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RESUMO 
 

 A indústria de Petróleo e Gás está sempre em acessão em busca de novos 
investimentos tecnológicos afim de melhorar, corrigir ou facilitar os empecilhos 
encontrados, uma das dificuldades presentes no processo, são os bloqueios 
causados por hidratos que nada mais são que cristais formados por uma mínima 
quantidade de água em uma produção de gás, que expostos a baixa temperatura e 
alta pressão se solidificam interrompendo o fluxo nos dutos.Com o propósito de 
facilitar o escoamento no duto, desenvolveu-se diversas técnicas para agir antes e 
depois da formação do hidrato e uma delas são os inibidores de hidrato. Assim, este 
trabalho objetiva reunir informações sobre esses agentes químicos, auxiliando o 
usuário na escolha do melhor inibidor, no cálculo da concentração, da quantidade e 
do custo, dependendo dos dados do campo. Aplicando conceitos de python em um 
editor de texto obteve-se uma ferramenta computacional web capaz de encontrar os 
tipos de inibidores, a concentração, a quantidade, a taxa de injeção e o custo da 
operação a partir dos parâmetros de entrada.  
Palavras-chave: Hidrato. Inibidor de Hidrato. Indústria de Petróleo e Gás.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ABSTRACT 

 
   The Oil and Gas industry is always on the lookout for new technological investments 
to improve, correct or facilitate the obstacles encountered, one of the difficulties 
present in the process are the blockages caused by hydrates that are nothing more 
than crystals formed by a minimum quantity of water in a gas production, that exposed 
to low temperature and high pressure solidify by interrupting the flow in the ducts. In 
order to facilitate the flow in the duct, several techniques have been developed to act 
before and after the formation of the hydrate and one of them is the hydrate inhibitors. 
Thus, this work aims to gather information about these chemical agents, helping the 
user in choosing the best inhibitor, in the calculation of concentration, quantity and 
cost, depending on the field data. Applying python concepts in a text editor, we 
obtained a web-based computational tool capable of finding the types of inhibitors, 
concentration, quantity, injection rate and cost of operation from the input parameters. 
Keywords: Hydrate. Hydrate Inhibitor. Oil and Gas Industry. 
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1. INTRODUÇÃO 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos cuja composição abrange 

desde o metano até o hexano, encontra-se na forma livre ou associado ao óleo em 

reservatórios naturais, contendo pequenas quantidades de diluentes e contaminantes 

(Thomas, 2004).  

O gás natural produzido no Brasil é predominantemente de origem associada 

ao petróleo e se destina a diversos mercados de consumo, sendo os principais, a 

geração de energia termelétrica e os segmentos industriais. Além disso, uma vez 

produzido, o gás natural se distribui entre diversos setores de consumo, com fins 

energéticos e não-energéticos: utilizado como matéria-prima nas indústrias 

petroquímica (plásticos, tintas, fibras sintéticas e borracha) e de fertilizantes (ureia, 

amônia e seus derivados), veicular, comércio, serviços, domicílios e outros. (Agência 

Nacional do Petróleo, Gás natural e Biocombustíveis , s.d.) 

 Os desafios que a indústria enfrenta desde a saída do reservatório ao 

consumidor são diversos, um exemplo é durante a produção, existem alguns 

obstáculos para que o fluído chegue a superfície quando produzido, esses são os 

bloqueios encontrados no duto que impedem a passagem do fluído, podendo serem 

mecânicos (tubo triturado, detritos de construção e outros), de asfaltenos ou 

compostos químicos como os hidratos. 

  Os hidratos de gás natural são denominados “clatratos” ou compostos de 

inclusão. Isso significa que há uma rede de gaiolas de moléculas de água que podem 

capturar pequenas moléculas de parafina, como metano, etano e propano (Koh, Sum, 

& Sloan, 2011). A existência dessas moléculas depende das suas condições de 

formação que são baseadas em 3 princípios aos quais serão vistos a frente, assim 

essas moléculas vão se aglomerando até bloquear a passagem do fluído no duto.  

