, 

seja como sulfato (SO4
2-

), sulfeto (S
2-

), enxofre elementar (S
0
) ou nas suas formas 

metaestáveis. No que tange à origem do gás sulfídrico (H2S), alguns mecanismos vem sendo 

propostos para explicar a sua ocorrência nos mais variados tipos de ambientes naturais. São 

eles: o craqueamento térmico da matéria orgânica e a redução dos íons sulfato por bactérias 

ou por reações termoquímicas.  

 

Apesar da incerteza que ainda envolve os possíveis mecanismos de geração de H2S, 

hoje em dia parece consensual que a bactéria sulfato redutora está intimamente associada à 

acidez dos reservatórios petrolíferos. 

 

Estas bactérias participam da decomposição da matéria orgânica, alterando a química 

dos fluidos existentes no espaço poroso da rocha. São tolerantes a valores de pH alcalino, mas 

seu crescimento pode diminuir o pH até quase a neutralidade, além de causarem mudanças na 

alcalinidade dos carbonatos e no potencial de oxi-redução (Eh) do meio. Logo, as bactérias 

sulfato-redutoras são importantes agentes na sedimentação e diagênese química precoce 

(Birnbaum & Wireman, 1984). 

 

A presença da bactéria sulfato redutora é controlada pela disponibilidade de matéria 

orgânica (fonte de alimentos) e íons sulfato (fonte de oxigênio) disponíveis no sistema (Figura 

2.9). Desenvolvem-se em sedimentos marinhos rasos, na interface sedimento-água, onde há 

nutrientes e sulfato (fase aeróbica) para transformar a matéria orgânica (CH2O) em gás 

carbônico (CO2), por ocorrer aí quantidade suficiente de matéria orgânica (Berner, 1984; 

Trudinger; Chambers, Smith, 1985). 
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Figura 2.9.  Representação diagramática do processo completo de formação da 

pirita (adaptado de Berner, 1984). 

 

O gás sulfídrico (H2S) também é fonte mais provável de íons sulfetos que resultam na 

formação de incrustações chumbo/zinco. Baixas concentrações de H2S têm sido relatadas no 

gás produzido em poços, onde incrustações de sulfeto de chumbo e de zinco têm aparecido 

como problemas para a produção (Jordan, 2004). 

 

A decomposição do inibidor de corrosão e compostos de perfuração pode também 

produzir íons sulfetos em altas temperaturas quando testados em equipamentos de autoclave, 

mas eles são muito improváveis de serem fontes suficientes de íons sulfetos para formação de 

depósitos de incrustação em muitos anos de produção. A mais provável fonte de íons sulfeto é 

do reservatório de gás sulfídrico (Jordan, 2004).  

 

No caso de campos sob investigação, apresentado no trabalho de Jordan (2004), o 

resfriamento dos fluidos produzidos e a evolução de dióxido de carbono e sulfeto de 

hidrogênio induziram a formação de incrustação de sulfetos. A incrustações de chumbo e 
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sulfeto de zinco tem recentemente se tornado de grande interesse nos campos de óleo e gás do 

Oceano Norte. 

 

O produto de reação da formação de minerais (esfalerita ZnS e galena PbS) com o 

contato do aqüíferos por milhões de anos poderia resultar na dissolução parcial dos minerais. 

Concentrações dos íons zinco em campos a altas temperaturas e pressões (HTHP) foram 

encontrados no Golfo do México valores de 70 mg.L
-1

 de chumbo (Pb)e 245 mg.L
-1

 de zinco 

(Zn) (Jordan, 2004) 

 

Em alguns casos de campos, o zinco e o chumbo podem está presentes dentro da água 

produzida. Íons zinco originados de fluidos inteiramente salinos pesados perdem-se dentro da 

formação durante a perfuração e operações de poços (brometo de zinco). 

 

Jordan (2004) relata também que, a solubilidade de incrustações de chumbo e zinco é 

mais lenta do que a do sulfeto de ferro, que é o sulfeto comum encontrado em campos de 

óleo. Dependendo das condições exatas a solubilidade de sulfeto de zinco é 30 a 100 vezes 

mais solúvel que a de sulfeto de chumbo. Assim como a solubilidade de sulfeto de ferro 

aumenta com o aumento do pH, isso acontece com a solubilidade de sulfeto de zinco e 

chumbo. Dados de solubilidade apresentados por Barrett & Anderson (1988) sugeriram que a 

solubilidade de sulfeto de chumbo e zinco aumenta com o aumento da temperatura e da 

salinidade. A partir destas informações, é evidente que mudanças no ambiente durante 

produção de salmoura a altas temperaturas que são esfriadas dentro de um sistema de 

produção resultarão em formação de incrustação. 

 

2.7.  Modelo de previsão da Incrustação 

 

Um modelo ideal de previsão de potencial de incrustações deveria levar em 

consideração, entre outros, os seguintes itens:  

 

 termodinâmica: variações de pressão, temperatura, ph e de composições da água;  
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 cinética: as reações químicas que resultam na formação de incrustações podem não 

ser instantâneas, por isto, a importância da inclusão da cinética de precipitação que 

levará em consideração a velocidade de fluxo e o tempo de residência no 

reservatório e tubulações;  

 hidrodinâmica;  

 aderência e dissolução da incrustação;  

 redução da permeabilidade do meio poroso;  

 precipitação simultânea dos diversos tipos de incrustações (co-precipitação).  

 

A previsão do potencial de incrustação deve ser feita para todo o período de produção 

do reservatório de petróleo. De preferência, esta previsão deve ser feita na fase inicial do 

projeto do campo, pois é nesta fase que os investimentos são feitos. É preferível que os 

futuros problemas de incrustações sejam avaliados na fase de investimentos preventivamente, 

ao invés de uma maneira reativa, em que sejam deixados para ser tratados depois que ocorra o 

“breakthrough” - chegada da água no poço produtor, durante injeção de água, (Jordan et al., 

2001).  

 

Mastin et al. (2003) efetuaram uma análise técnica e econômica da estratégia adotada 

no campo maduro de Dunbar (Mar do Norte) para combater os problemas de incrustação de 

sulfato de bário. Para simular o fenômeno que ocorre no reservatório, foi utilizado, 

primeiramente, um modelo físico-químico para caracterizar a mistura dos íons incrustantes e 

o potencial de incrustação. Depois, utilizou-se um simulador de fluxo para ajustar o histórico 

de produção do campo. Não foram fornecidos muitos detalhes sobre este trabalho de 

simulação. Porém, como conclusão, foi citada a importância de se realizar um estudo deste 

tipo, na fase de concepção e implantação de um projeto de desenvolvimento de um campo de 

petróleo sujeito a problemas de incrustações, para se poder avaliar qual a melhor estratégia a 

se adotar no combate desta incrustação. No caso do campo de Dunbar, a análise tardia 

mostrou que, se na fase inicial de investimentos, tivesse sido adotado o uso de uma planta de 

dessulfatação, o retorno econômico seria maior.  
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A escolha de qual modelo será usada dependerá muito do grau de proximidade que o 

sistema se encontra do seu equilíbrio termodinâmico e da natureza e complexidade do sistema 

(Lopes, 2002).  

 

2.7.1.  Modelos termodinâmicos  

 

Na avaliação do potencial de precipitação utilizando modelos termodinâmicos devem 

ser considerados os seguintes parâmetros:  

 

 I.S. (Índice de Saturação).  

 Massa de Precipitação.  

 

O índice de saturação de um composto em uma solução aquosa reflete o grau de 

saturação deste composto na solução, ou seja, é a diferença da quantidade do composto 

dissolvido na solução e a quantidade que estaria presente no equilíbrio termodinâmico.  

 

O índice de saturação mede, portanto, a tendência à formação do precipitado e pode 

ser calculado conforme a Equação (8).  

 

       
   

   
      (8) 

Onde:  

 IAP é o produto das concentrações ou atividades iônicas dos íons formadores do 

precipitado em questão.  

 Kps é a constante do produto de solubilidade, nas condições da reação.  

 

As seguintes situações são possíveis:  

 

 se IS > 1, a solução é supersaturada e poderá ocorrer precipitação;  
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 se IS = 1, a solução é saturada, ou seja, está em equilíbrio e, neste caso, não 

ocorrerá precipitação;  

 se IS < 1, a solução é sub-saturada e poderá ocorrer dissolução.  

 

O índice de saturação é afetado pelas variações de temperatura, pressão, pH e 

composição da água que ocorrem ao longo do processo de produção.  

