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RESUMO 

O uso de inibidores de incrustação nos tratamentos squeeze possibilitou a continuidade do uso 

de injeção da água do mar em poços com baixa produção de óleo e gás, por reduzir os danos 

causados pela deposição de sais insolúveis. Sabe-se que o rendimento do tratamento squeeze 

depende do tempo de duração do inibidor no poço produtor, que, por sua vez, depende do tipo 

de interação rocha-inibidor, podendo ser adsorção ou precipitação. Dessa forma, esta tese tem 

o objetivo de avaliar a interação entre inibidores de incrustação e arenito, com o intuito de 

identificar os fenômenos de adsorção e precipitação, por meio de três métodos experimentais: 

um estático e dois dinâmicos. No experimento em meio estático, avaliou-se a interação do 

inibidor ácido trimetilfosfônico (ATMP) variando a composição química da rocha, a 25 e 70 

ºC, nos pH 4 e 7. Foram testados os minerais constituintes de um arenito: quartzo, feldspato, 

caulim e mica biotita. Além disso, avaliou-se a influência da presença de íons cálcio (Ca
2+

) na 

salmoura na retenção do ATMP. Os minerais foram caracterizados por meio de fluorescência 

de raios-X (FRX) e sorção de nitrogênio a -196 °C, para quantificação da composição 

química e determinação da área superficial (SBET), respectivamente. A concentração do ATMP 

foi mensurada pela técnica de espectrometria ótica com plasma acoplado (ICP-OES). Com os 

testes estáticos, foi possível confirmar que a mica biotita apresentou maior retenção de 

ATMP, devido à heterogeneidade de sua composição química. Observou-se que o fenômeno 

de adsorção na superfície rochosa foi predominante, para todos os minerais estudados a 25 ºC 

e, a 70 ºC, os minerais feldspato, caulim e mica biotita sofreram lixiviação, inserindo a 

precipitação do anti-incrustante ao sistema na forma de complexo cátion-ATMP. Esse 

fenômeno aumentou significativamente a retenção de ATMP, principalmente nos testes com 

mica biotita. A precipitação foi detectada nos ensaios com íons Ca
2+

 na salmoura. Este fato foi 

mais evidente no pH 7 e a 70 ºC, e também foi observado nos testes dinâmicos, realizados no 

pH 4. Nos testes dinâmicos na coluna de leito fixo, foram estudadas as retenções do ATMP e 

do ácido dietilenotriamina pentametilfosfônico (DETPMP) em leitos empacotados com 

quartzo e berea, que operaram a 70 ºC, com vazão de 0,1 mL/min e pH 4. Foram obtidas 

retenções em média de 16 % nos sistemas com Ca
2+

, que garantiu a retenção do ATMP e do 

DETPMP por precipitação e por adsorção, visto que a recuperação dos inibidores com 100 VP 

no postflush foi de 50 % para a berea e 90 % no quartzo. O emprego do balanço de massa 

integral possibilitou a determinação da quantidade retida de ATMP e DETPMP no leito. O 

perfil das curvas de dessorção no postflush permitiu a identificação da ocorrência do 

fenômeno de precipitação, decorrente da deposição dos complexos Ca-inibidor, durante o shut 

in. Por fim, nos testes dinâmicos no coreflood, a retenção média foi de 30 %, enquanto a 

recuperação foi menor que 6 %, em core arenitos de berea com porosidade média de 17 %. A 

ocorrência da precipitação nos testes coreflood se limitou a etapa de injeção do inibidor. A 

fragmentação do core para realização dos testes em coluna não expôs os minerais presentes da 

berea, validando a aplicação do método em leito fixo para avaliação da quantidade de inibidor 

de incrustação retida em rochas areníticas. Os três experimentos em conjunto mostraram que 

os íons Ca
2+ 

são responsáveis por incrementar a retenção de inibidores do tipo fosfônicos, 

tanto por adsorção quanto por precipitação. Quanto mais complexa é a matriz do arenito, 

maior chance de ocorrer precipitação. Em rochas com maior quantidade de compostos 

aluminossilicatos, o íons Ca
2+

 garantem a retenção das moléculas de inibidores por adsorção. 

 

Palavras-chave: Inibidor de incrustação. Squeeze. Interação rocha-inibidor. Adsorção. 

Precipitação. Testes estáticos e dinâmicos. Íons cálcio. 



ABSTRACT 

Scale inhibitors used in the squeeze treatments allows the use of the seawater injection in 

wells with low oil and gas production, because reduce the damage caused by insoluble salts 

deposition. The squeeze treatment yield depends on the duration of the inhibitor in the 

production well, which depends on the rock-interaction type, which may be adsorption or 

precipitation. Thus, this theses aim is indicator of the interaction between scale inhibitor and 

sandstone, in order to identify the different adsorption and precipitation phenomena, through 

three experimental methods: one static and two dynamic. In the static experiment, the 

trimethylphosphonic acid (ATMP) inhibitor interaction was evaluated varying the chemical 

composition of the rock, at 25 and 70 ºC, at pH 4 and 7. The sandstone constituents quartz, 

feldspar, kaolin and biotite mica were tested. In addition, it was evaluated the influence of the 

calcium ions (Ca
2+

) in the brine on the ATMP retention. The minerals were characterized by 

X-ray fluorescence (XFR) and nitrogen sorption at -196 ° C for chemical composition 

quantification and surface area determination (SBET), respectively.  The ATMP concentration 

was measured using the coupled plasma optic spectrometry (ICP-OES) technique. In the static 

experiment, it was confirmed that biotite mica had a higher retention of ATMP, due to the 

heterogeneity of its chemical composition. The adsorption on the surface had been 

predominant, for all minerals studied at 25 ° C, and at 70 ° C, the minerals feldspar, kaolin 

and biotite mica were leached, which led to a precipitation of the anti-fouling as cation-ATMP 

complex. This significantly increased the ATMP retention, especially in the tests with biotitic 

mica. Precipitation was detected in the tests with Ca
2+ 

in the brine. This was more evident at 

pH 7 and at 70 ºC, and was also observed in the dynamic tests, performed at pH 4. In the 

dynamic tests in fixed bed, the ATMP and diethylenetriamine pentamethylphosphonic acid 

(DETPMP) retentions were studied. The beds were packed with quartz and berea, operated at 

70 ºC, under flow rate of 0.1 mL/min and pH 4. Retentions around 16 % were obtained in the 

systems with Ca
2+

, which ensured ATMP and DETPMP retention by precipitation and 

adsorption, since the inhibitors recovery with 100 VP in the postflush was 50 % for a berea 

and 90 % quartz. The use of integral mass balances allowed a determination of the retained 

amount of ATMP and DETPMP in the bed. The desorption curves profile in postflush 

allowed the identification of the precipitation phenomenon, due to the deposition of Ca-

inhibitor complex, during shut-in. Lastly, in the dynamic tests with coreflood, the average 

retention was 30 %, while the recovery was lower than 6 %, in berea sandstone cores with a 

mean porosity of 17 %. The occurrence of precipitation in coreflood tests was limited to the 

inhibitor injection step. The fragmentation of the core to perform the tests in column did not 

expose the minerals present in the berea, validating the application of the fixed bed method to 

evaluate the scale inhibitor retained in sandstone rocks. In conclusion, Ca
2+

 ions are 

responsible for increasing the retention of phosphate inhibitors, both by adsorption and 

precipitation. In heterogeneous rock, the possibility of precipitation is higher and in rocks 

with more aluminosilicate compounds, the Ca
2+

 ions insures the inhibitory molecules 

retention by adsorption. 

 

 

 

 

 

Keywords: Scale inhibitor. Squeeze. Rock-inhibitor interaction. Adsorption. Precipitation. 

Static and dynamic tests. Calcium ions. 
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1. INTRODUÇÃO 

Inibidores de incrustação são aplicados em poços de petróleo visando à redução 

dos impactos provocados pela deposição de sais insolúveis, tais como sulfato de bário e 

carbonato de cálcio (Rabaioli e Lockhart, 1996; Andrei e Gagliardi, 2004; Baraka-Lokmane e 

Sorbie, 2010; Kumar, Vishwanatham e Kundu, 2010). Essa deposição ocorre durante a 

injeção da água do mar no poço, técnica aplicada para recuperar a produção de petróleo. O 

aproveitamento da água do mar como fluido de injeção em poços offshore, com o objetivo de 

auxiliar o deslocamento dos fluidos presentes no reservatório até a superfície, é uma escolha 

quase universal devido ao baixo custo, abundância e poucos pré-tratamentos requeridos 

(Sorbie e Mackay, 2000; Puntervold e Austad, 2008; BinMerdhah, Yassin e Muherei, 2010).  

Durante a de injeção da água do mar, a formação de sais de sulfato é produto da 

mistura das águas de injeção e de formação (Bedrikovetsky et al., 2009a; Bedrikovetsky et 

al., 2009b; Senthilmurugan, Ghosh e Sanker, 2011). Entretanto, outros tipos de incrustações, 

como carbonato de cálcio, são encontradas nos poços, oriundas do decaimento da pressão do 

reservatório durante a produção  (Zhang et al., 2001). Dependendo da condições de operação 

da produção, a deposição desses sais é inevitável e podem ocorrer na cabeça do poço, 

próximo a formação rochosa ou nas linhas de produção (Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010; 

Rosenberg et al., 2012; Olajire, 2015). 

A deposição de incrustação na formação rochosa e nas estruturas de produção de 

petróleo acarreta na obstrução dos poros da rocha reservatório, redução da produtividade e 

danos a válvulas e bombas, podendo levar a desativação total da estrutura produtora (Andrei e 

Gagliardi, 2004; Martinod et al., 2008; Kumar, Vishwanatham e Kundu, 2010; Vazquez, 

Mackay e Sorbie, 2012).  Para reduzir os impactos provocados pela deposição das 

incrustações, aplicam-se algumas técnicas corretivas e preventivas, sendo o squeeze de 

inibição a tecnologia mais aplicada.  

Na operação squeeze, um inibidor de incrustação é injetado no poço, sendo, então, 

deslocado até a formação rochosa, para realização do tratamento de inibição de formação da 

incrustação. Esse deslocamento é dito de overflush e é auxiliado pela injeção de água do mar. 

Após o overflush, para que haja interação entre a rocha e o inibidor, o poço é fechado por um 

tempo determinado, sendo essa fase denominada parada ou shut in. Decorrido o período do 
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shut in, a produção é retomada e o inibidor retorna à superfície, juntamente com os fluidos 

produzidos (Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010; Vazquez, Mackay e Sorbie, 2012; Veloso, 

2012).  

Durante a retomada da produção, a concentração de retorno do inibidor é 

acompanhada para verificação da eficiência do procedimento squeeze. Quanto mais tempo se 

mantiver o anti-incrustante no poço, maior o período de ação inibitória e, consequentemente, 

maior será a eficiência do tratamento. Portanto, a forma como ocorre a interação entre 

inibidor e a rocha interfere diretamente no rendimento do squeeze, resultando na redução das 

intervenções no poço, aumentando, assim, a produção de petróleo. 

O inibidor pode interagir com a formação rochosa por adsorção (Rabaioli e 

Lockhart, 1996; Andrei e Gagliardi, 2004), processo esse caracterizado pela transferência de 

massa de uma fase fluida para uma fase sólida, sem ocorrência de reação química. Nesse caso, 

o inibidor se liga à rocha por forças van der Waals ou por forças de natureza eletrostáticas 

(Ruthven, 1984).  

Por outro lado, pode ocorrer a formação de complexos entre a molécula do 

inibidor (I) e cátions (M
2+

), geralmente divalentes, como mostrado na Equação 1.1. Quando o 

cátion pertence ao retículo cristalino da rocha, o inibidor interage com a rocha também por 

adsorção, tendo esse cátion como ponte. Entretanto, o cátion pode está presente na água de 

formação ou de injeção, logo, o complexo formando tende a precipitar na fase fluida. Nesse 

caso, não há nenhum tipo de contato direto com a formação rochosa, mas a precipitação 

contribui igualmente para retenção do anti-incrustante no reservatório (Sorbie et al., 1993b; 

Jordan et al., 1994; Gdanski e Funkhouser, 2005; Tantayakom et al., 2005; Kahrwad, Sorbie e 

Boak, 2009).  

  HIMIM 2
 (1.1) 

O fenômeno da precipitação é tido como o mais eficiente na prevenção de 

incrustação que o método de adsorção, entretanto, por ocorrer deposição extra dos complexos 

no reservatório ou poço, a precipitação deixa de ser a opção mais adequada (Tantayakom et 

al., 2005). Em reservatórios de arenito, a adsorção é o principal mecanismo de retenção de 

inibidor de incrustação (Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010). Contudo, em determinadas 

condições operacionais, os dois métodos podem ocorrer concomitantemente.     
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A ocorrência dos fenômenos de adsorção e precipitação depende de inúmeros 

fatores como pH do meio, concentração de cálcio, natureza do reservatório e do inibidor, 

temperatura. Essa diversidade de fatores demanda constantes esforços científicos para 

aprimoramento da técnica squeeze. Uma gama de trabalhos já foi desenvolvida por Sorbie et 

al. (1993a), Sorbie et al. (1993b), Jordan et al. (1994), Rabaioli e Lockhart (1996), Zhang et 

al. (2000), Andrei e Gagliardi (2004), Jordana, Howe e Guan (2012), Sutherland e Jordan 

(2016), dentre outros, com o objetivo de incrementar o rendimento do tratamento squeeze, 

com a manipulação de algumas dessas variáveis.  

A maioria dos trabalhos acima citados teve seu desenvolvimento fundamentado 

em um ou dois métodos experimentais, que promoveram algum tipo de contato íntimo entre 

inibidor e rocha. Cada método contribuiu distintamente para elucidação da ocorrência nos 

fenômenos de adsorção e precipitação de inibidores de incrustação em rochas areníticas. 

Entretanto, os parâmetros experimentais empregados nesses estudos nem sempre foram 

semelhantes, dificultando assim a distinção entre a precipitação e a adsorção de inibidores de 

incrustação.  

Dessa forma, foi proposta, neste trabalho, a utilização de três metodologias 

experimentais que, mantendo algumas variáveis operacionais constantes, fosse possível 

especificar a ocorrência da precipitação e da adsorção de inibidores de incrustação. 

Para tal desenvolvimento, aplicou-se inibidores de incrustação do tipo fosfonato e 

uma rocha de natureza arenítica, devido à sua menor complexidade estrutural, quando 

comparada à uma rocha carbonática. Buscou-se também, destacar as principais vantagens de 

cada metodologia que, em uma situação real, viabilizasse objetivamente a determinação das 

melhores condições para obtenção de uma máxima retenção de inibidor na rocha. 

As atividades desenvolvidas neste trabalho serão apresentadas separadamente. No 

primeiro momento da pesquisa, avaliou-se a influência da estrutura mineralógica de uma 

matriz arenítica nos fenômenos de interação rocha-inibidor. Para isso, utilizou-se um método 

experimental estático em cada fase constituinte de uma rocha arenítica, variando a 

temperatura e pH do meio. Esse desenvolvimento será apresentado no tópico Experimentos 

Estáticos.  
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Tendo em vista que algumas etapas do método squeeze são realizadas sob fluxo, 

avaliou-se a interação rocha-inibidor sob condição de fluxo do anti-incrustante em um meio 

poroso não consolidado, valendo-se de um sistema de coluna em leito fixo. Este estudo será 

apresentado no tópico Experimentos Dinâmicos: Coluna de Leito Fixo. 

 Por fim, com condições experimentais semelhantes ao do método em coluna, 

utilizou-se o método dinâmico padrão denominado coreflood, que aplica em um meio poroso 

consolidado um fluxo constante do inibidor de incrustação. A explanação a cerca desse estudo 

será apresentado no tópico Experimentos Dinâmicos: Coreflood. 

Em cada tópico, são destacados os objetivos e metodologias específicas para 

obtenção das curvas de retenção do anti-incrustante na rocha. Os perfis dessas curvas, bem 

como a quantidade de inibidor retida na rocha, podem auxiliar na especificação dos 

fenômenos de adsorção e precipitação. Dados já publicados pela comunidade científica 

serviram de base para o presente estudo e serão apresentados no tópico Revisão Bibliográfica, 

mostrado a seguir.  

 



Revisão Bibliográfica  22 

Universidade Federal do Ceará                    Veloso, C. B. 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Tendo em vista que a interação rocha-inibidor tem grande impacto no rendimento 

da técnica squeeze, faz-se necessário abordar os fundamentos dos fenômenos de adsorção e 

precipitação, que englobam essa interação.  

 A princípio, será abordada a problemática da formação de incrustações em poços 

de petróleo, mostrando os fatores que provocam a deposição dos sais, seguido das técnicas 

utilizadas para tratamento e prevenção das incrustações, tipos de anti-incrustantes e ação 

inibitória.  

 Com relação aos fenômenos de interação, serão expostos os princípios da 

adsorção e da precipitação de inibidores, bem como os fatores que podem interferir na 

interação.        

2.1. Incrustações 

 Na produção de petróleo e gás, a principal força motriz que promove o 

deslocamento dos fluidos do reservatório até a superfície para beneficiamento é a diferença de 

pressão existente, que é função da localização e profundidade do poço (Thomas, 2004). 

 Muitos reservatórios, entretanto, não possuem pressão suficiente, ou a perderam 

durante a produção contínua do poço, para elevar o petróleo até a superfície. Nesse caso, os 

poços necessitam de tecnologias que promovam ou mantenham o deslocamento dos fluidos, 

como, por exemplo, gas lift, bombeio mecânico e injeção de água (Alemi et al., 2011). A 

injeção de água é uma das técnicas mais utilizadas, na qual, em poços offshore, aproveita-se a 

própria água do mar devido à abundância, baixo custo e por dispensar tratamentos de remoção 

de óleo (Sorbie e Mackay, 2000; Bader, 2006, 2007; Puntervold e Austad, 2008; BinMerdhah, 

Yassin e Muherei, 2010). 

 Nos reservatórios, além do óleo e do gás, há também água denominada conata ou 

de formação, e aquíferos, que ficam próximos ao poço (Atkinson e Mecik, 1997; Sorbie e 

Mackay, 2000; Caineng et al., 2009). Ao injetar água do mar no reservatório, a mistura entre a 

água de formação e a água de injeção é inevitável (Boim, 2003). 
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 A água do mar contém elevadas concentrações de íons sulfato (SO4
2-

) e quando se 

mistura a água de formação, que contém íons de cálcio (Ca 
2+

), estrôncio (Sr
2+

), bário (Ba
2+

) e 

magnésio (Mg
2+

), dentre outros, forma deposição de sais de sulfato, cuja reação de 

precipitação é mostrado na Equação 2.1. A quantidade de cátions presentes no reservatório 

depende da formação geológica do campo (Yuan, Todd e Sorbie, 1994; Puntervold e Austad, 

2008; Bedrikovetsky et al., 2009a; Senthilmurugan et al., 2010; Olajire, 2015).  

                   
ssssaqaqaqaqaq CaSOMgSOSrSOBaSOSOCaMgSrBa 4444

2

4

2222 ,,,,  
 (2.1) 

 Na Figura 2.1 é ilustrada a zona de mistura entre as águas de formação e injeção e 

o local onde ocorre a formação e precipitação da incrustação de sulfato. 

Figura 2.1 – Precipitação de sulfato de bário na zona de mistura na formação rochosa durante 

a injeção de água do mar. 

 

                 Fonte: Adaptado de Bedrikovetsky et al. 2009b. 

 Além dos sais de sulfato, carbonato de cálcio é comumente encontrado nos poços 

de petróleo (Zhang et al., 2001), entretanto, sua formação se deve ao decaimento da pressão 

no reservatório durante a produção de óleo e gás (Dyer e Graham, 2002, 2003). Outros tipos 

de incrustações podem ser encontrados em reservatórios, como sulfeto ferroso (FeS) e 

hidróxido ferroso (Fe(OH)2) (Moghadasi et al., 2004).  

O principal problema da formação dessas incrustações é quando ocorrem 

deposição e aglomeração na formação rochosa, nas linhas de produção do poço e nos 

equipamentos de superfície (Andrei e Gagliardi 2004). Essa deposição provoca entupimento 

dos poros da rocha reservatório, redução na produtividade em poços, danos nas válvulas e 

bombas das estruturas produtoras, limitações de troca térmica e, às vezes, desativação 



Revisão Bibliográfica  24 

Universidade Federal do Ceará                    Veloso, C. B. 

completa da estrutura produtora (Martinod et al., 2008; Kumar, Vishwanatham e Kundu, 

2010; Vazquez, Mackay e Sorbie, 2012). 

2.1.1. Fatores que afetam a formação de incrustações 

 Durante o processo de produção do petróleo, alguns fatores podem intensificar a 

formação de incrustações como temperatura, salinidade, pressão e pH, como exposto na 

Tabela 2.1 (Liu et al., 2009; Bassioni, 2010; Senthilmurugan, Ghosh e Sanker, 2011). 

Tabela 2.1 – Tipos de incrustações mais comuns encontradas em poço petrolíferos.  

Incrustação Principais fatores 

Carbonato de Cálcio (CaCO3) Temperatura, pressão parcial do CO2 e total de 

sais dissolvidos 

Sulfato de Cálcio (CaSO4) 
Temperatura, pressão e total de sais 

dissolvidos 
Sulfato de Bário (BaSO4) 

Sulfato de Estrôncio (SrSO4)  

Carbonato Ferroso (FeCO3) 

Corrosão, gases dissolvidos e pH Sulfeto Ferroso (FeS) 

Hidróxido Ferroso (Fe(OH)2) 

       Fonte: Adaptado de Moghadasi et al. (2004) e BinMerdhah, Yassin e Muherei (2010). 

a) Temperatura 

 Alguns estudos mostram que o aumento da temperatura aumenta a tendência à 

formação de incrustação de carbonato, enquanto constatou-se efeito contrário para as 

incrustações de sulfato (Dyer e Graham, 2002; García, Thomsen e Stenby, 2006; 

BinMerdhah, Yassin e Muherei, 2010; Kirboga e Öner, 2012). 

O efeito da temperatura nos depósitos de carbonato de cálcio está relacionado à 

dissolução do dióxido de carbono (CO2) no meio, reduzida com aumento da temperatura. A 

formação do carbonato de cálcio é dada pela reação de equilíbrio da Equação 2.2 (Liu et al., 

2009). Com o aumento da temperatura, o equilíbrio é deslocado para formação do sólido, 

devido à redução da concentração de CO2 na solução.  
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         glsaqaq COOHCaCOHCOCa 2233

2 2  
 (2.2) 

No caso dos sais de sulfato, a temperatura afeta a solubilidade do próprio cristal. 

O aumento da temperatura favorece a solubilidade do sal, como observado por BinMerdhah, 

Yassin e Muherei (2010), que obtiveram solubilidade de cerca de 1000 ppm de BaSO4
 
a mais, 

quando a temperatura teve um incremento de 50ºC. Esse fato foi aplicado em testes sobre 

fluxo utilizando core arenitos e os autores verificaram que o aumento da temperatura pouco 

afetou a permeabilidade do core, visto que houve menor formação de sulfato de bário nos 

poros. 

b) Salinidade 

O elevado teor de sais no meio aumenta a solubilidade dos carbonatos e sulfatos, 

ou seja, reduz a tendência de formação de precipitados, pois pode ocorrer formação de outros 

compostos que limitam a solubilidade desses sais (Liu et al., 2009; BinMerdhah, Yassin e 

Muherei, 2010). 