Para identificar qualquer espécie de bloqueio, basta analisar o fluxo de água, 

verificando se o volume de água que entra é igual ao que sai ou utilizar sensores 

dentro da linha que verificam os pontos expostos do fluxo de água que está passando, 

assim se há variação dos fluídos há uma obstrução retendo a passagem. Para que 

essa barreira seja um hidrato é necessário cumprir as todas as condições de formação 

do mesmo.  
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Os bloqueios causados por hidratos têm disposição a apresentar-se em 

determinadas localidades, de acordo com o autor (Bai & Bai, 2016)  eles apresentam 

uma certa pré-disposição de formação na linha de fluxo em áreas em que há variação 

de direção do fluxo em um poço, duto e risers1 de sistema em uma linha de sistema 

submarino e raramente estão alocados em pontos abaixo da Válvula de Segurança 

do Fundo do Poço - DHSV e em dutos de exportação, isso se deve ao fato que o fluído 

nas extremidades da válvula encontra-se com uma pressão maior e elevada 

temperatura. Essa formação só ocorre durante a produção nas linhas de fluxo, não 

são desenvolvidos nas linhas de exportação de gás pois após passar por tratamentos 

de separação na plataforma não há a presença de água.   

Assim, sua localização depende de fatores primordiais de sua formação, o autor 

(Koh, Sum, & Sloan, 2011) afirma que: os dados de temperatura e pressão fornecerão 

as principais indicações de onde os hidratos podem se formar e onde eles não podem. 

Como os hidratos estão associados ao processo de produção de gás na 

indústria petrolífera, afetam diversos campos de produção offshore em países como 

o Brasil, México, África Ocidental, Noruega e Dinamarca os quais frequentemente 

lidam com grandes obstáculos e, um deles é a formação desses cristais que tanto 

dificultam a produção como muitas vezes ocasionam a parada de um poço para 

processo de limpeza de equipamentos ou das linhas, gerando um alto custo de 

intervenção. 

Nessa situação a dificuldade encontrada para a sua remoção é devido à grande 

quantidade de energia necessária para sua dissociação e a lenta transferência de 

calor pelo corpo. Esse comportamento depende de fatores como: o tamanho, a 

porosidade, permeabilidade, volume d’água e as condições locais.  

Dessa maneira, o uso de artifícios para prevenção desses cristais é de extrema 

importância para a indústria, quanto mais cedo tratado os tampões, melhor pois a 

porosidade e permeabilidade diminuem com o tempo. Atualmente, existem algumas 

alternativas de ação contra os hidratos como: a redução de pressão, aplicações 

químicas, remoção mecânica e aplicações térmicas.  

Os inibidores de hidrato são aplicações químicas classificadas em dois tipos: 

inibidores termodinâmicos e inibidores de baixa dosagem, se diferenciam em muitos 

                                                 
1 São tubos que ligam uma estrutura de produção offshore flutuante, ou uma plataforma de perfuração, a um 
sistema submarino para fins produtivos, como a perfuração, produção, injeção e exportação, ou para perfuração, 
completação e workover.  
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fatores, mas os principais são as ações, o inibidor termodinâmico age antes da 

formação e o inibidor de baixa dosagem age após. Sua aplicação consiste em alterar 

as condições de formação ou impedir a aglomeração das partículas e, a injeção é 

realizada antes ou depois do plugue de hidrato para deslocar os fluídos da linha 

através da diferença de densidade e assim alcançar os cristais, apresentando melhor 

resultado quando o hidrato está próximo de instalações de produção ou coletores 

submarinos ou árvores.  

Assim, a injeção quando há hidrato em árvore seca ou riser de perfuração pode 

ser realizada na cabeça do poço, em uma porta de acesso como na Válvula de 

Segurança Subsuperficial Controlada por Superfície - SCSSV, em portas de acesso 

acima do hidrato quando o uso de glicol, já o metanol e etanol que são inibidores 

termodinâmicos é preferível suas aplicações no ponto de acesso abaixo ao plugue. 

Quando em riser conectado a uma linha de fluxo submarina é preferível injetar glicol 

na porta de acesso acima do bujão e o metanol e etanol no ponto abaixo.  

Ademais, as aplicações químicas são o uso de inibidores que atuam tanto na 

prevenção do hidrato como no combate, dessa forma, tendo em vista melhorar os 

campos de pesquisa sobre hidratos e entender melhor os inibidores, o trabalho tem 

como objetivo realizar um simulador que informe ao usuário o melhor tipo de inibidor 

a ser usado em determinados campos, a concentração, a quantidade, a taxa e o custo 

de dosagem. 

