UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRA
INSTITUTO DE QUÍMICA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM QUÍMICA

Avaliação da carboximetilquitosana como inibidor de incrustação e
corrosão em poços de petróleo

Ruza Gabriela Medeiros de Araújo Macedo
Tese de Doutorado
Natal/RN, julho de 2016

RUZA GABRIELA MEDEIROS DE ARAÚJO

“Avaliação da Carboximetilquitosana como Inibidor de Incrustação e Corrosão
em Poços de Petróleo”

Tese apresentada como parte dos requisitos
obrigatórios para a obtenção do Título de Doutor em
Química, área de concentração polímeros e
colóides, junto ao Programa de Pós-Graduação em
Química da Universidade Federal do Rio Grande do
Norte.

Orientador: Prof. Dr. Rosangela de Carvalho
Balaban

Natal-RN
2016

Catalogação da Publicação na Fonte
Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN
Sistema de Bibliotecas - SISBI
Catalogação de Publicação na Fonte. UFRN - Biblioteca Setorial do Instituto de Química - IQ
Araújo, Ruza Gabriela Medeiros de.
Avaliação da carboximetilquitosana como inibidor de
incrustação e corrosão em poços de petróleo / Ruza Gabriela
Medeiros de Araújo. - Natal, RN, 2016.
91 f: il.
Orientador: Profª Drª Rosangela de Carvalho Balaban.
Tese (doutorado) - Universidade Federal do Rio Grande do
Norte, Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de PósGraduação em Química.

1. Carboximetilquitosana - Tese. 2. Poços de petróleo Brasil, Nordeste - Incrustação - Tese. 3. Poços de petróleo Brasil, Nordeste - Corrosão - Tese. 4. Indústria petrolífera Brasil, Nordeste - Inibidores - Tese. 5. Química - Tese. I.
Balaban, Rosangela de Carvalho. II. Título.
RN/UF/BS-IQ

CDU 547.995(043.2)

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus pelo dom da vida e por todo ouvido a mim concebido nos
momentos mais difíceis que enfrentei. Sem Ele não teria alcançado cada vitória.

Agradeço ao meu esposo Marfran Macedo e minha filha Maíza Macedo, por
todo amor, compreensão e paciência que a mim demonstraram.

Agradeço a minha mãe Edneide Barros, minha sogra Maria Cardoso e Alzenir
por estarem a disposição sempre que precisei.

Agradeço a minha orientadora Dra. Rosangela Balaban por todo carinho,
confiança e ensinamentos dispensados ao longo desses anos.

Agradeço aos professores Dr. Josealdo Tonholo e Dr. Carlos Martinez por
disponibilizarem, em seus laboratórios, equipamentos que contribuíram fortemente
para conclusão desse trabalho.

Agradeço aos alunos de iniciação científica João Vitor e Flávia por terem me
auxiliado no desenvolvimento desse trabalho.

Agradeço aos amigos Nívia, Oldemar, Bruna, Keila, Ana Maria e Luciana por
todo carinho, trocas de ideias e momentos de descontração que tivemos.

Agradeço a todos os colegas de laboratório por todas dúvidas, auxílios e
colaborações.

Por fim, e não menos importante, agradeço a todos que contribuíram de forma
direta ou indireta para a realização e desenvolvimento deste trabalho.

“Talvez não tenha conseguido fazer o
melhor, mas lutei para que o melhor fosse
feito. Não sou o que deveria ser, mas
Graças a Deus, não sou o que era antes”.

(Marthin Luther King)

RESUMO
O uso de produtos ecologicamente corretos é um tema em discussão nas inúmeras
operações industriais. A biodegradabilidade e ecotoxicidade dos produtos utilizados
na indústria do petróleo são de grande relevância, e os inibidores de incrustação e
corrosão não poderiam ser uma exceção. A quitosana, um biopolímero derivado da
quitina, que está presente, principalmente, nas carapaças de crustáceos, apresenta
um grande potencial para esta aplicação, pois suas propriedades estruturais e
funcionais possibilitam a modificação química estrutural que favorece a capacidade
de complexar metais. Sendo assim, o principal objetivo deste trabalho se constituiu
em sintetizar, caracterizar e avaliar o desempenho da carboximetilquitosana (CMQ)
como inibidor da precipitação de carbonato de cálcio e sulfato de bário, bem como
inibidor de corrosão na presença de íons cloreto em aço carbono 1020, levando em
consideração as condições de temperatura, pressão e salinidade dos poços de
petróleo da região nordeste. Os resultados revelaram que a CMQ atua como um bom
inibidor de incrustação de CaCO3, determinado através do teste de eficiência dinâmica
sob pressão de 1000 psi e temperatura de 70 ºC, pois o tempo de precipitação na
ausência do inibidor foi de aproximadamente 15 min e, quando adicionado o inibidor,
esse tempo foi aumentado para 50 minutos, na concentração de 50 ppm, e nenhum
aumento de pressão foi observado a partir de 170 ppm. Dessa forma, a mínima
concentração efetiva estimada foi de 170 ppm. Já para BaSO 4, a CMQ não atuou
como inibidor de incrustação, pois o tempo de precipitação do BaSO 4 não foi
modificado na presença da CMQ. Os dados de cronoamperometria para precipitação
de CaCO3 mostraram uma redução na variação da corrente catódica, o que pode estar
relacionado à interação da CMQ com os íons cálcio, por dificultar o acesso dos íons
até a superfície do eletrodo. As imagens de MEV mostraram deformação dos cristais
de CaCO3 na presença de CMQ, enquanto que para o BaSO 4 não foi verificado
modificação significativa, sugerindo interações específicas entre a CMQ e a superfície
dos cristais de CaCO3. A CMQ também apresentou boas propriedades como inibidor
de corrosão em meio contendo Cl-, atuando como um inibidor do tipo anódico, pois
deslocou o potencial de corrosão para regiões mais positivas. Sua eficiência de
inibição de corrosão, determinada por extrapolação da curva de Tafel, foi em torno de
80%, e de 67%, quando determinada pela técnica de impedância eletroquímica, à
concentração de 80 ppm. Essa eficiência foi atribuída ao mecanismo de quimissorção,
indicado pelo valor de Gads próximo a -45 KJ/mol.
Palavras-chave: Carboximetilquitosana, inibidor de incrustação, inibidor de corrosão.

ABSTRACT
The use of environmentally friendly products is an issue under discussion in many
industrial operations. The biodegradability and ecotoxicity of the products used in the
oil industry are of great relevance, and scale and corrosion inhibitor could not be an
exception. Chitosan, a derivative of biopolymer chitin, which is mainly present in the
shells of crustaceans, has great potential for this application as its structural and
functional properties allow chemical structural modification that promotes the ability of
complexing metals. Thus, the main objective of this study was to synthesize,
characterize and evaluate the performance of carboxymethylchitosan (CMC) to inhibit
calcium carbonate and barium sulfate precipitation, as well as corrosion inhibitor of
chlorides in 1020 carbon steel, taking into account the conditions of temperature,
pressure and salinity of oil wells in the Northeast of Brazil. The results showed that
CMC acts as a good CaCO3 scale inhibitor, determined by dynamic efficiency test
pressure of 1,000 psi and a temperature of 70 °C. The CaCO3 precipitation happened
at approximately 15 min in the absence of CMC and at 50 minutes in the presence of
50 ppm of CMC. In addition, no change of pressure was observed at 170 ppm of CMC.
Therefore, 170 ppm was considered the minimum effective concentration of CMC.
However, CMC did not show up efficiency as precipitation inhibitor for BaSO 4, because
the precipitation time of BaSO4 in the absence and in presence of CMC were similar.
The chronoamperometry data for precipitation of CaCO3 showed a reduction in the
variation of cathode current, which can be related to the CMC interaction with the
calcium ion, preventing the access of ions to the electrode surface. The SEM images
showed distortion of the CaCO3 crystals in the presence of CMC, whereas for BaSO4
no significant modification was observed. The CMC also showed good properties as
corrosion inhibitor in media containing Cl-, due to its tendency to move the corrosion
potential towards more positive regions with the increase of polymer concentration,
thus being classified as an anodic inhibitor. According to the extrapolation of Tafel
curve, CMC presented inhibitory efficiency of about 80%. By using electrochemical
impedance technique, the efficiency was about 67%. In both cases, the concentration
used was 80 ppm. This efficiency was attributed to chemisorption mechanism, as
indicated by Gads value near to -45 KJ/mol.
Keywords: Carboxymethylchitosan, scale inhibitor, corrosion inhibitor.
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1 INTRODUÇÃO

O petróleo bruto, uma mistura complexa de hidrocarbonetos, é a base para a
economia de energia em todo o mundo. Em muitos casos, a presença desses
hidrocarbonetos líquidos pode ajudar na redução da corrosão, como resultado de sua
capacidade de formar filmes altamente aderentes na superfície metálica (Heakal et
al., 2011). No entanto, em outros casos, a existência de impurezas como: H 2S, CO2,
ácidos naftênicos e cloretos podem promover a corrosão das tubulações de aço e
equipamentos empregados no processo de exploração, produção, transporte e refino
de petróleo (Mahjani et al., 2007). A principal causa de corrosão em aço carbono por
pitting está relacionada à presença de íons cloreto (Mahjani et al., 2007), devido a sua
natureza agressiva que é atribuída ao seu pequeno raio iônico, que permite uma maior
difusão entre as monocamadas formadas na superfície metálica (Heakal et al., 2011).
Além da corrosão, a produção de petróleo pode desencadear o surgimento de
incrustações inorgânicas, sendo esta definida como um conjunto de depósitos que
podem se desenvolver nos poros da formação rochosa, próximo ao poço, reduzindo
a porosidade e a permeabilidade da rocha. O bloqueio do fluxo de petróleo pode
ocorrer por obstrução total ou por formação de um revestimento no interior da linha de
produção, reduzindo o seu diâmetro (Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010). Esses
depósitos cristalinos se formam como resultado da precipitação de sólidos a partir de
salmouras presentes no sistema de fluxo do reservatório e são altamente
dependentes do tempo (Xiaokai et al., 2005). A formação dessa incrustação é
favorecida pela crescente concentração de cátions, especialmente cálcio e bário, bem
como ânions, tais como bicarbonato e sulfato, além da mudança de pH, pressão e
temperatura da salmoura. Os tipos mais comuns de incrustação são referentes ao
carbonato de cálcio (CaCO3) e sulfato de bário (BaSO4).
A constante expansão da indústria petrolífera no mundo, principalmente com a
descoberta de reservas exploráveis de óleo na região do pré-sal, torna necessária a
realização de novas pesquisas no desenvolvimento de materiais que sejam capazes
de minimizar os processos de corrosão e incrustação, uma vez que esse novo cenário
apresenta longos percursos e difícil acessibilidade. Com isso, novas alternativas para
combater a degradação das tubulações e equipamentos também são necessárias,
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para se evitar prejuízos com paradas de produção e/ou falhas catastróficas que
possam se configurar em sérios danos a pessoas, ao meio-ambiente e às instalações.
A corrosão e incrustação na indústria do petróleo podem ser, geralmente,
atenuadas pelo uso de inibidores, que são substâncias químicas que retardam a taxa
de corrosão do metal e a taxa de crescimento dos cristais inorgânicos (Heakal et al.,
2011). Essas substâncias podem ser adicionadas aos fluidos de perfuração ou
completação, que são utilizados nas operações de exploração e produção, como
também em dosagem contínua, na limpeza de tubulações e equipamentos
empregados no transporte e refino de petróleo.
Em geral, os produtos químicos utilizados como inibidores contêm em sua
estrutura grupos fosfonatos e sulfonatos, que apesar de eficientes, apresentam baixa
biodegradabilidade (Frenier e Ziauddin, 2008). Por isso, o seu uso frequente pode
resultar em danos ao meio ambiente. Um dos grandes desafios da indústria tem sido
desenvolver produtos químicos que sejam ambientalmente seguros e eficazes na
inibição de incrustação e corrosão nas condições de cada poço.
Nos últimos anos, alguns biopolímeros e seus derivados (poli (ácido aspártico),
carboximetil inulina, pectina, carboxietilcelulose e quitosana vêm sendo avaliados
como inibidores de corrosão e incrustação e os resultados obtidos têm sido
considerados bastante promissores (Harris, 2011; Umoren e Eduok, 2015).
Desta forma, o objetivo principal deste trabalho é avaliar o comportamento da
carboximetilquitosana como inibidor preventivo dos processos de corrosão e
incrustação em tubulações usadas nas instalações de poços de petróleo da região do
Nordeste, levando em consideração as condições físico-químicas do meio.
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA

2.1 INCRUSTAÇÃO INORGÂNICA

A incrustação inorgânica pode ser definida como a deposição de minerais sobre
uma superfície, devido à saturação do ambiente local com um sal inorgânico, sendo
suas principais categorias os carbonatos, sulfatos, óxidos e hidróxidos, sulfetos e
silicatos (Frenier e Ziauddin, 2008). Sua ocorrência está presente em inúmeros
processos industriais que utilizam água para diferentes fins, tais como: indústria de
dessalinização, produção de petróleo, refino de açúcar, mineração e água de
refrigeração (Wang et al., 2009; Harris, 2011).
A formação de incrustação nas operações de superfície e de subsuperfície da
produção de petróleo é comum em campos de todo o mundo e é reconhecida como
um grande problema operacional, pois é capaz de reduzir o diâmetro dos dutos,
tamponar os poros da rocha produtora e, assim, minimizar a produção de fluidos.
Dessa forma, estas incrustações podem implicar em significativos custos de
remediação. No Mar do Norte, por exemplo, é estimado que 28% do declínio nas
atividades de produção estão relacionados à formação de incrustação (Dyer e
Graham, 2002; Frenier e Ziauddin, 2008).
Frenier e Ziauddin (2008) relatam que, aproximadamente, 1,4 bilhões de
dólares ao ano são gastos com as operações de prevenção e/ou remediação. A Figura
1 representa uma estimativa dos gastos com incrustação em todo o mundo.
Figura 1 – Custo global com incrustação

Fonte: adaptado (Frenier e Ziauddin, 2008)
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A formação de incrustação é um fenômeno complexo, que envolve mecanismos
de nucleação, crescimento do núcleo e cristalização. Termodinamicamente, a
cristalização (ou precipitação) ocorre quando a atividade dos íons em solução
encontra-se acima de seu limite de saturação. Além das condições de supersaturação,
a cinética de precipitação também deve ser considerada como um fator determinante
na severidade da incrustação. Quando a supersaturação excede seu valor crítico, os
sítios de nucleação são iniciados e seguidos pelo crescimento dos cristais (Antony et
al., 2011). Esses processos são acelerados quando submetidos a variações de pH,
pressão e temperatura. Os diversos tipos de incrustações, produzidas por sulfato de
cálcio, sulfato de estrôncio, sulfato de bário e carbonato de cálcio, apresentam
diferentes tendências termodinâmicas e cinéticas de formação.
De modo geral, existem dois fatores que contribuem para incrustações nos
processos petrolíferos. O primeiro deles é influenciado pelas propriedades físicoquímicas, nas quais a variação de pH, pressão e temperatura são favoráveis a
precipitação de sais insolúveis. Isso significa que o processo de produção de petróleo
promove um desequilíbrio termodinâmico aos fluidos presentes na formação,
acelerando cineticamente a reação de precipitação (Dyer e Graham, 2002; Kumar et
al., 2010; Olajire, 2015). O segundo fator a ser mencionado é a mistura de águas
incompatíveis, que é a principal causa da formação de sulfatos. Entende-se como
águas incompatíveis aquelas que interagem quimicamente. Sendo assim, ao injetar
água produzida (rica em SO4-), para aumento na recuperação de petróleo, pode
ocorrer a interação com a água da formação (rica em Ba2+, Sr2+, Ca2+) e,
consequentemente, precipitar BaSO4, SrSO4 e CaSO4 (Senthilmurugan et al., 2010;
Kodel et al., 2012; Olajire, 2015). A Figura 2 ilustra o processo de incrustação
homogênea, que ocorre devido ao desequilíbrio termodinâmico, e heterogênea, que
ocorre devido a mistura de águas incompatíveis.
Segundo Olajire (2015), as incrustações em campos petrolíferos podem ser
classificadas como dependentes e independentes do pH. A tendência à formação de
sulfatos, como barita e celestita, não é fortemente influenciada pelo pH, enquanto que
as incrustações carbonáticas, como calcita e dolomita, são solúveis em soluções
ácidas e apresentam forte influência do pH da salmoura.
De modo geral, os fatores que afetam a precipitação, a deposição e o
crescimento dos cristais são: sobressaturação, temperatura, pressão, força iônica,
evaporação, tempo de contato e pH. O controle efetivo da incrustação deve ser um
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dos objetivos primários de qualquer injeção de água e operação normal de produção
em campos de petróleo e gás.