 Para os sais de carbonato, Lin e Singer (2009) observaram que íons magnésio 

(Mg
2+

) presentes no meio inibiram a precipitação de carbonato de cálcio, em razão molar 

Mg
2+

/Ca
2+

 acima de 0,5. O processo de inibição se deu pela incorporação do íon magnésio ao 

carbonato de cálcio, modificando a morfologia do cristal e, consequentemente, seu 

crescimento.  

c) Pressão  

 Pelo o exposto na Equação 3, pode-se observar que a redução da pressão do poço 

diminui a solubilidade do CO2 em solução, o que desloca o equilíbrio da reação para formação 

de CaCO3. Dessa forma, a precipitação do carbonato de cálcio é afetada diretamente pela 

redução da pressão do poço (Boim, 2003; Liu et al., 2009; Stamatakis, Stubos e Muller, 

2011).   

d) pH 

 Gal, Fovet e Gache (2002), por meio de experimentos, observaram que o aumento 

do pH no meio aumenta a tendência a formação de calcita (carbonato de cálcio). Pela Equação 
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2.3 é observado que o aumento do pH reduz a concentração de H
+
 ou H3O

+
, logo o equilíbrio 

é favorecido para formação da calcita (Gal, Fovet e Gache, 2002; Reddy, 2012; Gu et al., 

2013). Logo, em meio mais básico a precipitação do carbonato de cálcio é maior. 

OHCaCOOHHCOCa
  3323

2
 

(2.3) 

 Com relação à formação de sulfato de cálcio, Rosenberg et al. (2012) observaram 

que ao reduzir o pH de uma salmoura de 7 para 2, a precipitação do cristal aumentou, logo em 

meios mais ácidos a tendência a precipitação do sulfato de cálcio é maior. 

Vale salientar que esses fatores acima mencionados têm grande impacto na 

formação dos cristais, entretanto um parâmetro pode intensificar ou anular o efeito de outro.  

2.1.2. Técnicas preventivas de formação de incrustação 

Os problemas provocados pela formação de incrustação demandam a aplicação de 

procedimentos para evitar ou retardar seu surgimento. Tratamentos físicos, como aplicação de 

campo magnético, elétricos ou ondas sônicas, e químicos, adição de ácidos fortes para abaixar 

o pH, agentes quelantes (Figura 2.2) para complexar íons Ca
2+

, são aplicados para tal 

finalidade. Entretanto, o custo e a pouca eficiência reduzem suas utilizações (Ketrane et al., 

2009). 

Figura 2.2 – Agentes quelantes. 

 

             Fonte: Adaptado de Fink (2013). 
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Plantas de dessulfatação são utilizadas para tratamento da água do mar antes de 

injetá-la no poço (Dyer e Graham, 2002, 2003) com o intuito de remover íons sulfato e evitar 

a formação dos sais. Quando uma unidade de dessulfatação não é bem planejada podem 

ocorrer alguns problemas como: (i) necessidade de custos adicionais com manutenção; (ii) 

impacto ambiental; (iii) redução da produtividade e (iv) danos permanentes nos poços (Bader, 

2006). 

Essas unidades de dessulfatação para tratamento da água do mar são constituídas 

basicamente por sistemas de nanofiltração com membranas. Os mecanismos envolvidos nesta 

técnica se valem da repulsão de carga eletrostática entre a membrana e o soluto, distribuição 

de tamanho dos poros da membrana, diferenças de solubilidade e difusividade (Su et al., 

2012). 

As unidades de remoção de sulfato podem não garantir eficiência total na remoção 

dos íons sulfato, permitindo a formação de incrustação no poço ou formação rochosa. Assim, 

alguns autores expõem a necessidade da utilização de inibidores de incrustação em 

tratamentos complementares como o squeeze de inibição (Dyer e Graham, 2002, 2003), que 

pode ser aplicado para diferentes tipos de cristais salinos simultaneamente (Kumar, 

Vishwanatham e Kundu, 2010). 

O método squeeze tem o objetivo de injetar no poço, e na formação rochosa, um 

anti-incrustante para inibir a formação e o crescimento de cristais salinos insolúveis, (Baraka-

Lokmane e Sorbie, 2010; Vazquez, Mackay e Sorbie, 2012; Veloso et al., 2014). Entretanto, 

essa técnica pode resultar em danos à formação rochosa, sendo objeto de estudo de alguns 

trabalhos. Para isso, reproduz-se o teste squeeze em laboratório, utilizando o sistema 

coreflood, que permite avaliar os danos que o tratamento pode causar à rocha reservatório 

(Rocha et al., 2004). Os fenômenos de interação entre a rocha e o inibidor injetado também 

são estudados, visto que há contato entre a rocha e o inibidor.  

2.1.3. Avaliação do dano à formação 

O dano à formação rochosa, avaliado no coreflood, é determinado pela variação 

de permeabilidade da formação rochosa, após injeção de fluidos na rocha. Esse parâmetro é o 

foco de alguns trabalhos científicos, pois a alteração da permeabilidade da rocha, interfere 

diretamente na produtividade e rendimento do poço (Ochi e Vernoux 1998). 
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Ochi e Vernoux (1998) observaram que houve redução da permeabilidade das 

rochas areníticas após injeção de salmoura no core. Os estudos avaliaram tanto a influência 

química, variando a salinidade da água de injeção, como a interferência das forças 

hidrodinâmicas do fluido, trabalhando com mudanças na velocidade de escoamento do fluido 

pelo core. Foi concluído que ambos os fatores atuam como redutores de permeabilidade, 

porém de forma independente. Mesmo não havendo uma correspondência entre os 

parâmetros, os fatores químicos foram mais danosos que os parâmetros hidrodinâmicos 

(Veloso, 2012). 

Oluyemi (2014) estudou os danos causados a um core arenito com e sem injeção 

de inibidor de incrustação do tipo fosfonato. O dano causado à rocha foi suposto com 

avaliação do tamanho das partículas sólidas presentes no efluente do core, após as injeções 

dos fluidos. No ensaio sem inibidor, a injeção de salmoura foi contínua e o tamanho das 

partículas carregadas pelo efluente não diferiu do padrão. Entretanto, quando se realizou 

tratamento squeeze completo, injetando inibidor de incrustação, tendo um tempo de shut in, 

com decorrido postflush, observou-se que a quantidade de finos carregada foi bem superior 

que o padrão. Logo, concluiu-se que pode ter ocorrido alguma reação química entre o inibidor 

e a formação, deteriorando-a. Os fragmentos desprendidos foram, então, carregados pela 

corrente. É interessante ressaltar que pouco se explorou sobre a possibilidade das partículas 

carregadas no efluente serem inibidor complexado com cátion, resultado do fenômeno da 

precipitação.  

 Pang e Liu (2013) utilizaram o sistema coreflood para avaliar a influência da 

injeção de vapor da salmoura em um core arenito. Observou-se que, em todas as temperaturas 

trabalhadas (50 a 200°C), houve redução de cerca de 40 % na permeabilidade quando o vapor 

injetado apresentava pH alcalino e cerca de 20 % quando o pH era 7, como é mostrado na 

Tabela 2.2. Além disso, o aumento da temperatura aumentou o dano, ou seja, reduziu a 

permeabilidade, independentemente do pH trabalhado. 
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Tabela 2.2 – Variação da permeabilidade de um core arenito com injeção de vapor. 

 50°C 100°C 150°C 200°C 

 pH 7 pH 12 pH 7 pH 12 pH 7 pH 12 pH 7 pH 12 

Ki (mD)
 

2200,2 2205,4 2120,5 2101,7 2064,7 2047,3 2036,8 2074,9 

Kf (mD) 1880,1 1427,7 1713,2 1343,8 1590,4 1275,3 1534,6 1171,8 

 Fonte: Adaptado de Pang e Liu (2013). 

Os autores concluíram que a permeabilidade do meio poroso arenito foi afetada 

irreversivelmente durante injeção de vapor. Provavelmente, o vapor injetado acelerou a 

dissolução dos minerais da rocha, fazendo com que essas partículas migrassem e se 

depositassem na formação, bloqueando assim os poros do core. Rochas areníticas possuem 

uma tendência a serem menos reativas que rochas carbonáticas, porém a severidade de uma 

corrente de vapor pode acelerar a dissolução dos minerais.  

Baraka-Lokmane e Sorbie (2010) realizaram ensaios de coreflood em rochas 

carbonáticas e observaram que a permeabilidade dos cores em todos os ensaios aumentou. As 

rochas carbonáticas são caracterizadas pela reatividade, ou seja, possuem tendência a reagir 

com os fluidos que estão em contato. Na Tabela 2.3 são expostos os valores das 

permeabilidades antes e após a injeção de inibidor de incrustação durante tratamento squeeze.     

Tabela 2.3 – Permeabilidade de rochas carbonáticas antes e após o tratamento squeeze.  

  Permeabilidade (mD)  

Conc. Inibidor (ppm) pH Antes Após Aumento (%) 

5000 2 609 960 58 

5000 4 596 718 20 

10000 4 606 909 50 

25000 2 602 992 65 

27000 4 600 975 63 

                Fonte: Adaptado de Baraka-Lokmane e Sorbie (2010). 

Observou-se que, de um modo geral, tanto a acidez quanto o aumento da 

concentração de inibidor injetada garantiram um aumento na permeabilidade de rochas 

carbonáticas. Provavelmente, houve reação entre a rocha e o inibidor, propiciando a liberação 
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de íons Ca
2+

 da matriz rochosa pra o meio. Essa liberação degrada a rocha, aumentando, 

assim, os poros e a conectividade entre eles.   

 Bagci, Kok e Turksoy (2000) também trabalharam com cores carbonáticos, mas 

variou-se a concentração da salmoura injetada. Observou-se que altas concentrações salinas 

reduziram a permeabilidade dos cores, e, consequentemente, a produção de óleo. Os danos 

causados pela injeção de cloreto de potássio (KCl) foram menores do que quando injetou-se 

cloreto de sódio (NaCl) e cloreto de cálcio (CaCl2). Portanto, não só a concentração de sais 

impacta no dano causado à formação, como também a natureza dos sais tem sua influência. 

Dentro do tratamento squeeze de inibição de incrustação, fatores como 

temperatura, salinidade, acidez e concentração do inibidor e vazão de injeção causam algum 

impacto na permeabilidade das rochas, como mostrado pelos autores acima citados, afetando 

o rendimento do tratamento. Dessa forma, a ação inibitória do produto anti-incrustante 

injetado deve ser efetiva para reduzir as intervenções no poço, minimizando, assim, danos 

causados à formação. Esta ação inibitória depende da natureza química e estrutural do 

inibidor de incrustação.    

2.2. Inibidores de Incrustação 

 Inibidores são produtos químicos que inibem o crescimento das incrustações e 

reduzem a sua aderência à formação. Os inibidores de incrustação podem ser do tipo 

polifosfonatos de natureza orgânica ou inorgânica, polímeros sulfonados ou de ácidos 

policarboxílicos, ácidos poliacrílico dentre outros (Ketrane et al., 2009; Fink, 2013). Algumas 

das estruturas químicas desses compostos estão ilustradas na Figura 2.3. 

.  
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Figura 2.3 – Estrutura química de alguns tipos de inibidores de incrustação. 

 

                   Fonte: Adaptado de Dyer e Graham (2003). 

Os ácidos aminometilfosfônicos apresentam baixa estabilidade térmica, quando 

comparados a espécies poliméricas, entretanto, ainda são capazes de manter parte de sua 

capacidade de inibição por mais tempo, mesmo com redução do potencial inibitório (Dyer, 

Anderson e Graham, 2004; Fink, 2013).     

Um dos mecanismos que envolvem a inibição de incrustação é a adsorção do 

inibidor nos sítios de nucleação do cristal. Por estes estarem ocupados pelo anti-incrustante, o 

processo de germinação do cristal é retardado ou inibido. Caso os cristais consigam 

estruturar-se, esses apresentam deformações morfológicas que resultam em uma estrutura 

frágil que não se adere bem à superfícies sólidas, como tubulações, equipamentos de 

superfície ou rochas reservatório (Reddy e Hoch, 2001; Tang et al., 2008; Ketrane et al., 

2009; Wang, Li e Li, 2009; Rosenberg et al., 2012; Shen et al., 2012; Fink, 2013; Sousa e 

Bertran, 2014). Alguns inibidores específicos podem ser adsorvidos sobre a rede cristalina, 

formando complexos, que perdem a capacidade de crescer ou de permanecer ativos (Fink, 

2013). 

Estudos realizados por Senthilmurugan et al. (2010) e Senthilmurugan, Ghosh e 

Sanker (2011) conseguiram confirmar esse fenômeno quando avaliaram a morfologia dos 

cristais de sulfato de cálcio e carbonato de cálcio, respectivamente, com e sem a presença de 
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inibidores. Foi observado que em ambos os caso, houve mudança na formação dos cristais 

devido à adsorção dos copolímeros inibidores nos sítios de crescimento do cristal. Nas Figura 

2.4 e Figura 2.5 são apresentadas as micrografias dos testes de microscopia eletrônica de 

varredura, cujas morfologias cristalinas foram modificadas pela presença do inibidor. 

Figura 2.4 – Micrografias dos cristais de sulfato de cálcio (a) sem inibidor e (b) com inibidor. 

Fonte: Adaptado de Senthilmurugan et al. (2010). 

Figura 2.5 – Micrografias dos cristais de carbonato de cálcio (a) sem inibidor e (b) com 

inibidor. 

 

  Fonte: Adaptado de Senthilmurugan, Ghosh e Sanker (2011). 

Foi observado que sem inibidor a calcita (carbonato de cálcio) apresenta forma 

cúbica regular, empilhadas umas sobre os outros de forma rígida, sendo facilmente aderida em 

superfícies sólidas. O inibidor provocou alteração do formato rígido para esferas irregulares 

de diferentes tamanhos, que não se agrupam, perdendo capacidade de aderência. O mesmo 

ocorre para o sulfato de cálcio. Em ambos os trabalhos, o inibidor testado foi ácido maleico 
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polimérico. Wang, Li e Li (2009) utilizaram um inibidor do tipo ácido maleico, modificado 

com sulfonato, e obtiveram a mesma modificação morfológica para carbonato de cálcio. 

Alguns trabalhos focam na capacidade inibitória dos anti-incrustantes em 

condições extremas como Dyer, Anderson e Graham (2004) que fizeram uma comparação 

entre cinco diferentes inibidores de incrustação do grupo dos fosfonatos. Foi observado que 

todos os inibidores apresentaram capacidade de prevenir formação de incrustação de 

carbonato e sulfato a 160ºC, entretanto, quando foi avaliada a eficiência dos mesmos a 190ºC, 

apenas alguns mantiveram a ação. Segundo os autores, isso se deu pelo fato de ter ocorrido 

degradação dos anti-incrustantes com o aumento da temperatura, restringindo seu uso em 

operações em poços de alta temperatura. 

Os autores avaliaram também o tamanho da cadeia dos inibidores e observaram 

que o aumento da temperatura reduziu a eficiência dos compostos em que as aminas estavam 

mais próximas, ou seja, o estreitamento da cadeia aumenta a tensão estérica com aumento da 

temperatura, podendo provocar o rompimento da estrutura e, consequentemente, perda na 

eficiência.  

Dentre esses inibidores mais estudados, o ácido dietilenotriamina 

pentametilfosfônico (DETPMP) detém boa eficiência inibitória, entretanto devido ao tamanho 

da cadeia, essa eficiência é comprometida com aumento da temperatura (Dyer, Anderson e 

Graham, 2004). 

A ação inibitória do anti-incrustante deve se aliar ao tempo de permanência do 

produto no poço, após o tratamento squeeze, para proporcionar longos períodos sem 

intervenções no poço. Dessa forma, a natureza do material rochoso pode também influenciar 

no processo de retenção do inibidor na formação rochosa, sendo um dos pontos de estudo do 

presente trabalho. Como base fundamental, serão apresentados uma composição típica de uma 

formação arenítica e suas principais características.  

2.3. Material rochoso: Arenito 

Uma formação rochosa de natureza arenítica é composta principalmente pelo 

mineral sílica, sendo o quartzo (SiO2) o responsável por cerca de 84 a  90 % de toda estrutura. 

Por esse motivo, costuma-se denominar um arenito como uma rocha de natureza arenítica 
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aluminosilcato. Este mineral é caracterizado pela baixa área superficial e alta concentração de 

cargas negativas na superfície (Jordan et al., 1994; Gdanski, 2008). Juntamente com o 

quartzo, podem ser encontrados minerais de feldspato (15 a 4 %) e traços de argilas, como 

mica e caulim (Dawson et al., 2015; Oliveira et al., 2016). Baraka-Lokmane et al. (2009) 

fizeram estudo mineralógico de cerca de 40 amostras de cores arenitos, de diferentes regiões, 

e obtiveram valores próximos aos dados citados. 

O feldspato possui estrutura semelhante ao do quartzo, entretanto apresenta 

reatividade um pouco maior. Já as argilas possuem maior área superficial que os minerais 

silicatos, são bem mais reativas e possuem maior afinidade com os inibidores de incrustação 

aniônicos. No entanto, as argilas são facilmente afetadas por componentes ácidos, podendo 

sofrer corrosão durante o tratamento com inibidores ácidos, desprendendo finas partículas 

para outras regiões do reservatório. Essa migração pode provocar obstrução dos poros, 

causando danos e reduzindo a produtividade do poço (Jordan et al., 1994). Essas 

características resultam tanto da estrutura organometálica dos minerais, quanto de suas 

composições químicas.  

 Com relação à estrutura dos minerais supracitados, é apresentada na Figura 2.6 a 

estrutura do quartzo proposta por Koudriachova, Beckers e de Leeuw (2001). Observa-se que 

a superfície desse mineral é uma perfeita rede tetraédrica de óxido de silício. Outros trabalhos 

propuseram estruturas semelhantes da superfície do quartzo, enfatizando a rígida organização 

dos átomos (Bart et al., 1992; Schlegel et al., 2002; Futera et al., 2017). 

Figura 2.6 – Estrutura da superfície do quartzo proposta por simulação computacional. 

 

Fonte: Adaptado de Koudriachova, Beckers e de Leeuw (2001). 
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 Dentro desse contexto, foi proposto por Sorbie et al. (1993b), Jada, Ait Akbour e 

Douch (2006), Waseem et al. (2011) e Tang et al. (2015) que, em contato com a água, a 

superfície do quartzo se associa com a hidroxila (OH) e forma o grupo silanol Si – O – H, 

como mostrado na Figura 2.7. Este grupo torna-se responsável pelas interações na superfície 

do mineral quartzo com o inibidor ou qualquer outra espécie química presente no meio.    

Figura 2.7 – Grupos silanois formados quando ocorre contato com a água. 

 
                                Fonte: Adaptado de Tang et al. (2015). 

 

  Com relação ao caulim, sabe-se que essa argila é constituída por matrizes 

lamelares sendo um lado constituído por octaedros de óxido e hidróxido de alumínio, e o 

outro lado constituído por uma estrutura tetraédrica de óxido de silício (Gardolinski, Wypych 

e Cantão, 2001), como mostrado na Figura 2.8. Alguns minerais podem conter ferro e outros 

átomos em sua estrutura, que são consequência da origem do mineral e dos processos 

geológicos sofridos (Bertolino et al., 2010). 
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Figura 2.8 – Estrutura do caulim.  

  
                                              Fonte: Gardolinski, Wypych e Cantão (2001). 

Sobre a mica biotita, foi proposto por Timón et al. (2013) que o cristal da mica é 

formado por duas camadas tetraédricas envolvendo uma camada octaédrica. A camada 

tetraédrica é formada por alumínio-silicato, enquanto a camada octaédrica é ocupada por 

cátions de magnésio e ferro. Podem-se encontrar cátions de K
+
 posicionados entre as lamelas 

para fechar o balanceamento de cargas. Com a proposta do referido autor, resulta-se em uma 

fórmula média para a mica biotita de K2(Mg3Fe3)6[Al2Si6O20](OH)4. Sua estrutura química 

está ilustrada na Figura 2.9.  

Figura 2.9 – Estrutura da Mica segundo Timón et al. (2013). 

  

                               Fonte: Adaptado de Timón et al. (2013). 
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Juntamente com a característica da estrutura do mineral, a composição química da 

formação rochosa afeta diretamente o rendimento de um tratamento com anti-incrustantes.  

Em estudos realizados por Sorbie et al. (1993b) e Gdanski e Funkhouser (2005), 

observou-se que minerais argilosos, como caulim e clorita, obtiveram maior capacidade de 

retenção de inibidores do tipo fosfonato, quando comparados aos silicatos, como quartzo e 

feldspato. O mineral clorita, pertencente à classe da mica biotita, possui composição química 

mais complexa e heterogênea que os demais minerais. Dessa forma, nas mesmas condições 

experimentais, a clorita obteve retenção de 6 mg de inibidor por grama de rocha, enquanto o 

máximo obtido para albita, mineral da classe do feldspato, foi de 0,4 mg/g.  

 Essa diferença de retenção é afetada pela composição química e estrutura de cada 

mineral, devido ao fato dessas características interferirem no tipo de interação entre a rocha e 

o inibidor de incrustação. Para desenvolvimento deste trabalho, serão apresentados os 

princípios básicos dos fenômenos de adsorção e precipitação, que são as duas formas de 

interação entre inibidores de incrustação e rochas reservatório (Rabaioli e Lockhart, 1996; 

Andrei e Gagliardi, 2004; Tantayakom et al., 2005; Baraka-Lokmane e Sorbie, 2010; Jordana, 

Howe e Guan, 2012; Vazquez, Mackay e Sorbie, 2012). 

2.4. Fenômenos de interação rocha-inibidor 

 A eficiência do tratamento squeeze depende da capacidade inibitória do anti-

incrustante e da interação desse com a formação rochosa. A interação deve manter o inibidor 

no poço por um período satisfatório e deve provocar o mínimo de danos possível à formação. 

Dentro do que já é estudado, existem dois métodos para retenção das moléculas do anti-

incrustante, adsorção e precipitação, que serão discutidos nos tópicos seguintes. 

2.4.1. Adsorção 

 Processo caracterizado pela transferência de massa de uma fase fluida para 

superfície de um sólido adsorvente, sem ocorrência de reação química. Esse processo depende 

da existência de um campo de força na superfície do sólido, que reduz o potencial energético 

do soluto. Essas forças entre o soluto e o sólido podem ser de natureza dispersiva – repulsiva 

(van der Waals) ou eletrostáticas (polarização, dipolo ou quadripolo) quando o processo se 

trata de uma adsorção física. O tipo de interação dependerá de muitos fatores, dentre eles a 
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natureza iônica do sólido adsorvente. Materiais como carbono ativado e zeólita rica em silício 

são essencialmente apolares, logo as forças de van der Waals são predominantes. Já para 

zeólita contendo átomos de alumínio em sua estrutura, que a torna hidrofílica, apresentando 

assim maior campo de força intracristalino, as interações eletrostáticas são predominantes 

(Ruthven, 1984, 2008; Veloso, 2012). 

Fazendo um comparativo com os minerais constituintes de uma formação 

arenítica, o quartzo tende a apresentar retenção por forças de van der Waals, por conter 

apenas óxido de silício em sua composição. Já feldspato, caulim e mica que possuem outros 

metais, como alumínio, ferro e magnésio, apresentam maior diversidade de cargas, formando, 

prioritariamente, interações eletrostáticas. 

Além da composição do sólido afetar a retenção do inibidor, as interações por 

adsorção dependem da disponibilidade de uma superfície. Logo, quanto maior a área 

superficial do material rochoso maior a possibilidade de interações com o inibidor. O caulim e 

a mica possuem área superficial maior que o quartzo e o feldspato, logo tendem a apresentar 

maiores valores de retenção como observado por Jordan et al. (1994).  