 

O índice máximo de saturação na mistura das águas corresponde ao ponto onde as 

precipitações deverão ocorrer com maior gravidade para o reservatório. É a condição mais 

crítica para a precipitação, mas que nem sempre corresponde à maior massa que poderá 

precipitar.  

 

Na utilização do modelo termodinâmico para a previsão do potencial de incrustação, o 

índice de saturação e a massa a precipitar devem ser obtidos em função de diferentes razões 

de mistura entre a água da formação e a água do mar injetada. Ou seja, devem ser calculados 

ao longo de toda a vida produtiva do reservatório em estudo.  

 

A obtenção destes parâmetros não é uma condição suficiente para se obter uma boa 

previsão do potencial de incrustação. Comparações devem ser feitas com parâmetros de 

reservatórios de comportamentos conhecidos, nas mesmas condições de pressão e 

temperatura, para que se possam efetuar ajustes nas previsões.  

 

Esta razão de mistura muda com o tempo devido a uma proporção cada vez maior de 

água injetada. Sendo assim, o potencial de incrustação também muda, podendo haver pontos 

em que não será mais provável a formação da incrustação (Jordan et al., 2001).  

 

Yuan & Todd (1991) apresentaram um modelo termodinâmico de previsão de 

incrustação de sulfato de bário, sulfato de estrôncio e sulfato de cálcio como resultado da 

incompatibilidade das águas e dos efeitos de pressão e temperatura. Este modelo teve como 

inovação um método interativo para o cálculo da precipitação simultânea de mais de um 

sulfato-mineral, levando em consideração o efeito que a formação de uma primeira 

incrustação possa ter na formação da próxima incrustação, uma vez que há uma competição 
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dos ânions de sulfato entre os vários cátions presentes na água da formação. Este trabalho teve 

uma abordagem somente termodinâmica, não sendo levada em consideração a cinética de 

reação química e a hidrodinâmica dos fluidos.  

 

Bezerra et al. (2003) avaliaram, através de modelos termodinâmicos, o potencial de 

precipitação, no reservatório e no riser (tubulação)
 

de produção, em campos de águas 

profundas da Bacia de Campos. Através de resultados laboratoriais e dados de campo, que 

mostraram boa concordância entre si, foi concluído que a avaliação da formação de scale 

durante a produção dos campos de petróleo deve levar em consideração não somente as 

condições de equilíbrio (através de modelos termodinâmicos), mas, também, a cinética de 

precipitação (vazões de precipitação e tempo de residência da água nos sistemas estudados).  

 

2.7.2.  Modelos cinéticos  

 

Araque-Martinez & Lake (1999) afirmam que devido às altas velocidades de fluxo nas 

proximidades dos poços, é razoável assumir uma condição de “não equilíbrio local”, ou seja, 

uma predominância dos efeitos da cinética química.  

 

A cinética química possui como objeto o estudo quantitativo das taxas de reação 

química e sua dependência por vários fatores (concentração, pressão, temperatura, etc). Esta 

taxa ou velocidade de reação pode ser expressa em termos da concentração de qualquer 

reagente ou produto da reação.  

 

Na literatura existem diversos trabalhos que tratam desta cinética, não havendo, ainda, 

um consenso de qual seria a melhor equação para descrever a taxa de crescimento do cristal.  
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2.8.  Caracterizações 

 

2.8.1.  Caracterização da água 

 

A previsão do potencial de incrustação nos reservatórios de petróleo requer análises 

completas e precisas dos diversos tipos de águas envolvidas: água do mar injetada, água 

conata, água do aquífero e água produzida para que se possam caracterizar as suas 

propriedades físico-químicas.  

 

Rosário & Bezerra (2001) apresentam algumas condições fundamentais que devem ser 

seguidas a fim de se garantir uma análise confiável da água da formação:  

 

 evitar problemas de contaminação com os fluidos de perfuração e de completação;  

 após a coleta, efetuar imediata análise química dos fluidos, visando caracterizar 

aquelas espécies sujeitas a variações de concentrações quando expostas à 

atmosfera;  

 estabilizar e preservar as espécies que podem variar com o tempo.  

 

Os procedimentos de amostragens e as metodologias de análises utilizadas precisam 

ser confiáveis e capazes de gerar resultados precisos e fidedignos. Rosário & Bezerra (2001) 

recomendam que sejam seguidos procedimentos padronizados, utilizando materiais especiais 

para amostragem e análise e que estas tarefas sejam executadas por pessoas treinadas e 

capacitadas.   

 

2.8.1.1.  Análise por Cromatografia de Íons – IC 

 

Cromatografia é um método físico-químico para separar misturas de substâncias. A 

separação é baseada na distribuição dos componentes entre duas fases: uma fase estacionária e 

uma fase móvel. A amostra contendo as substâncias é colocada na fase móvel e essas 
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substâncias se moverão com maior ou menor rapidez, dependendo da sua afinidade com as 

duas fases.  

 

A cromatografia de íons é um método eficaz de separação e determinação de íons, 

baseado no uso de resina de troca iônica. O termo cromatografia de íons inclui todas as 

separações de espécies iônicas dentro da cromatografia com detecção em linha (Alves, 2006). 

A Figura 2.10 ilustra o funcionamento de um típico cromatógrafo de íons. Os campos de 

aplicação da técnica são muito amplos e variados, entre eles destacam-se: meio ambiente, 

medicina, biologia, indústria farmacêutica, alimentícia. A área de aplicação mais importante 

da cromatografia de íons, em especial a análise de ânions, é a investigação de rotina dos 

sistemas aquosos. 

 

 

 

Figura 2.10.  Modelo esquemático do funcionamento de um cromatógrafo de íons 

(Alves, 2006) 

 

2.8.1.2.  Análise por Espectroscopia por Emissão Óptica por 

Plasma de Acoplamento Indutivo - ICP-OES 

 

Na técnica de ICP-OES é quantificada a radiação emitida pelo analito, após sua 

excitação e/ou ionização num plasma de argônio. Para a formação desse plasma o gás é 

inicialmente ionizado por uma descarga elétrica produzida por uma bobina tipo Tesla ou pelo 

efeito piezoelétrico. Os íons de argônio e elétrons formados nesta ionização primária 
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interagem com o campo magnético alternado proveniente de uma radiofrequência aplicada ao 

redor da bobina de indução. Eles se multiplicam e produzem um plasma estacionário de alta 

temperatura que, no núcleo pode atingir até 10.000 K, permitindo a excitação ou ionização da 

maioria dos elementos químicos. A introdução da amostra no plasma é feita, geralmente, pelo 

uso de um nebulizador, responsável pela transformação da solução em um aerossol, que é 

transportado pelo tubo central (injetor) da tocha.  

 

2.8.2.  Caracterização do resíduo 

 

Como etapa preliminar para a determinação dos resíduos sólidos, é normalmente 

necessário efetuar a separação do óleo presente nas amostras de incrustações. O método da 

extração baseia-se no fato de que a solubilidade de uma substância varia em função do 

solvente. Compostos orgânicos, por exemplo, são em geral, mais solúveis em solventes 

orgânicos e pouco solúveis em água. Para um soluto ser dissolvido, ele precisa ter uma 

interação com o solvente igual ou superior às interações solvente-solvente e soluto-soluto 

(UFSC, 2009).  

 

A extração de substâncias pode ser feita de diferentes maneiras, as quais envolvem 

normalmente uma extração simples, onde a amostra é deixada em contato com o solvente a 

frio por um tempo determinado, com ou sem agitação, ou por uma extração exaustiva, que 

utiliza um aparelho com solvente aquecido passando continuamente através da amostra. Na 

extração sólido-líquido, também designada lixiviação, é utilizado um líquido para dissolver 

um componente sólido de uma mistura sólida com um resíduo menos solúvel (Pombeiro, 

1991). 

 

Nos casos onde a solubilidade do soluto é pequena, ou quando se deseja maximizar a 

extração do soluto, utiliza-se a técnica da extração contínua. Neste método utiliza-se o 

extrator Soxhlet, onde a extração é mais rápida e envolve o aquecimento do solvente a cerca 

de 90º C. Utiliza-se normalmente um solvente em refluxo contínuo, até que o mesmo passe 

pelo sifão do Soxhlet e fique incolor. A metodologia desta extração é amplamente utilizada 

por pesquisadores que trabalham com produtos naturais (Lipídeos, 2009).  
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Características de um extrator Soxhlet (Lipídeos, 2009):  

 

 é um extrator que utiliza refluxo de solvente;   

 o processo de extração é intermitente;   

 pode ser utilizado somente com amostras sólidas;   

 tem a vantagem de evitar a temperatura alta de ebulição do solvente, pois a amostra 

não fica em contato com o solvente muito quente, evitando assim a decomposição do 

óleo;   

 a quantidade de solvente tem que ser  suficiente para atingir o sifão do solvente que 

permanece em equipamento. entretanto, o solvente é reaproveitado; 

 tem a desvantagem da possível saturação do contato com a amostra antes de ser 

sifonado, o que dificulta a extração.   