Figura 2 – Processo de formação de incrustação

Fonte: Adaptado (Frenier e Ziauddin, 2008)

2.1.1 Carbonato de cálcio

O carbonato de cálcio produz incrustação em meio alcalino, gerada pela
presença do íon bicarbonato no meio e precipitação do sal (Equação 1). É uma das
mais frequentes precipitações em ambientes industriais.
Na indústria petrolífera, a formação de incrustações de carbonato ocorre
quando a água conata ou água do aqüífero ultrapassa o ponto de bolha e o dióxido
de carbono é evoluído. Com isso, a solubilidade em relação ao carbonato declina
rapidamente e forma um precipitado com íons bivalentes, tais como ferro e, mais
comumente cálcio, como descrito na Equação 1.
+2

Ca

+

2HCO3

-

CaCO3

+

CO2

+

H2O

(1)
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Segundo a literatura, existem seis estruturas cristalográficas distintas para o
carbonato de cálcio, sendo três formas polimórficas cristalinas anidras: calcita,
aragonita e vaterita e três formas hidratadas: carbonato de cálcio amorfo, carbonato
de cálcio monohidratado e carbonato de cálcio hexahidratado (Macadam e Parsons,
2004; Antony et al., 2011). A formação de uma fase em particular depende das
condições de precipitação, tais como supersaturação, temperatura, pH, presença de
impurezas e de aditivo. A maioria destes fatores regem os mecanismos e a taxa dos
processos de precipitação (Macadam e Parsons, 2004).
Xiaokai et al. (2005) estudaram o mecanismo de formação de incrustação de
CaCO3 em uma coluna de subresfriamento, levando em consideração a concentração
de íon Ca+2, a temperatura da superfície metálica e a velocidade de precipitação.
Segundo seus resultados, a taxa de deposição é controlada por diferentes
mecanismos, sendo extremamente dependente dos parâmetros experimentais. Em
concentrações iônicas mais elevadas, a taxa de incrustação aumenta linearmente com
a temperatura da superfície e o efeito da velocidade de deposição é muito forte, o que
sugere que a difusão de massa controla o processo de incrustação. Já com
concentrações iônicas baixas, a taxa de incrustação aumenta exponencialmente com
a temperatura da superfície e é independente da velocidade de precipitação, o que
sugere que a reação de superfície controla o processo de incrustação. Os dados
morfológicos revelaram a formação de dois tipos de cristais: calcita e aragonita.
Entretanto, observou-se

predominância da

calcita quando se tem baixas

temperaturas, baixas concentrações iônicas e longos períodos de indução.
Chen et al. (2007) utilizaram a radiação síncontron para compreender in situ o
processo de nucleação e crescimento de cristais num ambiente de elevada
temperatura. Segundo seus resultados, o processo de deposição pode ser dividido
em uma fase instável e outra estável. A fase inicial de cristalização do CaCO3 é
caracterizada por uma instabilidade com planos individuais de vários polimorfos
vaterita e aragonita que, subsequentemente, desaparecem sob condições
hidrodinâmicas. Após a fase inicial instável, vários planos de cristais de CaCO3
aderem na superfície e, em seguida, crescem sobre a mesma. A 25 °C, o plano
principal da calcita (104) é observado. A 80 °C, os principais planos, (104), (113) e
(110), de calcita são observados, e planos estáveis de vaterita e aragonita também.
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Segundo Morse et al. (2007) os mais importantes minerais de carbonato nas
reações de água salgada são os polimorfos, aragonita e calcita, sendo a aragonita
tanto mais densa quanto mais solúvel que a calcita.
Baraka-Lokmane e Sorbie (2010) avaliaram o efeito do pH e da concentração
de DETPMP sobre a adsorção do inibidor na evolução dos cátions Ca2+ e Mg2+,
simulando uma operação de squezze, na qual uma solução contendo inibidor é
injetada no interior de um duto e deixado em repouso por um tempo pré determinado,
a fim de remover a incrustação já formada. A eficiência do tratamento é determinada
de acordo com a concentração de retorno dos íons Ca2+ e Mg2+. O estudo demonstrou
que quanto maior a concentração de inibidor e menor o pH maior é observado a
disslução do Ca2+. Em todos tratamentos houve diminuição do efluente Mg2+
correspondete diretamente para o aumento do cálcio.
Sendo assim, a precipitação do CaCO3 e crescimento dos cristais ocorre no
tratamento de água e na indústria de dessalinização porque a concentração de CaCO3
é igual ou maior que o nível de supersaturação em águas naturais (Kırboga e Öner,
2012). Esses sais formam depósitos duros e fortemente aderentes às superfícies
metálicas, e sua formação é favorecida pela diminuição da solubilidade com o
aumento da temperatura, uma vez que o CaCO3 apresenta solubilidade inversa. Esses
depósitos são capazes de reduzir a transferência de calor, causando significativas
perdas de energia com perigo concomitante de aquecimento. Além disso, ocorre
também redução no diâmetro interno dos tubos (Figura 3) e aumento na pressão
operacional das bombas. Dessa forma, são necessárias operações de remoção e/ou
remediação da formação de CaCO3. E, por isso, muitos pesquisadores buscam
inibidores de incrustação para evitar e/ou minimizar a formação desses cristais.

Figura 3 – Ilustração do acúmulo de incrustação dentro de um tubo

Fonte: (Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010)
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2.1.2 Sulfato de bário

A incrustação de sulfato de bário no interior de rochas reservatório de petróleo
é fonte de grandes prejuízos econômicos, pois causa a redução da permeabilidade da
rocha, a queda de injetividade e o consequente aumento de custo de extração de
petróleo. Esse tipo de incrustação ocorre, em geral, devido a mistura de águas
quimicamente incompatíveis (Jones et al., 2007). A reação ocorre quando a água da
formação (rica em Ba2+) entra em contato com a água do mar injetada (rica em SO 42), causando a formação de sulfato de bário, conforme Equação 2.
+2

Ba

+

SO4

2-

BaSO4

(2)

Dentre as incrustações inorgânicas, a de sulfato de bário é considerada,
particularmente, uma das mais difíceis de serem tratadas, devido a sua baixa
solubilidade e alta dureza (Merdhah, 2007; Mavredaki, Eleftheria et al., 2011). Além
disso, as incrustações de sulfato de bário, por conterem Rádio co-precipitados,
resultam na ocorrência de materiais radioativos (Merdhah, 2007). O BaSO4 apresenta
baixa solubilidade, sendo de, aproximadamente, 2,5 mg/L, a 25 °C. É possível elevar
sua solubilidade com o aumento da temperatura, da pressão e concentração de sal
da salmoura (Dunn et al., 1999).
A precipitação de Barita em soluções aquosas tem sido extensivamente
estudada por muitos pesquisadores. E eles relatam que, a depender das condições
de precipitação, o sulfato de bário pode assumir morfologias retangulares,
romboédricas e dendritos (Dunn et al., 1999).
Mavredaki, Eleftheria et al. (2011) investigaram as fases iniciais de deposição
de sulfato de bário em uma superfície metálica. A taxa de deposição de massa da
barita na superfície foi medida utilizando uma microbalança de cristal de quartzo. A
morfologia do BaSO4 depositado foi observada diretamente com um microscópio de
força atômica. A cinética de formação e a cristalografia do sulfato de bário depositado
foram estudados em três índices de supersaturação e na presença e ausência de
inibidores de incrustação. Os resultados mostraram que o BaSO4 apresenta diferentes
morfologias a depender do índice de supersaturação e que a deposição sobre a
superfície metálica ocorre em duas fases, sendo possível controlar a taxa de
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cristalização pela presença de produtos químicos, denominados inibidores de
incrustação.
Huber et al. (2014) revelaram em seu trabalho que a tendência de precipitação
da barita é dependente do pH, isto porque a disponibilidade de ânions sulfato é regida
pela segunda dissociação do ácido sulfúrico. Seus dados mostram que o sulfato de
bário é formado principalmente em pH = 2, de modo que a precipitação de sais de
bário pode começar em qualquer pH> 2. A barita não requer supersaturação para
iniciar a precipitação, portanto, é uma precipitação de alto risco quando se tem índice
de saturação > 0.
Ruiz-Agudo et al. (2015) avaliaram o efeito do pH sobre o processo de
nucleação e crescimento do cristal de BaSO4, observando imagens de AFM in situ.
Segundo seus resultados, o crescimento da barita é influenciado pelo pH da solução,
sendo reduzido quando se tem soluções com pH’s alcalinos. Provavelmente, esse
efeito ocorre devido à presença de íons OH- na solução, que dificultam a interação de
íons Ba2+ com SO42-. Já em pH ácido, a nucleação e crescimento são favorecidos pelo
incremento na atividade do Ba2+ em relação ao íon SO42-.
As incrustações de sulfato de bário, assim como as de CaCO3, ocorrem,
frequentemente, em formações rochosas, tubulações de produção e equipamentos de
superfície, devido principalmente às mudanças de temperatura e/ou pressão, ou ainda
à mistura de águas incompatíveis (Merdhah, 2007).
A remoção de incrustação de BaSO4 é particularmente difícil. Assim, os
cuidados devem se concentrar, principalmente, sobre a sua prevenção, através do
uso de produtos químicos (inibidores de incrustação).

2.1.3 Inibidores de incrustação

Na indústria petrolífera, existem algumas alternativas para resolver o
inconveniente da redução de fluxo nas tubulações causadas por incrustações
inorgânicas. A limpeza mecânica, troca da linha de produção e dissolução do
precipitado são algumas das opções, porém apresentam custos elevados.
Dessa forma, a minimização da formação de incrustação, de modo mais
econômico e prático, é conseguida com a adição de substâncias químicas que sejam
capazes de evitar a formação dos núcleos e/ou bloquear o crescimento dos cristais.
Essas substâncias são conhecidas como inibidores de incrustação (Harris, 2011).
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A inibição durante a nucleação envolve uma adsorção endotérmica do inibidor
sobre a superfície dos cristais incipientes, provocando a dispersão dos núcleos
embrionários dos cristais. Uma possível explicação para isto seria que a interação
com o inibidor resultaria em um aumento da energia livre do núcleo e,
consequentemente, em uma instabilidade do núcleo e, assim, menor probabilidade de
crescimento do cristal (Rosa, 2007).
Já o mecanismo de inibição que ocorre durante o crescimento dos cristais
consiste na adsorção, idealmente irreversível, do inibidor sobre a superfície ativa do
cristal precipitado. A interação eletrostática, força de ligação e configuração dos
cristais são os aspectos fundamentais para esse processo (Rosa, 2007). Nesse caso,
o inibidor não impede a nucleação e crescimento dos cristais, mas gera
“imperfeições”, que, por isso, não são capazes de formar incrustações severas.
De forma geral, para que um composto seja um bom inibidor de incrustação, é
necessário que seja hidrofílico, e que apresente em sua estrutura grupos funcionais
que possam complexar com cátions. Exemplos desses grupos são: ácidos
carboxílicos, sulfônicos ou fosfônicos e grupos que tenham pares de elétrons livres,
tais como hidroxilas e aminas. O balanço entre esses grupos pode facilitar o sequestro
dos cátions metálicos diminuindo sua concentração e, portanto, impedindo a
deposição (Reis et al., 2011).
O

ácido

fosfinopolicarboxílico

(PPCA)

e

o

ácido

dietilenotriaminopentametilenofosfônico (DETPMP) são dois inibidores comerciais
comumente utilizados para controlar a incrustação mineral na indústria de petróleo e
gás (Binmerdhah, 2012). O PPCA é um polímero formado por dois segmentos de poli
(ácido acrílico) ligados por um grupo de fósforo (Figura 4a), sendo, frequentemente,
considerado como um inibidor de nucleação, pois não é capaz de minimizar o
crescimento do cristal, devido a sua incorporação na rede cristalina. Já o DETPMP
(Figura 4b) é mais eficaz em retardar o crescimento dos cristais que prevenir a
nucleação inicial, pois adsorve na superfície cristalina dificultando seu crescimento
(Binmerdhah, 2012).
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Figura 4 – Estrutura química dos inibidores comerciais: (a) PPCA; (b) DETPMP)

Fonte: (Binmerdhah, 2012)

He et al. (1994) avaliaram o efeito de inibição de policarboxilatos e fosfonatos
em salmouras incrustantes de BaSO4 na presença de NaCl. Os resultados mostraram
que inibidores como HDTMP e HEDP, em soluções supersaturadas de sulfato de
cálcio ou sulfato de bário aumentam a tensão interfacial e, assim, prolongam o período
de indução da nucleação. O aumento na tensão interfacial depende da natureza e da
concentração do inibidor. A presença de 10 mg/L de HEDP na inibição da barita eleva
a tensão interfacial de 141 para 248 mJ/m2 a 25 °C. O desempenho dos inibidores de
nucleação é afetado por inumeros fatores, tais como força iônica, pH, razão molar
cátion/ânion, supersaturação e temperatura de teste.
Jones et al. (2007) avaliaram a interação entre EDTA e cristais de sulfato de
bário com o objetivo de prever o mecanismo. Segundo os autores, a complexação não
é suficiente para inibir a cristalização, logo, outros processos podem estar envolvidos,
tal como a quimissorção. Os resultados mostram que a turbidez é reduzida com o
incremento da concentração de EDTA, sugerindo uma queda na taxa de nucleação.
As imagens de MEV (Figura 5) evidenciam deformações nos cristais de BaSO4 a
medida que a concentração de EDTA é elevada, o que pode estar associado ao
processo de adsorção. Os dados de FT-IR demonstram uma interação química entre
o inibidor e o cristal, sugerindo, assim, que a inibição do crescimento do cristal de
BaSO4 com EDTA ocorre através de processos físicos e químicos.
Ketrane et al. (2009) compararam cinco inibidores de incrustração comerciais
com relação ao sequestro do íon cálcio a partir de soluções de CaCO3, nas
temperaturas

entre

20

ºC

e

50

ºC,

através

da

técnica

eletroquímica

cronoamperometria. Para isto, foi utilizado eletrodo disco rotatório de ouro, como
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eletrodo de trabalho e eletrodo saturado de calomelano, como eletrodo de referência.
Foi aplicado um potencial de -1V e acompanhado a variação de corrente com o tempo.
Os autores verificaram que quanto maior for a temperatura do eletrólito menor será o
tempo da incrustação, como exemplo tem-se um tempo de 35 min para 20 ºC e 10
min para 50 ºC, com isso verifica-se que a temperatura eleva a velocidade de
precipitação do CaCO3. Dos inibidores testados (hexametafosfato de sódio (HMPS),
polifosfato (Na5P3O10), tripolifosfato de sódio (STTP), fosfato + fosfonato (SECAL) e
policarboxilato de sódio (RPI2000)), apenas o SECAL funciona a 50 ºC. As imagens
de MEV, confirmam os dados de cronoamperometria e, mostram que apenas o
SECAL não forma cristais de CaCO3 sobre a superfície do eletrodo, a qual é
comprovada por EDS e espectroscopia RAMAN. Com isso, tem-se que todos os
inibidores foram eficientes a 20 ºC, mas a elevadas temperaturas os polifosfatos, o
poli-ácido acrílico e polifosfonatos inibem no início do experimento, mas perdem sua
eficiência com o tempo, com exceção do SECAL.
Figura 5 – Imagens de MEV das partículas de BaSO4 em presença de (a) 0 mM EDTA; (b) 0,049 mM
EDTA; (c) 0,160 mM EDTA

Fonte: (Jones et al., 2007)