Gdanski e Funkhouser (2005) comprovaram esse fato para os minerais Albita 

(SBET = 1,03m
2
/g), Calomita (SBET = 13 m

2
/g) e Clorita (SBET = 11 m

2
/g), que apresentam 

composição e área superficial bem distintas. As curvas de retenção de um inibidor 

pentametilfosfônico (DETPMP) são mostrados na Figura 2.10, na Figura 2.11 e na Figura 

2.12. Tais curvas são mostradas separadamente, pois os testes foram realizados em valores de 

pH diferentes.  
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Figura 2.10 – Curvas de retenção do DETPMP na Albita no pH 7,5, temperatura de 30 ºC e 

salmoura com 6% de NaCl. 
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Fonte: Adaptado de Gdanski e Funkhouser (2005). 

Figura 2.11 – Curvas de retenção do DETPMP na Calomita no pH 7, , temperatura de 30 ºC e 

salmoura com 6% de NaCl. 
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Fonte: Adaptado de Gdanski e Funkhouser (2005). 
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Figura 2.12 – Curvas de retenção do DETPMP na Clorita no pH 7,5, temperatura de 30 ºC e 

salmoura com 6% de NaCl.  
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                                  Fonte: Adaptado de Gdanski e Funkhouser (2005). 

Observa-se que o aumento da área superficial propiciou aumento da quantidade de 

inibidor retida de 0,4 mg/g para 6,0 mg/g. Independentemente do fato dos minerais estudados 

por Gdanski e Funkhouser (2005) apresentarem composição química distinta, as condições 

operacionais trabalhadas caracterizaram o processo de retenção do DETPMP 

predominantemente por adsorção, pois os testes foram realizados a baixa temperatura e com 

salmoura contendo apenas NaCl.   

O processo de transferência de massa por adsorção é tipicamente exotérmico, 

sendo desfavorecido pelo aumento da temperatura (Ruthven, 1984; Thomas e Crittenden, 

1998).  

Quando se observa aumento da retenção de soluto com aumento da temperatura, 

levanta-se a hipótese da ocorrência de outro fenômeno de retenção, como a precipitação. Nos 

estudos realizados por Sorbie et al. (1993b) foi observado que a retenção do anti-incrustante 

DETPMP na superfície de um core arenitos aumentou, com elevação da temperatura de 25 

para 95°C, como mostrado na Figura 2.13. 
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 Figura 2.13 – Curvas de retenção do DETPMP no core arenito fragmentado a (■) 25ºC e pH 

6, (●) 25ºC e pH 4 e (▲) 95ºC e pH 4. 
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                                  Fonte: Sorbie et al. (1993b). 

Como a adsorção depende do campo de força na superfície do sólido, o pH do 

meio pode afetar significativamente as interações rocha-inibidor, fato esse também observado 

com os dados mostrados na Figura 2.13. Em meio mais básico, a retenção foi maior que no 

pH 4, provavelmente por consequência da redução de um campo negativo na superfície da 

sílica, que aumenta as interações eletrostáticas (Sorbie et al., 1993b; Jada, Ait Akbour e  

Douch, 2006; Waseem et al., 2011; Tang et al., 2015). 

 As curvas de retenção apresentadas por Sorbie et al. (1993b) e Gdanski e 

Funkhouser (2005) são denominadas de isotermas. Uma isoterma de adsorção relaciona a 

quantidade de soluto retida no sólido com sua concentração, em equilíbrio, na fase fluida (Do, 

1998). Tal representação pode ser descrita por modelos matemáticos, como modelos de Henry 

e Langmuir, e o perfil de uma isoterma pode caracterizar o processo de adsorção ou o tipo de 

material adsorvente (Ruthven, 1984; Thomas e Crittenden, 1998; Luna, 2007). 

 Dentre os métodos utilizados para obtenção de dados de equilíbrio de um processo 

de adsorção em fase líquida estão os ensaios em banho finito e ensaios em colunas de leito 

fixo, destacados a seguir.  
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 Pelo método do banho finito, opera-se em modo descontínuo, no qual o material 

adsorvente é mantido em contato com a solução contendo o soluto, por um determinado 

tempo, em um sistema fechado, sob agitação e temperatura controlada. Partindo de dados de 

massa e composição conhecidos, é possível calcular a massa de soluto transferida para a 

superfície do sólido, obtendo um ponto da isoterma. Dessa forma, variando a concentração 

inicial de soluto na solução, mantendo os outros parâmetros constantes, pode-se construir a 

isoterma de adsorção (Veloso, 2012).  

 O outro método pelo qual se obtém dados de equilíbrio é pelo método leito fixo. 

Este método é caracterizado por ser não estacionário, no qual o material adsorvente fica 

estagnado e a solução contendo o soluto atravessa o leito. A adsorção ocorre em uma zona de 

transferência de massa que se move através do leito, variando com o tempo (Thomas e 

Crittenden, 1998).  

 Esta zona de transferência avança à medida que a região a montante dela no leito é 

saturada. Tal dinamismo resulta em curvas de breakthrough (Figura 2.14), cujo perfil depende 

das dimensões do leito, do diâmetro da partícula adsorvente, da velocidade de escoamento do 

fluido, da concentração inicial do adsorbato, dentre outros fatores (Thomas e Crittenden, 

1998; Luna, 2007; Veloso, 2012).  

Figura 2.14 – Curva de Breakthrough típica. 

 
                       Fonte: Adaptado de Luna (2007).   
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 Dependendo da interação soluto-adsorvente, o sistema atinge rapidamente o 

equilíbrio de adsorção, tornando a difusão das moléculas até os sítios ativos fator 

determinante no processo de adsorção. Esta difusão é estudada e determinada pela cinética de 

adsorção que avalia as resistências à transferência de massa associadas ao transporte através 

do filme líquido laminar externo à partícula adsorvente e nos interiores dos poros (Ruthven, 

1984; Xu, Cai e Pan, 2013).  

 Dentro da vertente dos estudos sobre reservatórios de petróleo, alguns estudos 

avaliaram a capacidade de difusão de diferentes espécies químicas em rochas areníticas. 

Krooβ, Leythaeuser e Schaefer (1986) estudaram a difusão do metano em cores cilíndricos, 

em diferentes temperaturas. Com os dados obtidos de difusividade do hidrocarboneto, 

mostrado na Tabela 2.4, observou-se o aumento da difusão do metano nos poros com aumento 

da temperatura e da porosidade do core.  

Tabela 2.4 – Difusividade do metano em cores arenitos em diferentes temperaturas.  

 ε = 0,083 ε = 0,095 

30ºC 3,48x10
-11

 m
2
 s

-1
 6,09x10

-11
m

2
 s

-1
 

50ºC 8,8x10
-11

 m
2
 s

-1
 11,7x10

-11
m

2
 s

-1
 

70ºC 29,9x10
-11

m
2
 s

-1
 62,8x10

-11
 m

2
 s

-1
 

            Fonte: Adaptado de Krooβ, Leythaeuser e Schaefer (1986). 

Essa relação linear da porosidade com a difusividade também foi observada por 

Boving e Grathwohl (2001) e Liu et al. (2012), que avaliaram a difusão de traçador iodeto e 

gás natural, respectivamente, em core cilíndricos. Veloso et al. (2014) obtiveram dados na 

mesma ordem de grandeza dos estudos supracitados. Entretanto, seus estudos objetivaram a 

determinação da difusão de inibidor comercial de incrustação em um meio poroso não 

consolidado.  

Todos esses estudos de difusão foram fundamentados nas leis de transferência de 

massa e só puderam ser realizados devido à existência de espaços vazios na matriz rochosa. A 

difusividade de espécies nos poros da formação rochosa afeta diretamente a interação desta 

com inibidores de incrustação, devendo ser levado em consideração nos processos de 

simulação do tratamento squeeze.       
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2.4.2. Precipitação 

Esse fenômeno é resultado de uma reação química entre cátions e ânions solúveis, 

resultando em um produto insolúvel. Com relação ao método squeeze que envolve o inibidor 

de incrustação, a precipitação ocorre entre o anti-incrustante e um cátion multivalente 

presente na água de formação, água de injeção ou na própria matriz rochosa. Tal interação 

forma um precipitado, que se deposita nos poros da formação rochosa (Jordana, Howe e 

Guan, 2012; Fink, 2013). 

As ligações formadas na precipitação são mais fortes que as forças envolvidas no 

processo de adsorção, o que supostamente aumenta o rendimento do tratamento (Smith et al., 

2000; Jordana, Howe e Guan, 2012). Por se tratar de uma reação química, fatores como 

temperatura e pH tem influência direta na formação e dissolução do precipitado.   

Meios com elevado pH são capazes de dissociar moléculas de inibidores do tipo 

fosfonato, tornando o anti-incrustante disponível para formar complexos com cátions (Kan, 

Fu e Tomson, 2005; Fink, 2013). Somado a esse efeito, a basicidade do meio propicia maior 

tendência a formação de precipitados como observado por Jordan et al. (1994) e Kahrwad, 

Sorbie e Boak (2009), como mostrado na Figura 2.15. 

Figura 2.15 – Curvas de retenção do DETPMP na Clorita no (-ӿ-) pH 4 e (-■-) pH 6 a 95ºC.  
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Fonte: Adaptado de Kahrwad, Sorbie e Boak (2009). 
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  Esse aumento da quantidade de inibidor retida com aumento do pH, observado na 

Figura 2.15, pode ser justificado pelo presença de íons Ca
2+

 no meio salino, que propiciaram a 

formação de precipitados.  

 Vale salientar que um aumento da basicidade tende a intensificar a precipitação, 

caso haja cátions presentes no meio, sejam eles oriundos da água de formação e injeção, ou da 

própria matriz rochosa. Nos estudos realizados por Gdanski e Funkhouser (2005), o meio 

básico mantém o processo de retenção do inibidor como puramente adsorção, visto que o 

meio aquoso trabalhado era isento de cátions divalentes, como Mg
2+ 

e Ca
2+

.  

 Outro fator levantado é que nessa faixa de pH mais elevado, a lixiviação de 

cátions presentes na matriz rochosa para a solução é minimizada, reduzindo assim as 

possibilidades para formação de precipitados (Gdanski e Funkhouser, 2005; Kan, Fu e 

Tomson, 2005). 

 No que tange a interação entre rocha e inibidores de incrustação, mesmo 

apresentando características específicas, os fenômenos de adsorção e precipitação podem 

ocorrer concomitantemente, com uma pequena janela de transição, demandando constantes 

estudos científicos para compreensão, justificativa e, consequente, distinção entre os dois 

fenômenos de retenção.   
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3. EXPERIMENTOS ESTÁTICOS  

O anti-incrustante ácido trimetilfosfônico (ATMP) é amplamente utilizado com a 

finalidade de inibir a formação de incrustações de carbonato e sulfato, sendo usualmente 

aplicado em poços maduros de petróleo. A quantidade retida na formação e o perfil de 

liberação do inibidor, ao longo da retomada da produção do poço, são dependentes da forma 

como a molécula de ATMP interage com a formação (Kan, Fu e Tomson, 2005). 

A afinidade entre o mineral e moléculas de anti-incrustantes pode variar, sendo 

potencializada em determinadas condições de pH ou salinidade, por exemplo. Nos estudos de 

tratamento squeeze de inibição de incrustação, é sabido que a composição mineralógica da 

rocha reservatório tem grande influência no rendimento do tratamento, pois cada componente 

da rocha reservatório influencia na retenção do inibidor (Gdanski e Funkhouser, 2005; 

Gdanski, 2008).  

Os arenitos são compostos principalmente por minerais de sílica, que raramente 

desempenham função importante no tratamento squeeze, devido à baixa área superficial e a 

concentração de cargas negativas na superfície (Jordan et al., 1994; Gdanski, 2008). Já as 

argilas, que representam cerca de 1 a 3 % de uma matriz arenítica, por apresentarem maior 

superfície de contato, possuem maior afinidade com os inibidores de incrustação aniônicos 

(Jordan et al., 1994).   

Uma das etapas do tratamento squeeze permite que o inibidor de incrustação fique 

em contato com a rocha reservatório por um determinado tempo, para promover a interação e 

ação inibitória. Em laboratório, pode-se avaliar essa etapa por meio de experimentos estáticos 

como realizado por Sorbie et al. (1993b), Jordan et al. (1995a), Smith et al. (2000), Kan, Fu e 

Tomson, (2005), Kahrwad, Sorbie e Boak (2009), Ibrahim, Sorbie e Boak (2012a), Jordana, 

Howe e Guan (2012) e Bezerra (2015). Denomina-se estático, pois os testes são realizados 

sem fluxo.  

Nesse método, a rocha, mantida em contato com o inibidor, apresenta-se 

fragmentada, expondo melhor a área de superficial para promover a interação. Alguns 

trabalhos utilizaram o próprio arenito fragmentado nos experimentos de retenção. Foi 

levantado por Sorbie et al. (1993b) que a fragmentação do arenito poderia expor componentes 
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e fases cristalinas da estrutura que antes estariam inacessíveis, interferindo nos fenômenos de 

retenção. 

Dessa forma, foi avaliada a quantidade retida de ATMP em cada fase 

mineralógica presente em uma rocha arenítica, com intuito de indicar a ocorrência dos 

fenômenos de adsorção e precipitação.  

Sabendo que os parâmetros operacionais afetam diretamente a retenção do 

inibidor, variou-se o pH da solução, a concentração do inibidor, a temperatura e a salinidade 

com o objetivo de apontar as condições que favorecem a adsorção ou a precipitação.  

Para desenvolver essa etapa da pesquisa foram realizados:  

 Caracterização dos materiais componentes de uma rocha reservatório do tipo 

arenito, para determinação da composição química e textural; 

 Realização de ensaios em batelada com cada componente da rocha arenítica e o 

ATMP, variando concentração do inibidor, temperatura e pH, para obtenção da quantidade 

retida de inibidor; 

 Avaliação da influência da concentração de sais no meio experimental 

contendo os componentes feldspato e caulim. 

Além dos estudos supracitados, realizou-se também ensaios estáticos em meio 

contendo a mistura de dois componentes sólidos, tomando como base os estudos de Gdanski e 

Funkhouser (2005). Os autores mostraram a possibilidade de obtenção de uma curva de 

retenção de inibidor DETPMP em um reservatório complexo a partir das curvas de retenção 

de cada constituinte da rocha matriz, visto que cada mineral do reservatório tem sua 

contribuição na retenção do inibidor.  

Dessa forma, avaliou-se experimentalmente a contribuição multicomponente na 

retenção do ATMP, utilizando o mesmo procedimento dos ensaios em batelada, sendo a fase 

sólida constituída por uma mistura de rochas na proporção de 50 % em massa. O resultado da 

mistura de rochas foi, então, comparado com as curvas individuais. Esses ensaios têm o 

objetivo de simular a etapa overflush da técnica de squeeze, em que o inibidor é redirecionado 

para uma região específica do reservatório e atestar o proposto na literatura por Gdanski e 

Funkhouser (2005).   
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3.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 Neste item será descrita a metodologia de trabalho utilizada para avaliação dos 

fenômenos de interação entre o inibidor ATMP e componentes de uma rocha arenítica, por 

meio de ensaios estáticos. Serão descritos os materiais utilizados como matéria prima e os 

insumos necessários para dar suporte às análises. As técnicas utilizadas na caracterização dos 

materiais rochosos, bem como a sistemática dos ensaios em batelada, serão apresentadas. Será 

descrito também o método analítico utilizado na identificação das amostras, método esse 

empregado para os demais sistemas experimentais.  

3.1.1.  Materiais 

3.1.1.1. Material rochoso 

Com base nos dados da literatura, foram avaliados nos testes em batelada os 

minerais quartzo, feldspato, mica biotita e caulim, constituintes de uma matriz rochosa típica. 

Todos esses componentes foram fornecidos pela coleção da Washington School (EUA). As 

rochas foram fragmentadas e separadas na faixa granulométrica entre 150 e 300 µm.       

3.1.1.2. Inibidor de incrustação 

 A maioria das fases ativas dos inibidores de incrustação estudada é da classe dos 

ácidos fosfônicos (Dyer e Graham, 2003; Ketrane et al., 2009; Baraka-Lokmane e Sorbie, 

2010; Oluyemi, 2014). Dentro dessa classe, utilizou-se ácido trimetilfosfônico (ATMP), cuja 

estrutura está ilustrada na Figura 3.1.1. O inibidor utilizado nos testes em batelada apresenta 

massa molar igual a 299,05 mg/mmol, pureza > 97 % e fórmula linear C3H12NO9P3.  
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Figura 3.1.1 – Molécula da fase ativa do inibidor de incrustação ATMP.  

 

Fonte: Adaptado de Jordana, Howe e Guan (2012). 

3.1.1.3. Soluções salinas e insumos em geral 

Na formulação das soluções salinas dos experimentos foram utilizados cloretos de 

sódio, de cálcio, de magnésio, de estrôncio, de bário e de potássio. A descrição dos sais está 

descrita na Tabela 3.1.1. Para ajuste de pH foram utilizados hidróxido de sódio (NaOH) e 

ácido clorídrico (HCl).  

Tabela 3.1.1 – Sais utilizados na formulação das soluções salinas. 

Sal Pureza Marca 

NaCl > 99 % Vetec 

CaCl2·2H2O 99 – 105 % Vetec 

MgCl2·6H2O 99 – 102 % Vetec 

SrCl2·6H2O 99 – 103 % Vetec 

BaCl2·2H2O Mín. 99 % Vetec 

KCl 99 – 100,5 % Vetec 

                                       Fonte: Próprio autor. 

Para análise de quantificação da concentração do ATMP nas amostras utilizou-se 

gás Argônio, adquirido da White Martins Praxair Inc. (Brasil) com grau analítico de 5.0 e 

pureza  superior a 99 %. Como solução para calibração, utilizou-se o padrão de fósforo (P) em 

meio aquoso de 1000 mg/L, a solução padrão multicomponente de sódio, cálcio, magnésio, 

bário, estrôncio e potássio (Na, Ca, Mg, Ba, Sr
 
e K) em meio aquoso de 100 mg/L da SpecSol, 
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a solução padrão monocomponente de ferro (Fe) em meio aquoso 1000 mg/L e a solução 

multicomponente de alumínio, cobalto, magnésio, zinco e cálcio (Al, Co, Mg, Zn e Ca) em 

meio aquoso de 100 mg/L  .  

3.1.2. Métodos de caracterização 

 As partículas fragmentadas foram caracterizadas quanto à área superficial, volume 

de poros e componentes cristalinos da estrutura da rocha, seguindo os métodos específicos 

descritos a seguir. 

3.1.2.1. Características Texturais  

As propriedades texturais das amostras rochosas foram determinadas por 

experimentos de adsorção e de dessorção de nitrogênio (N2) a -196 ºC, por meio do analisador 

de área superficial e porosidade Micromeritics modelo ASAP 2020 da Universidade de 

Málaga, Espanha. 

Essa técnica promove contato do sólido com as moléculas de N2 de forma que as 

moléculas do gás são adsorvidas na superfície do sólido. Essa adsorção é identificada pela 

queda progressiva na pressão do sistema. Aplicando a equação de BET na forma linear 

(Equação 3.1) para os dados da isoterma, consegue-se estimar o número de moles de gás 

adsorvido em uma monocamada (nm). Tendo conhecidas as propriedades do N2, como a área 

ocupada por cada molécula de N2 (σ), foi possível calcular a superfície específica do sólido 

SBET (Ruthven, 1984; Thomas e Crittenden, 1998; Luna, 2007), pela Equação 3.2. 
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onde P a pressão do gás, P0 a pressão de saturação na temperatura do experimento, n o 

número de mols de N2 adsorvidos e k a constante empírica da equação.  

Com as isotermas de adsorção e de dessorção de N2, é possível determinar o 

volume total de poros das partículas rochosa quando o sistema atinge a maior pressão relativa 

do experimento (P/P0 ≈ 1).  
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3.1.2.2. Composição química  

A caracterização dos materiais utilizados nesse estudo quanto à sua composição 

foi realizada por meio da técnica de Fluorescência de Raios-X (FRX). As análises foram feitas 

na Universidade de Málaga, Espanha. 

A técnica de FRX possui a capacidade de identificar e quantificar os componentes 

químicos presentes na rocha, partindo da excitação dos elementos presentes na estrutura 

devido à radiação emitida por uma fonte de raios X. Cada composto, por sua vez, emite linhas 

espectrais características e com intensidades proporcionais a sua concentração na amostra, 

sendo possível a identificação e quantificação desses (Nascimento Filho, 1999; Baraka-

Lokmane et al., 2009).      

3.1.3. Métodos experimentais 

O sistema estático selecionado para avaliação do mecanismo de interação 

inibidor-rocha foi o banho finito ou ensaio em batelada. A sistemática experimental será 

discutida a seguir. Além disso, serão descritos os procedimentos de preparação da salmoura 

sintética e o método para quantificar a concentração do inibidor durante os ensaios. Esses dois 

últimos foram também aplicados para os experimentos dinâmicos discutidos posteriormente. 

3.1.3.1. Ensaios em batelada 

Os ensaios em batelada foram realizados em um banho termostatizado com 

agitação. As soluções estudadas foram preparadas com a dissolução do inibidor ATMP em 

uma solução de NaCl 1,0 mol/L, obtendo concentrações de 0,01; 0,05; 0,1; 0,5; 1,0; 2,0; 3,0; 

5,0; 7,0; 10,0 mmol/L. Após a preparação de cada solução, o pH foi ajustado com soluções de 

NaOH e HCl antes da solução ATMP – NaCl entrar em contato com a rocha.  

Os valores de pH das soluções trabalhados foram 4 e 7. O valor de pH 7 foi o 

mesmo utilizado no estudo de Gdanski e Funkhouser (2005) e Bezerra (2015), que 

trabalharam com sistemas semelhantes. O pH 4 foi escolhido pois a molécula do ATMP 

encontra-se parcialmente ionizada, como mostrado por Kan, Fu e Tomson (2005), o que 

favorece a interação com a rocha.       
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Em cada solução ATMP – NaCl preparada, com o pH devidamente ajustado, 

adicionou-se a massa da rocha. A massa do sólido utilizada em cada solução foi 0,24 g para 

12,0 mL da fase líquida (solução de inibidor). Estes valores foram baseados na relação 

utilizada por Kan, Fu e Tomson (2005) de 0,02 g de sólido para cada 1,0 mL de líquido. Os 

autores realizaram testes em batelada utilizando um inibidor DETPMP em matriz carbonática, 

com o objetivo de distinguir as etapas de precipitação e adsorção de um inibidor de 

incrustação em uma rocha testemunho.   

As soluções foram mantidas em contato no banho termostatizado por 48 h, e após 

esse período, amostras do sobrenadante foram coletadas para quantificação da concentração 

do inibidor. O tempo de contato de 48 h foi selecionado tomando como base estudos de Kan, 

Fu e Tomson (2005) e Bezerra (2015), que avaliaram sistema experimental semelhante. 

Para garantir que não houvesse resquícios de material sólido nas amostras a serem 

analisadas, essas passaram por uma centrífuga da marca CIENTEC (CT-15000R), por um 

período de 20 min a uma rotação de 15000 rpm. Em seguida, essas foram diluídas com água 

deionizada para análise da concentração de inibidor, pela técnica de Espectrometria de 

Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (sigla em inglês ICP-OES), que ainda 

será discutida neste tópico.   

Para cada concentração colocada em contato com a rocha fragmentada, foi 

determinada a quantidade retida de inibidor na fase sólida, passado o período de 48 h. Essa 

quantidade retida q (mg de ATMP/g de rocha) foi determinada pela Equação 3.3, na qual C 

(mmol/L) é a concentração de inibidor, sendo C0 a concentração inicial e Cf a concentração 

após 48 h, Vsol (L) o volume da solução utilizada no ensaio e ms (g) a massa de sólido (rocha) 

empacotada na coluna. 

 
s

solf

m

VCC
q




0  
(3.3) 

A Equação 3.3 quantifica a quantidade de inibidor que migrou da fase fluida para 

a superfície do sólido. Entretanto, quando ocorre a precipitação do inibidor, a molécula do 

ATMP não está dissociada, não sendo detectada pelo ICP. Logo, o balanço de massa da 

Equação 3.3 representa tanto o que ficou retido por adsorção quanto o que foi precipitado. Por 

esse motivo, neste presente trabalho, a quantidade q será tratada como quantidade retida de 
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inibidor, após 48 h de contato. Vale salientar que foi utilizado um sistema rocha – inibidor 

para cada concentração trabalhada.  