 

A extração tem como finalidade separar quantitativamente a fase orgânica da 

inorgânica de amostras sólidas, bem como, a preparação da amostra para análise pelas 

técnicas de Fluorescência e Difração de Raios-X, sendo aplicadas a amostras sólidas, 

amostras oleosas contendo partículas sólidas, produtos de incrustação, oriundas de gasoduto, 

oleoduto, equipamentos, entre outros. 

 

Para determinação do teor de orgânico e inorgânico são feitos utilizando a Equações 

(9) e (10), respectivamente: 

 

                      (9) 

 

Onde: 

Minorg: massa do material inorgânico 

M2: Massa final do sistema (com a amostra após a extração e secagem na estufa) 

M1: Massa do sistema vazio (antes da extração) 

 

           
      

        
         (10) 

 

Onde: 
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Tinorg : teor de inorgânico. 

Minorg: Massa do material inorgânico encontrada anteriormente. 

Mamostra: Massa inicial da amostra. 

 

A determinação da massa real de orgânico é determinada pela Equação (11). 

 

                        (11) 

 

Onde: 

Morg: massa de material orgânico (retido no copo). 

Mcp2: Massa final do copo (após a extração e secagem na estufa). 

Mcp1: Massa do copo vazio. 

 

2.8.2.1.  Análise por Espectroscopia de Fluorescência de Raios-X - 

EFRX  

 

 A análise por EFRX é um método que tem como base a medida das intensidades 

(número de Raios-X detectados por unidade de tempo) dos Raios-X característicos emitidos 

pelos elementos que constituem a amostra. Os raios excitam os elementos que constituem a 

amostra, os quais, por sua vez, emitem linhas espectrais com energias características do 

elemento e cujas intensidades estão relacionadas com a concentração do elemento na amostra 

(Filho, 1999). 

 

 Quando um elemento de uma amostra é excitado, este tende a ejetar os elétrons do 

interior dos níveis dos átomos e, como consequência disto, elétrons dos níveis mais afastados 

realizam um salto quântico para preencher a vacância. Cada transição eletrônica constitui uma 

perda de energia para o elétron, e esta energia é emitida na forma de um fóton de Raios-X, de 

energia característica e bem definida para cada elemento. Assim, de modo resumido, a análise 

por EFRX consiste de três fases: excitação dos elementos que constituem a amostra, dispersão 

dos Raios-X característicos emitidos pela amostra e detecção desses Raios-X (Filho, 1999). 
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 Filho (1999) fala que, para provocar a emissão dos Raios-X característicos dos 

elementos que constituem a amostra, a excitação pode ser feita de várias maneiras: excitação 

por partículas aceleradas como elétrons, prótons ou íons; excitação por Raios-X, partículas 

alfa, partículas beta negativas ou raios gama emitidos por radionuclídeos, além do processo 

mais utilizado até recentemente, que é através Raios-X gerados em tubos. 

 

 Para haver produção de Raios-X característicos há necessidade de se retirar elétrons 

localizados nas camadas mais internas dos átomos, por exemplo, camada K, e para isto a 

energia mínima deve ser superior a energia de ligação do elétron nessa camada, denominada 

energia de ligação eletrônica ou também de corte de absorção (Filho, 1999). 

 

 Os métodos de dispersão usados na maioria dos espectrômetros de Raios-X podem ser 

classificados em duas categorias: dispersão por comprimento de onda (WD-XRF) e dispersão 

de energia (ED-XRF), também chamado de não dispersivo, ilustrados esquematicamente na 

Figura2.11 (Filho, 1999). 

 

Figura 2.11.  Representação esquemática do EFRX por dispersão por comprimento de onda e 

por energia (adaptado de Filho, 1999). 

 

 No método dispersão por comprimento de onda (WD-XRF), os Raios-X 

característicos são selecionados por um cristal difrator de acordo com seus comprimentos de 
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onda, obedecendo a lei de Bragg da difração. Neste caso, o comprimento de onda selecionado 

ou difratado pode ser calculado pela Equação (12), o qual representa a lei de Bragg: 

 

                                 (12) 

 

onde: 

 = comprimento de onda dos Raios-X difratados (em nm),  

d = distância interplanar do cristal difrator (em nm), 

 = ângulo entre a direção do feixe de Raios-X incidente e superfície do cristal, ou ângulo de 

incidência, e 

n = número inteiro = 1, 2, 3, .., também chamado de ordem. 

  

2.8.2.2 Análise por Difratometria de Raios–X - DRX 

  

As análises de Difração de Raios-X (DRX) permitem a identificação das fases 

cristalinas presentes no sólido analisado. Ela foi descoberta por Max von Laue em 1912 e no 

mesmo ano, engajado em seus estudos experimentais, W. L. Bragg descobriu a similaridade 

da difração com a reflexão comum, deduzindo uma equação simples que tratava a difração 

como uma reflexão dos planos na rede cristalina (Souto, 2008) 

 

A técnica de difração possui um vasto campo de aplicabilidade, como a identificação 

de fases cristalinas, quantificação de fases, determinação de parâmetros de célula unitária, 

orientação de cristalitos, tamanho de cristalitos, tensão residual.  

 

O conhecimento da mineralogia do comportamento dos hidrocarbonetos em rochas é 

essencial na interpretação e tomada de decisão na exploração e produção de petróleo em 

reservas rochosas. Diversas técnicas são empregadas, sozinhas ou combinadas, na 

caracterização mineralógica; entre elas, a difração de Raios-X do pó, cuja aplicação é quase 

indispensável para caracterização mineralógica completa da rocha, para identificação do tipo 

de argilo-mineral e para a caracterização de incrustações em dutos e impurezas em filtros 

(Souto, 2008). O DRX está presente em praticamente toda cadeia produtiva da indústria de 

petróleo. No transporte, contribui com a manutenção da integridade de dutos e gasodutos, na 

caracterização dos produtos de corrosão de dutos extraídos e inspecionados pelos pigs. 
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Embora a difração de Raios-X seja uma técnica de caracterização indispensável, em 

alguns casos, ela depende de informações como a composição dos elementos químicos, a 

morfologia física da amostra e a distribuição das fases. Essas informações podem ser obtidas, 

respectivamente, por outras técnicas: fluorescência de Raios-X (EFRX), microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) e de transmissão (MET). 

 

 Nesta técnica, um feixe de Raios-X incide sobre um conjunto de planos cristalinos. 

Cada átomo de um cristal difrata em todas as direções o feixe de Raios-X que sobre ele 

incida. Os Raios-X ao atingirem um material podem ser espalhados elasticamente, sem perda 

de energia pelos elétrons de um átomo (dispersão ou espalhamento coerente). O fóton de 

Raios-X após a colisão com o elétron muda sua trajetória, mantendo, porém, a mesma fase e 

energia do fóton incidente. Sob o ponto de vista da física ondulatória, pode-se dizer que a 

onda eletromagnética é instantaneamente absorvida pelo elétron e reemitida; cada elétron 

atua, portanto, como centro de emissão de Raios-X (Kahn, 2009). 

 

 Kahn (2009) diz que se os átomos que geram este espalhamento estiverem arranjados 

de maneira sistemática, como em uma estrutura cristalina (Figura 2.12), apresentando entre 

eles distâncias próximas ao do comprimento de onda da radiação incidente, pode-se verificar 

que as relações de fase entre os espalhamentos tornam-se periódicas e que efeitos de difração 

dos Raios-X podem ser observados em vários ângulos. 
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Figura 2.12.  Estrutura cristalina do NaCl mostrando arranjo regular dos íons Na
+
 e Cl

-
 

(adaptado de de Kahn, 2009). 

 

 Considerando-se dois ou mais planos de uma estrutura cristalina, as condições para 

que ocorra a difração de Raios-X (interferência construtiva ou numa mesma fase) vão 

depender da diferença de caminho percorrida pelos Raios-X e o comprimento de onda da 

radiação incidente. Esta condição é expressa pela Equação (10), a qual representa a lei de 

Bragg, (Figura 2.13).  

 

Quando a lei de Bragg é obedecida, haverá picos de intensidade que serão 

característicos para cada substância. Os arquivos JCPDS mostram as posições 2 e a 

intensidade dos picos referentes a cada tipo de substância, com o uso do difratograma e destes 

arquivos é possível se determinar qual é a substância presente no material analisado e também 

a sua estrutura cristalina. 