Binmerdhah (2012) avaliaram a redução de permeabilidade de arenitos Berea
e da Malásia causada pela deposição de BaSO4. Em seu estudo, foram utilizados os
inibidores PPCA, PBSI e DETPMP, e suas eficiências foram comparadas. Os
resultados indicaram que o uso dos inibidores afeta diretamente a permeabilidade,
uma vez que a quantidade de sulfato de bário é reduzida com o uso dos mesmos. A
50 ºC, 10 ppm de PBSI e DETPMP foram responsáveis pelo declínio da
permeabilidade, quando comparado aos 10 ppm de PPCA. Além disso, foi verificado
que o aumento da temperatura reduz a quantidade de BaSO 4 depositados, isso
porque a solubilidade do BaSO4 aumenta com o aumento da temperatura. As imagens
de MEV revelaram a formação de cristais de BaSO4 no interior dos poros durante o
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fluxo de água de injeção e formação e, na presença de 500 ppm de DETPMP e PPCA
os cristais formados são menores e em menos quantidade que os cristais formados
na ausência dos mesmos.
Sousa e Bertran (2014) avaliaram o crescimento do cristal de CaCO3 através
do espalhamento de luz estático na presença de quatro inibidores comerciais,
divididos em dois grupos: fosfonatos (EDTMP e DETPMP) e inibidores poliméricos
(PPCA e PVS). As eficiências de inibição seguiram a seguinte ordem:
EDTMP < DETPMP < PVS ≅ PPCA. Além disso, foi possível prever o mecanismo de
inibição dos compostos. Os fosfonatos foram classificados como inibidores de
crescimento, pois foram capazes de inibir o crescimento do cristal, e os inibidores
poliméricos atuaram por meio de ambos mecanismos, pois foram capazes de impedir
e/ou reduzir processo de nucleação e minimizar o crescimento dos cristais de CaCO 3.
As substâncias contendo fósforo, enxofre e nitrogênio apresentam elevadas
eficiências contra incrustação. No entanto, o uso de tais compostos pode gerar
modificações biológicas em seres vivos e, consequentemente, um desequilíbrio
ambiental (Martinod et al., 2009).
No que diz respeito à indústria do petróleo, leis ambientais internacionais e
diretrizes foram postas em prática para restringir o uso e descarte de produtos
químicos potencialmente tóxicos no mar, tornando, assim, a substituição de inibidores
convencionais cada vez mais urgente. Em meados de 1990, uma Conferência do Mar
do Norte em Esbjerg (Dinamarca) e uma publicação do Ministério do Meio Ambiente
norueguês: Política Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável (1996-1997)
iniciaram a ideia de uma política de "descarte zero” (Inches et al., 2006). Desde então,
o objetivo tem sido cumprir essas leis e regulamentos e desenvolver inibidores
ecologicamente corretos, biodegradáveis e de baixa toxicidade, denominados
inibidores “verdes”, para substituir os inibidores convencionais, que causam dano ao
meio ambiente, denominados “não verdes”.
Existem inúmeros relatos na literatura do uso de biopolímeros como inibidores
de incrustação, por exemplo, carboximetil-inulina (CMI), poliaspartato (PAs), poli
(ácido maleico) (PAM), derivados de quitosana, entre outros (Martinod et al., 2009;
Kırboga e Öner, 2012).
Inches et al. (2006) compararam o efeito de inibição estática do sulfato de bário
entre onze inibidores “verdes” e três inibidores comerciais convencionais (“não
verdes”), a fim de definir o mecanismo de inibição desses inibidores verdes a
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temperaturas de 5 ºC e 95 ºC. Segundo seus dados, muitos dos inibidores verdes
estudados apresentam eficiência de inibição à formação de sulfato de bário,
entretanto, exigem concentrações muito elevadas. A temperaturas mais baixas, as
concentrações foram menores. Porém, alguns foram incapazes de inibir em tempos
de residência maiores (~22h), o que não ocorre com os inibidores convencionais,
principalmente no teste a elevadas temperaturas. Os inibidores estudados atuam tanto
na nucleação como no crescimento do cristal.
Euvrard et al. (2011) fizeram a caracterização ótica do crescimento do cristal
de carbonato de cálcio sobre superfície metálica in situ e em tempo real e, assim,
avaliaram o efeito dos inibidores (PAs e PAM) sobre os cristais. Os autores
observaram que ao aplicar o potencial eletroquímico numerosos cristais pequenos
surgiram, espontaneamente, na superfície do eletrodo e, logo em seguida, cresceram
homogeneamente. Na presença dos inibidores verificou-se uma redução significativa
na quantidade desses cristais. E ao adicionar 4 ppm de PMA não foi observado a
formação dos cristais, o que pode estar relacionado a cinética de adsorção que parece
ser rápida o suficiente para bloquear os sítios de crescimento da calcita. Embora o
PAs não bloquei totalmente o crescimento dos cristais é possível observar um atraso
na cobertura da superfície. As imagens de MEV revelaram que a adição do inibidor
reduz fortemente o percentual dos cristais formados, modificam a morfologia e o
diâmetro dos cristais.
A carboximetil-inulina é um derivado da inulina, um polifrutosídeo natural com
uma unidade de glicose reduzida na terminação. A inulina é extraída da raiz da
chicória

e

usada

em

aplicações

alimentícias.

Através

da

reação

com

monocloroacetato de sódio em meio alcalino, grupos carboxilatos são introduzidos no
polissacarídeo (Rosa, 2007).
Martinod et al. (2009) compararam o comportamento de três inibidores “verdes”
(CMI, PAs e PAM) com o inibidor “não verde” comercial (polifosfinoácidocarboxílico –
PPCA) utilizando eletrodeposição. O estudo da cronoamperometria, associada a
deposição, apontou para algumas informações importantes sobre as interações que
ocorrem entre os inibidores e a superfície do metal. O PPCA, PMA e PAs parecem
inibir através da formação de uma película sobre a superfície, mas a CMI não. O PMA
reduz a cinética de deposição do carbonato de cálcio. Dos inibidores verdes, o PMA
demonstrou ser o inibidor mais eficiente, pois a quantidade de depósito, sobre a
superfície metálica, foi menor quando comparado aos demais. Com isso, tem-se que

28

os inibidores verdes apresentam bom desempenho e, suas eficiências se aproximam
do inibidor comercial. Além disso, a discussão aponta para a formação de um filme
sobre a superfície dos cristais, o qual retarda significativamente o crescimento desses
cristais.
Kırboga e Öner (2012) avaliaram a cinética de precipitação de CaCO3 em
solução aquosa na presença de CMI, com diferentes graus de substituição, através
da técnica de composição altamente reprodutível. Os resultados mostraram que o
crescimento dos cristais de carbonato de cálcio foi inibido na presença de CMI, mesmo
em baixas concentrações do polímero (2,5 x10-9 e 25x10-9 mol/L). O aumento no grau
de substituição do polímero, que representa maior número de grupos funcionais
carregados negativamente (carboxilato), favorece a redução da taxa de crescimento
dos cristais de CaCO3, pois proporciona maior adsorção do polímero na superfície dos
cristais, devido ao aumento da densidade de carga superficial.
Amjad e Koutsoukos (2014) testaram uma série de compostos poliméricos
como inibidores de incrustação de carbonato de cálcio e sulfato de cálcio. O poli (ácido
acrílico) (PAA) e poli (ácido maleico) (PMA) foram capazes de inibir ambas
incrustações em concentrações muito baixas (2 ppm). Eles verificaram que a massa
molar média foi um parâmetro importante na determinação da atividade dos inibidores
testados, sendo mais eficazes aqueles com menor massa molar (2000 g/mol). Os
autores relatam em seu trabalho que essa eficiência ainda pode ser retardada por
uma possível formação de sais dos polímeros com os metais alcalinos terrrosos ou a
formação de micelas, se a respectiva concentração em solução exceder

a

concentração micelar crítica.
A quitosana é um biopolímero proveniente da desacetilação da quitina, sendo
esta, após a celulose, considerada o biopolímero mais abundante e largamente
distribuído na natureza, estando presente como elemento estrutural de animais
invertebrados, na maioria dos artrópodes e na parede celular de fungos (Berger et al.,
2011). O Brasil possui grande potencial pesqueiro, sendo considerado o 8º produtor
mundial de camarão, sendo grande parte desta produção comercializados
descascados e descabeçados e esses rejeitos de limpeza, em geral, são descartados
(Assis e Brito, 2008). Com o objetivo de reaproveitar os rejeitos da atividade pesqueira
e, sabendo do baixo impacto ambiental causado pela quitosana, surgem as indústrias
destinadas a conversão de quitina em quitosana, já que esta última apresenta elevado
potencial de aplicação nas indústrias de alimentos, medicina, agricultura e meio
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ambiente. No Brasil, podemos citar como maior produtor de quitosana a empresa
Polymar, a qual fica localizada no nordeste do país. Desta forma, a utilização da
quitosana em diversos setores industriais está voltada ao seu baixo impacto ambiental
como também ao seu baixo custo e ampla disponibilidade, promovendo, assim, um
importante papel sócio-econômico a região brasileira.
A quitosana, por si só, apresenta certa indiferença a íons metálicos. Na prática,
os íons metálicos alcalinos e alcalinos terrosos não são removidos de soluções
aquosas por quitosana (Muzzarelli, 2011). Entretanto, a partir de modificações
químicas do polímero, os derivados obtidos podem apresentar maior capacidade
quelante (Muzzarelli, 2011).
Liang et al. (2004) investigaram o efeito da concentração da carboximetilquitosana sobre a cristalização do carbonato de cálcio, através das técnicas DRX, FTIR e MEV. Os resultados indicaram mudanças na morfologia dos cristais, entretanto,
sem transformação da forma cristalina. A alteração morfológica variou fortemente com
o incremento da concentração de CMQ, passando da forma romboédrica perfeita para
romboédrica irregular, a esférica e, finalmente, a morfologia semelhante do
amendoim, quando a concentração ultrapassa 1000 ppm. A análise de DRX mostra
que todos os cristais formados com ou sem polímero são calcita, o que está de acordo
com os dados de FT-IR. Com isso, o autor afirma que não existe qualquer relação
entre a forma da partícula e a forma de cristal, isto é, partículas romboédrica e
partículas esféricas são todos calcita, embora seja bem conhecido que as partículas
esféricas para o carbonato de cálcio é sempre vaterite. O tamanho das partículas de
CaCO3 reduzem com o aumento da concentração de CMQ,

o que pode esta

relacionado a ligação que ocorreu entre as moléculas de CMQ e os cátions Ca2+.
Wang et al. (2011) avaliaram o efeito conjunto da carboximetil-quitosana e
radiação microondas na remoção de níquel e vanádio em tubulações de transporte do
petróleo bruto. A radiação microondas foi utilizada para simular a temperatura das
tubulaçãoes e, assim, aumentar os movimentos moleculares e estabilizar a estrutura
de compostos orgânicos contendo vanádio e níquel. Os resultados indicaram que a
remoção de níquel e vanádio, a partir do petróleo bruto, utilizando CMQ era mais
eficiente do que usando quitosana, sob as mesmas condições. Desta forma, obtevese eficiências de 69,79% e 93,66% na remoção de níquel e vanádio, respectivamente,
quando

utilizou-se

500

mg/L

de

CMQ.

Os

autores

afirmam

que

a
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carboximetilquitosana se ligou aos metais através dos grupos amina (-NH2) e
carboxilato (-COO-).
Yang et al. (2012) estudaram o efeito do 2-hidroxipropil-3-butoxipropilsuccinilquitosana (HBP-SCCHS) sobre a cristalização do carbonato de cálcio, através
do método de difusão de vapor. Os cristais de CaCO3 foram caracterizados por MEV,
DRX, FT-IR, TGA. A variação da concentração do biopolímero provocou modificações
morfológicas dos cristais. Em baixas concentrações, o inibidor adsorveu lateralmente
nos cristais de carbonato de cálcio, resultando em uma calcita romboédrica com lados
distorcidos. Em altas concentrações, os grupos amina e carboxila do biopolímero
interagiram com os íons cálcio, formando quelatos, que se tornaram parte da
nucleação do CaCO3 e modificaram a sua cristalização.
Guo et al. (2012) prepararam um copolímero inibidor de incrustação modificado
com quitosana, sendo este preparado a partir de anidrido maleico, estireno-sulfonato
de sódio, amida acrílica e quitosana. A caracterização físico-química do copolímero
foi realizada através das técnicas de FT-IR, UV, TGA e DSC. Imagens de MEV foram
obtidas para o inbidor e para os cristais na presença do inibidor. A eficiência de
inibição do copolímero foi avaliado através do método de ensaio estático, variando a
concentração de Ca2 +, HCO3- e do copolímero no meio. Os resultados experimentais
mostraram que o polímero é um excelente inibidor de incrustação de carbonato de
cálcio, chegando a atingir valores de até 95,62%, podendo, ainda, ser utilizado em
sistemas de água com elevadas temperaturas e de alta dureza.

2.2 CORROSÃO

Uma das definições, que conceitua a corrosão de maneira mais ampla,
englobando outros materiais além dos metálicos, é: “a corrosão é a transformação
química de um material através de sua interação eletroquímica ou química com o meio
em que se encontra” (Panossian, 1993).
O material que está sob a ação da corrosão sofre alterações indesejáveis em
sua estrutura por meio de mudanças químicas e desgaste, tornando-o inadequado
para o fim a que se destina (Gentil, 2007). Dessa forma, sabendo-se que a corrosão
é um processo espontâneo e que a indústria moderna apresenta uma demanda
crescente por metais e suas ligas e demais materiais, o estudo deste processo
assume um papel fundamental na sociedade.
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As perdas decorrentes da corrosão têm sido objeto de diversos estudos que
buscam relacioná-las ao produto interno bruto, de modo a permitir uma análise dos
impactos sobre a economia do país (Jambo e Fófano, 2009).
Uma visão geral quanto aos investimentos destinados à minimização da
corrosão é indicada na Figura 6. Em síntese, o gráfico mostra um maior investimento
no desenvolvimento de revestimentos e pinturas, seguido pelas ligas metálicas,
polímeros e inibidores. Enfim, o estudo da corrosão e de seus métodos preventivos é
importante sob diversos aspectos, como na minimização de riscos à vida, danos ao
meio-ambiente e ao patrimônio e diminuição de custos operacionais.
Nos processos de corrosão, os metais reagem com os elementos nãometálicos presentes no meio, particularmente o oxigênio e o enxofre, produzindo
compostos semelhantes aos encontrados na natureza. A necessidade que o material
tem de voltar a sua condição inicial, de menor energia livre de Gibbs é a razão
termodinâmica da espontaneidade do processo de corrosão (Gentil, 2007). A força
motriz para toda reação química é a energia livre e a variação desta energia, ΔG, para
um processo espontâneo é sempre negativa.
A maioria dos materiais metálicos está sujeita a sofrer corrosão. Para entender
o processo em questão e escolher, dimensionar e, por fim, projetar o material mais
adequado à determinada aplicação, torna-se necessária a análise dos seguintes
fatores: tipo do metal (composição química, presença de impurezas, processos de
obtenção, tratamentos térmicos e mecânicos, estado da superfície, forma, união de
materiais, contato com outros metais); meio corrosivo (composição química,
concentração, impurezas, pH, temperatura, teor de oxigênio, pressão, sólidos
suspensos) e condições operacionais a que o mesmo será submetido (solicitações
mecânicas, movimento relativo entre material metálico e meio, condições de imersão
no meio, meios de proteção contra a corrosão, operação contínua e intermitente
(Gentil, 2007).
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Figura 6 – Investimentos destinados aos métodos de prevenção à corrosão

Fonte: (Jambo e Fófano, 2009).

Se tratando de ligas metálicas, o aço carbono é a liga metálica mais utilizada
na construção de estruturas e equipamentos, devido as suas excelentes propriedades
mecânicas. Metalurgicamente, ele é conhecido como sendo uma liga de ferro
contendo de 0,05 a 2% em massa de carbono e outros constituintes, tais como:
manganês, enxofre, fósforo e ainda pequenas quantidades de silício, alumínio e cobre.
O aço, em geral, é predisposto a sofrer corrosão e, por isso, é necessária a aplicação
de um método de prevenção, sendo empregados revestimentos metálicos ou não
metálicos, orgânicos ou inorgânicos. O contato direto com a atmosfera ou qualquer
outro meio contendo oxigênio, água ou umidade, produz no aço carbono uma forma
de corrosão generalizada com a formação de camadas de óxidos, conforme
apresentado na Figura 7. A oxidação é tanto mais intensa quanto mais elevada for a
umidade e a temperatura do ambiente, podendo ainda ser acelerada pela presença
de agentes poluidores, tais como: cloretos, SO2, SO3 e CO2 (Nosier, 2003).
Conforme menção anterior, é importante considerar o meio ao qual o material
é exposto. A atmosfera, os produtos químicos e as águas naturais e até mesmo o solo
são, em maior proporção, contribuintes para o processo corrosivo e, em menor
proporção, os solventes orgânicos, as madeiras, plásticos, dentre outros. O
conhecimento básico de todos os processos que lideram o mecanismo de corrosão é
fundamental para a determinação qualitativa e quantitativa da cinética das reações.
Em adição, as técnicas eletroquímicas são utilizadas para investigar, avaliar e
controlar os processos corrosivos dos metais em diferentes tipos de ataque corrosivo
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(Wolynec, 2003). O material pode ter o seu processo de corrosão acelerado se, além
da atmosfera a que o mesmo estiver exposto, houver uma solicitação mecânica que
atue paralelamente. São vários os tipos de interação: corrosão sob fadiga, com erosão
e cavitação, corrosão sob atrito, fragilização por metal líquido, fragilização pelo
hidrogênio, fendimento por álcali e corrosão sob tensão. Nesta última, a ação
combinada de tensões residuais ou tensões aplicadas com meios corrosivos é
responsável pela deterioração do material, em conseqüência da ação sinérgica da
tensão e do meio corrosivo, ocasionando fratura em um tempo mais curto do que a
soma das ações isoladas de tensão e corrosão. Alguns dos efeitos citados ocorrem
sem que haja uma dissolução anódica do material, ou uma oxidação, capazes de
caracterizar a corrosão propriamente dita (Gentil, 2007). Nesses casos, a deterioração
do material ocorre em conseqüência de fenômenos de natureza física.

Figura 7 – Camadas de óxidos formadas sobre a superfície do metal quando o mesmo é
exposto à umidade

Fonte: (Ferreira, 2002)

As reações eletroquímicas se passam na interface entre o metal e o meio
corrosivo. Elas envolvem a doação ou recebimento de elétrons. Direcionando para o
caso dos metais, pode-se entender que estes cedem, enquanto que o meio corrosivo
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os recebem. A identificação do tipo de corrosão auxilia na determinação do
mecanismo envolvido no processo e também na classificação de medidas
preventivas. Dois mecanismos são os principais, o eletroquímico e o químico. No
primeiro, estão envolvidas reações químicas com transferência de carga ou elétrons
através de uma interface ou eletrólito, gerando corrente elétrica. Já no segundo,
existem reações químicas diretas entre o material metálico, ou não-metálico, com o
meio corrosivo, não havendo geração de corrente elétrica.