Foi realizado uma análise de propagação de erro em todos os dados obtidos, para 

calcular a incerteza do valor da quantidade de inibidor retida q. O método de cálculo utilizado 

está descrito no Anexo deste trabalho, e os resultados do erro foram reportados em forma de 

barra de erros nos gráficos. 

  Avaliou-se também a influência da presença de cátions divalentes no meio salino 

no processo de retenção do ATMP, utilizando esta mesma metodologia. Para essa parte do 

estudo, as rochas feldspato e caulim foram testadas, por haverem alguns estudos semelhantes 

na literatura realizados por Jordan et al. (1994) e Jordana, Howe e Guan (2012). A solução 

sintética utilizada tem sua formulação e preparação descritas no item 3.1.3.3.  

3.1.3.2. Curvas de retenção do sistema contendo mistura de rochas 

Para obter as curvas de retenção do ATMP para um sistema com mistura de 

rochas, utilizou-se a mesma metodologia dos experimentos em batelada. Esse teste foi 

realizado com o intuito de avaliar a possibilidade de obtenção de uma curva de retenção do 

inibidor ATMP em um reservatório arenito a partir das curvas de retenção de cada 

constituinte da rocha matriz, visto que cada mineral do reservatório tem sua contribuição na 

retenção do inibidor. 

Foram realizados três ensaios, sendo a massa de sólido constituída por: (i) 50 % 

em massa do quartzo e 50 % em massa de feldspato; (ii) 50 % em massa do quartzo e 50 % 

em massa de caulim; (iii) 50 % em massa do quartzo e 50% em massa de mica biotita. Esses 

experimentos foram realizados nas condições de maior valor de retenção do ATMP obtidas 

individualmente para feldspato, caulim e mica.    

A curva de retenção do sistema com a mistura de rochas foi, então, comparada 

com as curvas individuais. Além disso, compararam-se os resultados com uma curva teórica. 

Essa curva representa a retenção teórica (qteorico) como sendo a soma ponderada da 

contribuição de cada sólido na retenção do ATMP. O cálculo é mostrado na Equação 3.4, na 

qual qquartzo é a quantidade retida individualmente pelo quartzo e qcomp2 a quantidade retida 

individualmente pelo feldspato, caulim e mica biotita.   
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25,05,0 compquartzoteorico qqq   (3.4) 

 A curva de qteorico é um parâmetro hipotético, obtido nas mesmas condições de 

pH, temperatura e concentração, para apontar se o proposto por Gdanski e Funkhouser (2005) 

é valido para o sistema em questão.   

3.1.3.3. Salmoura sintética: composição e preparação  

Foram realizados ensaios estáticos utilizando salmoura sintética como meio salino 

representativo de um poço de petróleo. Essa mesma salmoura também foi aplicada nos testes 

dinâmicos, em coluna de leito fixo e no sistema coreflood, como fluido de estabilização do 

leito e solvente de preparação para a solução do inibidor.  

Adotou-se a mesma composição salina utilizada nos estudos dinâmicos realizados 

por  Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), cuja composição está descrita na Tabela 3.1.2. Essa 

mesma salmoura também foi utilizada por Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) em testes estáticos 

com rocha arenítica.  

Para avaliar a influência da concentração dos íons cálcio na interação inibidor-

rocha, modificou-se a composição do cálcio na salmoura S1, obtendo outras duas soluções: (i) 

S2, contendo 4000 ppm de íon Ca
2+

 e (ii) S3, sem cálcio na composição.  

Tabela 3.1.2 – Composição teórica das soluções salinas. 

  Concentração teórica de íons (ppm) 

Sal Íon S1 S2 S3 

NaCl Na
+
 31275 31275 31275 

KCl K
+
 654 654 654 

CaCl2·2H2O  Ca
2+

 2000 4000 - 

MgCl2·6H2O  Mg
2+

 739 739 739 

BaCl2·2H2O Ba
2+

 269 269 269 

SrCl2·6H2O Sr
2+

 771 771 771 

Fonte: Adaptado de Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). 

A modificação apenas da concentração de cálcio baseou-se no fato desse íon ter 

influência positiva na retenção do ATMP por adsorção e precipitação, o que foi observado por  
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Sorbie et al. (1993a), (1993b), Jordan et al. (1994), Nowack (2003), Kan, Fu e Tomson 

(2005), Tantayakom et al. (2005), Kahrwad, Sorbie e Boak (2009) e Bezerra (2015).   

A preparação das salmouras foi iniciada com a dissolução de cada sal em água 

deionizada. Essas soluções foram então misturadas e mantidas sob agitação mecânica por 24 

h. Depois, as soluções foram filtradas em uma membrana porosa de 0,45 µm e mantidas sob 

refrigeração. O pH das salmouras somente foi ajustado antes da realização de cada ensaio.      

3.1.3.4. Espectrômetro de Emissão Ótica com Plasma Indutivamente Acoplado (sigla 

inglesa ICP-OES) 

A técnica analítica utilizada para determinar a concentração dos inibidores de 

incrustação estudados neste trabalho foi a espectrometria de emissão ótica com plasma 

indutivamente acoplado. Por essa técnica foi possível detectar a concentração do inibidor pela 

detecção do elemento fósforo presente em sua composição química. Além do fósforo, foram 

mensuradas as concentrações de cálcio, magnésio, ferro e alumínio, pois estes elementos 

auxiliam na indicação da ocorrência do fenômeno de precipitação.  

Essa técnica aplica uma fonte de plasma (vapores de argônio ionizado) capaz de 

ionizar os átomos presentes na amostra. A excitação dos átomos gera emissão de radiação 

eletromagnética com comprimento de onda específico, permitindo, assim, a detecção analítica 

pelo equipamento.   

Todas as amostras coletadas nos ensaios em batelada e dinâmico (teste em coluna 

e em coreflood) foram analisadas pelo equipamento Espectrômetro de Emissão Ótica com 

Plasma Indutivamente Acoplado (sigla inglesa ICP-OES) da Thermo Scientific iCAP 6000 

SERIES. Foram feitas curvas de calibração no equipamento de forma a quantificar a 

concentração em mg/L ou ppm dos analitos, utilizando padrões específicos para cada 

elemento. As condições de calibração e análise utilizadas estão descritas na Tabela 3.1.3. 
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Tabela 3.1.3 – Parâmetros empregados no equipamento ICP-OES da Thermo Scientific iCAP 

6000 SERIES para determinação dos analitos. 

Parâmetro Valor 

Potência do Plasma (W) 1150 

Vazão de Nebulização (L/min) 0,19 

Vazão do Gás Auxiliar (L/min) 0,5 

Vazão da Bomba (rpm) 30 

                        Fonte: Próprio autor. 

Na Tabela 3.1.4 estão apresentados os comprimentos de onda empregados para 

detecção dos analitos. Antes de cada análise foi realizado uma recalibração e todas as 

amostras foram diluídas, para não exceder o valor máximo da curva de calibração. 

Tabela 3.1.4 – Comprimentos de onda utilizados na calibração e análise do ICP-OES. 

Elemento Comprimento de Onda (nm) 

P 213,62 

Ca 396,8 

Fe 239,56 

Mg 280,2 

Al 396,1 

                                       Fonte: Próprio autor. 
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3.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados obtidos serão mostrados e discutidos iniciando com a caracterização 

dos materiais e seguindo com os experimentos em batelada.    

3.2.1. Métodos de caracterização 

3.2.1.1. Características texturais 

A partir dos ensaios de adsorção e de dessorção de moléculas de N2 a -196 ºC, 

foram obtidos os valores de área superficial e volume total de poros para os materiais 

rochosos avaliados neste trabalho, como mostrados na Tabela 3.2.1.  

Tabela 3.2.1 – Características texturais dos materiais rochosos trabalhados. 

Rocha 
SBET 

(m
2
/g) 

Vp 

(cm
3
/g) 

SBET (m
2
/g) 

Literatura 

Berea 1,55 3,1 x 10
-3

 0,93
a 

Quartzo 0,05 0,6 x 10
-3

 0,12
b 

Feldspato 0,24 1,4 x 10
-3 

- 

Caulim 10,51 68,0 x 10
-3 

13,0
c 

Mica Biotita 0,81 5,2 x 10
-3 

- 

                a
 dado reportado por Sorbie et al. (1993b). 

                b
 dado reportado por Bezerra (2015). 

                c
 dado reportado por Gdanski e Funkhouser (2005). 

Observa-se que os valores dos volumes porosos de todos os materiais foram 

extremamente baixos, garantindo que as partículas sólidas trabalhadas não apresentam 

porosos. Ademais, devido ao baixo volume de poros dos sólidos, as partículas rochosas 

apresentaram também baixos valores de áreas superficiais. Gdanski (2008) afirma que o 

quartzo e o feldspato retêm pequena quantidade de inibidor justamente devido à baixa área 

superficial. 

Dentre os sólidos analisados, o mineral caulim foi o que apresentou a maior 

superfície, como já confirmado por Jordan et al. (1994). Dessa forma, como toda a interação 

ocorre na superfície da partícula, espera-se que este material retenha a maior quantidade de 

inibidor, dentre os demais. 
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Nem todos os resultados puderam ser comparados com dados da literatura, visto 

que a maioria dos dados reportados de SBET refere-se a minerais diferentes aos materiais 

rochosos avaliados neste trabalho, o que torna a comparação entre as áreas inexpressiva.  

3.2.1.2. Composição química 

Pela análise de FRX realizada, foi possível identificar elementos químicos, 

listados da Tabela 3.2.2, que compõem a estrutura das rochas.  

Tabela 3.2.2 – Percentual em massa de elemento identificado pela FRX dos constituintes da 

rocha arenítica. 

 % em massa 

 quartzo feldspato caulim mica biotita 

Si 46,54 33,37 22,52 20,31 

Al 0,05 8,79 19,42 6,96 

Fe - 0,05 0,29 13,54 

Mg - 0,18 - 6,65 

K 0,008 5,85 0,65 6,99 

Na - 1,78 - 0,25 

Ba 0,05 0,06 0,09 0,24 

Ca 0,005 0,95 0,03 0,03 

                          Fonte: Próprio autor.  

De uma forma geral, a mica biotita apresentou elevada heterogeneidade em 

comparação com as demais rochas e o quartzo mostrou elevada pureza. Essa composição 

complexa da mica biotita pode interferir, positivamente, na quantidade retida de inibidor.     

3.2.2. Experimentos estáticos 

3.2.2.1. Ensaios em Batelada 

Nesse tópico, os resultados serão apresentados para cada componente do material 

rochoso trabalhado individualmente (quartzo, feldspato, caulim e mica biotita). Os gráficos 

foram plotados em escala logarítmica. 
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a) Quartzo 

As curvas de retenção do ATMP na superfície do quartzo obtidas, após 48 h de 

contato, são mostradas nas Figura 3.2.1 e Figura 3.2.2.  

Figura 3.2.1 – Curvas de retenção do ATMP no Quartzo no pH 4 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                            Fonte: Próprio autor. 

Figura 3.2.2 – Curvas de retenção do ATMP no Quartzo no pH 7 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                                Fonte: Próprio autor. 
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Observou-se que na temperatura de 70 ºC a quantidade retida de ATMP na rocha 

foi maior que a 25 ºC para o meio com pH 4. Essa tendência contradiz os princípios da 

adsorção física. Porém, o sistema em discussão (quartzo + ATMP) não possui cátions 

divalentes, em quantidade expressiva, que propiciem a formação de precipitados. Portanto, 

somente o fenômeno da adsorção foi o responsável pela retenção do inibidor, mesmo com 

influência da temperatura.   

Um fato semelhante foi observado por Jada, Ait Akbour e Douch (2006), que com 

o aumento da temperatura, em um meio experimental contendo quartzo em meio aquoso, 

verificou redução do pH final da solução, após o tempo de equilíbrio. Segundo os autores, 

essa redução do pH provocou aumento das cargas positivas na superfície do sólido, 

aumentando assim a adsorção do soluto.   

Sorbie et al. (1993b), Jada, Ait Akbour e Douch (2006), Waseem et al. (2011) e 

Tang et al. (2015) mostraram que os grupos silanóis Si – O – H presentes na superfície do 

quartzo, em meio aquoso, se dissociam, como mostrado na Equação 3.3, formando as cargas 

da superfície da rocha. Em pH baixo, as cargas ficam positivas ou neutras e à medida que o 

pH aumenta as cargas vão ficando negativas. A presença de cargas positivas favorece a 

interação com moléculas ionizadas. Gdanski e Funkhouser (2005) afirmaram que baixos 

valores de pH aumentam a contribuição de área superficial para interação rocha-inibidor.  

   OHSiOOHHSiO 32
 (3.3) 

Com base nisso, o aumento da temperatura de 25 para 70 ºC para o sistema 

quartzo—ATMP, provavelmente, provocou uma leve redução do pH, tornando a superfície do 

quartzo com mais cargas positivas, aumentando a interação por adsorção com as moléculas do 

ATMP.  

Esse comportamento não foi observado nos testes realizados no pH 7. A tendência 

das curvas a 25 e a 70 ºC, no meio mais básico, foi semelhante, quase sobrepostas. No pH 7, a 

superfície do quartzo apresenta elevada concentração de cargas negativas (Tang et al., 2015). 

Mesmo que ocorra redução do pH com aumento da temperatura, esta parece não ser suficiente 

para alterar as cargas da superfície.   
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b) Feldspato 

 Nos ensaios com o Feldspato, observou-se que a maior quantidade retida foi no 

valor de maior temperatura, como é mostrado das Figura 3.2.3 e Figura 3.2.4. 

Figura 3.2.3 – Curvas de retenção do ATMP no Feldspato no pH 4 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                                 Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 3.2.4  – Curvas de retenção do ATMP no Feldspato no pH 7 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                                Fonte: Próprio autor. 
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 Observou-se que os ensaios a 70 ºC atingiram valores de retenção maiores que a 

25 ºC, assim como no quartzo, principalmente no pH 4. Entretanto, a justificativa para esse 

efeito se deve ao fato da existência de cátions na estrutura do feldspato. 

 Com os resultados de FRX, observou-se que na estrutura do feldspato há cátions 

de alumínio, que tendem a formar ligações com o fósforo presente na molécula do inibidor. 

Essas ligações são no formato rocha – Al – P (Gdanski e Funkhouser, 2005). Não se pode 

afirmar que esse mecanismo é de fato adsorção física, porque ocorrem ligações com 

transferência de elétrons entre o fósforo e o alumínio. Entretanto, se trata de um fenômeno de 

retenção na superfície. 

 Além da existência da ligação do ATMP na superfície da rocha por intermédio do 

alumínio, deve-se levar em consideração que o alumínio do feldspato pode ser lixiviado para a 

solução (Gdanski e Funkhouser, 2005), formando o complexo Al-ATMP que precipita na 

solução, contribuindo para o aumento a quantidade retida de ATMP. 

 Esse adeno nos leva ao entendimento de que no feldspato podem ocorrer dois 

mecanismos: (i) deposição do ATMP na superfície da rocha, por meio de ligações químicas 

com o Al e (ii) precipitação do inibidor na forma de complexo Al-ATMP, quando ocorre 

lixiviação de Al para a solução.  

 Para avaliar a ocorrência da lixiviação, analisou-se a concentração de alumínio 

nas amostras cuja retenção atingiu o maior patamar (70ºC e pH 4). Após as 48h de contato, 

foram detectados valores menores que 1 ppm, como mostrado na Tabela 3.2.3.  

Tabela 3.2.3 – Concentração de alumínio nas amostras com feldspato e ATMP no pH 4 a 

70ºC, após 48 h de contato. 

 

Conc. Inicial de ATMP 

teórica (mmol/L) 

Conc. de Alumínio 

(ppm) 
q (mg/g) 

branco 0,05 - 

0,5 0,39 0,61 

1,0 0,56 3,03 

3,0 0,80 4,10 

5,0 0,87 3,00 

                              Fonte: Próprio autor.  
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 Na amostra de referência (branco), isento de inibidor, não foi identificado 

presença de alumínio. Logo, a presença do inibidor propiciou a lixiviação do Al para a 

solução. Como as concentrações de alumínio identificadas foram muito baixas, pode-se supor 

que: (i) o alumínio liberado do retículo do mineral formou complexo com ATMP, não sendo 

detectado no ICP-OES; (ii) a lixiviação não foi expressiva. 

 Pelos resultados de quantidade retida q encontrados, observa-se que entre 0,5 e 

5,0 mmol/L de ATMP, a quantidade de alumínio livre na solução aumentou com aumento da 

concentração de ATMP, e consequentemente, a quantidade retida também aumentou. Esse 

fato sugere que o inibidor favoreceu a liberação do alumínio presente no feldspato, resultando 

na formação de precipitado na forma de complexo Al-ATMP.  

 Entretanto, na concentração de 5,0 mmol/L de ATMP a quantidade retida 

diminuiu, mesmo com aumento da concentração de Al em solução. Gdanski e Funkhouser 

(2005) observaram que para elevadas concentrações de inibidor (acima de 1,0 mmol/L) o 

complexo Al-ATMP é facilmente dissolvido, reduzindo, assim, a contribuição da precipitação 

na retenção do anti-incrustante no sistema. Dessa forma, mesmo que ocorra a lixiviação de 

alumínio do feldspato para a solução, a complexação Al-ATMP é desfavorecida com aumento 

da concentração de inibidor.  

 Após esta etapa concluída,  avaliou-se o sistema feldspato + ATMP em um meio 

salino real, simulando as condições de salinidade do poço, utilizando a salmoura sintética S1. 

Após a preparação das soluções, a etapa seguinte foi o ajuste do pH (4 e 7).  

 Durante o ajuste do pH, verificou-se que as soluções contendo concentrações 

teóricas de ATMP entre 1,0 e 10,0 mmol/L tornaram-se turvas quando o pH do meio se 

aproximava de 7, como mostrado na Figura 3.2.5. 
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Figura 3.2.5 – Soluções de salmoura sintética S1 no pH 7 contendo ATMP nas concentrações 

(a) 10,0 mmol/L; (b) 5,0 mmol/L; (c) 3,0 mmol/L; (d) 2,0 mmol/L; (e) 1,0 mmol/L; (f) 0,5 

mmol/L; (g) 0,1 mmol/L;  (h) 0,05 mmol/L e (i) 0,01 mmol/L. 

 
      Fonte: Próprio autor. 

 A turbidez aumentou à medida que a solução tornava-se mais concentrada em 

ATMP, mostrando a incompatibilidade entre a salmoura S1 e o ATMP no pH 7. É sabido que 

o íon Ca
2+

, presente na salmoura, interage com inibidor e forma complexo Ca-ATMP (Sorbie 

et al., 1993b; Tantayakom et al., 2005), como mostrado na Equação 3.4, sendo o íon H
+
 

liberado oriundo da molécula do inibidor. Em meios mais básicos e com maior concentração 

de cálcio e inibidor, o equilíbrio da reação se desloca para formação do complexo.  

  HATMPCaATMPCa2
 (3.4) 

 Jordan et al. (1994) afirmou que essa complexação Ca-ATMP pode resultar em 

precipitação, mesmo antes do contato da solução com a rocha, dependendo da concentração 

de Ca
2+

 no meio, assim como ocorreu no presente estudo. Os dados reportados pelos autores 

mostram que, no pH 6, a concentração de Ca
2+

 que provoca precipitação seria em torno de 

100 a 400 ppm. No presente trabalho, a salmoura S1 contém 2000 ppm, totalmente favorável 

à precipitação, provocando a turbidez das soluções.  

 No pH 4 não houve incompatibilidade entre o inibidor ATMP e a salmoura S1 e 

os testes foram realizados nas temperaturas de 25 e 70 ºC, cujo resultado está ilustrado na 

Figura 3.2.6. 

 

(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) 
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Figura 3.2.6 – Curvas de retenção do ATMP no feldspato em meio salino (salmoura S1), no 

pH 4 a (♦) 25 ºC e (▼) 70 ºC, após 48 h de contato. 

 

                                                Fonte: Próprio autor. 

 Mesmo em meio ácido, desfavorável à precipitação do complexo Ca-ATMP, 

observou-se que o aumento da temperatura favoreceu a retenção do inibidor, por reduzir a 

solubilidade do complexo Ca-ATMP. Isso mostra que a temperatura do sistema apresentou 

maior influência na retenção de inibidor ATMP, quando comparado ao pH do meio.  

 Os valores de q no sistema com salmoura foram superiores aos valores do sistema 

com apenas NaCl, para as duas temperaturas trabalhadas. Destacado os resultados obtidos na 

temperatura de 70 ºC, a retenção de inibidor atingiu-se valores de, aproximandamente, 10,0 e 

25,0 mg/g para concentração Cf de 1,0 e 10,0 mmol/L de ATMP, respectivamente. Esse 

aumento da retenção se deve à redução da solubilidade dos complexos Ca-ATMP, em 

temperaturas elevadas, aumentando, assim, a quantidade de inibidor retida por precipitação. 

c) Caulim 

Na Figura 3.2.7 e na Figura 3.2.8 são apresentados os resultados obtidos da 

quantidade retida de ATMP no sistema contendo a rocha caulim e solução de NaCl, após 48h 

de contato. Em suma, observou-se que os resultados dos ensaios no pH 4 foram maiores que o 

do meio com pH 7.  
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Figura 3.2.7 – Curvas de retenção do ATMP no caulim no pH 4 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                                Fonte: Próprio autor. 

Figura 3.2.8 – Curvas de retenção do ATMP no caulim no pH 7 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 

                                               Fonte: Próprio autor. 

De todos os minerais trabalhados, o caulim foi o que apresentou maior área 

superficial (SBET = 10,51 m
2
/g). Logo, observou-se que, no pH 4, a retenção do ATMP foi 

maior que os valores obtidos para o feldspato (máximo obtido foi de 4 mg/g), como já 

comentado por Jordan et al. (1994).  
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Assim como ocorre no feldspato, o alumínio presente na estrutura do caulim 

(cerca de 20% em massa) forma ligação com a molécula de ATMP, retendo o inibidor na 

superfície.  

Jordana, Howe e Guan (2012) realizaram testes com caulim e o ATMP a 25 ºC em 

meio apenas com água deionizada, sem pH ajustado, e obtiveram valores de retenção em 

torno de 15,0 mg de ATMP por grama de argila. Apenas com o ajuste do pH para 4 e 7, na 

concentração de ATMP 0,1 mmol/L, foi obtido, neste trabalho, valores de 2,0 e 0,08 mg/g, 

respectivamente. Esse fato sugere grande influência do pH do meio na retenção do ATMP no 

caulim.  

O meio ácido deveria aumentar a retenção do ATMP, por reduzir a concentração 

de cargas negativas na superfície do caulim (Gdanski, 2008; Au e Leong, 2013; Avadiar, 

Leong e Fourie, 2015). Entretanto, as argilas são facilmente afetadas pela acidez do meio, 

podendo sofrer corrosão (Jordan et al., 1994), o que pode reduzir área superficial disponível 

para interação com inibidor.  

Com os valores obtidos no meio com pH 4, observou-se que o aumento da 

temperatura pouco influenciou na retenção do ATMP. Se estivesse ocorrendo apenas retenção 

do inibidor na superfície, no formato rocha – Al – P, o aumento da temperatura reduziria a 

retenção. Entretanto, como o caulim possui alumínio em sua composição, este pode ter sido 

liberado para a solução, permitindo a complexação Al-ATMP, que, a 70 ºC, precipitou, 

aumentando, assim, a retenção.  