 

 

 

Figura 2.13.  Difração de Raios-X (adaptado de Kahn, 2009). 

 

 Segundo Kahn (2009) a intensidade difratada, dentre outros fatores, é dependente do 

número de elétrons no átomo; adicionalmente, os átomos são distribuídos no espaço, de tal 

forma que os vários planos de uma estrutura cristalina possuem diferentes densidades de 

átomos ou elétrons, fazendo com que as intensidades difratadas sejam, por consequência, 

distintas para os diversos planos cristalinos. 

 

A Figura 2.14 apresenta os picos de maior intensidade e as posições 2 referente ao 

carbonato de cálcio na forma de calcita. 
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Figura 2.14.  Posições 2 e intensidade dos picos para o carbonato de cálcio na forma da 

calcita (arquivo JCPDS-01-072-1651). 

 

2.8.2.3 Análise de microscopia eletrônica de varredura - MEV 

 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) é um equipamento capaz de produzir 

imagens de alta ampliação (até 300.000x) e resolução. As imagens fornecidas pelo MEV 

possuem um caráter virtual, pois o que é visualizado no monitor do aparelho é a 

transcodificação da energia emitida pelos elétrons, ao contrário da radiação de luz a qual 

estamos habitualmente acostumados. A versatilidade da microscopia eletrônica de varredura 

se encontra na possibilidade de se poder captar e medir as diversas radiações provenientes das 

interações elétron-amostra. Estas interações podem revelar informações da natureza da 

amostra incluindo composição, topografia, potencial eletrostático, campo magnético local e 

outras propriedades da amostra. 

 

O princípio de funcionamento do MEV consiste na emissão de feixes de elétrons por 

um filamento capilar de tungstênio (eletrodo negativo), mediante a aplicação de uma 

diferença de potencial que pode variar de 0,5 a 30 KV. Essa variação de voltagem permite a 

variação da aceleração dos elétrons e também provoca o aquecimento do filamento. 
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O filamento do microscópio (eletrodo positivo) atrai fortemente os elétrons gerados, 

resultando numa aceleração em direção ao eletrodo positivo. A correção do percurso dos 

feixes é realizada pelas lentes condensadoras que alinham os feixes em direção à abertura da 

objetiva. A objetiva ajusta o foco dos feixes de elétrons antes dos elétrons atingirem a amostra 

analisada. 

 

Ao MEV pode ser acoplado o sistema de EDS (Sistema Energia Dispersiva), o qual 

possibilita a determinação da composição qualitativa e semi-quantitativa das amostras, a partir 

da emissão de Raios-X característicos. O limite de detecção é da ordem de 1%, mas pode 

variar de acordo com as especificações utilizadas durante a análise, como o tempo de 

contagem, por exemplo.  

 

Os minerais não condutores de corrente elétrica devem ser previamente metalizados 

para serem analisados no MEV/EDS. A metalização consiste na precipitação, à vácuo, de uma 

película micrométrica de material condutor (como por exemplo o ouro ou carbono) sobre a 

superfície do mineral, possibilitando assim a condução da corrente elétrica (Duarte et al., 

2003). 

 

A importância de entender os conceitos das técnicas citadas acima se deve ao melhor 

entendimento da interpretação de dados para a caracterização dos resíduos sólidos que estão 

presentes em diversos locais, tubulações, equipamentos, coluna de produção e injeção. Com 

os dados adquiridos pelas técnicas, pode-se direcionar aos métodos dos dados adquiridos 

também são fundamentais para o plano de gerenciamento de incrustação nos campos, no que 

diz respeito a tratamentos corretivos (limpeza dos poços) e preventivos (inibição). 
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3 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Neste capítulo serão descritos os procedimentos para a caracterização do poço e das 

amostras, os métodos de preparação destas amostras e as descrições das técnicas utilizadas 

neste estudo. 

 

3.1.  Descrição do poço 

 

O poço estudado encontra-se em atividade de produção offshore, com 4061 m de 

profundidade. É um poço surgente e sua maior produção é de gás e condensado, com presença 

de H2S e CO2. O reservatório é de gás retrógrado com o fluxo golfada. 

 

Considerando uma obstrução na extremidade da coluna de produção e a fim de 

removê-la, foi realizada uma operação de acidificação da coluna com ácido acético 5% (v/v) e 

ácido fórmico 7% (v/v), sendo que na região mais profunda da coluna foi utilizado ácido 

clorídrico (HCl) 15%. 

 

3.2.  Coluna de produção 

 

Estudo realizado em trabalho anterior (Santanna, 2003), apresenta a composição 

química da coluna de produção do mesmo poço. A coluna estudada é um aço inoxidável 

duplex com 21,5% de cromo, conforme a Tabela 3.1. 

Tabela 3.1.  Composição química da coluna de produção (Santanna, 2003) 

Elementos Concentração (%) 

C 0,02 

Si 0,35 

P 0,02 

S <0,004 

Mn 1,40 

Mo 2,80 

Ni 5.0 

Cr 21,5 
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3.3.  Descrição das amostras 

 

Foram coletados resíduos de incrustação no interior da coluna de um poço de 

produção de óleo e gás durante operação de retirada da mesma. Por razões de 

confidencialidade, a empresa, o nome de poço e nem localização serão apresentados nesta 

dissertação. A Figura 3.1 apresenta um esquema representativo do poço estudado e a 

disposição dos resíduos coletados, obtendo amostras de diferentes profundidades 

correspondentes aos tubos retirados variando de 15,4 m a 4061,5 m, no total de 78 resíduos 

coletados. É importante observar neste esquema que em algumas profundidades não houve 

condições de coletar os resíduos precipitados na parede da coluna, destacando-se, 

principalmente, três faixas de profundidades 108,65 m a 322,05 m, 755,8 m a 1617,45 m e 

2535,9 m a 3967,7 m. Não foi divulgado o motivo destas regiões não terem sido coletadas.  

 

Coletaram-se também os fluidos durante a operação de acidificação, denominando-a 

de retorno da acidificação, neste mesmo poço, em algumas profundidades, começando a partir 

de 2000 m. A finalidade de analisar estes fluidos foi de verificar a concentração dos 

elementos dissolvidos pelo ácido utilizado no campo.  
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Figura 3.1.  Esquema representativo da coluna estudada e a disposição dos resíduos coletados. 

 

Devido ao grande número de amostras, as mesmas foram distribuídas em grupos de 

forma aleatória, em diferentes profundidades, totalizando-se 10 grupos, e dentro de cada 

grupo foi selecionada uma amostra. A Figura 3.1 mostra as regiões dos grupos selecionados 

com a respectiva faixa de profundidade. A Tabela 3.2 apresenta a relação das amostras 

escolhidas dentro dos grupos selecionados e seu intervalo. 
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Tabela 3.2.  Resíduos selecionados com as profundidades 

Grupo Intervalo (m) 
Nomenclatura 

das amostras 

Profundidade 

escolhida (m) 

I  15,40 a 55,90 A1 15,40 

II  65,40 a 108,65 A2 89,25 

III  322,05 a 766,80 A3 351,15 

IV  1617,45 a 1792,05 A4 1636,85 

V  1811,45 a 1908,45 A5 1830,85 

VI  1918,15 a 1994,00 A6 1975,10  

VII  2003,70 a 2100,70 A7 2061,9 

VIII  2110,40 a 2236,50 A8 2158,90 

IX  2255,90 a 2535,95 A9 2535,95 

X  3986 A10 3987 

 

A etapa inicial do trabalho consistiu na limpeza das amostras dos resíduos sólidos por 

extração soxhlet bem como, na preparação das amostras para análises pelas técnicas de 

Fluorescência de Raios-X (EFRX) e Difração de Raios-X (DRX). A análise pela técnica de 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) não passou pelo processo de limpeza no 

extratômetro sohxlet. Nesta análise o mais importante é observar o comportamento da 

incrustação em contato com a coluna de produção e com o fluido presente.  
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3.4.  Análises dos resíduos 

 

Fluxograma 

3.2.1.  Análise de extração 

 

A extração foi realizada no equipamento extratômetro sohxlet (Figura 3.2), da marca 

Avanti modelo 2055-Soxtec, com copos e sistemas limpos, secos, isentos de óleo, graxas, 

umidade. 

 

O solvente utilizado na extração da amostra foi o clorofórmio de pureza P.A. da marca 

Quimex. A escolha deste solvente foi devido à sua característica polar uma vez que o óleo 

presente no resíduo também é polar o que ajuda na remoção do mesmo; ser menos tóxico  

quando comparado com outros de solventes de mesma eficácia e ser de baixo custo. 