2.2.1 Mecanismos de corrosão

Conforme descrito anteriormente, na corrosão eletroquímica, os elétrons são
cedidos em determinada região e recebidos em outra. Três são as etapas principais
deste processo (Gentil, 2007):
a) Processo Anódico – passagem de íons para solução;
b) Deslocamento dos elétrons e íons – Transferência de elétrons das regiões
anódicas para catódicas pelo circuito metálico e a difusão de ânions e
cátions na solução;
c) Processo catódico – recepção de elétrons, na área catódica, pelos íons ou
moléculas existentes.

A intensidade pode ser avaliada tanto pelo número de cargas dos íons que
passam à solução no ânodo como pelo número de cargas dos íons que se
descarregam no cátodo, ou ainda pelo número de elétrons que migram do ânodo para
o cátodo (Gentil, 2007), uma vez que o processo segue a lei de Faraday.
Na corrosão eletroquímica, o meio corrosivo é o grande responsável pelo
aparecimento do eletrólito e, portanto, da oxidação. Como exemplo, tem-se a
atmosfera, na qual o ar contém umidade, sais em suspensão, gases industriais,
poeira, etc. Essa água presente no ar condensa na superfície metálica em presença
de sais e gases do ambiente, formando o eletrólito.
A reação anódica em todo processo de corrosão é a oxidação do metal que
resulta em seu íon. De uma forma geral, tem-se:
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M → Mn+ + ne

(3)

A depender do meio corrosivo, existem diferentes reações catódicas que
podem estar envolvidas no processo de corrosão metálica, por exemplo:
 Evolução do Hidrogênio
2H+ + 2e- → H2

(4)

 Redução do oxigênio em soluções ácidas
O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O

(5)

 Deposição do íon metálico
M+ + 2e- → M

(6)

 Permeação do íon cloreto

A taxa de corrosão de aços em soluções contendo cloreto é iniciada através de
dois mecanismos principais: formação e acumulação de uma camada passiva de
óxido de ferro e destruição parcial desta camada por corrosão localizada, denominada
pitting (Cheng e Luo, 2000).
A natureza do filme passivo formado sobre o metal é atribuída à presença de
Fe3O4 e/ou Fe2O3 (Montemor et al., 2003; Dong et al., 2009). Na presença de cloretos,
o filme passivo é localmente destruído e um processo de corrosão localizada é
iniciado. O mecanismo de ruptura do filme proposto (Jovancicevic et al., 1986), pode
ser de três tipos: deslocamento de adsorção, químico-mecânico e penetração por
migração. O primeiro é responsável pela adsorção do Cl- e simultâneo deslocamento
do O2 da camada passiva. O segundo sugere que os íons Cl- diminuem a tensão
interfacial da superfície, o que resulta na formação de falhas e fendas, enfraquecendo
o filme passivo. E o terceiro envolve a migração de íons cloreto até a superfície
metálica, gerando complexos de ferro, que são facilmente dissolvidos e geram
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hidróxido de ferro (Montemor et al., 2003). As Equações 7 a 9 representam a
sequência de reações (Dong et al., 2009).
Fe+2 + 2Cl- → FeCl2

(7)

FeCl2 + 2H2O → Fe(OH)2 + 2HCl

(8)

Fe(OH)2 + O2 → 2Fe2O3 + 4H2O

(9)

Como já foi dito anteriormente, no mecanismo químico, há reações químicas
diretas entre o material metálico, ou não-metálico, com o meio corrosivo, não havendo
geração de corrente elétrica, ao contrário do mecanismo eletroquímico. Abaixo
seguem exemplos do mecanismo químico.
 Ataque de metais, como níquel, por monóxido de carbono, CO, com
formação de carbonila de níquel, Ni(CO)4, líquido volátil.
Ni (s) + 4CO (g) → Ni(CO)4 (50oC, 1 atm)

(10)

 b) Ataque de metais, como ferro, alumínio e cobre, por cloro em
temperaturas elevadas, com formação dos respectivos cloretos.
M + n/2 Cl2 → MCln

(11)

 Ataque de metais por solventes orgânicos, na ausência de água – caso de
magnésio reagindo com brometo de etila, para obtenção dos reagentes de
Grignard.
Mg + C2H5Br → C2H5MgBr

(12)

Os dois mecanismos citados atendem ao conceito apresentado para a
corrosão, no sentido de que ocorre uma ação química ou eletroquímica do meio
ambiente sobre o material metálico ou não-metálico.
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É importante observar que a corrosão é um fenômeno de superfície e, portanto,
diretamente influenciada pelas condições do meio e da própria superfície metálica,
afetando assim, parâmetros termodinâmicos e/ou cinéticos das reações (Bonato,
2003).
Os fenômenos mais importantes na resistência à corrosão são a polarização e
a passivação. Os fenômenos de polarização, que acompanham os processos
corrosivos, podem ser retardados por uso de inibidores, proteção catódica e
revestimentos, enquanto que os fenômenos de passivação, que conferem ao material
um comportamento de maior nobreza, podem ser acelerados pelo uso de proteção
anódica e modificação no meio corrosivo, como exemplo: o controle de pH (Nunes,
2007).

2.2.2 Inibidores de corrosão

Há décadas que estudos estão sendo desenvolvidos com o objetivo de
minimizar os danos causados pela corrosão. Dentre eles, destacam-se a proteção
catódica, o uso de revestimentos à base de tintas e os inibidores de corrosão.
Segundo (Gentil, 2007) os inibidores de corrosão são substâncias que, quando
adicionadas

ao

meio

corrosivo,

objetivam

evitar,

prevenir

ou

impedir

o

desenvolvimento das reações de corrosão. São utilizados nos diversos segmentos da
indústria, sendo uma de suas aplicações de maior destaque a minimização da
corrosão interna de dutos na indústria de petróleo e petroquímica. Os inibidores de
corrosão são bastante utilizados porque permitem o emprego de material metálico de
construção mais barata, diminuindo o custo do equipamento. Assim, os tubos de aço
com 9 % de Ni, usados nos poços de extração de óleo cru, são substituídos pelos de
aço-carbono, que são mais baratos, quando são adicionados inibidores no meio
(Cunha, 2008).
A ciência da inibição está associada ao conhecimento do sistema
metal/eletrólito/inibidor. Sendo assim, é necessário avaliar individualmente cada um
dos componentes envolvidos. Durante a seleção dos inibidores, deve-se procurar
aqueles que consigam rapidamente formar um filme na superfície do aço, pois assim
o tempo de exposição do duto ao meio, em casos no qual o filme seja removido, é
minimizado e, dessa forma, a vida útil do mesmo aumentada (Ramalho, 2008).
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Os inibidores de corrosão podem ser classificados de acordo com seu
comportamento em: anódicos, catódicos, mistos ou de adsorção, e de acordo com a
sua composição em orgânico e inorgânico.
Inibidores anódicos têm sua eficiência na polarização das regiões anódicas do
metal, devido à formação de um filme aderente, contínuo, insolúvel e de alta
resistividade elétrica sobre a superfície do metal, o que eleva o potencial do metal
para valores mais nobres. Dentre os inibidores anódicos mais conhecidos, tem-se os
cromatos, nitritos, molibdatos, fosfino carboxílicos, fosfono carboxílicos e ortofosfatos
e silicatos.
Os inibidores catódicos agem retardando as reações catódicas, ou seja,
polarizam as regiões catódicas do metal, reduzindo o fluxo de elétrons nestas regiões
e deslocam o potencial para regiões mais negativas. Seus íons metálicos podem
reagir com hidroxilas, formando compostos insolúveis que envolvem a área catódica,
impedindo a difusão do oxigênio e a reação catódica (Uchoa, 2007). Os principais
inibidores catódicos empregados são os íons zinco, polisfosfatos, fosfonatos e azóis.
Os inibidores mistos são formados por misturas de inibidores anódicos e
catódicos, acarretando um efeito sinérgico com a formação de filme protetor sobre o
metal e, de maneira passiva, reduzindo a permeabilidade, e consequentemente, a
penetração de íons cloreto nas partes anódicas.
Os inibidores de adsorção (West, 1965; Gentil, 2007) são assim classificados
porque promovem a formação de um filme protetor sobre as regiões catódicas e
anódicas da superfície metálica, devido ao processo de adsorção entre o inibidor e o
metal (Cardoso, 2005).
Por tratar-se de um processo de adsorção, fatores como a concentração do
inibidor, a temperatura, a velocidade e composição do fluido do sistema, a natureza
da superfície metálica e o tempo de contato entre o inibidor e o metal, são fatores que
determinam a eficiência do inibidor, que está diretamente ligada à sua capacidade de
formar e manter um filme estável sobre a superfície metálica.
Os inibidores de adsorção são compostos orgânicos que possuem insaturações
e/ou grupamentos fortemente polares contendo nitrogênio, oxigênio ou enxofre, cuja
estrutura geralmente possui partes hidrofóbicas e hidrofílicas ionizáveis. Devem ser
solúveis ou facilmente dispersáveis no meio que envolve o metal. Como exemplo, temse as aminas, aldeídos, compostos heterociclos nitrogenados, compostos contendo
enxofre e compostos acetilênicos (Wang et al., 2004).
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A seleção de um inibidor de corrosão é realizada a partir da avaliação de vários
fatores, tais como custo de sua aplicação, causa da corrosão, mecanismo de ação,
condições adequadas de adição e controle. Além desses fatores, é preciso ter
conhecimento da eficiência desse inibidor em um determinado meio corrosivo. Para
isso, são realizados ensaios laboratoriais. Um desses ensaios utiliza princípios
eletroquímicos para avaliação da taxa de corrosão.
Matematicamente, a eficiência de um inibidor pode ser determinada pela
Equação 13 (Wang et al., 2004; Gentil, 2007).

𝜀𝑓 =

𝑇𝑠 −𝑇𝑐
𝑇𝑠

∗ 100

(13)

Onde, f é a eficiência do inibidor (%), Ts é a taxa de corrosão sem inibidor
(mm/ano) e Tc é a taxa de corrosão com inibidor (mm/ano).
Segundo a literatura, as substâncias orgânicas empregadas como inibidores de
corrosão apresentam excelentes resultados, principalmente quando existem
heteroátomos e elétrons em sua estrutura (Wang et al., 2004). Compostos como
aminas, álcoois acetilênicos e compostos heterocíclicos adsorvem muito bem na
superfície do metal, sendo este o passo inicial para um bom processo de inibição
(Zhang et al., 2011). Além desses compostos, existe também os polímeros ou
macromoléculas que funcionam como bons inibidores de corrosão, não apenas pela
presença de grupos funcionais (-OH, -COOH, -NH2, etc) mas também pelo tamanho
das cadeias poliméricas, que favorece a cobertura da superfície metálica (Benchikh et
al., 2009). De acordo com a literatura, os polímeros inibidores de corrosão mais
comuns são os derivados de poliaminas, derivados de polivinilamidas, poliaspartatos
e outros aminoácidos, polianilina, policarboxilatos/ poli (ácidos carboxílicos) e
polissacarídeos (Tiu e Advincula, 2015).
De modo geral, os critérios de seleção de inibidores de corrosão não são
limitados a sua estrutura química, mas também ao seu impacto ambiental, que deve
ser baixo. Devido ao interesse mundial sobre a segurança do meio ambiente, o uso
de produtos químicos tóxicos e operações em que eles sejam gerados têm sido
minimizados (Umoren e Eduok, 2015). Por essa razão, vem-se estudando produtos
naturais como inibidores de corrosão, tais como ácidos orgânicos, vitaminas, extrato
de planta e polímeros naturais solúveis em água (Bello et al., 2010).
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Cheng et al. (2007) relataram a eficiência da carboximetilquitosana-Cu2+ frente
à corrosão de aço-carbono em HCl 1M por perda de massa com variação de
temperatura (entre 298 e 353 K) e técnicas eletroquímicas. Os resultados de perda de
massa revelam que a taxa de corrosão é reduzida na presença de CMQ e que a
eficiência aumenta com o aumento da concentração. As curvas de polarização
mostram que a densidade de corrente de corrosão reduz com o aumento da
concentração de CMQ e que a mesma atua sob controle catódico e anódico, o que a
classifica como inibidor do tipo misto. Os dados de impedância apontam para uma
redução da capacitância da dupla camada elétrica, o que induz uma diminuição da
constante dielétrica local e/ou um aumento da dupla camada elétrica, sugerindo que
as moléculas de inibidor adsorvem na interface metal/solução. Com isso, conclui-se
que o composto apresentou bons resultados de inibição, em torno de 86%, sendo esta
atribuída à adsorção da cadeia polimérica sobre a superfície metálica.
Benchikh et al. (2009) avaliaram a eficiência de um copolímero de anilina em
solução salina de NaCl a 3% como inibidor de corrosão de aço carbono. As técnicas
utilizadas foram a extrapolação da curva de Tafel e a Impedância eletroquímica. Os
resultados mostraram uma eficiência de 70% para a concentração de 100 ppm, o que
está relacionado ao alto grau de cobertura da superfície metálica, conforme
apresentado nos dados da Isoterma de Temkin. Os autores verificaram que a camada
de inibidor sobre a superfície metálica é dependente da velocidade de rotação do
eletrodo, sendo mais efetivo quanto maior for essa taxa. Além disso, verificou-se que
longos períodos de imersão elevam a eficiência de inibição.
Bello et al. (2010) fizeram uma modificação química no amido de mandioca, a
fim de preparar compostos para serem avaliados como inibidores de corrosão de aço
carbono sob condições alcalinas em soluções de NaCl 200 mgL -1. Foram testados
duas espécies: um amido ativado e um amido carboximetilado com dois diferentes
graus de substituição. As propriedades dos inibidores foram avaliadas por meio de
espectroscopia de impedância eletroquímica e a superfície metálica foi caracterizada
por microscopia de força atômica. Verificou-se que os amidos modificados possuem
propriedades inibidoras de corrosão e que o seu nível de proteção depende do tipo e
da quantidade de grupos ativos presentes na molécula. Dessa forma, o amido ativado
apresentou melhor desempenho que o carboximetilado, cuja capacidade de inibição
aumenta com o grau de substituição, devido a uma forte interação iônica entre o amido
ativado e os cátions de Ferro. Através das imagens de AFM, foi possível verificar um
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aumento na espessura da camada inibidora, o que foi responsável pelo maior nível de
proteção proporcionada pelo amido ativado após 24h de imersão.
Fekry e Mohamed (2010) estudaram o potencial de inibição de corrosão da
acetiltiureia quitosana frente a solução corrosiva de H2SO4 0,5 M. Foram utilizadas
técnicas eletroquímicas e imagens de superfície por MEV. Os dados de impedância
eletroquímica revelaram um leve crescimento na resistência quando o tempo de
imersão foi aumentado, o que leva a uma redução na taxa de corrosão com o tempo.
Os autores evidenciaram que a taxa de corrosão aumenta com o aumento da
temperatura ou com a redução da concentração de inibidor. Os valores de resistência
a transferência de carga aumentam com o tempo de imersão, indicando uma ligeira
diminuição na taxa de corrosão do aço com o tempo. Sendo assim, a acetiltiureia
quitosana comporta-se como um bom inibidor de corrosão em solução ácida de H2SO4
0,5M, apresentando uma eficiência de aproximadamente 94,5% para a concentração
de 0,76M.
El-Haddad (2013) investigou a eficiência de inibição da quitosana sob corrosão
do cobre em solução ácida de HCl a 0,5M através de técnicas eletroquímicas. Os
resultados apresentados pela extrapolação da curva de Tafel revelaram um
comportamento de inibidor misto para a quitosana e os dados de impedância
eletroquímica mostraram uma redução na capacitância e um aumento na resistência
com o incremento da concentração de quitosana. A eficiência dessa inibição foi
atribuída à adsorção do biopolímero sobre a superfície metálica, o que está de acordo
com os dados obtidos seguindo o modelo da isoterma de Langmuir. Os átomos de
nitrogênio e oxigênio são os principais sítios ativos que resultam nessa adsorção
sobre a superfície metálica.
El-Haddad (2014) avaliou o efeito de inibição de corrosão da Hidroxietilcelulose
(HEC) em aço carbono 1018 e solução salina de NaCl a 3%. Para a obtenção dos
dados, foram utilizadas as técnicas de voltametria linear, impedância eletroquímica e
microscopia eletrônica de varredura. De acordo com os resultados obtidos, a HEC
comporta-se como um inibidor misto e adsorve espontaneamente na superfície
metálica, seguindo a isoterma de adsorção de Langmuir. Segundo modelo molecular,
o autor propõe que a adsorção se dá através da interação entre os pares de elétrons
não partilhados do oxigênio com os orbitais d não preenchidos do átomo de Ferro,
sendo assim uma interação do tipo HOMO-LUMO.
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Umoren et al. (2015) investigaram o efeito de inibição de corrosão da pectina
para o aço X60 em meio ácido (HCl). O material foi avaliado através do método de
perda de massa, técnicas eletroquímicas, medidas de ângulo de contato com água e
microscopia eletrônica de varredura. Os resultados obtidos mostraram que a pectina
atua como um bom inibidor de corrosão para o aço X60, sendo sua eficiência de
inibição aumentada com o aumento da sua concentração e temperatura do meio. Os
resultados eletroquímicos revelaram que a pectina pode ser classificada como um
inibidor de corrosão misto com controle predominante da reação catódica. Segundo
os autores, o potencial de inibição deste material pode estar relacionado à adsorção
dessas moléculas na interface metal/solução, estando assim de acordo com a
isoterma de adsorção segundo o modelo de Langmuir, que sugere a formação de uma
película protetora sobre a superfície metálica.
A literatura relata o uso de inúmeros derivados de quitosana como inibidores
de corrosão. De modo geral, uma modificação química é realizada na estrutura da
quitosana, a fim de inserir grupos que sejam capazes de aumentar a capacidade de
complexação de íons metálicos (Umoren e Eduok, 2015).