Jordan et al. (1994) afirmam que a temperatura tem influência na liberação de 

cátions presentes no caulim. Esse aumento de q com aumento da temperatura também foi 

observado nos ensaios no pH 7.   

 Após esta etapa concluída, avaliou-se o sistema caulim + ATMP em um meio 

salino real, simulando as condições de salinidade do poço, utilizando a salmoura sintética S1. 

O procedimento experimental foi o mesmo realizado no sistema feldspato + ATMP. Os  

resultados obtidos são mostrados na Figura 3.2.9 e na Figura 3.2.10.  
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Figura 3.2.9 – Curvas de retenção do ATMP no Caulim em meio salino (salmoura S1), no pH 

4 a (♦) 25ºC e (▼) 70ºC, após 48 h de contato. 

 
                                                Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 3.2.10 – Curvas de retenção do ATMP no Caulim em meio salino (salmoura S1), no 

pH 7 a (♦) 25ºC e (▼) 70ºC. 

 
                                               Fonte: Próprio autor. 
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 Ao comprar os resultados obtidos com a salmoura com os dados no meio com 

NaCl, observou-se que a presença de Ca
2+

 na solução aumentou a quantidade retida de 

inibidor, nas duas temperaturas e nos dois pH, como ocorrido nos ensaios com feldspato e o 

reportado por Sorbie et al. (1993b), Jordan et al., (1994) e Kahrwad, Sorbie e Boak, (2009).  

 No meio básico, o aumento da quantidade retida na faixa de concentração de 0,01 

a 0,5 mmol/L foi mais significativo, que no meio com pH 4, devido ao fato da basicidade 

influenciar na solubilidade dos complexos Ca-ATMP. Além disso, os cátions Ca
2+

 e Mg
2+

 

reduzem as cargas negativas na superfície da rocha no pH 7, o que também incrementa a 

quantidade retida de ATMP por adsorção. Essa combinação precipitação e adsorção foi 

observada por Kahrwad, Sorbie e Boak (2009) na faixa de pH 6.   

d) Mica Biotita 

Nos ensaios realizados com a mica bitotita, observou-se que a quantidade retida 

foi a que atingiu maiores valores de todos os minerais estudados, como mostrado na Figura 

3.2.11 e na Figura 3.2.12.  

Figura 3.2.11 – Curvas de retenção do ATMP na mica bitotita no pH 4 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 

                                                Fonte: Próprio autor. 
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Figura 3.2.12  – Curvas de retenção do ATMP na mica bitotita no pH 7 a (■) 25ºC e (●) 70ºC. 

 
                                             Fonte: Próprio autor. 

Os valores de q obtidos no presente trabalho na temperatura de 25ºC se 

mantiveram em torno de 5,0 mg/g no pH 7, e no pH 4, ficou em torno de 10 mg/g. Alonso et 

al. (2009) observou que a superfície da mica biotita é positiva até pH próximo de 7, devido a 

presença de cátions como ferro, magnésio e potássio, detectados na FRX. Logo, mesmo em 

meio básico, a interação entre a mica biotita e o ATMP por adsorção na superfície é 

totalmente favorável.      

Seguindo nesse raciocínio, o aumento da temperatura deveria reduzir a adsorção 

do ATMP na superfície da rocha. Entretanto, observou-se um aumento significativo. No pH 4, 

obteve-se retenção de cerca de 40,0 mg/g e, no pH 7, de 70,0 mg/g. Tendo em vista que 

fenômeno de adsorção é desfavorecido com o aumento da temperatura, sugere-se que houve 

precipitação do inibidor.     

Assim como ocorreu com o feldspato e o caulim, a mica bitotita pode sofrer 

processo de liberação de cátions de Fe
3+

 e Mg
2+

 presentes em sua estrutura mineralógica, 

quando estiver em contato com o inibidor (Jordan et al., 1994). Assim, esses cátions 

lixiviados formam complexos com o ATMP, que precipitam na solução, aumentando a 

quantidade de inibidor retida.  
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Os compostos formados com íon Fe
3+

 são pouco solúveis e tendem a precipitar 

principalmente em pH acima de 5 (Jordan et al., 1994). Portanto, para comprovar a liberação 

dos cátions para a solução durante os ensaios em batelada com a mica biotita, foram 

analisadas as concentrações dos cátions de magnésio e ferro por ICP-OES. Na Tabela 3.2.4 

são apresentados as concentrações dos cátions, para o ensaio realizado no pH 7 para cada 

concentração trabalhada. 

Tabela 3.2.4 – Concentração de magnésio e ferro nos ensaios em batelada com mica biotita e 

ATMP no pH 7, a 25 e 70 ºC, após 48 h de contato. 

Conc. de ATMP 

(mmol/L) 

Conc. de magnésio (ppm) Conc. de ferro (ppm) 

25 °C 70 °C 25 °C 70 °C 

0,05 2,70 4,39 1,30 0,61 

0,5 3,14 5,51 3,06 0,48 

1,0 3,90 6,02 4,00 0,78 

3,0 4,52 6,33 5,48 0,64 

5,0 5,03 8,19 6,30 0,94 

7,0 4,88 8,13 6,10 0,80 

10,0 5,10 7,46 5,76 0,72 

                Fonte: Próprio autor. 

Observa-se que há vestígios de íons magnésio e ferro em todas as concentrações 

de ATMP trabalhadas, tanto a 25 como a 70 ºC. A quantidade de magnésio em solução é 

maior que a de ferro, nas duas temperaturas, sendo mais significativa a 70 ºC. Esse aumento 

mostra que o aumento da temperatura acentua a liberação de íons magnésio na solução, 

mesmo em pH básico.   

Já a concentração de ferro em solução não ultrapassa 1,0 ppm nos ensaios a 70 ºC, 

porém não se pode dizer que o aumento da temperatura reduziu a quantidade de ferro 

liberada. Nesse caso, o incremento da temperatura diminui a solubilidade do complexo Fe-

ATMP, aumentando, assim, a precipitação, e consequentemente, reduzindo, a concentração 

do Fe
3+ 

na solução. Essa afirmação é baseada no fato da quantidade de ATMP retida nos 

ensaios a 70 ºC no pH 7 ser bem mais elevada que os ensaios a 25 ºC (14 vezes maior, na 

concentração de 10,0 mmol/L).  
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Assim, elevadas concentrações de ATMP na solução, mesmo em baixas 

temperaturas, podem promover a ocorrência de lixiviação da região central da estrutura da 

mica biotita, proporcionando a transferência dos cátions para a solução, podendo ser 

intensificada pelo aumento da temperatura. Portanto, elevadas temperaturas adicionam ao 

sistema mica biotita-ATMP mecanismo de precipitação, sendo esse mais acentuado em pH 

básicos.  

A influência do pH dos ensaios com mica biotita aparentemente foram 

controversos, pois a 25 ºC a acidez aumentou a retenção de ATMP, enquanto que a 70 ºC, a 

acidez reduziu a quantidade retida. A 25 ºC, no meio ácido, a concentração de cargas positivas 

na superfície da mica biotita é elevada aumentando a retenção do ATMP por adsorção. A 70 

ºC, a acidez dissolve os complexos cátions-ATMP, reduzindo q. Vale salientar que o pH ácido 

promove a liberação de cátions da rocha para a solução, porém a acidez não propicia a 

precipitação dos complexos formados.    

3.2.2.2. Curvas de retenção do sistema contendo mistura de rochas 

Foram realizados ensaios em um sistema contendo mistura de rochas, para avaliar 

a possibilidade de obtenção da curva do sistema misto partindo das curvas de cada 

constituinte. As condições trabalhadas no sistema com mistura de rochas foram as condições 

nas quais se obtiveram as maiores retenções do ATMP no feldspato, no caulim e na mica 

biotita.   

Na Tabela 3.2.5 são mostradas essas condições e o fenômeno que predominou na 

retenção de cada rocha. Para o quartzo, o mecanismo é adsorção para qualquer condição. 

Tabela 3.2.5 – Condições mais favoráveis para retenção de ATMP em sistema batelada e o 

mecanismo predominante de interação. 

Rocha Temperatura pH Mecanismo  

feldspato 70°C 4 precipitação 

caulim 70°C 4 precipitação 

mica biotita 70°C 7 precipitação 

         Fonte: Próprio autor. 
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Os resultados obtidos pra cada sistema binário são mostrados na Figura 3.2.13, na 

Figura 3.2.14 e na Figura 3.2.15.  

Em cada gráfico são mostradas as curvas para cada componente, para a mistura 

das rochas e a curva teórica da mistura. Essa curva teórica foi calculada com base nos 

resultados obtidos neste trabalho para cada rocha, utilizando a Equação 3.2. 

Figura 3.2.13 – Curvas de retenção do ATMP a 70ºC e pH 4 no (●) quartzo, na (■) feldspato e 

no sistema com a mistura de (▲) 50% m/m quartzo/ feldspato. (- - -) Curva teórica da mistura 

quartzo/ feldspato. 

 
                                               Fonte: Próprio autor. 
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Figura 3.2.14 – Curvas de retenção do ATMP a 70ºC e pH 4 no (●) quartzo, no (■) caulim e 

no sistema com a mistura de (▲) 50% m/m quartzo/caulim. (- - -) Curva teórica da mistura 

quartzo/caulim. 

 
                                              Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 3.2.15 – Curvas de retenção do ATMP a 70ºC e pH 7 no (●) quartzo, na (■) mica 

biotita e no sistema com a mistura de (▲) 50% m/m quartzo/mica biotita. (- - -) Curva teórica 

da mistura quartzo/mica biotita. 

 
                                            Fonte: Próprio autor. 
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Observa-se que a tendência das curvas dos sistemas binários apresentou o mesmo 

perfil da curva teórica. Entretanto, com relação aos valores de q, observou-se que os valores 

de retenção do ATMP no sistema com mistura de rochas apresentam dois comportamentos: 

até a concentração de 1,0 mmol/L de ATMP, os valores obtidos experimentalmente ficaram 

acima da curva teórica; e acima de 1,0 mmol/L de ATMP, os valores obtidos ficaram abaixo 

da curva teórica. Esses resultados mostram que a contribuição de cada rocha na retenção do 

ATMP não foi mantida quando o sistema apresenta fenômenos de adsorção e precipitação, 

conjuntos.  

Nos sistemas de mistura de rochas estudados, os minerais estudados, feldspato, 

caulim e mica biotita tendem a lixiviar cátions para a solução, em meio ácido e com elevadas 

temperaturas. Ao passo que os cátions em solução podem formar complexos com as 

moléculas de ATMP, esses mesmo cátions podem se ligar a superfície do quartzo, como 

mostrado na Equação 3.5 (Waseem et al., 2011).  

  HSiOMMHSiO  (3.5) 

 Essa transferência de íons da solução para a superfície do quartzo reduziria a 

contribuição das rochas feldspato, caulim e mica biotita na retenção do ATMP por 

precipitação, já que o cátion lixiviado não formaria o complexo com o inibidor em solução. 

Além disso, esta transferência pode afetar a retenção por adsorção, já que a superfície do 

quartzo sofreu modificação química.  

 A interferência entre os minerais dificulta a predição da curva de um sistema 

complexo, partindo das curvas de seus componentes puros. Além disso, a contribuição de 

cada mineral na retenção de inibidores depende das condições do meio (Gdanski e 

Funkhouser, 2005)    
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3.3. CONCLUSÕES PARCIAIS  

 Neste tópico foram estudados a influência da concentração de inibidor, da 

temperatura, do pH, da salinidade do meio e do tipo de rocha nos fenômenos de retenção do 

inibidor ATMP em rochas reservatório arenítica, por meio de experimentos estáticos. O 

material rochoso estudado foi caracterizado para determinação da área superficial disponível 

para interação com o inibidor e para determinar a composição química, com o intuito de 

justificar as possíveis interações com o inibidor. 

 Com relação à caracterização, concluiu-se que a retenção de inibidor ocorre 

apenas na superfície das rochas, por não existirem poros em suas estruturas. Foi observado o 

alto grau de heterogeneidade da mica biotita frente às demais rochas. A presença de cátions de 

ferro e magnésio na estrutura da mica biotita resultou em um aumento significativo na 

quantidade retida de ATMP por adsorção, em baixa temperatura, e por precipitação. 

 O grau de pureza do quartzo limitou a ocorrência de múltiplos efeitos de retenção 

do ATMP. Observou-se que o mecanismo de retenção do ATMP na superfície do quartzo 

ocorreu unicamente por adsorção. O aumento da temperatura pode ter provocado alterações 

nas cargas da superfície da rocha, aumentando a quantidade de ATMP retida. Além disso, o 

aumento da temperatura pode ter provocado maior difusão mássica das moléculas de ATMP 

até a superfície do Quartzo, incrementando assim a quantidade adsorvida.  

 A estrutura do feldspato se apresentou favorável à deposição de inibidor na 

superfície, tendo o alumínio como ponte. Além disso, foram detectados indícios de lixiviação 

de alumínio do feldspato para a solução, o que resultou na complexação Al-ATMP, 

precipitando na solução. Essa precipitação aumentou a quantidade retida de inibidor e foi 

incrementada pela elevada concentração de inibidor no meio e pelo aumento da temperatura. 

Observou-se que o ATMP impulsiona essa lixiviação do alumínio do feldspato para a solução. 

Entretanto, acima de 5,0 mmol/L a quantidade retida de inibidor diminuiu. Fato esse, atrelado 

a dissolução do complexo Al-ATMP em elevadas concentrações de ATMP.  

 Nos testes realizados no sistema feldspato+ATMP no meio contendo salmoura, 

observou-se a complexação Ca-ATMP, visto que a quantidade retida foi 5 vezes superior, na 

concentração de 10,0 mmol/L de ATMP no pH 4, do que no meio isento de cálcio. Além 
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disso, houve precipitação no meio com salmoura mesmo antes de iniciar contato da solução 

do ATMP com a rocha. A precipitação, então, ocorreu nos dois valores de pH trabalhados, e 

foi intensificada com o aumento da temperatura e com a concentração de ATMP.  

 Nos estudos com o caulim, observou-se que a retenção neste mineral foi maior 

que a obtida no feldspato, devido à elevada área superficial do caulim. Esperava-se que este 

mineral apresentasse valores de q muito maiores, entretanto além da superfície ser carregada 

negativamente, o caulim pode ter sofrido corrosão nos testes em meio ácido. Mesmo assim, 

no pH 4, a retenção do ATMP aumentou com aumento da temperatura, devido à precipitação 

dos complexos Al-ATMP. No meio básico, o sistema sofreu a mesma influência da 

temperatura, porém com menor quantidade de ATMP retida. O valor máximo de q no pH 7 

foi cerca de 3,0 mg/g. A presença de cátions divalentes evidenciou o aumentou de q por 

precipitação, principalmente no pH 7. Além disso, a presença desses cátions reduziu as cargas 

negativas na superfície do caulim, contribuindo também para aumentar a adsorção de ATMP 

na superfície.  

 A mica biotita apresentou maior quantidade retida que os demais minerais 

estudados, principalmente no pH 7.  As cargas positivas na superfície da rocha foram 

responsáveis pela elevada quantidade retida de ATMP, sendo a adsorção o fenômeno 

predominante na interação mica-ATMP, para baixas temperaturas, em ambos os valores de 

pH. O aumento da temperatura adicionou o fenômeno de precipitação, visto que ocorreu 

lixiviação de Fe
3+

 e Mg
2+

 para a solução. A precipitação aumentou significativamente a 

quantidade retida de ATMP na solução. Foi observado que, a lixiviação de cátions ocorreu 

mesmo em pH ácido, porém a acidez do meio reduziu à precipitação de complexos cátion-

ATMP, resultando na redução de q, comparado aos resultados em meio básico. 

 Foi possível construir as curvas de um sistema com mistura de rochas, entretanto 

os valores obtidos não se aproximaram da curva teórica. Provavelmente, ocorreu adição dos 

cátions lixiviados do feldspato, caulim e mica biotita, na superfície do quartzo. Essa 

transferência reduziu a quantidade de inibidor retida por precipitação e por adsorção, uma vez 

que a superfície do quartzo foi modificada e que não há cátions disponíveis para formação de 

complexos. Portanto, a interferência entre os minerais dificultou a predição da curva de um 

sistema complexo, partindo das curvas de seus componentes puros.  
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4. EXPERIMENTOS DINÂMICOS: COLUNA DE LEITO FIXO 

O tratamento squeeze de inibição de incrustação é realizado sob condições de 

escoamento de fluidos que atravessam a formação rochosa. Dessa forma, o entendimento 

sobre a retenção do anti-incrustante na rocha sob condições estáticas pode não ser 

representativo perante a dinâmica de escoamento. A operação de injeção de anti-incrustante 

deve atender tanto à necessidade do tratamento quanto à demanda da produção, sendo essa 

uma das principais motivações para estudos nessa área.    

O sistema padrão de avaliação de retenção de inibidores de incrustação em escala 

laboratorial é o coreflood, que requer grandes volumes de fluidos durante a operação. O 

sistema coreflood pode tornar o levantamento de um simples dado de quantidade 

adsorvida/precipitada de inibidor em uma operação dispendiosa por estar atrelado ao formato 

pré-definido do core. Alguns trabalhos, como os desenvolvidos por Sorbie et al. (1993a), 

Bagci, Kok e Turksoy (2000), Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) e Pang e Liu (2013), utilizaram 

meio poroso desagregado ou não consolidado para diversas aplicações e finalidades visando 

representação mais simplificada do core.  

O meio poroso desagregado é composto de partículas de rocha empacotada em 

uma coluna, caracterizando um sistema em leito fixo. Esse tipo de sistema é amplamente 

aplicado em estudos de adsorção utilizando inúmeros adsorventes para operações de 

separação de aromáticos, dióxido de carbono, contaminantes gasosos de correntes de petróleo, 

corantes têxteis de efluentes industriais, aplicação farmacêutica para retenção de compostos 

quirais, dentre outros.  

Tendo em vista essa extensa aplicação do sistema de adsorção em coluna de leito 

fixo, a proposta deste tópico é utilizar um sistema em coluna para simular as etapas do 

tratamento squeeze de inibição de incrustação em rocha arenítica, aplicando balanço de massa 

no leito para determinar a quantidade de inibidor retida no leito.  

As etapas simuladas foram: estabilização da rocha, injeção do inibidor de 

incrustação, shut in e postflush ou retomada do escoamento. Alguns parâmetros utilizados nos 

experimentos estáticos foram utilizados para os testes dinâmicos, como a concentração de 

íons na salmoura, temperatura de 70 ºC e o pH 4.    
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Para desenvolvimento deste estudo, foram realizadas as seguintes etapas: 

 Caracterização dos leitos empacotados com rocha arenítica; 

 Obtenção de curvas de breakthrough de inibidores de incrustação variando a 

composição do íon cálcio da salmoura injetada no leito poroso; 

 Determinação da quantidade retida de anti-incrustante por meio do balanço de 

massa integral do leito; 

 Avaliação da quantidade de inibidor liberada após o período do shut in com 

injeção da salmoura na etapa de postflush; 

 Verificação da aplicabilidade de um sistema em leito fixo na percepção da 

ocorrência do fenômeno de precipitação. 

Com este estudo, utilizaram-se dados obtidos experimentalmente por Ibrahim, 

Sorbie e Boak (2012b) para avaliar a aplicabilidade do balanço de massa integral, de um 

sistema em leito fixo, na determinação da quantidade retida de inibidor. Para isso, realizou-se:  

 Aplicação do balanço de massa integral nos dados reportados na literatura, para 

comparação entre os métodos de cálculo da quantidade retida de inibidor; 

 Comparação das quantidades retidas obtidas experimentalmente com os dados 

da literatura, tomando como base o resultado obtido pela mesma equação. 
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4.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

 A metodologia aplicada para realizar os ensaios em coluna de leito fixo e para 

calcular a quantidade retida de inibidor de incrustação serão descritos nesse item, iniciando 

pelos materiais utilizados. Em seguida, será discutida a metodologia de cálculo aplicada para 

determinação da quantidade retida em um sistema de leito fixo. As técnicas de caracterização 

do material rochoso e análise das amostras de inibidor ao longo dos testes foram as mesmas 

utilizadas, e já discutidas, no tópico dos Experimentos Estáticos, bem como a preparação da 

salmoura utilizada nesses testes.         

4.1.1. Materiais 

4.1.1.1. Material rochoso 

 Para desenvolvimento dos experimentos em leito fixo, foi utilizado material 

rochoso fragmentado em partículas de diâmetro entre 300 e 500 µm. A rocha selecionada para 

realização dos ensaios foi o quartzo, o mesmo utilizado nos ensaios em batelada. A escolha 

foi baseada no fato deste mineral compor cerca de 90% de um core arenitos (Dawson et al., 

2015; Oliveira et al., 2016).  

 Outro motivo que norteou a escolha do mineral foi o fato de, para sistema em 

coluna que se trabalha com partículas, montar um leito composto por diferentes minerais é 

inviável visto a impossibilidade de distribuição e alocação de cada componente ao longo da 

coluna. Por isso, limitou-se apenas na utilização do quartzo.  

 Além disso, com intuito de comparar dados de coluna de leito fixo com os ensaios 

em coreflood, a serem discutidos posteriormente, realizaram-se também ensaios com a rocha 

arenítica berea, também fragmentada na mesma faixa granulométrica do quartzo.   

4.1.1.2. Inibidores de incrustação 

 Os experimentos dinâmicos foram desenvolvidos com o ATMP, utilizado nos 

ensaios estáticos, e com o inibidor ácido dietilenotriamina pentametilfosfônico (DETPMP), 

cuja estrutura está ilustrada na Figura 4.1.1. 
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Figura 4.1.1 – Molécula da fase ativa do inibidor de incrustação DETPMP.  

 

Fonte: Adaptado de Nowack (2003). 

 Essa fase ativa já foi amplamente estudada quanto a sua eficiência de inibição de 

incrustação e quanto à retenção em cores arenitos e carbonáticos (Sorbie et al., 1993a; Dyer e 

Graham, 2003; Euvrard, Hadi e Foissy, 2007; Ketrane et al., 2009; Baraka-Lokmane e Sorbie, 

2010; Oluyemi, 2014). 

 Na Tabela 4.1.1 estão descritos as propriedades dos inibidores aplicados nos 

experimentos em leito fixo. 

Tabela 4.1.1 – Características dos inibidores estudados. Fonte: Sigma-Aldrich. 

 Propriedade  ATMP DETPMP 

Massa Molar 299,05 mg/mmol 573,20 mg/mmol 

Pureza > 97% (sólido) ≈ 50% (em água) 

Fórmula linear C3H12NO9P3 C9H28N3O15P5 

              Fonte: Próprio autor. 

 

4.1.2. Método experimental: coluna de leito fixo 

 Os ensaios em coluna foram aplicados com o intuito de avaliar a interação rocha-

inibidor sob condições de escoamento. O aparato experimental consta de uma coluna de aço, 
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com diâmetro interno de 0,46 cm e 15 cm de comprimento, acoplada a um sistema de 

bombeamento ProStar 210 da Varian. Para manter a temperatura controlada, a coluna foi 

colocada em um forno da Eldex Laboratories CH-150, com limite de precisão de 5 a 150 ºC ± 

0,1 ºC. Na Figura 4.1.2 é mostrado o esquema do sistema utilizado para realização dos 

ensaios. As amostras foram coletadas com auxílio de um coletor de frações da Büchi C-660. 

Figura 4.1.2 – Esquema do aparato experimental utilizado nos ensaios em leito fixo. 

 

                                  Fonte: Próprio autor. 