Coleta 

Resíduos aderidos na 
coluna 

(78 amostras) 

 
Teste  Solubilidade 
(ácidos Orgânicos) 

 

Limpeza, pulverização e 
peneira. 

EFRX 

 

DRX 

 

 

MEV 

 

Fluido de retorno de 
acidificação  

(19 amostras)  

IC 

Balanço Iônico  

ICP-OES 
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Figura 3.2.  Extratômetro soxhlet da avanti. 

 

Durante a preparação, as amostras foram homogeneizadas e retiradas uma alíquota 

contendo aproximadamente todas as características da amostra e colocado no sistema cerca de 

5 g da amostra. Colocando posteriormente cerca de 60 ml de solvente (clorofórmio) no copo. 

Pesando o copo e os sistemas antes do início da extração. 

 

Ao final da extração a amostra é colocada na estufa a 90°C, após da secagem pesa-se 

novamente os copos e os sistemas, pesagens. O resíduo que está no cartucho (inorgânico) foi 

colocado em um almofariz limpo e seco, para que a amostra fosse totalmente pulverizada, 

obtendo-se uma homogeneidade da mesma. Depois todos os resíduos das amostras foram 

peneirados em uma peneira de 100 mesh. 

 

3.2.2.  Análise de EFRX 

 

As análises de EFRX foram realizadas em um equipamento da marca Shimadzu 

modelo EFRX – 1800 sequencial, vide Figura 3.3. Nele é empregada a metodologia de 

dispersão por comprimento de onda (WD-EFRX), sendo sua faixa de detecção do sódio (Na – 

Z=11) ao urânio (U – Z=92). O procedimento para a realização da análise se dá, inicialmente, 

através da prensagem da amostra que se encontra na forma de pó, obtendo uma “pastilha”, 

sendo esta então colocada no porta-amostra e finalmente dentro do equipamento. A técnica de 

EFRX foi analisada no modo semi-quantitativo e os resultados foram dados em porcentagem 

relativa de massa. 
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Figura 3.3.  Equipamento EFRX – 1800 sequencial da Shimadzu. 

 

 

3.2.3.  Análise de DRX 

 

A Difração de Raios-X foi realizada em um equipamento da marca Shimadzu modelo 

XRD – 6000, Figura 3.4.  

 

Figura 3.4.  Equipamento DRX, LabX6000 da Shimadzu 

 

As condições de operação para análise rotineira foram padronizadas, utilizando-se 

tubo de Cu-Ka, em voltagem de 40 Kv, corrente de 20 mA, 2θ de 20 a 70°, com aquisição 

contínua de 2° por minuto.  
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As amostras identificadas por DRX foram preparadas no pressionamento do pó contra 

a abertura de lâmina de alumínio, disposta sobre superfície lisa e firme (geralmente vidro) 

aderindo-o por pressão. A partir dos dados em formato digital, os minerais foram 

identificados por meio do software HiScore. 

 

3.2.4.  Análise de MEV 

 

A análise de MEV foi realizada em um equipamento da marca Philips modelo XL-30 

ESEM, Figura 3.5. Utilizou-se uma alíquota da amostra, a qual passou-se antes no 

clorofórmio para a remoção de toda matéria orgânica solúvel presente nela, a diferença é que 

as amostras não foram pulverizadas; dessa forma, possibilitou-se a visualização da formação 

da incrustação, da morfologia presente nela e da composição química em determinados 

pontos através da Espectrometria de Energia Dispersiva de Raios-X (EDS), equipamento 

acoplado ao MEV. 

 

As imagens foram geradas pelo detector de elétrons secundários (SE) que fornece 

imagens representativas da topografia da amostra. Alternativamente, também foram geradas 

imagens com o detector de elétrons retro-espalhados (BSD). Nestas imagens, os níveis de 

cinza são proporcionais ao número atômico médio do material analisado, quanto maior o seu 

número atômico, mais clara a fase aparece na imagem. 

 

As amostras não foram metalizadas, por problemas no “sputtering”; com isso, utilizou-

se em baixo vácuo, para evitar carregamento de elétrons nas imagens. 
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Figura 3.5.  Equipamento MEV, XL-30 ESEM da Phillips. 

 

3.3.  Análises dos fluidos 

 

3.3.1.  Análise de ICP-OES 

 

O equipamento utilizado para analisar os cátions do fluido de acidificação foi um ICP-

OES modelo iCAP 6300 dual da Thermo Scientific. 

 

Neste tipo de equipamento, a amostra é transportada para a tocha de plasma (Figura 

3.6), por uma corrente de argônio, através do tubo central. Geralmente a grande fonte de ruído 

é a introdução de amostra. Os dispositivos mais utilizados para injeção de amostra são os 

nebulizadores, que operam com o princípio pneumático ou ultra-sônico. O tipo de nebulizador 

mais indicado para as amostras deste trabalho (salinas) é o tipo Babington, também conhecido 

como “V-groove”, pois este possui uma reentrância sob a forma de V no injetor de argônio. A 

grande vantagem é a sua estabilidade ao se aspirar soluções salinas contendo de 10 a 20% de 

sólidos dissolvidos.  

 

O equipamento foi calibrado utilizando-se para isso padrões multielementares, da 

marca Specsol, rastreados ao NIRST. 
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Figura 3.6.  Equipamento ICP-OES, iCAP 6300 duo. 

 

3.3.2.  Análise de IC 

 

As análises cromatográficas foram realizadas em um cromatógrafo iônico (Figura 3.7) 

modelo ICS-2000 (Dionex) equipado com bomba isocrática, com detecção por condutividade 

e supressão do eluente. As condições cromatográficas estão descritas na Tabela 3.3. 

 

Tabela 3.3.  Condições empregadas no método cromatográfico. 

Condições Cromatográficas 

Coluna IONPAC AS19, 4X250 mm 

Fluxo 1,0 mL/min 

Eluente 10 mM KOH de 0-10 min, 45 mM KOH de 10-30 min 

Loop 25 µL 

Detector Condutividade com supressão eletroquímica 

Temperatura 30
o
C 

 

A condutividade do eluente foi suprimida através do supressor aniônico Dionex ASRS 

II (4 mm) no modo de regeneração por autosupressão, aplicando-se uma corrente ao supressor 

de 112 mA. A aquisição e tratamento de dados foi obtida através do software Chromeleon 7.0 

(Dionex). 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                                   Capítulo 3: Materiais e Métodos 

___________________________________________________________________________

Tarcila Maria Pinheiro Frota – Julho/2009                                                                             54 

54 

 

Figura 3.7.  Equipamento Cromatográfico de Íons, Dionex. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 4 

Resultados e Discussão 

 

 

 



Dissertação de Mestrado PPGCEP / UFRN                                              Capítulo 4: Resultados e Discussão 

___________________________________________________________________________

Tarcila Maria Pinheiro Frota – Julho/2009                                                                             56 

56 

4.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Neste capítulo apresentaremos e discutiremos os principais resultados obtidos nesta 

pesquisa. 

 

4.1.  Condições operacionais da coluna de produção 

 

A partir dos resultados de pressão e temperatura coletados no campo, cedidos por uma 

empresa de petróleo, associam-se os dados de profundidade com as amostras coletadas 

conforme apresentados na Tabela 4.1. 

 

A Tabela 4.1 mostra que tanto a pressão quanto a temperatura aumentam ao longo da 

profundidade, mudando as condições termodinâmicas de precipitação nos equipamentos de 

produção. Pode-se verificar também que a pressão e a temperatura tiveram um aumento mais 

significativo no intervalo entre a amostra A3 e A4. Segundo Graham & Williams (2005), os 

principais responsáveis pela formação da incrustação são as mudanças bruscas de pressão e 

temperatura durante a produção, principalmente, devido a alterações no sistema carbonático. 

  

Tabela 4.1.  Pressão e temperatura nas partes onde as amostras foram selecionadas. 

Amostras Profundidade (m) Pressão (Kgf/cm
2
) Temperatura (°C) 

A1 15,4 20,45 99,47 

A2 89,25 23,27 101,15 

A3 351,15 30,28 107,71 

A4 1636,85 60,26 141,9 

A5 1825 64,85 146,52 

A6 1975,1 68,28 149,85 

A7 2061,9 69,99 151,47 

A8 2158,9 72,28 153,57 

A9 2535,95 80,89 160,96 

A10 3987 114,92 180,66 
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As Figuras 4.1 e 4.2 mostram, respectivamente, os perfis dos gradientes dinâmicos de 

temperatura e pressão com a profundidade, no ano de 2008. No entanto, pode-se observar que 

a temperatura registrada aumenta com a profundidade, observa-se uma maior variação de 

temperatura entre a superfície e o fundo do poço, próximo à zona de produção (4061,5 m). A 

temperatura está a 174ºC, conforme mostrado na Figura 4.1. 
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Figura 4.1.  Comportamento da temperatura (ºC) ao longo da coluna. 