2.3 CARBOXIMETILQUITOSANA E SUAS APLICAÇÕES

A carboximetilquitosana (CMQ) é um polieletrólito derivado da quitosana que
tem despertado interesse significativo de sua utilização numa gama de aplicações,
especialmente na medicina, agricultura e indústria alimentar. Assim como a quitosana,
a CMQ é dotada de atividades bioquímicas, biocompatibilidade, biodegradabilidade,
além de apresentar baixa toxicidade (De Abreu e Campana-Filho, 2009). A grande
atenção dada a quitosana e seus derivados carboximetilados está vinculada,
principalmente, a sua ampla abundância (Jayakumar et al., 2010).
A CMQ pode ser preparada através de uma reação de condensação entre a
quitosana e o ácido monocloroacético, utilizando uma mistura de água e álcool
isopropílico como solvente. Antes de iniciar a reação, um pré-tratamento é realizado
na quitosana adicionando-se hidróxido de sódio 60%, a uma temperatura de 10 °C
(Hjerde et al., 1997; Chen e Park, 2003; Mourya e Inamdar, 2008; Jayakumar et al.,
2010). O esquema de síntese da CMQ é apresentado na Figura 8.
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Figura 8 – Esquema de síntese da carboximetilquitosana

Fonte: (Jayakumar et al., 2010)

Sabe-se que algumas características estruturais desses materiais, tais como
grau de acetilação, grau de substituição e massa molar influenciam diretamente nas
propriedades físico-químicas, tal como solubilidade e, também, nas atividades
fisiológica (Muzzarelli et al., 1994; Mourya e Inamdar, 2008). Embora a quitosana
apresente solubilidade em soluções aquosas com pH inferior a 6,5, ela não pode ser
aplicada em situações onde ocorram variações siginificativas de pH, pois resultará em
uma alteração conformacional que comprometerá a aplicação para qual foi destinada.
Com isso, a modificação química através da carboximetilação torna a quitosana
solúvel em água, numa ampla faixa de pH.
As condições reacionais são determinantes para a solubilidade da CMQ, bem
como o grau de carboximetilação. A literatura descreve que é possível obter produtos
solúveis em água com temperaturas reacionais na faixa de 0 a 10 °C, enquanto que
preparações na faixa entre 20 e 60 °C dão origem a produtos com maior grau de
carboximetilação, mas insolúveis em baixos pH’s (Jayakumar et al., 2010). A razão
dos solventes afeta diretamente a solubilidade do produto. E, ao incrementar a razão
água/isopropanol, ocorre uma redução no grau de carboximetilação e a insolubilidade
aumenta em altos pH’s (Chen e Park, 2003).
Hjerde et al. (1997) relataram que a CMQ pode ser dissolvida numa solução
aquosa ácida, neutra ou básica quando o grau de carboximetilação é maior que 60%.
Enquanto que (Chen e Park, 2003) reconhecem como valor crítico um grau de
substituição entre 0,4 e 0,45 para que a CMQ seja solúvel em água.
A CMQ também apresenta propriedades adsortivas e quelantes que são
favorecidas pela (a) elevada hidrofilicidade, que está relacionada a presença de um
grande número de grupos hidroxila; (b) a quantidade de aminas primárias, que eleva
a atividade dos sítios ativos e (c) a flexibilidade da cadeia, que permite adotar uma
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configuração apropriada para a complexação de íons metálicos (Mourya e Inamdar,
2008). A quitosana é um agente quelante seletivo para metais pesados e de transição,
porém, sua afinidade é limitada para alguns metais alcalinos e alcalinos terrosos,
devido a ausência dos orbitais d e f. No entanto, a presença do grupo -CH2COOH
contribui para as propriedades de quelação, o que permite o uso desse material como
agente de recuperação de metais valiosos, bem como no tratamento de efluentes
contaminados e inibidores de incrustação e corrosão (Jayakumar et al., 2010).
Huang et al. (2007) utilizaram um derivado anfifílico da carboximetilquitosana,
(2-hidroxi-3-butoxi)propil-CMQ (HBP-CMQ), como aditivo no processo de precipitação
do carbonato de cálcio. Foi verificado que esse composto é capaz de interagir com os
íons cálcio, provocando alterações nos processos de nucleação, crescimento do
cristal e morfologia, sendo este último em forma de amendoim, o que sugere uma
agregação de nanocristais de CaCO3. Simultaneamente, a molécula de HBP-CMQ
pode funcionar como estabilizador coloidal para inibidir a sedimentação dos cristais
de CaCO3.
Yang et al. (2010) cristalizaram o carbonato de cálcio na presença de CMQ por
um método de difusão de vapor. As partículas obtidas foram caracterizadas por MEV,
DRX, FT-IR, TGA e o mecanismo de cristalização foi proposto. Segundo os autores,
a CMQ influencia na cristalização devido a forte interação eletrostática entre os grupos
COO- e Ca2+ e sua capacidade de dispersão para nanopartículas de CaCO 3. Os íons
Ca2+ que interagiram com a CMQ servem de sítios ativos para nucleação heterogênea
de nanopartiículas de carbonato de cálcio amorfo (CCA) e, durante esse processo
alguns complexos CMQ-Ca2+ são revertidos a CMQ solúvel em água, o que favorece
a adsorção sobre a superfície do CCA e retarda a transição para nanocristais de
calcita, consequentemente, inibe o crescimento dos cristais.
Em adição as propriedades quelantes, a CMQ apresenta a capacidade de
modular o funcionamento de células, atividade antioxidante, antimicrobiana e
atividade inibitória da apoptose (Mourya e Inamdar, 2008). Com isso, é possível
aplicar esse composto em diferentes áreas, como em liberação controlada de
fármacos, liberação de fármacos com pH responsivos, cosméticos, entre outros
(Jayakumar et al., 2010).

45

3 OBJETIVOS

3.1 OBJETIVOS GERAIS

Avaliar o comportamento da carboximetilquitosana quanto à inibição preventiva
de incrustação e corrosão em tubulações usadas nas instalações de poços de petróleo
da região Nordeste, levando em consideração os parâmetros físico-químicos dos
meio, tais como pH, T, P e força iônica.

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 Síntese e caracterização estrutural e das propriedades físico-químicas da
carboximetilquitosana;
 Avaliação da carboximetilquitosana quanto à inibição dinâmica HTHP (alta
temperatura e alta pressão) de precipitação de carbonato de cálcio e sulfato de
bário;
 Avaliação morfológica, por MEV, dos cristais de carbonato de cálcio e sulfato
de bário na presença e ausência do inibidor carboximetilquitosana;
 Avaliação da carboximetilquitosana quanto à inibição da precipitação de
carbonato de cálcio por cronoamperometria;
 Avaliação do comportamento da CMQ como inibidor de corrosão utilizando
técnicas eletroquímicas: extrapolação da curva de tafel e espectroscopia de
impedância eletroquímica;
 Correlação da eficiência do polímero estudado a sua estrutura química;
 Propor o mecanismo de inibição da carboximetilquitosana para os processos
de corrosão e incrustação, nas condições físico-químicas estudadas.
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4 PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL

Neste capítulo serão apresentados os materiais e métodos utilizados para
caracterizar e avaliar a carboximetilquitosana como inibidor preventivo de incrustação
e corrosão.

4.1 PURIFICAÇÃO DA QUITOSANA
̅ = 3,57 x104 g/mol), obtida da Polymar, seguiu a
A purificação da quitosana (𝑀
metodologia previamente descrita por (Alves et al., 2009), com pequenas
modificações. Cerca de 10 g da amostra foram dispersos em 1,5 L de uma solução de
ácido acético 0,5 M, por 48 h. Em seguida, a solução foi centrifugada a 15000 rpm e
25 °C por 20 minutos. Nesse processo, as impurezas foram deslocadas para o fundo
do tubo e o sobrenadante foi coletado. Foi adicionado NaOH 10% ao sobrenadante
até se alcançar pH 8, para total precipitação da quitosana. Posteriormente,
centrifugou-se o meio a 15000 rpm e 25 °C, por 5 minutos, e o corpo de fundo foi
coletado e solubilizado em uma nova solução de ácido acético 0,5 M (0,5 L), por 24 h,
seguindo a centrifugação e precipitação, nas mesmas condições citadas
anteriormente. Por fim, o precipitado foi submetido a inúmeras lavagens com água
destilada, até se alcançar uma condutividade de 20 μScm-1, e outras lavagens com
mistura água/etanol (80/20, 50/50, 0/100). Em cada caso, foram utilizados 200 mL da
mistura e, finalmente, o sólido foi seco a vácuo, sendo o rendimento final de 72%.

4.2 PREPARAÇÃO E PURIFICAÇÃO DA CARBOXIMETILQUITOSANA

A carboximetilquitosana foi preparada como descrito por (Chen, X.-G. e Park,
H.-J., 2003) , entretanto, com pequenas modificações, tais como temperatura
reacional de 10 °C e razão água/isopropanol (2/8). Cerca de 10 g de quitosana
purificada foram adicionadas à solução alcoólica (água/isopropanol (2/8)), contendo
13,5 g de NaOH. A dispersão foi mantida sob agitação por 1 h, a 10 °C. Em seguida,
adicionou-se 15 g de ácido monocloroacético, dissolvido em 20 mL de isopropanol,
gota a gota. A reação prosseguiu por 4 h, na mesma temperatura. Após esse tempo,
200 mL de solução aquosa de etanol 70% foram adicionados para encerrar a reação.
Em seguida, o precipitado foi lavado com etanol 70–90%, até pH neutro e, por último,
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com etanol PA. O produto obtido foi seco sob pressão reduzida. Para a purificação da
carboximetilquitosana, 1 g de amostra foi suspensa em 100 mL de etanol 80% e 10
mL de HCl 37% foram adicionados. A suspensão ficou sob agitação por 30 minutos,
à temperatura ambiente. Após filtração, o sólido recuperado foi lavado com etanol 70–
90%, seco a vácuo e mantido em dessecador, sendo rendimento de 87%.

4.3 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CARBOXIMETILQUITOSANA

4.3.1 Espectroscopia na região do infravermelho

As análises de espectroscopia na região do infravermelho com transformada
de Fourier foram realizadas em um espectrômetro da Perkin Elmer, utilizando
acessório universal acoplado. A faixa de análise foi de 4000 a 650 cm-1 e foram
realizadas 12 varreduras por amostra.

4.3.2 Ressonância magnética nuclear
Os espectros de RMN de 1H e

13C

para a quitosana e carboximetilquitosana

foram obtidos a 70 °C em um espectrômetro BRUKER AVANCE 400 MHz (para 1H) e
100 MHz (para

13C).

As soluções foram preparadas, individualmente, em

concentrações de 10 mg/mL de quitosana e 20 mg/mL de carboximetilquitosana,
ambos dissolvidos em D2O/HCl (1%) por 24h.

4.3.3 Determinação do grau de substituição

O grau de substituição da carboximetilquitosana foi determinado através de
duas técnicas: RMN 1H, segundo metodologia previamente descrita por (Hjerde et al.,
1997) e titulação condutimétrica.
A titulação condutimétrica, para determinação do grau de substituição da CMQ,
seguiu metodologia descrita na literatura (De Abreu e Campana-Filho, 2009; Bidgoli
et al., 2010). Neste ensaio, 0,1 g de CMQ foi solubilizada em 100 mL de HCl 0,05 M
por 24 h. Esta solução foi titulada, gota a gota, com NaOH 0,1 M. As variações de
condutância foram medidas com um condutivímetro Mettler Toledo.
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4.3.4 Teste de solubilidade em função do pH

A solubilidade em função do pH foi estimada, conforme descrito na literatura
(Sashiwa e Shigemasa, 1999; Chen e Park , 2003; De Abreu e Campana-Filho, 2009),
através da medida de transmitância por espectroscopia UV-Vis, utilizando o aparelho
UV-Vis da Shimadzu. Cerca de 2 mg de amostra foram solubilizados em 10 mL de
solução de HCl 1% por 24 h. O ajuste do pH (1, 3, 5, 7, 9, 11) foi realizado com NaOH
1%. O espectro foi obtido no range de 200 <  < 800 nm, sendo considerado insolúvel
a amostra que apresentou transmitância inferior a 85% em  = 450 nm.

4.3.5 Determinação da massa molar viscosimétrica média

A

determinação

de

massa

molar

viscosimétrica

média

para

a

carboximetilquitosana seguiu a metodologia previamente descrita por (Rinaudo,
2006), utilizando os parâmetros definidos para o polímero percussor, a quitosana. Foi
preparada uma solução aquosa (0,1 M AcOH / 0,02 M NaCl) da carboximetiquitosana,
a uma concentração de 5 g/L, que foi mantida sob agitação constante por 24 horas, à
temperatura ambiente. O solvente e a solução polimérica foram filtrados através de
membrana de acetato de celulose da Millipore, com tamanho de poro de 0,45 μm, sob
pressão reduzida.
As medidas de viscosidade, do solvente e da solução, foram realizadas em um
viscosímetro capilar de vidro tipo Ubbelohde, diâmetro interno 0,36 mm, com diluição
automática. A temperatura de 25 °C foi mantida através de um banho termostatizado
acoplado ao viscosímetro. O equipamento registrou o tempo de escoamento de cada
líquido entre os dois meniscos do capilar. Os valores de tempo de escoamento
corresponderam à média de 3 determinações com variação menor que 0,2%. Foi
utilizado a relação [η] = 3,04 x 10-3 Mv1,26 com o solvente 0,1 M AcOH/0,02 M NaCl a
25 °C para determinação da massa molar média (Rinaudo, 2006). Para se chegar a
viscosidade intrínseca, alguns passos foram seguidos, sendo inicialmente calculado a
viscosidade relativa, (Equação 14), em seguida a viscosidade específica (Equação 15)
e, por fim, a viscosidade reduzida (Equação 16), em cada concentração. Nessa última
curva, fez-se uma regressão linear e o valor do coeficiente linear foi atribuído à
viscosidade intrínseca.
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𝑡

𝑛𝑟 = 𝑡

0

𝑛𝑠𝑝=

𝑡−𝑡0

𝑛𝑟𝑒𝑑=

𝑡𝑜

𝑛𝑠𝑝
𝐶

(14)

(15)

(16)

Onde:
t = Tempo de escoamento da solução polimérica em cada concentração;
t0 = Tempo de escoamento do solvente;
C = Concentração da carboximetilquitosana

4.4 CARBOXIMETILQUITOSANA COMO INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO

4.4.1 Preparação das salmouras
Primeiramente, prepararam-se duas salmouras, uma “catiônica” rica em íons
Ca2+ e outra “aniônica” rica em íons HCO3-, suas composições estão apresentadas na
Tabela 1, as quais correspondem as concentrações iônicas encontradas em uma água
produzida real, de um poço específico da região Nordeste. Em seguida, ajustou-se o
pH das águas para 8.2 com NaOH 1 M e HCl 0.1 M, e as salmouras foram filtradas,
separadamente, através de membrana de acetato de celulose da Millipore com
tamanho de poro 0,45 μm, sob pressão reduzida. Essa composição foi utilizada para
os ensaios de incrustação de carbonato de cálcio.
Outras duas salmouras foram preparadas seguindo o mesmo procedimento
anterior, no entanto, estas continham íons Ba2+ na água “catiônica” e íons SO42- na
água “aniônica”. O pH de ambas foi ajustado para 7.4 e, então, filtradas sob pressão
reduzida. Essa composição, apresentada na Tabela 2, foi utilizada para os ensaios de
incrustação de sulfato de bário e, correspondem, a concentração iônica encontrada
em água produzida real.
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Tabela 1 – Composição das águas auto precipitantes para incrustação de carbonato de cálcio,
simulando água produzida real
Íons

“catiônica”

“aniônica”

Na+ (mg/L)

2231

2231

85

-

Ca2+ (mg/L)

152

-

Mg2+ (mg/L)

33

-

HCO3- (mg/L)

-

1000

K+

(mg/L)

Tabela 2 – Composição das águas auto precipitantes para incrustação de sulfato de bário, simulando
água produzida real
Íons

“catiônica”

“aniônica”

Ba2+ (mg/L)

67

-

-

8

SO42-

(mg/L)