 A coluna foi empacotada com a rocha com faixa granulométrica entre 300 e 500 

µm. A porosidade (ɛ) que caracteriza o leito foi calculada pela Equação 4.1. 













aL

L

V

M


 1  (4.1) 

sendo ML a massa da rocha empacotada (g), VL o volume do leito (cm
3
) e ρa a densidade 

aparente do material (g/cm
3
). A densidade aparente do quartzo utilizada nesse trabalho para 

cálculo da porosidade do leito foi 2,65 g/cm
3
, como determinado por Baraka-Lokmane et al. 

(2009). A densidade da berea utilizada foi 2,66 g/cm
3
, determinada por Veloso et al. (2014).  

 Para cada ensaio, a coluna foi empacotada com material novo para garantir que 

não houvesse resquício de inibidor retido do ensaio anterior. O leito foi previamente 

estabilizado com uma solução salina sintética antes da injeção do inibidor. As soluções do 

inibidor de incrustação utilizadas nos ensaios foram preparadas com a mesma solução salina 

da estabilização e bombeadas para a coluna. 
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 A injeção do inibidor se deu à temperatura ambiente (em torno de 23ºC), visto que 

em operações squeeze injeta-se o inibidor no poço na temperatura da superfície. Na Tabela 

4.1.2 são mostradas condições nas quais os ensaios foram realizados. Durante a etapa de 

injeção do inibidor, o efluente da coluna foi coletado para acompanhamento da variação da 

concentração do inibidor com o tempo.  

Tabela 4.1.2 – Condições operacionais dos ensaios em leito fixo. 

Ensaio Vazão (mL/min) Conc. (ppm) Inibidor Temp. (°C) Sol. Salina 

CQ1 0,1 500 ATMP 70 S1 

CQ2 0,1 500 ATMP 70 S2 

CQ3 0,1 500 ATMP 70  S3
 

CQ4 0,1 500 DETPMP 70 S1 

CQ5 0,1 500 DETPMP 70  S2 

CQ6 0,1 500 DETPMP 70  S3 

        Fonte: Próprio autor. 

 Em todos os ensaios dinâmicos, após a etapa de injeção de inibidor, o fluxo do 

sistema foi interrompido para realização do shut in de 42 h, mesmo período utilizado por 

Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). Nesse período do shut in não houve coleta de amostras. 

Além da interrupção do fluxo, a temperatura do sistema foi elevada para 70 ºC. Assim, o shut 

in foi realizado a 70 ºC bem como as etapas seguintes. Outros valores de temperatura foram 

testados, porém limitações na estruturação do sistema impossibilitaram aplicação de valores 

maiores que 70 ºC. Após a etapa do shut in, o fluxo na coluna foi retomado com a injeção da 

mesma solução salina utilizada na estabilização do leito, sendo essa a etapa de postflush. Em 

todas as etapas dos ensaios em coluna, as soluções utilizadas tiveram pH ajustado em 4. Valor 

este utilizado por  Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) e por Baraka-Lokmane e Sorbie (2010). 

 As quantidades de salmoura e inibidor injetadas na coluna foram calculadas com 

base no volume poroso (VP) do leito, dado pela Equação 4.2.    

 LVVP  (4.2) 

 Esse parâmetro corresponde ao volume de vazios da coluna apto a ser preenchido 

pelo líquido e é adotado nas operações em campo de petróleo. Os volumes injetados do 
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inibidor e da salmoura, no postflush, correspondem a 10 e 100 vezes o VP do leito, 

respectivamente. Valores utilizados pelos autores Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) e em alguns 

campos de produção de petróleo. 

  O efluente coletado da coluna foi analisado no equipamento ICP-OES para 

determinação da concentração do inibidor durante as etapas do experimento. A relação entre o 

tempo e a concentração de inibidor nos ensaios dinâmicos gera uma curva de breakthrough 

(Figura 4.1.3) para cada concentração de alimentação, que servirá de parâmetro no balanço de 

massa do leito, para determinação da quantidade de inibidor retida no sistema. 

Figura 4.1.3 – Exemplo de uma curva de breakthrough fictícia. 

0 1 2 3 4 5 6
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0,5

1,0

C
(t

)/
C

0
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                                                   Fonte: Próprio autor. 

 O balanço de massa no leito permite determinar o quanto de inibidor ficou retido 

no meio poroso. Para tal desenvolvimento, considera-se o fluxo de alimentação do leito sendo 

distribuído igualmente em toda seção transversal da coluna.  

 Na Figura 4.1.4 está esquematizado o processo de transferência de massa ao longo 

da coluna, que é alimentada com solução de inibidor com vazão Q (mL/min) e concentração 

de inibidor inicial C0 (mg/L). Essa solução sai da coluna com a mesma é vazão e concentração 

de inibidor C (mg/L) diferente da inicial. A concentração de saída é diferente da inicial, 

porque ocorre retenção do inibidor na rocha, até que esta não é mais capaz de reter o soluto na 

superfície. Nesse momento, diz-se que o leito está saturado, e a concentração de saída se 

iguala à concentração de inicial.   
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Figura 4.1.4 – Esquema de um processo em leito fixo. 

 
Fonte: Próprio autor. 

 A quantidade de inibidor retida na coluna é expressa pela Equação 4.3, na qual 

AR
* 

é a quantidade de inibidor retida na fase sólida (mg/g), expressa em mg de inibidor por 

grama de sólido.  

*

0 RLL AMCVAcúmulo    (4.3) 

 O primeiro termo da Equação 4.3 refere-se à quantidade de massa retida na fase 

fluida estagnada entre as partículas sólidas e o segundo termo é a quantidade de inibidor retida 

na fase sólida. O balanço integral de massa na coluna resulta na Equação 4.4, que relaciona a 

diferença da quantidade de matéria na entrada e na saída com o acumulado intra e inter 

partículas. 

*
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tt

AMCVCdtQdtCQ     (4.4) 

 Tendo sua forma condensada dada pela Equação 4.5. 
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 O termo da integral da Equação 4.5 é determinado pelo cálculo da área acima da 

curva de breakthrough e, assim, obtém-se a quantidade de inibidor retida na fase sólida AR
*
, 

em mg/g.  

 Para padronizar os resultados, visando comparação entre os testes realizados, os 

valores de A
 *

 obtidos foram normalizados, com base na quantidade total de inibidor injetada 

na coluna. Tais resultados foram reportados como porcentagem de inibidor retida no leito AR
*
 

(%), tomando como base a quantidade de inibidor total injetada no leito.  
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 Este parâmetro foi obtido da multiplicação de AR
* 

(mg/g) pela massa de rocha 

empacotada na coluna e dividida pela massa de inibidor total injetada na coluna minjetada (mg), 

nos 10 VPs, como mostrado na Equação 4.6. A massa de inibidor injetada foi determinada 

pela multiplicação da concentração do inibidor injetada (Cinib em mg/L) pelo volume de 10 

VPs, injetado (Vinjetado em mL), como mostrado na Equação 4.7.  

 100(%)
*

*
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A  (4.6) 
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(4.7) 

 Nos ensaios em coluna desenvolvidos no presente trabalho há a etapa de shut in, 

na qual ocorre parada do escoamento. Com essa etapa, espera-se que haja um novo rearranjo 

nas interações rocha – inibidor – salmoura no sistema, alterando a capacidade de retenção do 

leito. Dessa forma, a Equação 4.5 não seria suficiente para representar a quantidade real retida 

no leito poroso. Logo é necessário acrescentar o efeito do shut in na quantidade retida de 

inibidor. 

 Como durante o shut in não há coleta de amostras, aplicou-se método semelhante 

adotado por Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), para contabilizar o acréscimo do shut in na 

quantidade retida. Em seus estudos, os autores aplicaram o balanço de massa em um período 

correspondente a 2 VP do leito, no postflush. Admitiu-se que se tivesse ocorrido alguma 

retenção de inibidor durante a parada do fluxo, haveria diferença na massa de inibidor 

coletada logo nos primeiros VP da etapa do postflush.  

 Dessa forma, no presente trabalho, denominou-se o parâmetro AG (%) como sendo 

a quantidade global de inibidor retida na coluna somando os períodos de injeção do inibidor e 

o shut in, como expresso na Equação 4.8. 
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 O termo mshutin (mg) corresponde a massa de inibidor retida no leito quando 2 VP 

de salmoura fora injetada na coluna, durante o postflush. Esse parâmetro foi calculado 

seguindo os passos a seguir. 
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 Para cada amostra coletada no período de 2 VP, calculou-se o valor da massa de 

inibidor mamostra (mg), como mostrado na Equação 4.9, na qual Cinib (mg/L) corresponde à 

concentração de inibidor na amostra, reportado pelo ICP-OES, e Vamostra (mL) é o volume da 

amostra, 0,5 mL. 

1000
amostrainib

amostra

VC
m




 

(4.9) 

 Esse parâmetro mamostra corresponde à quantidade de inibidor que saiu do leito. 

Para saber a quantidade de inibidor que ficou no leito calculou-se uma variação de massa ∆mI, 

considerando o último ponto da curva de adsorção, como mostrado na Equação 4.10, onde 

mAD é a massa de inibidor, em mg, da última amostra coletada no período da adsorção. Esse 

parâmetro mAD foi obtido da mesma forma que mamostra, mostrado na Equação 4.9. 

amostraADI mmm   (4.10) 

 Com os valores de ∆mI para cada amostra no período de 2 VP, obteve-se, por fim, 

a massa mshutin (mg) de inibidor retida durante o shut in, mostrado na Equação 4.11. 

 Ishutin mm  (4.11) 
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4.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Os resultados obtidos nos ensaios utilizando coluna de leito fixo serão 

apresentados e discutidos primeiramente para o leito empacotado com quartzo, mostrando a 

influência da concentração de Ca
2+

 da salmoura na retenção dos dois inibidores de 

incrustação. Em seguida, serão apresentados os resultados obtidos no leito com berea. Por 

fim, serão mostradas as capacidades retidas dos ensaios reportados por Ibrahim, Sorbie e 

Boak (2012b) recalculadas utilizando o balanço de massa integral e a comparação com os 

resultados obtidos neste presente trabalho. 

 Na Tabela 4.2.1 constam a massa de quartzo empacotada na coluna com volume 

de 2,47 cm
3
, a porosidade obtida em cada ensaio e, consequentemente, o volume poroso de 

cada sistema.  

Tabela 4.2.1 – Propriedade dos leitos utilizados nos ensaios em leito fixo. 

Ensaio ML (g) ɛ (%) VP 

CQ1 3,55 45,9 1,13 

CQ2 3,66 44,3 1,09 

CQ3 3,61 45,1 1,11 

CQ4 3,66 44,3 1,09 

CQ5 3,59 45,4 1,12 

CQ6 3,55 46,0 1,14 

                                       Fonte: Próprio autor. 

Os testes em coluna realizados com inibidor ATMP resultaram nas curvas de 

breakthrough mostradas na Figura 4.2.1, na Figura 4.2.2 e na Figura 4.2.3. Para os ensaios 

com DETPMP as curvas são mostradas na Figura 4.2.4, na Figura 4.2.5 e n Figura 4.2.6. As 

curvas foram plotadas em função do VP injetado na coluna, tanto para a etapa de injeção de 

inibidor como para a etapa do postflush, realizada após o período do shut in.   
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Figura 4.2.1 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ1 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP no quartzo com salmoura S1, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                               Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.2.2 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ2 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP no quartzo com salmoura S2 a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                            Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4.2.3 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ3 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP no quartzo com salmoura S3, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                                 Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.2.4 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ4 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

DETPMP no quartzo com salmoura S1, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor 

de 500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                                 Fonte: Próprio autor. 
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Figura 4.2.5 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ5 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

DETPMP no quartzo com salmoura S2, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor 

de 500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                                 Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.2.6 – Curvas de breakthrough do ensaio CQ6 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

DETPMP no quartzo com salmoura S3, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor 

de 500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                 Fonte: Próprio autor. 
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Pelo perfil das curvas obtidas, observou-se que a saturação dos leitos contendo 

quartzo ocorreu com injeção de 5 VP de solução de inibidor, aproximadamente. Na Tabela 

4.2.2 são apresentados os resultados de retenção para os dois inibidores estudados. 

Tabela 4.2.2 – Quantidade retida de inibidor na coluna de leito fixo contendo quartzo nas 

etapas de injeção de inibidor e após o shut in. 

Ensaio Inibidor Salmoura AR
*
(mg/g) AR

 *
(mg) AR

 *
 (%) AG (%) 

CQ1 ATMP S1 0,32 1,15 13,50 16,80 

CQ2 ATMP S2 0,27 0,98 10,91 16,76 

CQ3 ATMP S3
 

0,20 0,70 7,81 7,86 

CQ4 DETPMP S1 0,30 1,11 13,04 18,70 

CQ5 DETPMP S2 0,23 0,82 9,11 14,15 

CQ6 DETPMP S3
 

0,24 0,87 9,64 9,77 

                         Fonte: Próprio autor. 

 De uma forma geral, no meio contendo íons Ca
2+ 

(salmouras S1 e S2), as 

quantidades retidas dos inibidores ATMP e DETPMP foram maiores comparadas aos 

sistemas isentos de cálcio (salmoura S3). Foi observado que houve uma redução de cerca de 

40 % e de 25 % na quantidade retida de ATMP e DETPMP, respectivamente, no meio com 

salmoura S3. Isso reforça a hipótese da ocorrência de precipitação de complexos Ca-inibidor, 

aumentando a quantidade retida dos anti-incrustantes, nos meios com S1 e S2, assim como 

citado na literatura (Sorbie et al., 1993b; Jordan et al., 1994) e observado nos testes em 

batelada.  

  Observou-se que há uma redução da quantidade retida de inibidor (AR
 *
 em mg) do 

meio quando a concentração de íons Ca
2+ 

aumenta
 
4000 ppm, considerando apenas o período 

da adsorção. Isso sugere que o aumento da concentração do íon cálcio não tem influência 

significativa na retenção dos inibidores na superfície do quartzo. Provavelmente, os íons Ca
2+ 

substituíram os grupos silanóis do quartzo, ligando a molécula do inibidor à superfície da 

rocha, por adsorção, como observado por Sorbie et al. (1993b) e Waseem et al. (2011).  Uma 

vez ocorrendo a saturação do leito, não ocorre mais retenção por adsorção. 

 Analisando as curvas do postflush, observou-se que há uma redução de C/C0 logo 

nos primeiros VP injetados em todos os sistemas estudados. Essa redução representa a 
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precipitação dos inibidores ATMP e DETPMP ocorrida durante a parada do escoamento. É 

claramente notado, pelos gráficos das curvas de adsorção e dessorção, que no teste com 

ausência de íons Ca
2+ 

(CQ3 e CQ6) as reduções de C/C0 das curvas de dessorção são menores 

que as demais, confirmando o efeito da precipitação vinculado ao íon cálcio.  

 Com a quantidade retida de inibidor calculada após o período do shut in, 

observou-se que, para o sistema sem Ca
2+

, a quantidade global AG (%) foi a mesma de AR
 *

 

(%), reforçando a vinculação da precipitação com os íons de cálcio, para ambos os inibidores 

testados.  

 Nos sistema com 2000 e 4000 ppm de Ca
2+

, salmouras S1 e S2, houve um 

aumentou de 3 % e 5 %, respectivamente, na retenção do ATMP, após o período do shut in. Já 

para o sistema com o inibidor DETPMP, o incremento após o shut in quando a concentração 

de Ca
2+ 

aumentou foi quase igual, cerca de 5%. Esperava-se que o valor de AG na salmoura S2 

fosse maior que na salmoura S1, devido à estrutura do DETPMP ser mais favorável a 

formação de complexos com cálcio. Entretanto, no pH 4, a molécula do DETPMP não se 

apresenta muito ionizada, desfavorecendo as ligações com Ca
2+

. 

A priori, pode-se dizer que quanto maior a concentração de Ca
2+ 

maior o 

rendimento do tratamento, devido à adição do mecanismo de precipitação, apresentando 

maior efeito durante o shut in. Entretanto, esse rendimento está atrelado também ao tempo de 

permanência do anti-incrustante no sistema, após o período do shut in, quando injeta-se 

salmoura na retomada da produção do poço. 

Dessa forma, avaliou-se a curva de dessorção por completo e foram obtidos os 

valores de inibidor recuperado no efluente, durante o postflush, como mostrado na Tabela 

4.2.3. Observa-se que, para o inibidor ATMP, o sistema contendo 2000 ppm de Ca
2+

 reteve 

por mais tempo o inibidor na coluna, devido ao fato de que 16 % de ATMP retido ainda 

permaneceu na coluna com a injeção de 4 VP da salmoura. Além disso, para esse mesmo 

sistema, com a injeção de 100 VP no postflush, o total recuperado foi de 89,5 %, mostrando 

que houve interação irreversível do ATMP na superfície do quartzo. Essa interação é mais 

forte que uma adsorção física, pois não foi desfeita com o aumento da temperatura nem com a 

retomada do escoamento. Essa retenção irreversível pode ser favorável para os tratamentos 

squeeze, uma vez que se consegue manter, por mais tempo, o inibidor no reservatório.  
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Tabela 4.2.3 – Quantidade de inibidor recuperado da coluna durante a injeção da salmoura, 

após o período de shut in. 

  

 

Percentual acumulado (%) de inibidor recuperado  

 Inibidor Salmoura 0,27 VP 2 VP 4 VP 6 VP 

CQ1 ATMP S1 7,0 63,2 84 86 

CQ2 ATMP S2 11,4 69,5 100 - 

CQ3 ATMP S3 18,6 100 - - 

CQ4 DETPMP S1 12,2 68,6 104 - 

CQ5 DETPMP S2 8,6 42,87 93,5 100 

CQ6 DETPMP S3 15,3 77,22 100 - 

        Fonte: Próprio autor. 

No teste com ATMP e a solução com 4000 ppm de Ca
2+

, a elevada concentração 

de cálcio, mesmo tendo contribuído para aumentar o valor de AG, não garantiu que o inibidor 

permanecesse na coluna durante a injeção da salmoura. Verificou-se que com 4VP injetados 

houve total recuperação do ATMP. Para os testes com DETPMP, observou-se que o sistema 

com maior valor de AG também não garantiu menor liberação de inibidor durante o retorno do 

escoamento na coluna. Se fosse aplicado em sistema real, seria necessário realizar novamente 

o tratamento, injetando mais anti-incrustante no sistema.   

 A precipitação aumentou a massa de inibidor acumulada no leito poroso, 

entretanto, como o complexo não está ligado diretamente à superfície da rocha, ao retomar o 

escoamento, o precipitado formado é mais facilmente arrastado pela corrente da salmoura ou 

dissolvido devido à acidez da solução. 

 A precipitação do inibidor no sistema poroso aluminossilicato é atrelada a redução 

da concentração de cátions divalentes, como cálcio e magnésio. Nos estudos realizados por 

Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), que utilizaram uma coluna com volume de 36 cm
3
, 

empacotada com 56 g de areia de sílica, foi perceptível a redução da concentração de cálcio 

em alguns pontos da curva, fato esse caracterizado, pelos autores, como precipitação do 

complexo Ca-inibidor. Para o sistema proposto neste trabalho, nas Figura 4.2.7 e Figura 4.2.8 

são mostradas as curvas de concentração do íon Ca
2+

 em comparação com as curvas de 

breakthrough do ATMP, para o ensaio CQ1, mostrando que houve uma pequena redução da 

concentração de cálcio. 
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Figura 4.2.7 – Variação da concentração de (▲) ATMP e de (-■-) Ca
2+

 no ensaio CQ1 

durante a etapa de injeção de inibido, realizado a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de 

inibidor de 500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. 
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                                                  Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.2.8 – Variação da concentração de (○) ATMP e de (-■-) Ca
2+ 

no ensaio CQ1 durante 

a etapa do postflush, após o período do (----) shut in, realizado a 70 ºC, pH 4, com 

concentração inicial de inibidor de 500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. 
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                                                    Fonte: Próprio autor. 
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A redução da concentração de cálcio (cerca de 10%), observada na Figura 4.2.7, 

foi acompanhada pela diminuição da concentração de ATMP na curva de injeção de inibidor, 

reforçando a ocorrência de formação e precipitação de complexo Ca-ATMP. Já na curva de 

dessorção, a concentração de cálcio diminuiu cerca de 20 %, se mantendo constante após 

injeção de 17 VP. Essa redução na dessorção pode ser resultado da formação e retenção do 

complexo Ca-ATMP entre o cálcio da salmoura recém-alimentada na coluna com as 

moléculas de inibidor retidas na superfície do quartzo.  

No sistema de referência de Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), a diminuição da 

concentração de cálcio é claramente percebida, retornando ao patamar inicial logo em 

seguida, o que não ocorre nos dados apresentados. Isso pode ser explicado pelo fato da 

relação entre volume do leito e vazão (velocidade espacial) adotada pela literatura ser 75 % 

menor que a empregada no presente estudo. Logo, a dinâmica de fluxo aplicada na coluna 

impossibilita que o precipitado permaneça na coluna, sendo logo arrastado. Isso justifica o 

fato do ensaio contendo 4000 ppm de Ca
2+ 

ter apresentado total recuperação do ATMP com 

apenas 4 VP de salmoura.  

Dessa forma, o sistema proposto inviabiliza a determinação/percepção da variação 

de concentração dos cátions da salmoura. Entretanto, mantém-se notável a ocorrência do 

fenômeno de precipitação, visto que há ocorrência da deformação no início da curva do 

postflush. 

Concluída esta etapa, foram realizados experimentos com o inibidor ATMP para o 

leito poroso empacotado com berea, na mesma faixa granulométrica utilizada no quartzo. 

Com as mesmas condições operacionais de concentração, temperatura e vazão, foram obtidas 

as curvas de breakthrough mostradas na Figura 4.2.9 e na Figura 4.2.10. A salmoura S3 não 

foi testada para esse sistema, visto que a ausência de cálcio reduziu a quantidade de inibidor 

retida de ATMP no quartzo. 
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Figura 4.2.9 – Curvas de breakthrough do ensaio CBS1 para (▲) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP na berea com salmoura S1, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 500 

ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                              Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 4.2.10 – Curvas de breakthrough do ensaio CBS2 para (▲) adsorção e (○) dessorção 

do ATMP na berea com salmoura S2, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 0,1 mL/min. (----) Período do shut in. 
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                                             Fonte: Próprio autor. 
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 Os perfis das curvas no sistema berea seguiram a mesma tendência do obtido nos 

testes com quartzo. Além disso, observou-se que o cálcio contribuiu mais efetivamente na 

retenção do ATMP na berea comparado ao quartzo, devido à existência de outras fases 

mineralógicas na berea. Essa diferença foi comprovada com o balanço de massa integral dos 

sistemas, mostrado na Tabela 4.2.4.  

Tabela 4.2.4 – Quantidade retida de ATMP na coluna de leito fixo contendo berea nas etapas 

de injeção de inibidor e após o shut in. 

Ensaio Salmoura AR
 *

 (mg/g) AR
 *

(mg) AR
 *

 (%) AG (%) 

CBS1 S1 0,44 1,31 14,53 24,00 

CBS2 S2 0,49 1,43 15,91 36,45 

                                     Fonte: Próprio autor. 

 Observou-se quantitativamente que o íon cálcio aumentou a quantidade retida de 

ATMP tanto na etapa de injeção como durante o shut in ao comparar com o obtido nas 

colunas com quartzo. Além da composição da berea ter influenciado para o aumento da 

retenção do ATMP, a área superficial da partícula é maior que a do quartzo, apresentando 

maior disponibilidade de interação com o inibidor. 

 Após a etapa do shut in, foi calculada a quantidade recuperada de inibidor e 

observou-se que o total recuperado não ultrapassou 50 % do valor ao término do ensaio, como 

mostrado na Tabela 4.2.5. No sistema CBS2, que operou com 4000 ppm de Ca
2+

, recuperou-

se apenas 45 % do ATMP retido com injeção de 100 VP de salmoura. O sistema CBS1 

recuperou 48 % do total retido com 36 VP de salmoura injetados no postflush. 