 

A Figura 4.2 mostra uma variação praticamente linear do gradiente de pressão em toda 

a coluna de fluido no poço. A pressão aumentou linearmente com a profundidade até atingir a 

zona de produção.  

 

Villela (2008) relata que, seria normal que o gradiente dinâmico de pressão não fosse 

linear, uma vez que ocorre a liberação progressiva de gás com a consequente redução da 

densidade do fluido na coluna. No entanto, o gráfico da Figura 4.2 é linear e, com isso, pode-

se deduzir que só há predominância de fluxo monofásico na coluna. Segundo Silva (1993) é 

prática comum interpretar os testes de pressão nos reservatórios de gás e condensado 

considerando como fluxo monofásico de gás.  
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A formação de incrustação de carbonato de cálcio em colunas de produção está 

relacionada à gradual despressurização na mesma coluna. A solubilidade de CO2 e de CaCO3 

é fortemente dependente da pressão e da temperatura, segundo afirma Eidelwein (1992). Com 

a despressurização da coluna a partir do fundo do poço, o CO2 é desprendido da solução, logo 

a concentração do CO2 diminui na solução, conforme a Equação (7), deslocando o equilíbrio 

no sentido da formação do carbonato de cálcio, acarretando, o aumento do pH e a precipitação 

do CaCO3. 
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Figura 4.2.  Comportamento da Pressão (Kgf/cm
2
) ao longo da coluna. 

 

4.3.  Caracterização dos resíduos 

 

As análises das incrustações presentes em poços têm se mostrado importantes para a 

avaliação do tratamento dos mesmos, visto que estes são responsáveis pela perda de produção 

e paradas operacionais, e estas prevêem uma maneira apropriada de se investigar e monitorar 

a evolução com a profundidade e ao longo do tempo.  
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A Figura 4.3 mostra as características macroscópicas das amostras escolhidas em cada 

grupo. Visualmente, pode-se observar que com o aumento da profundidade os resíduos 

aderidos à coluna de produção apresentam aspectos diferentes.  

 

Os resíduos do grupo I, no qual varia a profundidade entre 15,40 m a 55,90 m, 

apresentaram características semelhantes em forma de placas grandes e finas. A amostra A1 

foi escolhida para representar todo o grupo I (15,40 m), conforme Figura 4.3 (A1). Sua 

coloração é bem mais escura em contato com o fluido dentro do poço do que em contato com 

a superfície da coluna, mas a amostra após tratada e pulverizada, apresenta a coloração bege 

claro. 

 

Os resíduos do grupo II, com a profundidade entre 65,40 m a 108,65 m, apresentaram 

características semelhantes em forma de placas pequenas, finas e com coloração laranja, bem 

característica do Ferro. A amostra A2 foi selecionada para representar o grupo II (89,25 m), 

conforme Figura 4.3 (A2).  

 

As características do grupo III são semelhantes ao grupo II, porém, são mais 

esfareladas e com placas mais rugosas, vide Figura 4.3 (A3), com a colocação mais clara em 

contato com a coluna. Sua profundidade varia entre 322,05 a 766,80 m, a amostra A3 está a 

351,15 m.  

 

As amostras A4, A5 e A6, as quais representam, respectivamente, as profundidades de 

1636,85 m, 1830,85 m e 1975,10 m apresentaram características semelhantes em forma de 

placas e grânulos, diferenciando-se pela rugosidade e a coloração.  

 

O resíduo da amostra A7 tem aspectos que chamaram a atenção dentre as demais, pois, 

nesta pode-se observar grânulos mais claros e algumas placas. São cristais claros e bem 

definidos. O intervalo onde ocorre a maior parte da restrição foi entre 1850 m a 2120 m, a 

incrustação possui uma forma irregular. Neste intervalo, a maior espessura da incrustação 

pontual foi encontrada foi em 2062 m.  

 

Já as amostras A8, A9 e A10, que estão em profundidades elevadas, a partir de 2000 m 

apresentaram aspectos bem distintos das amostras anteriores, são mais escuras e placas 
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pequenas, vide Figura 4.3 (A8, A9 e A10). A amostra A10 não foi coletada diretamente da 

coluna de produção, a mesma foi coletada próximo ao canhoneio após a remoção da coluna.  

 

 

 

 

 

  

 

Figura 4.3.  Aspectos visuais dos resíduos coletados ao longo da coluna das amostras: A1 

coletadas a 15,40m; A2 a 89,25m; A3 a 351,15m; A4 a 1636,85m; A5 a 1830,85m; A6 

1975,10m; A7 a 2061,9m; A8 a 2158,90m; A9 a 2535,95m; A10 a 3987m . 
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A4 A5 A6 
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A10 
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4.2.  Teste solubilidade 

 

 Foi realizado ensaio de dissolução em ácido similar ao empregado em operações para 

remoção de incrustação (ácido acético 5% (v/v) e ácido fórmico 7% (v/v)). O registro de 

imagens apresentado na Figura 4.4 mostra a diferença de reatividade entre os grupos 

próximos à cabeça do poço e no fundo do poço. No entanto, pode-se observar que a reação 

das amostras A1, A2, A3, A4, A5, A6 e A7 são bastante severas e, isso se deve a reação do 

ácido utilizado com o carbonato do resíduo e conseqüentemente a liberação do CO2. No 

entanto, as amostras A8, A9, A10 não apresentaram reação com o ácido. A intensa liberação 

de CO2 para a maioria das amostras confirma composição majoritária de CaCO3, porém no 

caso das três últimas amostras (A8, A9 e A10) não foi confirmado a presença de CaCO3, pois 

não houve a reação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

A1 A2 A3 
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 Figura 4.4.  Comportamento da amostra durante a reação de acidificação com os 

ácidos orgânicos. 

 

4.4.  EFRX 

 

Os resultados de EFRX são fornecidos em porcentagem relativa de massa. Isso 

significa que a análise deve ser feita comparando-se a relação entre os valores de porcentagem 

de massa de cada elemento para cada amostra. Os resultados de EFRX apresentados neste 

trabalho, não foram normalizados para 100% descontando-se os valores de elementos de 

baixo peso molecular (que não são detectados pelo equipamento).  

 

Os gráficos do EFRX apresentados estão expostos simulando o esquema do poço. No 

eixo y está a profundidade, onde no ponto 0 (zero) está a cabeça do poço e o fundo do poço a 

A6 

A7 A8 A9 

A10 

A4 A5 
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4061,5m; no eixo x estão os dados do percentual de cada elemento analisado em todos os 

resíduos coletados. Desta forma, é prático verificar como os elementos presentes nas 

incrustações, estão na coluna de produção. 

 

A Figura 4.5 apresenta a percentual do chumbo (Pb) ao longo da profundidade, apesar 

de apresentar baixas concentrações pode-se verificar algumas oscilações, mas a partir da 

amostra A7 (2061,9 m) a sua porcentagem tende a crescer gradativamente, excetuando a 

última amostra A10 a 3986 m. No gráfico da Figura 4.5, foram incluído também a   

temperatura e a pressão, para um melhor entendimento dos efeitos desses parâmetros com a 

porcentagem do Pb. Ilustrando, na amostra A9, que está a 2535,95 m, o Pb atingiu seu maior 

percentual 2,33%, na temperatura de 160,96°C, e pressão de 80,89 Kgf/cm
2
. 

 

4000

3500

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5

 

Concentração (%)

P
ro

fu
n
d
id

ad
e 

(m
)

 Pb

100 120 140 160 180

140

120

100

80

60

40

20

 P
re

ss
ã
o

 (
K

g
f/

cm
2
)

 Temperatura (°C)

 

Figura 4.5.  Comportamento do percentual do chumbo com a profundidade. 

 

A Figura 4.6 apresenta mais claramente o aumento da porcentagem do molibdênio 

(Mo) com o aumento da profundidade, excetuando a última amostra A10, a 3986 m. A 

porcentagem do Mo chamou atenção, pois não é normalmente encontrado, e por apresentar 

um percentual próximo ao do material da liga da coluna utilizada que é de aproximadamente 

2,80%, e na amostra A9 o percentual de Mo foi de 2,29%. Como a amostra A10 não foi 
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coletada diretamente da coluna, ou seja, o resíduo não estava aderido à coluna e à 

porcentagem de Mo diminuiu para 1,13%.  
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Figura 4.6.  Comportamento do percentual do molibdênio com a profundidade. 