4.4.2 Teste de compatibilidade

Para avaliar a compatibilidade da CMQ com as salmouras auto precipitantes,
seguiu-se procedimento descrito na seção 5 da norma NACE TM0197, onde a
avaliação visual da compatibilidade é verificada. Para isto, 50 mL de salmoura
“catiônica” foi adicionada em um frasco Schott de 100 mL, e 50 mL da salmoura
“aniônica” foi adicionada em outro frasco Schott de 100 mL. A CMQ, sintetizada de
acordo com o procedimento descrito na literatura (Chen e Park, 2003), foi dissolvida
na salmoura “aniônica” nas concentrações de 50, 100, 150, 250, 500 e 1000 mg/L. Em
seguida, todos os frascos foram mantidos em estufa por 1 hora a 70 °C. Passado esse
tempo, as salmouras “catiônicas” e “aniônicas” foram misturadas e fotografadas, a fim
de observar alguma formação de precipitado e/ou turbidez no meio. Essas fotos foram
registradas no tempo de 0, 1, 2 e 24 horas após as misturas das salmouras, sendo as
amostras mantidas estaticamente sob aquecimento de 70 ºC. Esse procedimento foi
seguido para os dois tipos de incrustação (carbonato de cálcio e sulfato de bário).
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4.4.3 Avaliação da eficiência de inibição dinâmica de incrustação

O ensaio para avaliar a mínima concentração efetiva da CMQ como inibidor de
incrustação de CaCO3 e BaSO4 em condições dinâmicas foi realizado com base na
norma NACE TM31105, a qual avalia o desempenho do inibidor de incrustação sob
pressão e temperatura correspondentes as condições reais de poços de petróleo,
utilizando o método de precipitação dinâmica (Dynamic tube block test). De acordo
com a norma o inibidor é considerado aprovado se a amostra, com a dosagem
avaliada, não atingir um diferencial de pressão de 5 psi em um tempo inferior a 3 vezes
o tempo do branco, porém nesse trabalho o inibidor foi considerado eficiente quando
esse diferencial de pressão não ultrapassou 1 psi no tempo mínimo de 3 vezes o
tempo do branco. Para isto, foi utilizado o Dinamic Scale da Scaled Solution Ltda,
seguindo metodologia descrita a seguir. Para incrustação de CaCO3, duas salmouras,
uma “catiônica” com 152 ppm de íons Ca2+ e outra “aniônica” com 1000 ppm de íons
HCO3-, foram injetadas através de bombas de alta pressão (bombas 1 e 2,
respectivamente) em um capilar de 0,8 mm de diâmetro e 1 m de comprimento. Uma
terceira bomba injetou no mesmo capilar uma solução de CMQ solubilizada na
salmoura “aniônica”, e a partir dela, juntamente com a bomba 2, foi dosada a
concentração da CMQ, que variou de 50 a 250 ppm. A vazão total para as três bombas
foi mantida em 10 mL/min, a pressão em 1000 psi e a temperatura em 70 °C. Para a
incrustação de BaSO4, utilizou-se os mesmos procedimentos, entretanto, a salmoura
“catiônica” continha uma concentração de 67 ppm de íons Ba 2+, e a “aniônica” 8 ppm
de íons SO42- , e as concentrações de CMQ avaliadas foram 250, 350 e 500 ppm.

4.4.4 Microscopia eletrônica de varredura

O ensaio feito para observar o estado dos cristais de CaCO3 e BaSO4 em
função da concentração da CMQ foi realizado através de um microscópio eletrônico
de varredura Hitachi Tabletop Microscope. As imagens foram obtidas a partir de um
aumento em 500x. Para esta análise, os cristais foram obtidos através de mistura das
águas “catiônicas” e suas respectivas “aniônicas”, tendo sido a CMQ solubilizada
nesta última em diferentes concentrações. Após a mistura, deixou-se o sistema em
repouso durante 24 horas, em estufa, a 70°C. Passado esse tempo, o sistema foi
resfriado à temperatura ambiente. Em seguida, as salmouras foram filtradas a vácuo
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através de membrana Millipore 0,45 μm. Os cristais retidos na membrana foram
recolhidos para análise por MEV.

4.4.5 Acompanhamento da formação de CaCO3 por cronoamperometria

A fim de acompanhar a formação dos cristais de CaCO3 na presença do inibidor
CMQ, utilizou-se a técnica eletroquímica cronoamperometria, no qual um potencial
fixo é aplicado e a variação de corrente é avaliada em função do tempo. Foi utilizada
uma salmoura “aniônica” contendo 1000 ppm de HCO3- e uma “catiônica” contendo
152 ppm de Ca2+ e uma concentração de 200 ppm da CMQ. O inibidor foi solubilizado
na salmoura “aniônica” e, posteriormente, a salmoura “catiônica” foi adicionada ao
sistema, o volume total de trabalho foi de 25 mL.
Para este ensaio foi adotada metodologia previamente descrita (Ketrane et al.,
2009), na qual utiliza uma célula eletroquímica clássica de três eletrodos, composta
por um eletrodo de referência (Ag/AgCl), Contra eletrodo (Pt) e um eletrodo de
trabalho de disco rotatório de ouro com área 3 mm 2. As medidas foram realizadas
através de um potenciostato/galvanostato AUTOLAB da Metrom. Em todos os estudos
foi aplicado um potencial de -1 V, sob rotação de 250 rpm, por um tempo de 800 s, à
temperatura ambiente (± 25 °C), e os dados da variação de corrente coletados.
Inicialmente, o eletrodo de ouro foi imerso em uma solução de ácido acético 0,5 M por
5 min e, em seguida, lavado com água destilada e seco com papel absorvente. Após
esse procedimento, a superfície do eletrodo foi observada através de um microscópio
ótico. Após a conclusão da cronoamperometria, uma nova fotografia foi registrada, a
fim de avaliar a morfologia do cristal sobre a superfície do eletrodo de ouro. Esse
procedimento foi seguido para as soluções na presença e ausência do inibidor.

4.5

AVALIAÇÃO

DA

CARBOXIMETILQUITOSANA

COMO

INIBIDOR

DE

CORROSÃO ATRAVÉS DE TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS

O ensaio de corrosão seguiu metodologia previamente descrita por (Macedo,
2011), onde uma célula convencional de 3 eletrodos composta por um eletrodo de
trabalho de aço carbono 1020, com área circular de 0,302 cm2, um eletrodo de
referência Ag/AgCl e contra eletrodo de Pt foi utilizada para avaliar o comportamento
da CMQ frente a corrosão causada por uma solução salina com 3,5% de NaCl. Para
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isso, foi utilizado um potenciostato/galvanostato AUTOLAB da Metrom, em que foram
realizadas as técnicas eletroquímicas: Voltametria Linear e Espectroscopia de
Impedância Eletroquímica. Inicialmente, o eletrodo foi pré-condicionado em Potencial
de Circuito Aberto (PCA) por 30 minutos, numa temperatura de ± 25 °C para todos os
ensaios.

4.5.1 Curvas de polarização por extrapolação da reta de Tafel

As medidas de voltametria linear foram realizadas numa faixa de ±100 mV do
PCA com varredura quase-estacionária de 1 mVs-1. A partir da curva de polarização,
foram calculados: a densidade de corrente de corrosão e taxa de corrosão. Com os
valores da corrente de corrosão, foi calculada a eficiência dos inibidores, utilizando-se
a Equação 13.

4.5.3 Espectroscopia de impedância eletroquímica

Os espectros de impedância foram obtidos a partir do potenciostato AUTOLAB
da metrom, equipado com FRA – Frequency Response Analyzer. Foi utilizado o
sistema de três eletrodos. A faixa de frequência utilizada foi de 10 KHz a 100 mHz e
amplitude de 10 mV, numa escala logarítimica com 71 pontos por década. Cada curva
de impedância foi conseguida com resultados representativos face o número de
amostragens, onde para cada experimento foi necessário um tempo relativamente
baixo de aproximadamente 120 minutos. O circuito elétrico equivalente foi estimado a
partir do software EIS Spectrum Analyser, que utiliza o método complexo dos mínimos
quadrados não lineares para aproximar os dados teóricos dos experimentais. A
qualidade do tratamento dos dados experimentais é avaliada por meio de um
parâmetro definido como chi-quadrado, x2, o qual indica uma ótima aproximação
quanto menor for seu valor. Para este estudo, todas as aproximações foram estimadas
com valores na ordem de 10-5 para o x2.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DA CARBOXIMETILQUITOSANA

5.1.1 Espectroscopia na região do infravermelho

Na Figura 9, estão apresentados os espectros de absorção na região do
infravermelho referentes à quitosana (a) e carboximetilquitosana (b). Em ambos
espectros são verificadas bandas correspondentes ao estiramento axial de O-H e NH em 3455 cm-1, estiramento vibracional de C-H em 2867 cm-1 e deformação angular
de N-H em 1598 cm-1 (Chen e Park, 2003; Ge e Luo, 2005; Bidgoli et al., 2010).
Fazendo uma análise comparativa, observa-se o surgimento de novas bandas no
espectro da carboximetilquitosana. A banda em 1741 cm-1 é atribuída ao estiramento
vibracional simétrico C=O do grupo COOH. Em 1411 cm-1, surgiu um sinal referente
ao estiramento vibracional assimétrico do grupo –COO–. O estiramento vibracional CO do grupo CH2COOH deu origem à banda em 1247 cm-1 e 1070 cm-1 (Chen e Park,
2003). Com isso, o espectro de infravermelho confirmou que a carboximetilação foi
bem-sucedida.
Figura 9 – Espectro de absorção na região do infravermelho para: (A) Quitosana; (B)
Carboximetilquitosana

Fonte: (Autora, 2016)
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5.1.2 Ressonância magnética nuclear
Os espectros de RMN 1H da quitosana (A) e carboximetilquitosana (B) estão
apresentados na Figura 10. O deslocamento químico em 1.92 ppm corresponde ao
CH3 do grupo acetamida da quitosana (h). O sinal em 3.04 ppm refere-se ao CH do
Carbono 2 do anel de glucosamina (g). O sinal em 3.61 ppm é atribuído ao hidrogênio
do carbono 2 do anel de glucosamina com o grupo amino substituído (f). De 3.7 a 3.8
ppm, os deslocamentos químicos correspondem aos prótons dos Carbonos C3, C4,
C5 e C6 do anel de glucosamina (e). O hidrogênio ligado a C1 dá origem aos sinais
de 4.6 a 5 ppm, que se refere a unidade acetilada e desacetilada (a, b) (Chen e Park,
2003; De Abreu e Campana-Filho, 2009; Zheng et al., 2011). Segundo a literatura, a
modificação estrutural pode ser confirmada observando-se os sinais correspondentes
aos hidrogênios do grupo carboximetil, que aparecem na faixa de 4.1 a 4.2 (d) (Chen
e Park, 2003).
Na Figura 11 estão apresentados os espectros de RMN 13C da quitosana (A) e
carboximetilquitosana (B). Os picos para a quitosana com deslocamento químico de
97.39, 55.83, 69.98, 76,43, 74.74 e 60.09 ppm são atribuídos a C1, C2, C3, C4, C5 e
C6, respectivamente (Zheng et al., 2011). O pico em 22.13 corresponde ao grupo OCH3 da porção acetilada. A introdução do grupo carboximetil pode ser confirmada com
o surgimento do sinal em 168 ppm, correspondente ao grupo COOH (Hjerde et al.,
1997).
Figura 10 – Espectro de RMN H1 da quitosana (A) e carboximetilquitosana (B), ambos em D2O/HCl
(1:1 v/v) à 70 ºC

Fonte: (Autora, 2016)
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Figura 11 – Espectro de RMN 13C quitosana (A) e carboximetilquitosana (B), ambos em D2O/HCl (1:1
v/v) à 70 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

5.1.3 Determinação do grau de substituição

O grau de carboximetilação pode ser determinado através da titulação
condutimétrica e do espectro RMN 1H.
A curva adquirida, após a titulação condutimétrica, está apresentada na Figura
12. Nesta, são observadas 4 regiões lineares, no qual o cruzamento entre elas fornece
volumes que correspondem ao consumo de íons presentes na solução. Conforme
apresentado na Figura 12, V1 representa o volume de NaOH necessário para
consumir o excesso de HCl; V2 – V1 indica o volume de NaOH necessário para
converter CH2COOH em CH2COO-, que é atribuído ao grupo carboximetil inserido na
cadeia da quitosana; V3 – V2 é o volume de NaOH necessário para neutralizar o NH3+
dos grupamentos amina. A quarta região representa o incremento de condutividade
devido ao excesso de NaOH adicionado à solução. Sendo assim, o grau de
substituição da CMQ foi de 0,55, calculado conforme Equação 17 (Bidgoli et al., 2010).

𝐷𝑆 =

(𝑉2−𝑉1)∗𝐷𝐷
(𝑉3−𝑉2)

Onde, DD corresponde ao grau de desacetilação da quitosana.

(17)
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Figura 12 – Curva de titulação condutimétrica para solução de CMQ 1 g/L

Fonte: (Autora, 2016)

A substituição do grupo carboximetil em 6-O, 3-O e 2-N pode ser determinada
também através de RMN 1H, utilizando o método descrito por (Hjerde et al., 1997).
Para isto foram utilizadas as seguintes equações:

𝑓6 =

(1⁄2)(𝐼𝑑 −𝐼𝑐 )
(𝐼𝑏 +𝐼𝑔 )

𝑓3 = (𝐼

𝑓2 =

𝐼𝑐
𝑏 +𝐼𝑔 )

(1⁄2)(𝐼𝑓 )
(𝐼𝑏 +𝐼𝑔 )

𝐹 = 𝑓6 + 𝑓3 + 𝑓2

(18)

(19)

(20)

(21)

Onde, f6, f3, e f2 são as frações correspondentes as substituições em 6-O, 3-O e 2-N,
respectivamente. F corresponde ao grau de substituição total. Desta forma, obteve-se
0,45 de grau de carboximetilação, o que está próximo ao resultado obtido através da
titulação condutimétrica.
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5.1.4 Teste de solubilidade em função do pH

A pequena modificação no procedimento experimental previamente descrito
(Chen e Park, 2003) favoreceu a solubilidade, pois a CMQ foi solúvel em toda faixa
de pH (Tabela 3), apresentando transmitância de 100% em todas as medidas de UVVis realizadas. Enquanto que a quitosana apresentou transmitância de 100% para pH
inferior a 6 e menor que 85% para pH acima 6 (De Abreu e Campana-Filho, 2009).
Essa solubilidade pode ser atribuída às condições reacionais, pois a literatura revela
que a preparação de CMQ a temperaturas entre 0 e 10 °C dá origem a produtos com
solubilidade em toda faixa de pH (Mourya e Inamdar, 2008), bem como amostras de
CMQ com grau de substituição na faixa entre 0,4 e 0,6 (Hjerde et al., 1997; Chen et
al., 2003).
Tabela 3 – Dados de solubilidade da CMQ (2 g/L) em função do pH, obtido através de UV-Vis, à 25
ºC

Quitosana

pH

CMQ
Transmitância (%)

1

100

100

3

100

100

5

100

100

7

85

100

9

85

100

11

85

100

Transmitância = 100%, indica solubilidade
Transmitância = 85%, indica insolubilidade
Fonte: (Autora, 2016)

5.1.5 Determinação da massa molar viscosimétrica média

A massa molar viscosimétrica média foi obtida através da equação de MarkHouwink-Sakurada (Equação 22). A viscosidade intrínseca ([] = 87,462 mL/g),
̅   foi obtida através da extrapolação gráfica da equação de
utilizada para cálculo da 𝑀
Huggins, conforme apresentado na Figura13. Com os valores de K = 3,04x10-3 mL/g
̅  da CMQ igual a 2,28 x 104 g/mol.
e  = 1,26 (Rinaudo, 2006), obteve-se a 𝑀
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̅ 
[η] = K 𝑀

(22)

Figura 13 – Curva da viscosidade reduzida versus concentração da CMQ, solvente: AcOH 0,1
M/NaCl 0,02 M, à 25 °C

Fonte: (Autora, 2016)

Estudos de polímeros como inibidores de incrustação têm mostrado que seus
desempenhos são fortemente afetados pela massa molar. (Senthilmurugan et al.,
2010), revela que os inibidores de incrustação de baixo peso molecular apresentam
melhor desempenho que de elevado peso molecular.
Amjad e Koutsoukos (2014), avaliaram o desempenho de poli (ácidos acrílicos)
com diferentes massa molar no controle da precipitação de sulfato de bário, sulfato de
cálcio e fosofonato de cálcio. Os resultados destes estudos indicaram que,
especialmente para o PAA (MM 2000), cadeias de baixo peso molecular são mais
eficazmente adsorvido sobre a superfície do material cristalino através de uma forte
interação entre os íons Ca2+ e COO-. Enquanto que, um maior peso molecular dos
polímeros pode alterar o modo de adsorção, pois o bloqueio dos sítios ativos de
crescimento são menores, uma vez que a interação polímero-polímero é preferecial.
Já para co- e terpolímeros contendo o ácido carboxílico, a inibição de precipitação é
maior para massa molar de 20.000. Com isso, a eficiência dos polímeros como inibidor
de incrustação é dependente da composição particular de cada polímero (Amjad e
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Hooley, 1986; Amjad, 1988; Amjad, 1990). Com isso, espera-se que CMQ apresente
bons resultados como inibidor de incrustação e corrosão.