Tabela 4.2.5 – Quantidade de ATMP recuperado da coluna durante a injeção da salmoura, 

após o período de shut in. 

 

 Percentual acumulado (%) de ATMP recuperado 

 

Salmoura 0,1 VP 2 VP 4 VP 6 VP 

CBS1 S1 1,1 25,7 33,6 35,6 

CBS2 S2 0,6 9,6 17,0 21,6 

                Fonte: Próprio autor. 
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Dessa forma, o sistema com matriz mineralógica mais complexa e com maior área 

de interação, além de reter maior quantidade de anti-incrustante, garantiu essa retenção por 

mais tempo, conferindo maior rendimento do tratamento squeeze. Assim como ocorreu com o 

quartzo, esse comportamento é característico de um processo irreversível, necessitando 

provavelmente de outros métodos para remoção completa do inibidor. Ibrahim, Sorbie e Boak 

(2012b) aplicaram no postflush uma solução contendo íon Na
+
 e com pH em torno de 1 para 

dessorver o inibidor e dissolver o precipitado formado durante o shut in.         

 Além dos testes experimentais utilizando um sistema em coluna de leito fixo, 

aplicou-se a metodologia de cálculo aos dados experimentais reportados Ibrahim, Sorbie e 

Boak (2012b). Foi levada em consideração apenas a etapa do tratamento principal, em que o 

inibidor é injetado. Na Tabela 4.2.6, são mostrados os valores da massa de inibidor retida no 

tratamento principal reportado pelo autor e a calculada pela Equação 4.5.  

Tabela 4.2.6 – Quantidade retida de inibidor na etapa do tratamento principal para os testes de 

Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), utilizando o balanço de massa integral da Equação 4.5. 

Ensaio Conc. de Inibidor (ppm) AR
 *

 (mg)
a
 AR

 *
 (mg)

b
 Erro (%) 

A 4000 72,47 75,48 4,15 

C 4000 53,91 48,69 9,68 

D 4000 101,91 31,51 69,08 

E 500 18,06 13,51 25,19 

F 4000 44,08 7,32 83,39 

G 2000 40,61 45,62 12,34 

 

 Erro médio (%) 33,97 

a
 Reportado por Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). 

b 
Obtido pela Equação 4.5. 

  Obteve-se um erro médio relativamente elevado de 34 %. Observou-se que os 

testes D e F, em específico, apresentaram a maior diferença entre o dado reportado e o 

calculado, o que contribuiu para aumentar o valor do erro médio. Nesses dois testes, a curva 

de breakthrough da etapa de injeção de inibidor rompe em torno de 1,2 VP, enquanto as 

curvas dos demais testes começam a saturar depois de 1,5 VP, como mostrado na Figura 

4.2.11. Logo, a área acima da curva é pequena, resultando em baixa retenção do inibidor na 

coluna, não sendo compatível com o reportado. 
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Figura 4.2.11 – Curvas de breakthrough da etapa de injeção de OMTHP obtidas por Ibrahim, 

Sorbie e Boak (2012b). 

 

                                               Fonte: Adaptado de Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). 

  Segundo Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), os ensaios A e C foram realizados em 

um meio propício à predominância da precipitação, resultando em retenções de inibidor 

maiores que o ensaio E, que se limitou a adsorção. Mesmo obtendo um erro de 34 % entre os 

valores reportados com o calculado pela Equação 4.5, observou-se que o experimento E de  

Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) reteve menor quantidade de inibidor comparado aos testes A 

e C. Com isso, o balanço de massa integral utilizado foi capaz de quantificar a quantidade de 

inibidor retida no sistema.  

  A limitação deste método é a indistinção dos fenômenos de adsorção e 

precipitação. No cálculo da quantidade retida AR
*
, leva-se em consideração as características 

do sistema, como volume e porosidade do leito e concentração de inibidor alimentado. O 

valor de AR
*
 é calculado considerando toda a massa presente na fase sólida: a adsorvida na 

superfície da rocha e a acumulada entre partículas, impossibilitando a distinção. 

 Os resultados de retenção de ATMP e DETPMP obtidos experimentalmente 

foram comparados com os dados do experimento E reportados por Ibrahim, Sorbie e Boak 

(2012b). A molécula de inibidor utilizada pelos autores foi a do ácido octametileno tetramina 

hexafosfônico (OMTHP), cuja estrutura química é mostrada na Figura 4.2.12.  
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Figura 4.2.12 – Molécula da fase ativa do inibidor de incrustação OMTHP.  

 

                      Fonte: Adaptado de Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). 

  Mesmo trabalhando com inibidor diferente, as condições operacionais 

utilizadas por Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b) foram as mesmas: concentração de 500 ppm, 

temperatura ambiente durante injeção, pH 4 e salmoura S1. Os pontos experimentais foram 

replotados, como mostrado na Figura 4.2.13, e a quantidade retida AR
*
 foi calcula pela 

Equação 4.5, utilizando todos os dados do sistema de Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b). 

Figura 4.2.13 – Curva de breakthrough para adsorção do 500 ppm OMTHP na areia de sílica 

obtida por Ibrahim, Sorbie e Boak (2012b), a 20 ºC, com pH 4 e salmoura S1.  
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                                               Fonte: Próprio autor. 

 Obteve-se retenção de 0,24 mg de OMTHP por grama de rocha, frente a 0,32 mg 

de ATMP e 0,30 mg de DETPMP por grama de rocha. Com esses resultados observa-se que o 

aumento da cadeia da molécula do inibidor reduz a retenção deste na superfície da rocha, 

devido ao impedimento estérico.  
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4.3. CONCLUSÕES PARCIAIS  

 Neste estudo, utilizou-se um sistema de coluna em leito fixo, empacotada com as 

rochas quartzo e berea, para avaliar a influência da concentração de cálcio na salmoura 

sintética, na retenção dos inibidores de incrustação ATMP e DETPMP. Avaliou-se o impacto 

da concentração de cálcio na salmoura sobre os fenômenos de adsorção e precipitação dos 

inibidores em um sistema submetido a um escoamento.  

 Com os valores de AR
* 

e
 
AG obtidos pelo balanço de massa, observou-se que o 

cálcio presente na salmoura teve contribuição positiva na retenção das moléculas dos 

inibidores ATMP e DETPMP no leito. Nos ensaios com ausência de íons Ca
2+

, a quantidade 

retida foi 40 %, para o ATMP, e 25 %, para o DETPMP, menor que as demais soluções de 

salmoura.  

 De forma geral, a retenção do ATMP foi maior que a do DETPMP no quartzo, 

devido ao fato da molécula do ATMP ser menor. Essa informação deve ser combinada com a 

eficiência inibitória do anti-incrustante para selecionar o produto mais adequado em um 

tratamento squeeze. Observou-se essa relação do tamanho da molécula com o valor de AR
*
 ao 

comparar os resultados obtidos experimentalmente com o reportado na literatura.   

 O cálculo da quantidade retida pelo balanço integral de massa considerou o 

inibidor contido em fase sólida, seja esta a superfície da rocha ou o estado complexado do 

inibidor com o íon Ca
2+

. Com a variação da salmoura, observou-se que o aumento de Ca
2+

 de 

2000 para 4000 ppm pouco alterou a quantidade retida AR
* 

do leito. Isso sugere a pouca 

influência do íon Ca
2+

 na retenção dos inibidores, na etapa de injeção do inibidor. Logo, a 

adsorção se torna o fenômeno predominante, durante a etapa de injeção do inibidor, sendo 

influenciada pela composição da rocha e área superficial disponível. Fato esse confirmado 

pelos testes com a rocha berea, que para as mesmas condições, reteve maior quantidade de 

ATMP, por apresentar maior SBET e conter outros minerais em sua composição.  

 Com relação ao fenômeno de precipitação, este foi notável nas curvas de 

dessorção. Foi percebido que houve uma redução da concentração de inibidor logo no início 

da curva, após o período do shut in, nos primeiros VP injetados no postflush. Com base na 
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literatura, essa redução é resultado da precipitação do inibidor complexado com cálcio durante 

o shut in.  

 Esse fato foi comprovado nos testes realizados sem Ca
2+

 na salmoura, nos quais a 

redução da concentração de inibidor no início da curva de dessorção foi insignificante, 

reforçando a ligação do íon cálcio à precipitação. Isso foi observado após a etapa de shut in, 

na qual houve parada do escoamento e aumento da temperatura para 70 ºC. Esse fato  

confirma o observado nos testes estáticos, que simularam exatamente a etapa de shut in e 

mostraram que a 70 ºC e em meio contendo Ca
2+

, houve aumento significativo da retenção do 

anti-incrustante, devido à precipitação do complexo Ca-inibidor. Os valores de AG calculados, 

mostraram que com o fenômeno da precipitação aumentou em cerca de 5 % a retenção do 

ATMP e DETPMP no quartzo.  

 Além da identificação da precipitação no leito após o shut in, observou-se que, 

com injeção de 4 VP de salmoura, houve recuperação total do ATMP e DETPMP injetados no 

leito poroso para os ensaios que apresentaram maior valor de AR
*. Esse fato desvinculou o 

conceito de maior retenção do de maior rentabilidade, pois a maior retenção foi resultado da 

precipitação da molécula de inibidor em forma de complexo, que não se prende a superfície 

da rocha, sendo facilmente arrastado. Estendendo essa conclusão para um sistema real, seria 

necessária injeção de mais inibidor no poço, para evitar a formação de incrustação.  

 Por outro lado, houve um teste no qual, mesmo com a injeção de 100 VP, cerca de 

10 % do ATMP ainda permaneceu no leito após injeção de salmoura nos sistema com quartzo 

e salmoura S1, caracterizando interação ATMP-rocha irreversível. O mesmo ocorreu nos 

testes com berea, nos quais com 100 VP injetados no postflush, o leito ainda reteve cerca de 

50 % de ATMP.  

 Para o tratamento squeeze realizado nos reservatórios de petróleo, esse 

comportamento irreversível é favorável, pois garante a manutenção da prevenção de formação 

de incrustação por longos períodos de produção do poço, reduzindo as intervenções. 

Entretanto, deve-se avaliar se esta interação pode provocar algum dano físico-químico à rocha 

reservatório ou se há algum tratamento para remoção deste inibidor, tendo em vista a 

preservação do reservatório e do meio ambiente ao seu redor. Caso haja um abandono futuro 

de um reservatório que passou por um tratamento squeeze irreversível, deve-se avaliar os 
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danos que o inibidor pode causar ao meio ambiente.   

 Com relação ao cálculo da quantidade retida de inibidor utilizando um balanço de 

massa integral empregado, foi possível calcular a quantidade retida de inibidor de incrustação 

no leito. Entretanto, este balanço de massa não distinguiu os efeitos de adsorção e 

precipitação. Analisando e recalculando dados experimentais de leito fixo reportados na 

literatura utilizando o balanço integral, observou-se que a quantidade retida de inibidor 

calculada se aproximou dos dados reportados, independentemente se o sistema apresentava 

retenção do inibidor predominante por adsorção ou precipitação.    

 Em contrapartida, mesmo sem distinguir os dois fenômenos por meio de cálculos 

matemáticos, a identificação da ocorrência do fenômeno de precipitação do anti-incrustante 

foi perfeitamente possível com análise qualitativa dos perfis das curvas de dessorção, obtidas 

no postflush, após a etapa shut in. A redução da concentração do inibidor nos primeiros VP do 

postflush permitiu a confirmação da ocorrência da precipitação e a obtenção da massa de 

inibidor ainda retida na coluna, nos primeiros 2 VP de postflush.   
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5. EXPERIMENTOS DINÂMICOS: COREFLOOD 

 O sistema coreflood é utilizado avaliação de danos causados à formação rochosa 

devido à ação da injeção de anti-incrutantes, anti-corrosivos, salmouras, vapores ou 

desemulsificantes como estudado por King e Warden (1989), Sorbie et al. (1993b), Jordan et 

al. (1995a), Jordan et al. (1995b), Ochi e Vernoux (1998), Bagci, Kok e Turksoy (2000), 

Smith et al. (2000), Baraka-Lokmane e Sorbie (2010), BinMerdhah (2012) e Oluyemi (2014). 

O dano à formação é determinado pela variação da permeabilidade do core após o tratamento, 

cuja determinação é feita por intermédio dos transdutores de pressão que captam valores de 

diferenciais de pressão do meio poroso.  

 Ademais, por este mesmo sistema, é possível levantar dados de retenção de 

inibidores de incrustação, visando aumentar o rendimento do tratamento squeeze. O sistema 

coreflood simula as condições de pressão e temperatura de um reservatório e permite a 

interação entre inibidores de incrustação e a rocha testemunho sob condições mais próximas 

do aplicado em operações em campo (Rocha et al., 2004).  

 A sistemática de operação do sistema coreflood se assemelha ao sistema em 

coluna de leito fixo. Entretanto, devido ao fato do meio poroso do coreflood ser constituído 

por uma matriz consolidada, alguns parâmetros utilizados ou considerados no sistema em 

leito fixo podem não ser aplicados para o core, podendo gerar interpretações distintas.  

 A dinâmica de escoamento em sistema consolidado pode alterar a forma de 

interação entre inibidor de incrustação injetado e a formação rochosa, podendo reter maiores 

quantidades, e as vezes, até por mais tempo, o anti-incrustante que em um meio constituído 

por partículas não consolidadas.   

 O sistema de leito fixo utilizado nos estudos de retenção de inibidores de 

incrustação se mostrou viável na determinação da quantidade retida de anti-incrustante, mas, 

para distinção dos fenômenos de adsorção e precipitação, se limitou apenas ao perfil das 

curvas de dessorção no postfluh, após o shut in. 

 Visto que o coreflood é muito utilizado pelos centros de pesquisas mundiais neste 

ramo, como o Cenpes/Petrobras (Rio de Janeiro – Brasil), Universidade Heriot-Watt (Escócia 

– Reino Unido), Universidade de Rice (Houston – Estados Unidos da América), e que o 
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método de cálculo do leito fixo foi satisfatório na determinação da quantidade retida de anti-

incrustantes na coluna leito fixo, objetivou-se, neste tópico, aplicar a metodologia do balanço 

de massa no coreflood, valendo-se de suas características. 

 Para se atingir este objetivo, foram desenvolvidos os seguintes procedimentos:      

 Determinação da porosidade dos cores arenitos; 

 Obtenção de curvas de breakthrough de inibidores de incrustação variando a 

composição do íon cálcio da salmoura injetada no leito poroso confinado no coreflood; 

 Determinação da quantidade retida de anti-incrustante por meio do balanço de 

massa integral no core;  

 Avaliação da quantidade de inibidor liberada após o período do shut in com 

injeção da salmoura na etapa de postflush; 

 Verificação da aplicabilidade de um sistema em leito fixo na percepção da 

ocorrência do fenômeno de precipitação. 

Manteve-se a padronização das condições experimentais utilizadas nos tópicos 3 e 

4, como concentração de íons na salmoura, temperatura de 70 ºC e o pH 4. As etapas 

simuladas no corefloood também foram mantidas: estabilização da rocha, injeção do inibidor 

de incrustação, shut in e postflush ou retomada do fluxo.  
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5.1. MATERIAIS E MÉTODOS 

  Serão apresentados neste item a rocha e os inibidores de incrustação utilizados 

nos testes, bem como a sequência dos experimentos no sistema coreflood. A metodologia 

empregada para calcular a quantidade retida de inibidor de incrustação no core foi a mesma 

descrita e aplicada no sistema de coluna de leito fixo, salvo a determinação de alguns 

parâmetros. A preparação da salmoura seguiu os passos apresentados no item 3.1.3.3 e a 

técnica aplicada para análise das amostras de inibidor ao longo dos testes foi a mesma 

apresentada no item 3.1.3.4.          

5.1.1.  Materiais: material rochoso e inibidores 

Para desenvolvimento deste estudo, foram utilizados cores arenitos berea no 

formato de um cilindro com diâmetro de 3,8 cm e 7,57 cm de comprimento, como ilustrado na 

Figura 5.1.1. Esse core é um material de afloramento padrão, com características semelhantes 

(porosidade e permeabilidade) a um testemunho de um reservatório petrolífero arenitos.  

Figura 5.1.1 – Core da rocha berea utilizada nos ensaios coreflood. 

 
                                                            Fonte: Próprio autor. 

 Os inibidores de incrustação testados nesse sistema foram os mesmos trabalhados 

nos ensaios em leito fixo: ATMP e DETPMP. 
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5.1.2. Método experimental: sistema coreflood 

O sistema coreflood, ilustrado na Figura 5.1.2, apresenta versatilidade, sendo 

possível a avaliação dos mecanismos de interação entre rocha e inibidor utilizando essa 

estrutura de escoamento em meio poroso. 

Figura 5.1.2 – Sistema Coreflood.  

 

                       Fonte: Adaptado de Rocha et al. (2004). 

O core, com volume de 85,8 cm
3
, ficou confinado no core holder, que, por sua 

vez, foi submetido a condições de pressão e temperatura semelhantes às de um poço. A rocha 

foi envolta por uma camisa em viton, e esse sistema (camisa e rocha) foi pressurizado com 

água a 172 bar, com auxílio de uma bomba pneumática Haskel MS-110. A pressurização da 

camisa garantiu que o fluido bombeado para o core percolasse a rocha de forma uniforme na 

direção axial. Vale salientar que o fluido utilizado para pressurizar não entrou em contato com 

a rocha envolta pela camisa. 

Os fluidos de trabalho, salmoura e o inibidor de incrustação, foram bombeados 

pela mesma bomba do experimento em leito fixo para o core, sendo também coletados pelo 

um coletor de frações Büchi C-660. Como o objetivo deste ensaio é avaliar a interação rocha-

inibidor, dados de diferencial de pressão não foram captados. 
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Para padronizar os ensaios realizados, os volumes injetados de inibidor e salmoura 

e os resultados reportados foram com base no volume poroso (VP) do core. Este foi calculado 

durante a saturação da rocha, antes do inicio dos testes, procedimento este descrito no item 

5.1.2.1. A parte experimental dos ensaios coreflood segue descrita no item 5.1.2.2. 

5.1.2.1. Saturação do Core 

A saturação do core é necessária para garantir a substituição total do ar por fluido 

(salmoura) no interstício do core e para que não ocorra choque de salinidade quando este for 

submetido aos fluidos de trabalho. Dependendo da composição da rocha, o choque salino 

pode inchar formações argilosas presentes no core, o que obstruiria os poros, reduzindo a 

eficiência do tratamento (Bader, 2006). 

Antes da saturação, o core foi pesado e suas dimensões (comprimento e diâmetro) 

registradas. Depois, imergiu-se o core na salmoura sintética de trabalho. O recipiente 

contendo o core e a salmoura foi colocado em um dessecador para remoção de ar no sistema, 

com o intuito de acelerar a substituição do ar pela salmoura. Essa despressurização foi feita 

com bomba de vácuo por algumas horas e o core permaneceu imerso no fluido até o início 

dos testes. 

Antes do início do teste, o core foi retirado do fluido, seco e pesado novamente. 

Essa diferença de massa encontrada após a saturação representa o volume poroso do core 

ocupado pela salmoura, calculado pela Equação 5.1, considerando a densidade da salmoura 

igual a da água a 20 ºC.   

 

OH

osaturado mm
VP

2

sec




  (5.1) 

sendo: VP o volume poroso dado em mL, msaturado a massa do core após a saturação, mseco a 

massa antes da saturação e ρH2O a densidade da água a 20 ºC (1 g/mL). 

Esse parâmetro foi utilizado para determinar a quantidade dos fluidos injetados 

em cada sistema, assim como feito nos estudos em coluna de leito fixo, e para determinar a 

porosidade do core (ɛ). Esta foi calculada seguindo a Equação 5.2, na qual Vcore é o volume 

total do core.  



Coreflood – Materiais e Métodos                  110 

 

Universidade Federal do Ceará               Veloso, C. B. 

%100











coreV

VP
  

(5.2) 

5.1.2.2. Procedimento experimental 

Assim como nos testes em coluna de leito fixo, cada core foi previamente 

estabilizado com solução salina antes da injeção do inibidor. As soluções do inibidor de 

incrustação utilizadas nos ensaios em coluna foram preparadas na mesma solução salina da 

estabilização e bombeadas para a coluna. Na Tabela 5.1.1 são mostradas as condições nas 

quais os ensaios foram realizados. Como foi observado pelos testes com coluna que a 

ausência de cálcio desfavoreceu a retenção dos inibidores, optou-se por utilizar apenas com as 

salmouras S1 e S2, contendo 2000 e 4000 ppm de Ca
2+ 

respectivamente. 

Tabela 5.1.1 – Condições operacionais dos ensaios no sistema coreflood. 

Ensaio 
Vazão 

(mL/min) 

Conc. 

(ppm) 
Inibidor 

Temp. 

(°C) 
Solução Salina 

Core1 2,0 500 ATMP 70 S1 

Core2 2,0 500 ATMP 70 S2 

Core3 2,0 500 DETPMP 70 S1 

Core4 2,0 500 DETPMP 70 S2 

Fonte: Próprio autor. 

A vazão de 2,0 mL/min foi determinada tomando como base os valores : (i) da 

vazão necessária para equiparar a dinâmica de fluxo com os ensaios realizados em leito fixo e 

(ii) da vazão trabalhada por Baraka-Lokmane e Sorbie (2010) durante a etapa de injeção de 

inibidor. 

O fluxo necessário para equiparar o sistema coreflood com os experimentos em 

coluna foi obtido pelo cálculo da velocidade espacial. Velocidade espacial (s) se refere ao 

período necessário para preencher um determinado volume tomando como base uma vazão de 

trabalho. Em termos matemáticos é a razão entre a vazão de injeção (Q) e o volume do leito 

(VL), como descrito na Equação 5.3. 
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LV

Q
s   

(5.3) 

Para os testes em coluna, nos quais foram utilizados vazão 0,1 mL/min e o leito 

com 2,47 cm
3
 de volume, a velocidade espacial era de 0,04 min

-1
. Para os testes coreflood em 

questão que utilizam um core com volume 85,8 cm
3
, a vazão necessária para garantir a 

mesma velocidade espacial dos testes em coluna seria de aproximadamente 3,5 mL/min.  

A vazão trabalha por Baraka-Lokmane e Sorbie (2010) durante a etapa de injeção 

de inibidor foi 30 mL/h, que equivale a 0,5 mL/min. Logo a média entre o necessário e o 

utilizado pela literatura é de aproximadamente 2,0 mL/min. 

O procedimento experimental dos ensaios utilizando o sistema coreflood foi 

desenvolvido como descrito a seguir: 

(i)  Após a saturação do core, este foi colocado no core holder e pressurizado até 

pressão de 172 bar. 

(ii) A salmoura sintética, com pH ajustado em 4, foi bombeada para o core na 

vazão de trabalho para estabilização do sistema. Injetou-se aproximadamente 15 VP 

mantendo a temperatura ambiente (≈ 23ºC). 

(iii) Após injeção da salmoura, injetou-se 30 VP da solução do inibidor, preparada 

na mesma salmoura da estabilização, com pH ajustado em 4. Durante esse período, amostras 

foram coletadas para análise no ICP-OES. Essa etapa de injeção de inibidor foi realizada a 

temperatura ambiente (≈ 23 ºC).  

(iv) O fluxo foi interrompido iniciando-se o período de shut in de 42 h. Nesse 

momento, válvulas a montante e a jusante do core holder foram bloqueadas, garantindo total 

interrupção do fluxo. Além disso, aumentou-se a temperatura do sistema para 70 ºC, 

mantendo a pressão do anular sempre em torno de 172 bar. 