 

Este mesmo comportamento pode ser observado com o níquel (Ni), Figura 4.7. Mas na 

amostra A10, com a temperatura a 180,66°C e a pressão em 114,92 Kgf/cm
2
, a Porcentagem 

do Ni continuou a aumentar para 6,15%. A presença do Ni no resíduo de incrustação pode ser 

oriunda da composição da liga metálica da coluna de produção.  
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Figura 4.7.  Comportamento do percentual do níquel com a profundidade. 

 

 

Já na Figura 4.8 é ilustrada a porcentagem do enxofre (S), e este apresenta um 

comportamento similar ao zinco e ao ferro (Figuras 4.10 e 4.12), ou seja, sua porcentagem 

aumenta conforme a profundidade, chegando a aproximadamente 13%. Pela presença de 

enxofre, ferro e zinco associada às características de alta pressão e alta temperatura do poço, 

indicando possivelmente a presença de sulfetos.  
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Figura 4.8.  Comportamento do percentual do enxofre com a profundidade. 

 

Devido a operação de acidificação na coluna com HCl (15%), que visava a limpeza 

tratamento de regiões mais profundas da coluna, e pelo fato dessa coluna ter passado maior 

tempo em contato com a solução de ácido forte, acredita-se que o cromo (Figura 4.9), além 

dos elementos já citados anteriormente, sejam provenientes da liga metálica da coluna, visto 

que esses elementos estão presente na liga e com percentual próximos. Suspeita-se que a 

coluna esteja se desfazendo nas profundidades em torno de 2500 m.  
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Figura 4.9.  Comportamento do percentual do cromo com a profundidade. 

 

As Figuras 4.9 e 4.10 mostram os elevados teores de cromo (Cr) e zinco (Zn). Foi 

detectado, a partir de 2000 m, ou seja, a partir da amostra A7, um crescente percentual tanto 

do Zn quanto do Cr, atingindo, percentuais de 32% e 28%, respectivamente. A alta 

porcentagem do Cr pode estar associada à degradação da coluna de produção que foi 

submetida a ataque ácido, com 15% de HCl, na região mais profunda. Sugere-se que estes 

resultados sejam confrontados com as análises físicas de amostras da própria coluna. O 

elevado percentual de Zn determinado nas incrustações na profundidade da coluna em torno 

de 2500 m, deve ser atribuído a baixa solubilidade do ZnS a altas temperaturas e pressões. 
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Figura 4.10.  Comportamento do percentual do zinco com a profundidade. 

 

O gráfico da Figura 4.11, apresenta o comportamento do cálcio (Ca) que foi um dos 

elementos mais encontrado na coluna, de 40 %, e começa a diminuir a porcentagem em 

aproximadamente 20% a partir de 2400 m de profundidade (amostra A9), quando a 

temperatura está a 160,96ºC e a pressão a 80,89 kgf/cm
2
. Esta elevada porcentagem de Ca 

justifica a severa reação de solubilidade (Figura 4.4) aos ácidos orgânicos utilizados devido ao 

carbonato de cálcio. 
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Figura 4.11.  Comportamento do percentual do cálcio com a profundidade. 

 

Os resultados das análises do teor de ferro (Fe) nas incrustações, Figura 4.12, mostram 

que o percentual do ferro é o elemento predominante da última amostra, A10, sendo este 

provável proveniente da formação. 
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Figura 4.12.  Comportamento do percentual do ferro com a profundidade. 

 

 

4.5.  DRX 

 

O difratograma obtido para a amostra A1 é apresentado na Figura 4.13, e o padrão  

corresponde a um material predominantemente cristalino constituído basicamente por 

carbonato de cálcio (calcita – CaCO3). Os resultados do DRX evidenciam as determinações 

do EFRX (Figura 4.12), onde o cálcio foi o elemento que apresenta maior percentual, com 

46,13%.  
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Figura 4.13.  Difratograma da amostra A1 a 15,4m representando o grupo 1, fase majoritária. 

 

Na Figura 4.14, os difratogramas mostram que de todas as amostras escolhidas, pode-

se verificar o surgimento de novos picos, ou melhor, novas fases, presentes nas amostras mais 

profundas. Além disso, a partir da amostra A6, a 1975,10 m, começa a surgir em baixa 

intensidade os picos de sulfeto de ferro (FeS) e esfarelita (ZnS), os quais são denominados de 

elementos traços. A partir da amostra A7, ou seja, depois de 2000 m, estes compostos 

começam a se destacar, aumentando as intensidades nos difratogramas e o pico da galena 

(PbS) surge como elemento traço, pois sua intensidade é muito baixa. Enquanto que os picos 

da calcita (CaCO3) vão diminuindo de intensidades.  

 

Não foram encontradas as formas mais esperadas de ferro, a Pirita (FeS2) ou óxido de 

Ferro (que pode ter sido gerado a partir de produtos de corrosão da coluna, que é de liga 

nobre). No entanto, a literatura diz que quase sempre a esfarelita apresenta ferro numa 

concentração de até 36 % em massa. Como os cristais estavam bem característicos, acredita-

se que o ferro nos espectros dos mesmos seja da própria esfarelita. 

 

As amostras A8, A9 e A10 apresentaram ZnS em proporções diferentes mostrando 

uma tendência de aumento de massa com a profundidade. Associado ao ZnS, aparece PbS em 
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pequena quantidade, o que pode ser um indicativo de que o zinco é proveniente da formação. 

No entanto, ainda serão necessários outros dados para se chegar a essa conclusão, como por 

exemplo, a presença de zinco na água de formação e na geoquímica da rocha-reservatório. 
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Figura 4.14.  Difratogramas das amostras escolhidas. 
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Observando os difratogramas de outro ângulo, a Figura 4.15, mostra que o pico de 

maior intensidade das amostras A1, A2, A3, A4, A5 e A6 (sinalizado com a seta vermelha) é 

o da calcita (CaCO3) e a partir da amostra A7, depois de 2000 m, a intensidade do maior pico 

da calcita vai diminuindo. Consequentemente, a intensidade das fases de sulfeto de ferro 

(FeS) e sulfeto de zinco (ZnS) vão crescendo ao ponto de se tornar fase majoritária, ou seja, 

passando a ser o pico de maior intensidade (sinalizado com a seta verde), como pode ser visto 

na Figura 4.15. Essas observações se confirmam com o teste da dissolução ácida onde as 

amostras A8, A9 e A10 não liberam CO2 com o ácido orgânico utilizado no campo. 
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                 Figura 4.15.  Difratograma das amostras escolhidas com detalhe do pico de maior intensidade. 
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4.6.  MEV 

 

Para obter informações sobre a morfologia e a composição química elementar nos 

resíduos sólidos agregados nas paredes internas do poço, foram efetuadas as micrografias, 

através da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) e espectros de microanálise por 

Energia Dispersiva de Raios-X (EDS).  

 

No geral, os resultados obtidos no MEV concordaram com os resultados realizados 

pelas técnicas de DRX e EFRX. Contudo, observou-se que, as amostras próximas a 

superfície, apresentaram estruturas homogêneas (Figura 4.16) e a matriz predominante é o 

cálcio. Já a amostra A9 pode observar presenças de cristais em matriz de Ca. 

 

  

Figura 4.16.  Micrografia eletrônica de varredura da amostra A1e A9.  

 

A Figura 4.17 apresenta o detalhe da micrografia da amostra A5, verificando 

presenças de cristais em forma de lamelar de carbonato de cálcio. 

 

A1 A9 
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Figura 4.17.  Micrografia da amostra A5 com detalhes dos cristais de calcita (CaCO3) e 

amplicação 800x e 3000x. 

 

Podem-se verificar na Figura 4.18 os cristais bem definidos da galena (PbS), uma 

estrutura cúbica quase sempre em octaedros. A galena mostra-se sempre associada à 

esfarelita, à pirita, à calcita e ao quartzo.  

 

 

   

Figura 4.18.  Micrografia da amostra A9 com detalhes dos cristais de galena (PbS) com 

ampliação de 2000x. 
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Cristais de esfarelita (ZnS) também foi encontrado naturalmente na amostra A9, 

conforme mostra a Figura 4.19. O ZnS, também é comumente chamado de blenda. O seu 

nome provem do alemão blender, enganar, por se confundir com a galena devido ao seu 

aspecto similar. Também é chamada esfalerita, que vem do grego sphaleros, enganoso. 

 

  

Figura 4.19. Micrografia da amostra A9 com detalhes dos cristais da esfarelita (ZnS) com 

ampliação 1000x. 