Assim, para confirmar a eficácia do método, será utilizado 4 casos de estudo 

que são os campos do Golfo do México; Ormen Lange; Al Shaheen, Qatar e Eastern 

Throught Area Project, North Sea Central. Essas áreas foram escolhidas com base 

em dados encontrados na literatura de injeção de inibidores aplicados nos locais.  
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2. JUSTIFICATIVA  

Ainda considerados um grande obstáculo na indústria petrolífera, os hidratos, 

compõem um cenário de dificuldade na produção dos fluídos, muitas vezes tornando 

necessário ocorrer uma parada para a sua retirada.  

Apesar da vasta gama de inibidores de hidratos, a indústria ainda tem como 

desafio a escolha do melhor método de ação preventiva e corretiva, pois alguns tipos 

de inibidores como os do tipo de baixa dosagem não possuem ainda alternativas para 

testes, sendo mais difícil provar sua eficiência.  

Durante a graduação, têm-se uma dificuldade semelhante, o assunto de 

hidratos é abordado ao recorrer do curso, entretanto, dificilmente os alunos 

conseguem contato com a prática e, para isso, o simulador visa auxiliar tanto para o 

teste de dados como também para o entendimento da aplicação.  

Além disso, o uso do simulador permite analisar o preço da injeção de um 

determinado inibidor e depois o próprio aluno poderá comprar com os existentes  

Deste modo, conforme a solucionar um dos desafios impostos pelo grande 

obstáculo que se torna o hidrato, o presente trabalho trata-se do desenvolvimento de 

um simulador que visa a partir dos dados de campo informados pelos usuários fornece 

tipos de inibidores para prevenção e remoção dos hidratos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 
 

 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral  

 Desenvolver uma ferramenta capaz de determinar e indicar o melhor tipo 

de inibidor de hidrato, concentração e quantidade a serem utilizados em um 

determinado sistema petrolífero quando ocorrer a formação de hidratos, bem como o 

custo de injeção.  

3.2 Objetivos específicos 

x Categorizar os inibidores de hidrato;  

x Modelar as equações de estado para cálculo de concentração, 

quantidade e custo do inibidor; 

x Desenvolver uma ferramenta computacional, de inibidores de hidratos, 

na plataforma web; 

x Aplicar o simulador em casos reais previstos na literatura. 
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4. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

4.1 Cronologia  

 
O autor (Sloan Jr & koh, 2007) classifica as fases da descoberta do hidrato em 

3 períodos:   

1. O primeiro período, desde sua descoberta em 1810 até o presente, inclui o 

hidrato de gás como uma curiosidade científica em que gás e água são 

transformados em um sólido. 

2. O segundo período, que continua de 1934 até o presente, diz respeito 

predominantemente ao hidrato de gás produzido pelo homem como um 

obstáculo para a indústria de gás natural. 

3. O terceiro período, de meados da década de 1960 até o presente, começou 

com a descoberta de que a natureza antecedeu a fabricação de hidrato pelo 

homem por milhões de anos, in situ tanto nas regiões de oceanos profundos 

quanto em ambientes extraterrestres.  

Os hidratos foram descobertos no século XIX, e inicialmente citado por Joseph 

Priestley em 1778, conhecido pela descoberta do oxigênio, foi o primeiro a descrever 

a formação deles e realizar experimentos a baixas temperaturas.  

Em 1810 Humphrey Davy relatou sobre o hidrato de cloro através de 

experimentos de solidificação da água, onde em uma palestra na Bakeriana à Royal 

Society, disse:  

 
“É geralmente afirmado em livros de química, que o gás oximuritico é capaz de ser 

condensado e cristalizado a baixa temperatura; Eu descobri por vários experimentos 

que este não é o caso. A solução de gás oximuriato na água congela mais 

prontamente que a água pura, mas o gás puro secado por muriato de cal não muda 

a uma temperatura de 40o abaixo de 0◦ de Fahrenheit”. (Sloan Jr & koh, 2007) 

 

Em 1823, seu assistente Michael Faraday famoso pela Lei de Faraday na física, 

identificou a composição do Hidrato de cloro. Os esforços iniciais foram focados em 

encontrar quais compostos o formavam e sob que temperatura e pressão apareciam.  

Em 1882 Cailletet & Bordet realizaram as primeiras medições de dados de 

equilíbrio em misturas gasosas, posteriormente, em 1888 Villard informou a existência 

de outros tipos de hidratos, sendo compostos de apenas carbono e hidrogênio.  
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Dois trabalhadores franceses, Villard e Forcrand, foram os pesquisadores mais 

prolíficos do período anterior a 1934, com mais de quatro décadas de esforço heróico. 