(v) Passado a etapa do shut in, encerrou-se o ensaios com bombeamento de 100 

VP da salmoura, com pH 4, mantendo a temperatura em 70 ºC e coletando amostras do 

efluente, para posterior análise. 

As quantidades de inibidor retida com a injeção de inibidor e retida com a adição 

dos efeitos ocorridos durante a etapa do shut in foram calculadas utilizando a mesma 

metodologia descrita no tópico dos Experimentos Dinâmicos: Coluna de Leito Fixo. 
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5.2. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 Na primeira etapa dos testes coreflood, foram realizados os procedimentos de 

saturação dos cores, utilizando a salmoura de trabalho. Com isso obteve-se as porosidades 

apresentadas na Tabela 5.2.1. Os cores ficaram submersos na salmoura até início dos testes.  

Tabela 5.2.1 – Porosidade calculada após saturação dos cores e VP dos cores trabalhados, 

nas respectivas salmouras. 

Ensaio ε (%) VP Salmoura 

Core1 13,17 11,3 S1 

Core2 18,07 15,5 S2 

Core3 17,95 15,4 S1
 

Core4 18,30 15,7 S2 

                                             Fonte: Próprio autor. 

 Os valores de porosidade calculados foram semelhantes aos reportados na 

literatura. Segundo levantamento de Flesch e Wilson (1974) um core arenitos pode apresentar 

porosidade de cerca de 20 %. Sorbie et al. (1993b) trabalharam com cores com porosidade 

média de 18,1 %. Jordan et al. (1995b) realizaram testes em materiais com porosidade média 

de 22,4 %. Já Baraka-Lokmane et al. (2009) obtiveram um valor médio de 24,0 %. Esta 

característica depende da região em que se encontra a rocha, da forma e condições como esta 

foi conformada e de sua composição. 

 Dado prosseguimento aos ensaios, obteve-se as curvas de breakthrough para etapa 

de injeção do inibidor e dessorção, como mostrado na Figura 5.2.1, na Figura 5.2.2, na Figura 

5.2.3 e na Figura 5.2.4. É mostrada também a variação da concentração do íon cálcio ao longo 

da injeção dos fluidos de trabalho.  
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Figura 5.2.1 – Curvas de breakthrough do ensaio Core1 para (▼) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP na berea com salmoura S1, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 500 

ppm, sendo alimentada na vazão de 2,0 mL/min. (--) Período do shut in e (-■-) concentração 

de Ca
2+

. 
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                                      Fonte: Próprio autor. 
 

Figura 5.2.2 – Curvas de breakthrough do ensaio Core2 para (▼) adsorção e (○) dessorção do 

ATMP na berea com salmoura S2, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 500 

ppm, sendo alimentada na vazão de 2,0 mL/min. (--) Período do shut in e (-■-) concentração 

de Ca
2+

. 
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                                      Fonte: Próprio autor. 
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Figura 5.2.3 – Curvas de breakthrough do ensaio Core3 para (▼) adsorção e (○) dessorção do 

DETPMP na berea com salmoura S1, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 2,0 mL/min. (--) Período do shut in e (-■-) 

concentração de Ca
2+

. 
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                                         Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 5.2.4 – Curvas de breakthrough do ensaio Core4 para (▼) adsorção e (○) dessorção do 

DETPMP na berea com salmoura S2, a 70 ºC, pH 4, com concentração inicial de inibidor de 

500 ppm, sendo alimentada na vazão de 2,0 mL/min. (--) Período do shut in e (-■-) 

concentração de Ca
2+

. 
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                                         Fonte: Próprio autor. 
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 Para cada sistema aplicou-se a metodologia de cálculo (Equações 4.5 a 4.11) 

obtendo os valores retidos de inibidor, mostrados na Tabela 5.2.2. Pelos valores obtidos 

observou-se que as quantidades retidas de ATMP e DETPMP foram maiores quando a 

salmoura de trabalho foi a S2, com 4000 ppm de Ca
2+

. 

Tabela 5.2.2 – Quantidade retida de inibidor no core arenito berea na etapa de injeção de 

inibidor e após o shut in. 

Ensaio Inibidor Salmoura AR
* (mg/g) AR

* (mg) AR
* (%) AG (%) 

Core1 ATMP S1 0,20 33,45 27,90 28,10 

Core2 ATMP S2 0,64 111,85 46,60 46,80 

Core3 DETPMP S1
 

0,30 54,4 21,75 22,90 

Core4 DETPMP S2 0,34 61,15 25,50 26,50 

Fonte: Próprio autor. 

 Houve um destaque no teste Core2 devido ao aumento de quase 4 vezes a 

retenção AR
* em mg do ATMP em comparação ao sistema contendo menos íons Ca

2+
, 

considerando apenas a etapa do tratamento principal.  

 Observando o perfil das curvas de breakthrough dos testes com ATMP, com 12 

VP de inibidor injetado no Core1, a concentração C/C0 de ATMP mostrou-se em torno de 0,9, 

enquanto no Core2, para o mesmo volume injetado, C/C0 era 0,4. A saturação do core no 

sistema com S2 necessitou de praticamente 25 VP, contra 15 VP do sistema com S1. 

Provavelmente, no Core2 a elevada concentração de Ca
2+ 

da salmoura formou uma 

quantidade maior de complexos Ca-ATMP que precipitaram e acumularam nos poros do core.  

 Essa precipitação pode ser percebida com a variação da concentração de Ca
2+

 em 

alguns pontos na curva da etapa de injeção, acompanhada por períodos de estabilização da 

curva. Esse fato foi observado em todos os testes, diferentemente dos testes em leito fixo, nos 

quais não foi perceptível essa variação do perfil das curvas de breakthrough, durante a injeção 

dos inibidores.  

 Outro ponto distinto entre os dois métodos foi que no coreflood a redução da 

concentração C/C0 na curva de dessorção, após o shut in, não apresentou o mesmo 

comportamento dos testes em coluna de leito fixo. Tanto que os valores de AG obtidos 
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mostraram a pouca influência do shut in para incrementar a retenção dos anti-incrustantes no 

core por precipitação, como observado nos testes em coluna, independentemente da salmoura 

trabalhada.  

 Esse fato sugere que durante o shut in a interação do inibidor com a rocha foi 

superficial e, quando o escoamento foi retomado, não ocorreu desprendimento do anti-

incrustante, sendo liberada apenas a porção não ligada diretamente à superfície da rocha.   

 Esta confirmação veio com a avaliação do inibidor recuperado com o postflush, 

realizado após o período de shut in. Observou-se que as quantidades de inibidor recuperadas 

com injeção de salmoura foram pequenas, como mostrado na Tabela 5.2.3.  

Tabela 5.2.3 – Quantidade de inibidor recuperada do core durante a injeção da salmoura, 

após o período de shut in. 

 

Percentual acumulado (%) de inibidor recuperado 

 

0,05 VP 2 VP 4 VP 6 VP 10 VP 20 VP 50 VP 

Core1 0,45% 1,90% 2,60% 3,10% 4,20% 6,20% 6,80% 

Core2 0,03% 0,40% 0,67% 0,76% 0,82% 0,82% 0,82% 

Core3 0,31% 4,37% 5,27% 5,32% 5,38% 5,44% 5,51% 

Core4 0,19% 3,44% 4,45% 4,50% 4,60% 4,67% 4,81% 

   Fonte: Próprio autor. 

 Para os sistemas Core1, Core3 e Core4, observou-se que a quantidade de inibidor 

recuperada da rocha foi menor que 6 %, em média, mostrando que grande parte do inibidor 

manteve-se no sistema quando o escoamento foi retomado. No sistema Core2, a recuperação 

foi menor que 1 %, caracterizando-se como sistema de maior rendimento, já que além de ter 

apresentado maior retenção, o inibidor permaneceu no core por mais tempo.  

 Observou-se que nos sistemas com salmoura S2, tanto o ATMP quanto o 

DETPMP apresentaram baixa recuperação durante o postflush, quando comparados com os 

sistemas com salmoura S1. Essa relação entre concentração de Ca
2+

 na salmoura e a 

quantidade de inibidor liberada do core durante a etapa postflush foi também observada por 

Pardue (1991), enfatizando o efeito significativo do íon Ca
2+

 nos mecanismos de interação 

entre inibidor e a rocha.  
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 Essa retenção de inibidor prolongada no core pode ser consequência de interações 

irreversíveis entre a berea e os inibidores, na superfície da rocha, assim como observado nos 

testes em coluna de leito fixo. Esse comportamento irreversível caracteriza sistemas nos quais 

ainda se detecta inibidor no leito poroso após injeção de salmoura ou após postflush (Pardue, 

1991; Sorbie et al., 1993b; Ibrahim, Sorbie e Boak, 2012b).  

 Se a retenção predominante fosse por precipitação, a quantidade de inibidor 

recuperada seria elevada, assim como ocorreu na maioria dos testes em coluna de leito fixo, 

uma vez em que o precipitado formado pode ser carregado com os fluidos que atravessam o 

core, por não está ligado diretamente à rocha.  

 Dessa forma, como a recuperação atingiu valores muito pequenos, pode-se dizer 

que a adsorção foi o mecanismo que predomina na retenção dos inibidores ATMP e DETPMP 

na berea, com regime de fluxo utilizando salmouras com 2000 e 4000 ppm de Ca
2+

. O cálcio 

desempenhou papel relevante no processo, fazendo a ponte de ligação entre a rocha e o 

inibidor, como foi sugerido nos testes em batelada, nos testes em leito fixo e o proposto por 

Sorbie et al. (1993b) e Waseem et al. (2011).   

 Comparando os resultados obtidos nos ensaios Core3 e Core4 com os reportados 

por Sorbie et al. (1993b), que utilizaram core arenito e DETPMP, observou-se que a retenção 

do anti-incrustante foi superior ao da literatura. Sorbie et al. (1993b) injetaram 5000 ppm de 

DETPMP em um sistema com 428 ppm de Ca
2+

 e obtiveram cerca de 4 % de retenção do 

inibidor na rocha. No sistema da literatura, a quantidade de inibidor injetada foi 10 vezes 

maior que a utilizada nos Core3 e Core4, e a salmoura apresentou concentração de íon cálcio 

de 80 % e 90 % menor que a S1 e S2, respectivamente. Isso sugere que elevadas 

concentrações de inibidor injetada no sistema não garantem grandes retenções.     

 Além disso, nesse mesmo estudo, Sorbie et al. (1993b) reportaram que a 

recuperação do DETPMP no postflush foi muito rápida. Foi obtido pelos autores uma 

concentração de 5 ppm de inibidor com injeção de 20 VP de salmoura, caracterizando a 

interação como adsorção reversível.  

 Associou-se a retenção e recuperação do inibidor com aumento da temperatura.  

Sorbie et al. (1993b) obtiveram retenção de cerca de 50 % e recuperação mais lenta do 

DETPMP no core arenito, quando os testes foram realizados a 101,5 ºC. O aumento da 
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temperatura aumentou a retenção por meio da precipitação e da adsorção, visto que para 

atingir 5 ppm de inibidor foram necessário injeção de 265 VP de salmoura.  

 Dessa forma, tanto a elevada retenção do DETPMP como sua baixa recuperação 

no postflush obtidas nos ensaios Core3 e Core4 tiveram a contribuição da elevada 

concentração de cálcio na salmoura e da temperatura nas etapas do shut in e postflush, 

concordando com o observado nos testes estáticos.  
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5.3. CONCLUSÕES PARCIAIS  

 Se valendo do sistema coreflood, avaliou-se a interação entre os inibidores ATMP 

e DETPMP em cores arenitos, variando a concentração de cálcio da salmoura de trabalho. Os 

fenômenos de retenção dos anti-incrustantes foram estudados sob a dinâmica de esoamento 

em um sistema rochoso consolidado com matriz complexa.   

 Pelos resultados obtidos, o ATMP apresentou maior retenção na berea que o 

DETPMP, assim como ocorreu nos testes dinâmicos em leito fixo, por ser uma molécula 

menor. Da mesma forma que nos testes com quartzo, o DETPMP resultou em menor 

recuperação, ou seja, se manteve por mais tempo no core, garantindo maior tempo de vida ao 

tratamento. Como a estrutura do DETPMP possui dois grupos fosfônicos a mais que o ATMP, 

este pode se ligar a rocha por mais de um ponto, sendo mais difícil de ser dessorvido da 

superfície. A baixa recuperação do ATMP e DETPMP durante o postflush caracterizou 

interações irreversíveis, tendo o íon Ca
2+

 como link entre a rocha e o anti-incrustante.   

 A concentração de íons Ca
2+

 na salmoura confirmou a relação positiva com a 

retenção dos inibidores observada nos testes em leito fixo: quanto maior a concentração de 

Ca
2+

 maior a retenção e menor a recuperação do anti-incrustante. Em contrapartida, o perfil 

das curvas de breakthrough após o shut in não caracterizaram a ocorrência do fenômeno de 

precipitação dos complexos Ca-inibidor, como visto nos ensaios em coluna.  

 Entretanto, a precipitação não pode ser negligenciada no processo em geral. 

Durante a etapa de injeção do inibidor, houveram indícios de deposição de complexos Ca-

inibidor, devido a oscilação da concentração do íon Ca
2+

 e a tendência a estabilização da 

curva de breakthrough, seguida de um aumento da concentração até a saturação do core. Essa 

percepção de dois estágios nas curvas de breakthrough só foi possível nos testes coreflood.  

 A primeira estabilização da curva provavelmente foi resultado da ocupação dos 

sítios disponíveis para adsorção do inibidor, sendo o aumento da concentração, consequência 

da precipitação do complexo Ca-inibidor. 

 O balanço de massa integral aplicado se mostrou satisfatório na determinação da 

quantidade retida de inibidor para sistema poroso consolidado, com matriz rochosa mais 
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complexa, mesmo não fazendo distinção entre o inibidor adsorvido ou precipitado. Entretanto, 

o perfil das curvas de breakthrough na etapa de injeção do inibidor permitiu a percepção do 

fenômeno de precipitação. 
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6. CONCLUSÃO GERAL  

Esta tese foi desenvolvida para avaliar os fenômenos de retenção de inibidores de 

incrustação em rocha arenítica utilizando três metodologias experimentais distintas, que 

promoveram, de alguma forma, contato entre o anti-incrustante e rocha. Com as 

características de cada método foi possível observar a ocorrência dos fenômenos de adsorção 

e precipitação, em determinadas condições experimentais. 

Com os estudos realizados utilizando o método estático, foi observado que houve 

ocorrência de efeitos de precipitação devido à presença de cátions divalentes no meio, 

provenientes do próprio mineral. Verificou-se que houve liberação dos cátions de alumínio, 

ferro e magnésio do feldspato, caulim e mica biotita, sendo impulsionada pelo aumento da 

concentração do inibidor e pela temperatura.  

A lixiviação desses cátions aumentou a tendência à formação dos complexos 

cátion-inibidor, que em meio básico, aumentaram a retenção do anti-incrustante no sistema 

por precipitação. Esses mecanismos de lixiviação e precipitação do complexo cátion-inibidor 

foram bem evidentes nos testes com a mica biotita, componente mais complexo de uma 

formação arenítica.  

O processo de lixiviação interferiu na predição das curvas de um sistema com 

mistura de rochas, visto que provavelmente ocorreu migração dos cátions lixiviados para a 

superfície do quartzo, reduzindo a quantidade de inibidor retida por precipitação e por 

adsorção.   

Ainda com os testes estáticos, observou-se que, na faixa de baixa concentração de 

inibidor e baixa temperatura, não foram observadas diferenças significativas nos valores de 

retenção que justificassem a ocorrência de precipitação. Dessa forma, pode-se dizer que a 

adsorção na superfície rochosa foi predominante, para todos os minerais estudados na 

temperatura de 25 ºC.  

De forma geral, a presença de íons Ca
2+

 adicionou o efeito de precipitação, 

principalmente em meio básico e a 70 ºC. Esse efeito foi observado tanto nos testes estáticos 

como nos dinâmicos, que foram realizados em maior temperatura.  
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Com os estudos realizados utilizando o método dinâmico no leito fixo, foi 

observado que a heterogeneidade da composição da berea contribuiu para maior retenção de 

inibidor, comparada ao sistema com quartzo. Além disso, observou-se que a berea apresentou 

maior rendimento do tratamento, por manter o inibidor no leito durante a injeção de salmoura 

no postflush. Essa maior retenção do anti-incrustante na rocha foi influência da elevada 

concentração de íons Ca
2+

 na salmoura, que interagiu com a superfície da rocha, formando 

ligações irreversíveis com o inibidor. A interação Ca-rocha foi mais presente na rocha berea, 

visto que a recuperação do inibidor com 100 VP no postflush foi de apenas 50 %, enquanto 

recuperou-se 90 % no sistema com quartzo.  

Essas ligações irreversíveis favoráveis ao tratamento squeeze devem ser avaliadas 

mais profundamente, uma vez que adicionado ao reservatório, as moléculas de inibidores 

podem provocar algum dano à rocha ou até mesmo ao meio ambiente. Uma vez tomada a 

decisão de abandono de um poço, os inibidores que ficaram retidos irreversivelmente no 

reservatório podem, um dia, ser liberados e entrar em contato com aquíferos nas 

proximidades, provocando sua contaminação. Dessa forma, estudos para desfazer essa 

irreversibilidade, quando não houver mais a necessidade de prevenir a formação de 

incrustação.   

Ainda sobre os testes em leito fixo, chegou-se à conclusão de que nem sempre os 

maiores valores de retenção alcançados garantiram que o inibidor de incrustação se 

mantivesse no sistema por mais tempo. Este fato reforça que a precipitação, que adiciona um 

aumento significativo na retenção dos inibidores, não é de fato o fenômeno mais adequado 

para operações em campo do tratamento squeeze. Não só por adicionar material extra ao 

reservatório, podendo aumentar os danos à formação, mas também por não manter o inibidor 

ligado à rocha, sendo responsável pelas grandes perdas do anti-incrustante injetado na 

retomada da produção.  

  As grandes contribuições dos testes em leito fixo foram o emprego do balanço de 

massa integral na determinação da quantidade retida de inibidor de incrustação no leito e a 

possibilidade de avaliar com maior distinção a ocorrência do fenômeno de precipitação nas 

curvas do postflush, decorrente da deposição dos complexos Ca-inibidor, durante a etapa do 

shut in. Essa percepção da ocorrência da precipitação nos testes coreflood só foi possível 



Conclusão Geral           123 

Universidade Federal do Ceará               Veloso, C. B. 

durante a injeção do inibidor, quando a curva de breakthrough tendeu a estabilização, seguido 

de um aumento na concentração na saída do core holder.  

Com esses testes realizados pelo método dinâmico no coreflood, confirmou-se 

que a fragmentação do core para realização dos testes em coluna de leito fixo, não expôs os 

minerais presentes da berea, visto que os testes com core consolidado resultaram em valores 

de retenção AR
* (mg/g) praticamente iguais.  

De uma forma geral, levando o que foi estudado para aplicação real, pode-se dizer 

que a rocha arenítica apresenta elevada capacidade em reter o inibidor com fase ativa de 

moléculas pequenas, como o ATMP, em meio ácido e elevada concentração de íons cálcio, 

devido à interação irreversível formada na superfície da rocha. O que limitaria a aplicação 

seria a capacidade inibitória do anti-incrustante. Dessa forma, seria interessante avaliação do 

potencial inibitório do ATMP frente ao DETPMP.   

O potencial inibitório do inibidor é caracterizado pela relação existente entre 

quantidade de incrustação formada na presença de uma determinada concentração de inibidor. 

Ou seja, quanto mais inibidor no meio, menor a quantidade de incrustação formada. Quanto se 

consegue prevenir uma grande quantidade de incrustação utilizando uma pequena 

concentração de inibidor, dizemos que o inibidor apresenta alto potencial inibitório, sendo 

preferível para os tratamentos squeeze.  

Geralmente, moléculas maiores, como DETPMP, apresentam maior potencial 

inibitório. Dessa forma, se o ATMP apresentasse um potencial inibitório satisfatório, este 

seria a escolha mais adequada para os tratamentos squeeze.    

Além disso, sabe-se que elevadas temperaturas propiciam a precipitação. Como 

este fator é inerente às características do reservatório, uma forma de minimizar os efeitos da 

precipitação seria operar com salmouras com baixo pH, garantindo a dissolução dos 

complexos.  

Avaliando os três experimentos em conjunto observou-se que a presença dos íons 

Ca
2+ 

influência diretamente a retenção dos inibidores do tipo fosfônicos em sistema rochoso 

do tipo arenito. Tal íon corrobora para a retenção das moléculas tanto por meio da adsorção 

quanto por precipitação. Quanto mais complexa for a matriz do arenito, ou seja, quanto mais 
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mica biótica, caulim ou feldspato um arenito tiver, maior chance de ocorrer precipitação dos 

inibidores. Entretanto, mesmo o arentito apresentando maior quantidade de compostos 

aluminossilicatos, como quartzo, o íons Ca
2+

 são capazes de garantir a retenção das moléculas 

de inibidores por adsorção, na superfície da rocha. 

Com os resultados obtidos neste trabalho e sabendo da necessidade de constantes 

contribuições científicas nesta área, são feitas as seguintes sugestões para futuras pesquisas:  

 Avaliação dos fatores operacionais, como temperatura, pH e salinidade, no 

processo de lixiviação de cátions dos minerais componentes das formações rochosas dos 

reservatórios de petróleo;   

 Determinação da influência do tempo do shut in na retenção de anti-

incrustantes no leito fixo e no coreflood; 

 Avaliação da influência de outros cátions da salmoura na retenção dos 

inibidores de incrustação.  

 Estudar processos de recuperação do inibidor retido irreversivelmente, 

provocando o mínimo de dano ao reservatório possível. 

 Avaliar a diferença de permeabilidade antes e depois do tratamento, tanto no 

sistema em leito fixo quanto no coreflood. 

 Pesquisar e desenvolver novos fluidos inibitórios mais efetivos e mais baratos, 

com base no conhecimento adquirido neste trabalho. 
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ANEXO 

 

Análise de Propagação de Erro 

Nos testes de retenção realizados no sistema em batelada foi realizado um cálculo 

para analisar a propagação de erro nos dados de retenção obtidos pela Equação 3.3, para 

determinar a incerteza dos valores experimentais. 
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0  
(3.3) 

A função analisada foi a equação do cálculo da quantidade retida de material na 

fase sólida q, calculada pela Equação 3.3. Esta função apresenta como variáveis 

independentes os parâmetros: massa de rocha (ms), volume da solução (Vsol), concentração de 

inibidor inicial na solução (C0) e concentração de inibidor após 48 h (Cf), como mostrado na 

expressão A.1 abaixo.  

 fsols CCVmqq ,,, 0  (A.1) 

Cada variável independente da função q adiciona um erro ao valor final obtido. O 

erro de uma função qualquer por ser obtido conforme a Equação A.2.  
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Aplicando para os dados do presente trabalho, obtemos a expressão A.3. 
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As incertezas ou erros dos parâmetros são resultado da imprecisão dos 

equipamentos ou das vidrarias. Para o cálculo da massa a imprecisão na medida é de 0,001 g, 

para o volume a incerteza é de 0,1 mL e para as concentrações de inibidor a incerteza é de 

2%, em média. Tomando como bases esses erros, foi possível determinar a incerteza da 
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função q. O erro da função δq está expresso em barras de erro nos gráfico de retenção das 

Figuras do Tópico 3, deste trabalho. O erro foi mais significativo nos resultados de q retido 

nas baixas concentrações de ATMP. 

Para os experimentos em leito fixo e coreflood, essa análise de propagação de erro 

não foi realizada, pois os parâmetros reportados (C/C0 e VP) não são funções, tornando sem 

efeito a análise da incerteza.  

 

 