 

A Figura 4.20 mostra as vistas obtidas nos dois lados da amostra A9. O lado 1, a 

incrustação está voltada para parede do tubo (superfície visualmente mais lisa). Já o lado 2, a 

incrustação está voltada para o interior da coluna (superfície mais rugosa visualmente). 

 

 

Figura 4.20.  Micrografia dos dois lados da amostra A9 com ampliação 20x. 

  

Lado 1 

Lado 2 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
http://pt.wikipedia.org/wiki/Galena
http://pt.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A9cia
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Detalhes observados no lado 1 estão ampliados na Figura 4.21 . Pode-se verificar a 

superfície homogênea, deduzindo que há um elemento predominante. O espectro mostra que o 

elemento principal é o cromo. Isso se deve, exatamente, a aderência da incrustação com a 

coluna de produção, que é uma liga metálica com mais de 20% de cromo.  

 

 

 Figura 4.21.  Ampliação do lado 1 (500x) da amostra A9, com o espectro EDS da 

região em destaque. 

 

A Figura 4.22 apresenta a micrografia do lado 2, incrustação em contato com o fluido, 

pode-se verificar nesta micrografia que há mais de um elemento presente, devido à diferença 

de densidade dos elementos. Os espectros das regiões em destaque apresentam a presença, 

principalmente, do cálcio, considerado matriz, e de enxofre e chumbo, com os mesmos níveis 

de energia. 
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 Figura 4.22.  Ampliação do lado 1 (250x) da amostra A9, com os espectros EDS em 

destaque. 

 

4.7.  Fluido 

 

A composição química da água formação do poço estudado está representada na 

Tabela 4.2, é um dado fundamental para a previsão da precipitação de sais incrustantes. 

Portanto, foi adotado procedimentos de análises para verificar se a composição de íons na 

solução aquosa encontra-se associada à formação dos respectivos sais. O método utilizado 

para avaliar a possibilidade de incrustação é realizar o cálculo do balanço iônico, seguindo o 

princípio da neutralidade. O valor do erro do balanço iônico da água produzida foi de 3,28%, 

podendo concluir que os valores são aceitáveis, tratando-se desse tipo de fluído.  
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Tabela 4.2.  Análise físico-química da água de formação. 

Elementos Concentração (mg.L
-1

)  

Cl
-
 107.000,00 

Ca
2+

 35.239,00 

Mg
2+

 69,00 

SO4
2-

 6,20 

Ba
2+

 620,00 

Sr
2+

 2.732,00 

Na
+
 22.124,00 

K
+
 1.968,00 

Fe
2+

 9,90 

HCO3
- 

65,00 

Br
-
 2.100,00 

ACETATO 41,00 

FORMIATO 20,00 

pH 5,70 

 

 

Observando-se as concentrações das espécies químicas no fluido analisado, pode-se 

verificar que para o cálcio (Ca) (Figura 4.23), a concentração diminui com o aumento da 

profundidade, pois, após a acidificação do poço a concentração do Ca dissolvido é mais baixa, 

evidenciando que incrustações com este elemento tendem a se formar em regiões de menores 

pressões. Como a pressão e a temperatura aumenta com o aumento da profundidade o Ca 

tende a precipitar cada vez menos. 
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Figura 4.23.  Comportamento das concentrações do cálcio presente no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 

 

A concentração do ferro, Figura 4.24, apresentaram variações pequenas com a 

profundidade, mas em 3800 m a concentração aumentou para, aproximadamente, valores em 

torno de 8,5 mg.L
-1

 . 
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Figura 4.24.  Comportamento das concentrações do ferro presente no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 

 

Já para o bário (Ba) e o estrôncio (Sr), apresentados na Figura 4.25, apesar dos valores 

baixos, observam-se o contrário, pois a concentração desses elementos no fluido após a 

operação de acidificação do poço, aumenta com a profundidade. Isso pode ser explicado 

devido à menor solubilidade destes em relação ao cálcio. 
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Figura 4.25.  Comportamento das concentrações do bário e estrôncio no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 

 

Na Figura 4.26 foram observadas elevadas concentração (aproximadamente 7000 

mg.L
-1

), de cloreto e potássio,  esses resultados confirma a hipótese que o fluido utilizado para 

estabilizar o poço, seja um fluido de completação a base de cloreto de potássio (KCl). Além 

do mais, não houve variações significativas na concentração destes elementos com a 

profundidade. 
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Figura 4.26.  Comportamento das concentrações do potássio e cloreto no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 

 

O magnésio (Mg) apresentado na Figura 4.27, elemento do grupo II com menor raio 

atômico, quando comparado com outros elementos do grupo apresenta um comportamento 

semelhante ao elemento do grupo I, o sódio (Figura 4.28), não sendo possível observar 

tendências de concentrações. 
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Figura 4.27.  Comportamento das concentrações do magnésio presente no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 
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Figura 4.28.  Comportamento das concentrações do sódio presente no fluido de retorno da 

acidificação com a profundidade. 
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De forma geral, o balanço iônico foi satisfatório para as amostras do retorno de 

acidificação estudadas. Os fluidos analisados apresentaram uma variação do balanço iônico 

entorno de 9%. 

 

Jordan (2004) relata que, o Zn e Pb podem estar presentes na água produzida, ou 

utilizados em campos produtores de H2S, como sequestrante de enxofre ou até mesmo como 

inibidor de corrosão na forma de brometo de zinco. No entanto, pode-se deduzir que 

provavelmente o Zn e Pb pode estar presente na água produzida, ou através da reação da 

formação destes minerais em contato com o aquífero, leva à formação dos sulfetos. 

 

No caso deste trabalho não foi possível analisar os metais traços na água produzida, 

principalmente Zn, Pb, Cr, devido a elevada salinidade. Neste caso, seria necessário utilizar 

técnicas mais sensíveis, tais como o ICP-MS, pois mesmo diluindo a amostra da água 

produzida 1000 vezes, é possível detectar os elementos traços. 
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5.  CONCLUSÕES  

A realização deste trabalho permite as seguintes conclusões: 

 

As amostras das incrustações a menores pressões e temperaturas, de A1 a A6, apresentaram 

como composição majoritária o CaCO3.  

 

A presença da calcita (CaCO3) foi comprovada por ensaios de dissolução em solução de ácido 

acético 5% (v/v) e ácido fórmico 7% (v/v) e pelas técnicas de DRX e EFRX. No entanto, as 

amostras A8, A9 e A10 apresentaram baixíssima dissolução nas mesmas soluções. 

 

Detectou-se nas amostras das incrustações a maiores profundidades, pressão e temperatura 

(A7, A8, A9 e A10) a presença de ZnS, PbS e FeS associados. 

 

Nas análises de EFRX, as amostras das incrustações A8, A9, apresentaram percentual mais 

alto de zinco, cromo e enxofre. 

 

Foram observados no MEV, amostras em profundidades com menores pressões e 

temperaturas, A1 a A6, superfícies homogêneas com cristais de carbonato de cálcio (CaCO3). 

Nas amostras seguintes foram observados, principalmente, cristais de ZnS e PbS.  

 

Presença de elevado percentual cromo na amostra A9 em contato com a liga metálica da 

coluna, que está associado a degradação da mesma. 

 

A variação de pressão e temperatura foram os principais fatores da formação da incrustação 

presente na coluna de produção. 

 

A avaliação de todos os parâmetros dessa pesquisa sugere que os tratamentos de remoção 

utilizados em regiões mais profundas devem ser diferenciados das regiões menos profundas. 
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5.2.  Recomendações para continuidade da pesquisa 

 

Este trabalho, contudo não se encerra nesta dissertação, visto que nos foram impostas 

limitações, as quais nos fizeram identificar muitas variáveis que ainda precisam ser melhor 

explicadas e estudadas, tais como: 

 

 estudo do comportamento P e T na formação do produto da reação com ensaios 

laboratoriais; 

 

 desenvolvimento de padrões de referência para as análises de EFRX nessas matrizes. 

 

 analisar o comportamento de elementos não mencionados neste trabalho, tais como o 

alumínio, sílica, magnésio, dentre outros; 

 

 analisar a influência do intervalo de regiões não coletadas no poço;  

 

 utilizar método de refinamento de espectro de DRX multifásico total, ou apenas 

método de Rietveld, para quantificação das fases  presentes em cada amostra 

 

Dessa forma, esta pesquisa se apresentou como um identificador de problemas na 

produção de petróleo e gás natural, bem como nos possibilitou refletir sobre os tratamentos 

mais adequados na eliminação da incrustação, na prevenção deste problema e no 

aperfeiçoamento das técnicas de estudo nesta área. 
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