5.2 CARBOXIMETILQUITOSANA COMO INIBIDOR DE INCRUSTAÇÃO

5.2.1 Teste de compatibilidade

Com esse teste é possível determinar se haverá interação química entre o
inibidor e o cátion. Caso haja interação a solução ficará turva e, caso contrário,
permanecerá límpida. Ainda há possibilidade da solução permanecer límpida, porém
com precipitado, e isso indica que o inibidor é compatível, no entanto não é capaz de
impedir a precipitação do sal.
Nas Figuras 14 e 15 estão apresentados os resultados do teste de
compatibilidade entre a CMQ e as águas auto precipitantes de carbonato de cálcio e
sulfato de bário, realizados a 70 °C, respectivamente.
De acordo com as fotografias mostradas na Figura 14, é possível observar que
a CMQ é compatível na faixa de 50 a 250 ppm, porém, foi observada a formação de
precipitado no fundo dos frascos logo após 1 hora de ensaio nas concentrações 50 e
100 ppm. Já nas concentrações de 500 e 1000 ppm, as soluções apresentaram
turbidez, o que sugere incompatibilidade entre a CMQ e as águas auto precipitantes
para formação de CaCO3, provavelmente pela blindagem das cargas do grupo
carboxilato do polímero pelos cátions bivalentes. No entanto, quando a concentração
é de 150 e 250 ppm, o precipitado deixa de existir e a solução apresenta-se límpida,
em todo o ensaio, o que sugere compatibilidade e possível atuação como inibidor na
formação dos cristais de carbonato de cálcio.
Já na Figura 15, é possível observar incompatibilidade entre a CMQ e as águas
auto precipitantes para formação de sulfato de bário, uma vez que as soluções
apresentaram turbidez para todas as concentrações avaliadas. Com isso, sugere-se
que a CMQ não seja um bom inibidor para a precipitação de sulfato de bário.
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Figura 14 – Teste de compatibilidade entre a CMQ e as salmouras auto precipitantes para formação
de carbonato de cálcio, à 70 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

Figura 15 – Teste de compatibilidade entre a CMQ e as salmouras auto precipitantes para formação
de sulfato de bário, à 70 ºC

Fonte: (Autora, 2016)
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5.2.2 Avaliação da eficiência de inibição dinâmica de incrustação

A avaliação de eficiência de um inibidor de incrustação em condições
dinâmicas, ou seja, durante o fluxo dos fluidos, pode ser feita através do
acompanhamento do diferencial de pressão durante o encontro das águas
incompatíveis na presença do inibidor. Na Figura 16 é mostrado o resultado obtido
com ensaio realizado com as salmouras auto precipitantes para formação de CaCO 3
e o inibidor CMQ, avaliadas em diversas concentrações, na temperatura de 70 °C e
1000 psi. Pela Figura 16, pode-se observar que o branco precipita após 15 minutos
de ensaio, pois nesse tempo o diferencial de pressão ultrapassa 1 psi. Ao se adicionar
50 ppm de CMQ, esse tempo de precipitação é deslocado para aproximadamente 50
minutos, o que indica a existência de uma certa atuação da CMQ frente a precipitação
de CaCO3. Quando essa concentração é elevada, verifica-se que o inibidor se mostra
ainda mais eficiente. E a partir da concentração 100 ppm, o diferencial de pressão é
inferior a 1 psi após 1 hora de teste, porém, não é possível definir essa como a mínima
concentração efetiva (MCE), pois ao final do teste é evidenciado um leve aumento no
diferencial de pressão, o que pode estar relacionado à precipitação de cristais de
CaCO3 no interior do tubo teste. Com o aumento da concentração de polímero,
verifica-se que esse aclive é minimizado, chegando ao momento onde se tem um
diferencial de pressão constante do início ao fim (nas concentrações de 170 a 250
ppm). Dessa forma, seria razoável definir 170 ppm como a mínima concentração
efetiva, pois o comportamento é similar para as concentrações superiores. Dados da
literatura mostram MEC de 15 ppm para copolímeros de ácido maleico
(Senthilmurugan et al., 2010), mas não se pode comparar aos resultados obtidos
nesse trabalho, pois as condições experimentais são distintas.
Na Figura 17 está apresentado o resultado obtido para o ensaio de eficiência
dinâmica com as águas auto precipitantes de BaSO4. Pode-se observar que na
ausência de inibidor (branco), ocorre precipitação do sal em 5 minutos de análise. Ao
se adicionar o inibidor CMQ, esse tempo de precipitação é elevado para 20 minutos
na concentração de 250 ppm e, aproximadamente, 10 minutos para as demais
concentrações.
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Figura 16 - Eficiência de inibição dinâmica de precipitação de CaCO3, à 1000 psi e 70 °C

Fonte: (Autora, 2016)

O perfil das curvas é característico de incompatibilidade entre o inibidor e as
águas auto precipitantes de BaSO4, pois em poucos minutos, mesmo na presença do
polímero, ocorre aumento de inclinação acentuado, semelhante ao branco. Além
disso, o diferencial de pressão ultrapassa rapidamente a marca de 1 psi. Dessa forma,
esses dados são concordantes com os obtidos através do teste de compatibilidade,
que demostrou incompatibilidade da CMQ com as águas auto precipitantes de BaSO4
em todas as concentrações testadas. Com isso, é possível sugerir que a CMQ não foi
capaz de atuar sobre a nucleação e/ou crescimento do cristal de BaSO 4.
Figura 17 - Eficiência de inibição dinâmica de precipitação de BaSO 4, à 1000 psi e 70 °C

Fonte: (Autora, 2016)
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5.2.3 Microscopia eletrônica de varredura

As imagens de MEV, apresentadas nas Figuras 18 e 19, são referentes ao
precipitado de CaCO3 e BaSO4, respectivamente, coletados após o ensaio de
compatibilidade. Na Figura 18 (a), pode-se observar uma estrutura cristalina bem
definida em forma de agulhas e cubos. Segundo a literatura, essa estrutura é obtida
quando se trabalha com temperaturas na faixa de 70 °C e são definidas como
carbonato de cálcio na forma de vaterita e calcita (Yang et al., 2010). Ao se observar
as imagens da Figura 18 (b e c), se verifica uma modificação na estrutura do cristal.
Na Figura 18 (b), tem-se uma visão geral dos cristais na presença de 170 ppm de
CMQ (mínima concentração efetiva determinada pelo teste de eficiência dinâmica),
onde em alguns pontos é possível observar aglomerados, formando imagens
semelhantes a flores (círculos vermelhos). Em outros pontos, são verificadas as
arestas dos cubos totalmente deformadas. A Figura 18 (c) evidencia a deformação
dessas arestas. Sendo assim, sugere-se que a CMQ provoca uma deformação
morfológica na estrutura do cristal, o que dificulta o empacotamento organizado
desses cristais e, consequentemente, minimiza a incrustação por CaCO 3.
Segundo Yang et al. (2010), a CMQ influencia na cristalização de CaCO3
através de uma forte interação eletrostática entre os íons Ca +2 e o grupo COO- e,
assim, possibilita a formação de nanopartículas de CaCO3. Os íons Ca+2, que
interagem com a CMQ, servem de sítios ativos para nucleação heterogênea de
nanopartículas de carbonato de cálcio amorfo e, durante o processo de nucleação, os
complexos CMQ/Ca+2 revertem-se em CMQ solúvel em água e, rapidamente, algumas
dessas moléculas de CMQ adsorvem na superfície das nanopartículas de CaCO 3
amorfa, impedindo o crescimento do cristal (Yang et al., 2010). Outra possibilidade de
interação favorável a essa inibição é a do grupamento amina, presente na estrutura
da CMQ, com o íon Ca2+, pois no pH em estudo a amina primária possui um par de
elétrons livres que pode se ligar com o cálcio.
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Figura 18 – Imagens de MEV obtidas após ensaio de compatibilidade entre as salmouras auto
precipitantes para formação de CaCO3, à 70 ºC. (a) Carbonato de cálcio na ausência de CMQ; (b e c)
Carbonato de cálcio na presença de 170 ppm de CMQ

Fonte: (Autora, 2016)

As imagens apresentadas na Figura 19 referem-se ao MEV de BaSO4 na
ausência e presença da CMQ, e estão de acordo com a literatura para sua
precipitação à 70 °C (Peyvandi et al., 2012). Pode-se perceber que a adição de CMQ
no sistema não provocou mudanças significativas na morfologia do cristal de BaSO 4,
pois as imagens são aparentemente idênticas tanto para o Branco (ausência de
inibidor) como para as que contêm 250 e 500 ppm de CMQ. No entanto, é perceptível
um leve aumento no tamanho do cristal quando o inibidor é adicionado, mas isso não
é suficiente para justificar uma mudança morfológica associada à atuação da CMQ
como inibidor de incrustação de BaSO4. Com isso, os resultados obtidos nos testes
de compatibilidade e eficiência dinâmica são condizentes com o MEV, pois, nas três
análises, não foram encontrados indícios de inibição a incrustação de sulfato de bário.
Sendo assim, a CMQ não atua como inibidor de incrustação de BaSO 4. Segundo a
literatura, alguns inibidores “verdes”, geralmente polímeros, que atuam na
precipitação de CaCO3 podem não atuar na precipitação do BaSO4, provavelmente,
devido às características físico-químicas desse cristal, que dificultam a interação, bem
como o tempo de residência do teste (Inches et al., 2006).
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Figura 19 – Imagens de MEV obtidas após ensaio de compatibilidade entre as salmouras auto
precipitantes para formação de BaSO4, à 70 ºC. (a) BaSO4 na ausência de CMQ; (b) BaSO4 na
presença de 250 ppm de CMQ e (c) BaSO4 na presença de 500 ppm de CMQ

Fonte: (Autora, 2016)

Outro fator que pode ter contribuído para a má atuação da CMQ,
provavelmente, é o pH da solução (7.2). Nesse pH, os íons sulfato têm maior atividade
que os íons carboxilato presentes na CMQ e, assim, a interação entre do Ba 2+ com
SO42- será mais efetiva que a do Ba2+ com os grupos carboxilato da cadeia polimérica,
favorecendo a cinética de precipitação do BaSO4. Apesar dos policarboxilatos serem
inibidores eficazes em uma gama de pH, é necessário que sua forma aniônica esteja
disponível, o que ocorre em altos valores de pH. Logo, se o pH da solução for favorável
à forma protonada do polieletrólito, sua eficiência pode diminuir significativamente
(Van Der Leeden e Van Rosmalen, 1995; Füredi-Milhofer e Sarig, 1996). Os ácidos
carboxílicos apresentam pKa na faixa de 3 a 5 e as aminas primárias na faixa de 6,8
e 7,8. Isso sugere que, em pH 7.2, a maioria dos grupos carboxilato presentes na
CMQ esteja na sua forma aniônica e cerca de 50% dos grupamentos amina estejam
na forma protonada, ou seja, cerca de 50% dos grupamentos amina restantes
possuem ainda um par de elétrons disponível, que poderia reagir com os íons Ba2+.
Já o hidrogenossulfato apresenta pKa próximo a 2, e isso permite que estes estejam
ainda mais fortemente ionizados em pH 7.2. Dessa forma, com esses valores de pKa
dos compostos e pH do meio (7.2), propõe-se que o grupo sulfato apresente maior
atividade

que

o

grupo

carboxilato

e

amina,

provenientes

da

CMQ

e,

consequentemente, irá interagir mais rapidamente com o cátion Ba 2+. Além disso,
existe a teoria de Pearson, que trata da preferência que alguns ligantes tem em reagir
com alguns metais, os quais são denominados de ácidos e bases duros e macios.
São considerados ácidos duros os íons metálicos, que incluem os alcalinos, alcalinos
terrosos, os íons de alto estado de oxidação e espécies de baixa eletronegatividade e

67

pequeno tamanho. Bases duras são aquelas espécies que doam elétrons, possuem
alta eletronegatividade e tamanho pequeno. Ácidos macios são aquelas espécies de
tamanho grande, com baixo estado de oxidação, de média eletronegatividade e baixa
polarizabilidade. E bases macias são espécies que recebem elétrons, possuem baixa
eletronegatividade e alta polarizabilidade e tamanho grande. Com isso, ácido duro
liga-se à base dura e ácido macio liga-se à base macia, mas esse conceito é relativo,
pois numa mesma família um metal pode apresentar maior dureza que outro sendo
preferencial a ligar-se a uma base de maior dureza. Dessa forma, a preferência do
Ba2+ em se ligar ao sulfato e não ao carboxilato pode ser atribuída ao fato do sulfato
ser uma base mais dura que o carboxilato.
Com isso, a Figura 20 resume as possíveis interações que ocorrem nos meios
que contêm a CMQ e os cátions Ca2+ e Ba2+, separadamente. No primeiro caso,
sugere-se uma interação eletrostática entre os grupos carboxilatos e o par de elétrons
livres presentes na CMQ e o íon Ca2+, que favorece a adsorção da CMQ sobre o
cristal, inicialmente formado e, consequentemente, sua deformação. Já no segundo
caso, a interação preferencial é entre o íon Ba2+ e o ânion SO42- devido aos valores
de pKa e maior dureza do íon sulfato.
Figura 20 – Esquema representativo das possíveis interações que ocorrem nos meios que contêm
CMQ e os cátions Ca2+ e Ba2+

Fonte: (adaptado Yang et al., 2012)
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5.2.4 Acompanhamento da formação de CaCO3 por Cronoamperometria

As curvas de cronoamperometria exibidas na Figura 21 foram obtidas após 10
minutos de imersão do eletrodo de ouro, à velocidade de 250 rpm e aplicação de
potencial de -1V vs Ag/AgCl (Ketrane et al., 2009), em solução salina contendo Ca2+
e HCO-3, na presença e ausência de inibidor CMQ. De acordo com a Figura
apresentada, é possível observar uma redução acentuada da corrente catódica com
o tempo, devido à formação dos cristais de CaCO3 que cria uma barreira física contra
a difusão do oxigênio. Como esperado, a presença do inibidor CMQ a 200 ppm
dificulta a formação dos cristais de carbonato de cálcio, consequentemente, a variação
na corrente catódica é minimizada. Dessa forma, verificou-se que a precipitação de
CaCO3, na ausência do inibidor deu início ao bloqueio da superfíce do eletrodo em
100 s, enquanto que na presença do inibidor esse tempo foi bem maior, ou nem
atingido, uma vez que a deterioração da corrente catódica não é observada.
A morfologia das amostras de deposição dos cristais de CaCO3 foram
verificadas na ausência e na presença do inibidor após 10 minutos de análise e estão
representadas na Figura 22. A Figura 22(a) representa a superfície do eletrodo, a
Figura

22(b)

representa

a

superfície

do

eletrodo

após

o

ensaio

de

cronoameperometria na presença da água auto precipitante de CaCO 3 e a Figura
22(c) representa a superfície do eletrodo após o ensaio de cronoameperometria na
presença da água auto precipitante de CaCO3 e 200 ppm de CMQ. Verifica-se uma
completa deposição para o branco e uma deposição parcial na presença do inibidor.
Conforme foi visto através do MEV, a CMQ provoca deformação no cristal de CaCO 3,
dando origem a estruturas cristalinas irregulares com aspecto de flores. O mesmo se
confirma após o ensaio de cronoamperometria. Com isso, a eficiência da CMQ em
prevenir a incrustação por CaCO3 é comprovada novamente.
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Figura 21 – Curvas de cronoamperometria obtidas com eletrodo de ouro, a 250 rpm, em salmoura de
carbonato de cálcio, à 25 ºC, na ausência e na presença de 200 ppm de CMQ

Fonte: (Autora, 2016)

Figura 22 – Micrografia obtida da superfície do eletrodo de ouro após realização do ensaio de
cronoamperometria sob aplicação de -1V de potencial em salmoura de CaCO3, à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

5.3

AVALIAÇÃO

DA

CARBOXIMETILQUITOSANA

COMO

INIBIDOR

DE

CORROSÃO ATRAVÉS DE TÉCNICAS ELETROQUÍMICAS

5.3.1 Curvas de polarização por extrapolação da curva de Tafel

A Figura 23 mostra as curvas de polarização obtidas com o eletrodo de aço
AISI 1020 em meio salino com diferentes concentrações do inibidor CMQ, a uma
velocidade de varredura de 1 mV/s. É possível observar um deslocamento no
potencial de corrosão pela adição da carboximetilquitosana ao meio, indicando que o
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polímero apresenta forte potencial de inibição de corrosão por cloreto. O potencial de
corrosão do branco (solução salina) foi de -501 mV. Quando se adicionou 10 ppm de
CMQ, esse potencial foi deslocado para -484 mV, e a cada aumento de concentração,
esse potencial foi deslocado para regiões mais positivas, chegando a -444 mV para a
concentração de 80 ppm, o que sugere um comportamento anódico. A partir dessas
curvas, foi possível estimar, através da extrapolação da curva de Tafel, os parâmetros
eletroquímicos relacionados a esse sistema, tais como densidade de corrente e taxa
de corrosão, que estão apresentados na Tabela 4. Os dados obtidos indicaram que a
taxa de corrosão reduz com o aumento da concentração da CMQ no sistema,
chegando a ser 8 vezes menor que o branco para a concentração máxima de inibidor.
A corrente de corrosão também é reduzida com o aumento da concentração de
inibidor, sugerindo assim a formação de uma camada protetora que dificulta a
permeação de íons através da dupla camada elétrica, a fim de atingir a superfície
metálica. Com isso, deduzimos que a CMQ apresenta uma boa atuação como inibidor
de corrosão.
Figura 23 – (a) Curvas de polarização obtidas com o eletrodo de aço AISI 1020 em NaCl 3,5% na
presença e na ausência de diferentes concentrações do inibidor CMQ, à 25 ºC.  = 1 mV/s. (b) Curva
do potencial de corrosão em função da concentração de CMQ
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Fonte: (Autora, 2016)
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Tabela 4 - Parâmetros eletroquímicos adquiridos a partir da extrapolação de Tafel para os processos
de aço carbono 1020 na presença da carboximetilquitosana, à 25 ºC
Substância

Concentração

Ecorr

Icorr

TC

(ppm)

(mV)

(A/cm2)

(mm/ano)

0

-501

2.604

8,258e-3

10

-484

2.102

4,070e-3

20

-472

1.579

3,024e-3

40

-467

0.468

1,501e-3

80

-444

0.458

1,191e-3

Solução Salina

CMQ

Fonte: (Autora, 2016)

Os dados apresentados na Tabela 5 referem-se ao grau de cobertura da
superfície metálica e a eficiência da CMQ como inibidor de corrosão.
O cálculo do grau de cobertura () e eficiência () foram realizados a partir da
Equação 23 (Wang et al., 2004; Zhang et al., 2011).