Villard (1888) determinou primeiro a existência de hidratos de metano, etano e 

propano (Sloan Jr & koh, 2007). 

O século XX iniciou com a grande descoberta de Hammerschmit, em 1930 o 

cientista informou que os “gelos” que obstruíam as linhas de gás eram hidratos de gás 

e, na mesma década através de experimentos descobriu os inibidores 

termodinâmicos.  

A partir desse momento, as pesquisas mudaram o foco. Em 1946, Deaton e 

Frost contribuíram com experimentos de formação de hidratos com componentes 

puros e misturas de carbono e hidrogênio. Assim, em 1949 Unruh e Katz 

demonstraram as curvas de equilíbrio dos hidratos para as misturas CO2 e CH4. 

Logo em seguida de 1951 a 1954, os cientistas Claussen, Pauling & Marsh e 

Von Stackelberg & Muller identificaram e nomearam as formas das suas estruturas 

cristalinas.  

Já em 1965 Makogon documentou a descoberta de reservas de hidratos de 

metano na Sibéria, e os estudos sobre os mesmos não pararam, em 1976 Robinson, 

informou a importância do papel do n-butano na formação deles.  

Em 1983 Nielsen e Bucklin, usaram os primeiros princípios para desenvolver 

uma outra equação para estimar a inibição de hidrato de soluções de metanol, a partir 

desse estudo dez anos depois, Davalath e Barker revisaram os usos relativos de 

metanol e MEG para casos típicos descobrindo que enquanto as quantidades de 

injeção relativa eram aproximadamente as mesmas, a queda de pressão foi cerca de 

duas vezes maior para o MEG devido à sua maior viscosidade e em 1997 as ligações 

de hidrogênio foram revisadas por Jeffrey, pois como o inibidor elimina eficazmente 

qualquer molécula de água ligada da participação na estrutura do hidrato, uma vez 

que nem o metanol nem o monoetilenoglicol participam nas estruturas de hidrato.  

Em 2002 Mallik, estudou a primeira produção viável de gás com a formação de 

hidratos, graças aos estudos voltados a eles e seus métodos de prevenção, em 2009 

PennWell Subsea Tieback Fórum e Exposição em São Antônio, Texas, BP relatou 

que tinha removido com sucesso plugues de um jumper de 16 polegadas que liga a 

linha de exportação de gás Atlantis para o sistema de transporte de gás Mardi Gras.  

Já autor (Koh, Sum, & Sloan, 2011) simplifica as épocas de acordo quando a 

Hammerschmidt descobriu hidratos nas linhas de fluxo, houve três eras: 
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1934-1944: percepção ampla da indústria de que os hidratos causam bloqueios nas 

linhas de fluxo de hidrocarbonetos. 

1944–1995: Geração de dados e métodos de previsão para evitar hidratos por 

inibidores termodinâmicos, remoção de água, ou aumentando a temperatura da linha, 

através de tais mecanismos de isolamento, tubulação no tubo ou aquecimento. 

1995 – Presente: Movimento para o gerenciamento de risco, indo além da evitação 

termodinâmica independente do tempo para fenômenos dependentes do tempo, como 

inibição cinética, fluxo estabilizado (frio), antiaglomerantes e assim por diante. 

 

4.2 Conceito  

 

Os hidratos são estruturas cristalinas, também conhecidos como clatrato, 

desenvolvidos a partir da solidificação da água em estado livre em conjunto com o gás 

podendo ser o gás metano, etano, dióxido de carbono e sulfúrico condicionados em 

um ambiente de alta pressão e baixa temperatura, que afetam as condições de 

escoamento da produção de gás natural.  

Quatro componentes são necessários para formação dos hidratos: água, gases 

de hidrocarbonetos leves, baixas temperaturas e alta pressão (Bai & Bai, 2016). Eles 

podem ocorrer tanto em produções normais como também em condições de 

transientes dado o tempo que permanecer a essas condições de formação. O gráfico 

abaixo (Figura 1) mostra a região de formação de hidratos que se situa na região 

metastável.  