𝜀 (%) = 𝜃 ∗ 100 =

𝑇𝑠 −𝑇𝑐
𝑇𝑠

∗ 100

(23)

Onde, Ts é a taxa de corrosão sem inibidor, Tc é a taxa de corrosão com o inibidor.
Verifica-se que os valores correspondentes ao grau de cobertura do metal elevam-se
com o aumento da concentração da CMQ, o que sugere uma possível adsorção da
substância química na superfície metálica.
Tabela 5 – Dados relativos à eficiência ( e grau de cobertura ( do inibidor CMQ obtidos por
extrapolação da curva de Tafel, à 25 ºC
Substância

C (ppm)

C (M)



C (M)/

 (%)

10

4,386e-7

0,507

8,6508e-7

50,71

20

8,772e-7

0,521

1,6836e-6

52,07

40

1,754e-6

0,818

2,1447e-6

81,82

80

3,508e-6

0,855

4,1038e-6

85,57

CMQ

Fonte: (Autora, 2016)

A fim de obter maiores informações sobre o modo de adsorção da CMQ na
superfície metálica, os dados adquiridos a partir da extrapolação da curva de Tafel
foram testados por diversos modelos, sendo a melhor correlação alcançada com a
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isoterma de Langmuir. Segundo essa isoterma,  está relacionado à concentração
através da Equação 24 (El-Haddad, 2014).
𝜃
𝜃−1

= 𝑘𝑎𝑑𝑠 𝐶

(24)

Rearranjando, tem-se:
𝐶
𝜃

=𝐶+𝐾

1

(25)

𝑎𝑑𝑠

Onde C é a concentração do inibidor e  é a fração da superfície coberta.
A Equação 25 prevê uma linearidade entre os valores de C/e C. Sendo ΔGads
a energia livre de adsorção e 𝑘𝑎𝑑𝑠 a constante de equilíbrio de adsorção, é possível
calcular essa energia através da Equação 26 (Abdallah et al., 2006; El-Haddad, 2014).
Esses parâmetros foram calculados e estão descritos na Tabela 6.
1

𝑘𝑎𝑑𝑠 = 55,5 𝑒𝑥𝑝(−∆𝐺⁄𝑅𝑇)

(26)

A curva de adsorção da CMQ para o aço carbono 1020 em solução salina NaCl
3,5% está apresentada na Figura 24. De acordo com a figura, é possível perceber
uma linearidade entre C/ e C. E a curva de regressão linear apresenta r2 = 0,9904,
sendo esta uma ótima correlação.
Tabela 6 – Dados relativos à constante de adsorção (kads) e energia livre de Gibbs (ΔGads) do inibidor
CMQ obtidos por extrapolação da curva de Tafel, à 25 ºC
Substância
CMQ

kads

ΔGads

(M-1)

(KJ/mol)

1,8219e6

-45,666

Fonte: (Autora, 2016)
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Figura 24 – Isoterma de adsorção segundo modelo de Langmuir e curva de correlação obtidas pela
extrapolação de Tafel para as diferentes concentrações de CMQ em aço carbono 1020 e NaCl 3,5%,
à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

Para que um inibidor de corrosão apresente boa adsorção e, assim, promova
uma boa inibição, é preciso que este seja aderido espontaneamente à superfície
metálica. Como a espontaneidade é determinada pelo valor de Gads, que deve ser
menor que zero, pode-se concluir que a CMQ adsorve espontaneamente sobre a
superfície metálica, uma vez que o valor de ∆G é de -45,666 KJ/mol. A presença de
grupos -COO- e –NH2 na estrutura química da CMQ pode ter favorecido as interações
com os íons metálicos (Fe2+), promovendo uma forte a adsorção do inibidor na
superfície metálica e, consequentemente, uma eficiência de inibição à corrosão de
85%, para a concentração 80 ppm do inibidor, uma vez que apresenta elevado valor
da Kads = 1,8219e6.
Segundo Wang et al. (2004); Hu et al.(2010) quando o valor absoluto de Gads
encontra-se abaixo de 20 KJ mol-1, ocorre um processo de fisissorção; e um valor
absoluto de Gads acima de 40 KJ mol-1 indica um processo de quimissorção, e entre
os dois valores há os dois processos. Dessa forma, pode-se inferir que a CMQ segue
o mecanismo de quimissorção, uma vez que o valor de Gads é -45,666 KJ mol-1. Com
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isso, é sugerido um compartilhamento ou transferência de moléculas orgânicas para
a superfície metálica formando uma ligação tipo coordenada.
5.3.2 Espectroscopia de impedância eletroquímica

O diagrama de Nyquist apresentado na Figura 25 é típico para um sistema de
corrosão de aço carbono em solução de NaCl a 3,5% (Li et al., 2011; El-Haddad,
2014). Embora não seja formado um semicírculo perfeito, é possível observar que a
adição da CMQ provoca a formação de um arco mais capacitivo, comparado à curva
da solução salina (em preto), o que induz a um aumento de diâmetro do arco.
Sabendo que o cruzamento da curva com o eixo X (Z r) fornece dados de
resistência à polarização, pode-se dizer que a relação entre aumento de diâmetro e
resistência à polarização é direta. Sendo assim, a CMQ aumenta a resistência de
polarização com o incremento da concentração. Para todas as concentrações
estudadas, evidencia-se um único arco capacitivo, o que sugere a existência de uma
única constante de tempo, mas é possível a existência de outras, sendo que os
semicírculos são dependentes da razão entre elas. Dessa forma, se há predominância
de uma das constantes, certamente haverá distorções ou sobreposições de espectros
e, portanto, somente um arco capacitivo será observado no diagrama de Nyquist
(Mirapalheta, 2005).
Figura 25 – Diagrama de Nyquist obtidas com o eletrodo de aço AISI 1020 em NaCl 3,5% na
ausência e na presença de diferentes concentrações do inibidor CMQ, à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)
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As curvas de Bode (Log vs Log Z) estão apresentada na Figura 26, para as
diferentes concentrações estudadas. Essas curvas mostram que a adição do inibidor
não ocasionou um deslocamento significativo para uma região de maior impedância
quando comparadas a curva do eletrólito, porém observa-se um leve acréscimo na
resistência de polarização do aço carbono 1020 com o aumento da concentração de
CMQ, sendo o maior deslocamento atingido quando se utiliza a concentração de 80
ppm, o que sugere uma maior adsorção na superfície metálica.
O cruzamento da reta, que determina a inclinação da curva, com Log  = 0
fornece a capacitância da dupla camada elétrica através da Equação 27 (Wolynec,
2003):

|𝑍| =

1
𝐶𝑑𝑙

(27)

Sendo possível extrair dessa curva os dados referentes à resistência da
solução eletrolítica (Re) e resistência à polarização (Rp). A diferença entre essas duas
fornece a resistência de transferência de carga (Rtc).
A resistência de transferência de carga (Rtc) e a capacitância da dupla camada
elétrica (Cdl) obtidas experimentalmente após o tratamento dos dados com software
específico estão apresentadas na Tabela 7. Evidencia-se que a adição da CMQ
provoca um aumento na resistência de transferência de carga e como consequência
uma redução na capacitância da dupla camada elétrica. Esses baixos valores de Cdl
podem estar associados a um aumento na espessura da dupla camada elétrica
(Zhang et al., 2011), sugerindo que as moléculas do inibidor adsorvem na interface
metal/solução.
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Figura 26 – Diagrama de Bode (Log  vs Log |Z|) obtidas com o eletrodo de aço AISI 1020 em NaCl
3,5% na ausência e na presença de diferentes concentrações do inibidor CMQ, à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

Tabela 7 – Dados da resistência à transferência de carga (Rtc) e da capacitância da dupla camada
elétrica (Cdl) para a CMQ após o tratamento dos dados experimentais
C (ppm)

Rtc (Ωcm2)

Cdl (µF/cm2)

0

67,74

0,142

10

110,07

0,0921

20

117,39

0,0871

40

146,21

0,0708

80

210,68

0,0500

Fonte: (Autora, 2016)

As curvas de Bode (Log vs ) para CMQ nas diferentes concentrações estão
apresentadas na Figura 27. É possível observar a existência de duas constantes de
fase quando se adiciona a CMQ, pois o diagrama evidencia dois picos distintos. O
primeiro pico, localizado na região de baixa frequência, pode ser atribuído à interação
metal/eletrólito, sendo possível observar que o incremento na concentração de CMQ
eleva o ângulo de fase, o que contribui para uma maior proteção do metal. Já o
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segundo pico, região de alta frequência, pode indicar uma maior resistência do aço,
associado ao processo de adsorção do filme.
O ponto máximo da curva está relacionado à resistência de polarização,
segundo a Equação 28, (Wolynec, 2003). Por essa equação, se Rp (resistência de
polarização) for aumentada e Re (resistência da solução) for mantida constante, máx
irá aumentar. Sendo assim, percebe-se que a concentração de 80 ppm apresenta
maior resistência de polarização e, provavelmente, maior poder de adsorção,
comparada as demais concentrações, tornando, assim, o aço mais protegido.

𝜃𝑚á𝑥 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 2

𝑅𝑝

(28)

√𝑅𝑒 (𝑅𝑒 +𝑅𝑝 )

Figura 27 – Diagrama de Bode (Log vs ) obtidas com o eletrodo de aço AISI 1020 em NaCl 3,5%
na ausência e na presença de diferentes concentrações do inibidor CMQ, à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)

Os espectros de impedância foram analisados pelo ajuste de um circuito
elétrico equivalente, utilizando o Software EIS Spectrum Analyser. O mesmo encontrase representado na Figura 28. A CMQ seguiu o mesmo mecanismo de atuação para
todas as concentrações estudadas. Dessa forma, tem-se que R1 representa a
resistência da solução, CPE1 a capacitância da dupla camada elétrica, R2 a
resistência de transferência de carga e Ws1 a resistência de difusão linear semi-finita
(Warburg).
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Figura 28 – Circuito elétrico equivalente proposto para validação das curvas de impedância do
sistema em estudo. R1 = resistência da solução, CPE1 = capacitância da dupla camada elétrica, R2 =
resistência de transferência de carga e Ws1 = resistência de difusão linear semi-finita

Fonte: (Autora, 2016)

A partir dos dados de Rtc apresentados na Tabela 7, foi possível calcular o grau
de cobertura () e a eficiência () da CMQ, através das Equações 29 e 30,
respectivamente (Abdallah et al., 2006; El-Haddad, 2014). A Tabela 8 relaciona a
eficiência com as diferentes concentrações avaliadas.
𝑅0

𝜃 = 1 − 𝑅𝑡𝑐

(29)

%𝜀 = 𝜃 ∗ 100

(30)

𝑡𝑐

0
Onde, 𝑅𝑡𝑐
e 𝑅𝑡𝑐 correspondem à resistência de transferência de carga sem e com

inibidor, respectivamente.
A CMQ apresentou eficiência máxima 67,8% para a concentração de 80 ppm,
o que está de acordo com os valores de Rtc, que são aumentados com o incremento
da concentração. Esse resultado indica que as moléculas de inibidor têm a capacidade
de formar uma camada protetora na interface metal/solução.
Tabela 8 – Dados relativos à eficiência (), grau de cobertura () e concentrações do inibidor CMQ
por EIS
C(ppm)

C (M)



C (M) /



10

4,386e-7

0,384

1,1421e-6

38,4

20

8,772e-7

0,423

2,0737e-6

42,3

40

1,754e-6

0,536

3,2731e-6

53,6

80

3,508e-6

0,678

5,1751e-6

67,8

Fonte: (Autora, 2016)
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A Figura 29 representa a isoterma de adsorção segundo o modelo de Langmuir
para a CMQ, obtido pela técnica de impedância eletroquímica, sendo r 2 = 0,9925. A
constante de adsorção, assim como os valores de ΔG ads, estão representados na
Tabela 9. Observa-se que o inibidor segue o mecanismo de quimissorção, da mesma
forma como foi visto através da técnica de extrapolação da curva de Tafel, e os valores
são concordantes entre as duas técnicas.
Figura 29 – Isoterma de adsorção segundo modelo de Langmuir e curva de correlação obtidas por
impedância eletroquímica para as diferentes concentrações de CMQ em aço carbono 1020 e NaCl
3,5%, à 25 ºC

Fonte: (Autora, 2016)
Tabela 9 – Dados relativos à constante de adsorção (kads) e energia livre de Gibbs (ΔGads) do inibidor
CMQ obtidos por impedância eletroquímica, à 25ºC
Substância
CMQ

kads
-1

ΔGads

(M )

(KJ/mol)

1,2143e6

-44,661

Fonte: (Autora, 2016)
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6 CONCLUSÕES

A síntese da carboximetilquitosana foi bem-sucedida, estando de acordo com
os dados apresentados na literatura. Sua solubilidade ocorreu em toda faixa de pH,
provavelmente devido aos parâmetros de síntese adotados. O grau de substituição foi
de 0,45 (determinado por RMN

1H)

e 0,55 (obtido pela técnica de titulação

condutimétrica) e sua massa molar viscosimétrica média foi da ordem de 10 4.
A CMQ mostrou-se compatível com as salmouras auto precipitantes de CaCO3,
porém incompatível com as salmouras de BaSO4. O teste de fluxo em capilar mostrou
que a CMQ é eficiente no controle da precipitação de CaCO 3, apresentando uma
mínima concentração efetiva de 170 ppm, enquanto que na precipitação de BaSO 4
não apresentou efeito, o que pode estar relacionado à atividade do íon Ba2+ ser maior
que a do íon carboxilato no pH 7.2, pois o pKa do sulfato é menor que do carboxilato,
bem como a menor dureza do Ba2+ quando comparado ao íon Ca2+.
As imagens de MEV mostraram que a CMQ modifica a morfologia dos cristais
de carbonato de cálcio, enquanto que para os cristais de sulfato de bário não ocorre
alteração significativa, evidenciando que a interação preferencial para formação do
BaSO4.
As curvas de cronoamperometria, referentes à precipitação de CaCO 3,
mostraram uma redução acentuada na corrente catódica inferindo uma maior
deposição dos cristais. Ao se adicionar o inibidor CMQ, essa redução foi minimizada.
As micrografias mostraram uma deposição completa dos cristais sobre a superfície do
eletrodo quando analisado a solução precipitante na ausência do inibidor e uma
deposição parcial na presença da CMQ.
A CMQ apresentou-se como um bom inibidor de corrosão, uma vez que os
resultados de eficiência foram de 85%, determinada através da extrapolação da curva
de Tafel, na máxima concentração estudada, e de 67%, determinada pela técnica de
impedância eletroquímica, também na máxima concentração. Segundo os dados da
extrapolação da curva de Tafel, a CMQ comporta-se como um inibidor anódico, pois
as curvas de polarização foram deslocadas para uma região de potenciais mais
positivos.
Os valores de ∆Gads obtidos pelas técnicas de extrapolação da curva de Tafel
e impedância eletroquímica são condizentes e sugerem um mecanismo de
quimissorção, uma vez que essa energia é maior que |40| KJmol-1, o que sugere uma
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forte adsorção da molécula orgânica, carboximetilquitosana, sobre a superfície
metálica
Os dados de incrustação apresentados sugerem um mecanismo de interação
intramolecular do Cálcio com as cadeias poliméricas e/ou adsorção da CMQ sobre o
cristal de CaCO3 incialmente formado, favorecendo a deformação das aretas do
mesmo, o qual impede o crescimento desse cristal. Já nos cristais de sulfato de bário
essa interação não ocorre, pois, a cinética de precipitação de BaSO4 é favorecida
devido o pKa do sulfato ser menor que do carboxilato.
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