 
Figura 1 - Diagrama de Pressão e Temperatura de formação de hidratos 

 
Fonte: (Bai & Bai, 2016) 

 



21 
 

 

Em alguns casos que além da fase gasosa e aquosa onde há a presença de 

um fio de óleo e estiver em condições para formação de hidrato, esse óleo irá retardar 

os movimentos das moléculas para o aparecimento do mesmo.  

Um segundo problema dos bloqueios além de produção, custo e tempo de 

parada, é a formação de mais hidratos, quando há o bloqueio na linha a tendência de 

a água acumular naquele bloqueio é bem maior, assim, conforme a quantidade de 

água presente na linha cresce, aumenta a tendência ao hidrato crescer, ou seja, maior 

será a probabilidade das partículas de água se conectarem ao hidrato formado.  

A fiscalização ocorre pelas curvas de formação e dissociação de hidratos que 

são usadas para definir as condições de precipitação dos cristais, elas são geradas 

através de análises laboratoriais com base na composição dos hidrocarbonetos e 

quantidade de água composto, a curva formada define então as condições as quais o 

sistema deve funcionar, levando em consideração principalmente a temperatura, 

pressão e os tipos de regime. Dessa maneira, o sistema terá sempre que se manter 

na região da curva de dissociação para não haver a ocorrência desses bloqueios.  

“A formação e acumulação de hidratos ocorre na água livre, geralmente a 

jusante de acumulações de água, onde há uma mudança na geometria do fluxo (por 

exemplo, uma curva ou encanamento ao longo de uma depressão do fundo do 

oceano) ou algum local de nucleação (por exemplo, areia, escória de solda, etc.). A 

formação de hidrato ocorre na interface do líquido aquoso que geralmente contém a 

maior concentração de metanol, em vez de no vapor a granel ou óleo / condensado.” 

(Koh, Sum, & Sloan, 2011) 

O tempo de formação do hidrato é influenciado pelo subresfriamento que nada 

mais é que diferença entre a temperatura de formação do hidrato e a temperatura de 

operação (a qual se encontra os fluídos) sendo assim, a força motriz cinética de 

mudança de fase. 

A ocorrência desse tempo de indução é devido à resistência do sistema à 

mudança de fase, do estado líquido para o sólido, chamado de metaestabilidade. Em 

outras palavras, a metaestabilidade ocorre quando a mistura se encontra dentro do 

envelope de hidratos, mas o surgimento dos primeiros cristais ainda não ocorreu 

(Carvalho, Análise de Metodologia de Controle de Hidratos em Águas Ultra-Profundas, 

2010).Também conhecida como região metastável na Figura 1, os inibidores atuam 

deslocando a curva de formação de hidratos.  
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4.3 Estrutura 

 

Os cristais dos hidratos constituem de uma estrutura com  85% de água e 

apenas 15% de massa molar do gás2 podendo vir apresentar três tipos diferentes 

conforme exibido na Figura 4.  

Quando uma gotícula de água é emulsionada em uma fase oleosa, os hidratos 

se formam na interface óleo-água, ou seja, se formam a partir de moléculas pequenas 

(gasosas) dissolvidas em óleo.  

A imagem a seguir mostra a evolução da molécula. Inicialmente tem-se a 

molécula de água e então um filme de hidrato é formado envolvendo a gotícula e 

impedindo o contato da fase oleosa com a aquosa, após o filme formado, as gaiolas 

da molécula vão sendo preenchidas e a conversão interna acontece mais lentamente. 

Essas gotículas se aglomeram formando um tampão de hidrato que geralmente 

corresponde a 4% do volume de hidrato (Austvik, 1992). 

 
Figura 2 - Evolução de uma molécula d´água 

 
Fonte: (Koh, Sum, & Sloan, 2011) 

Os tampões de hidrato dependem da aglomeração das moléculas, a Figura 3 

mostra a formação de um tampão de hidrato num regime de gás condensado.  

 
Figura 3 - Formação de um tampão de hidrato 

 
Fonte: (Sloan Jr & koh, 2007) 

                                                 
2 Dados retirados do Koh, Sum e Sloan  
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A parte cinza representa o gás condensado e a parte branca o hidrato, 

incialmente tem-se a película cobrindo a molécula de água e então o hidrato começa 

a se expandir e logo, há a acumulação de cristais que vão se agregando na parede 

do duto até formar um tampão e impedir o fluxo.  

Esses cristais podem vir apresentando três formas estruturais, classificadas 

em: estrutura 1, estrutura 2 e estrutura H, que podem ser vistos na Figura 4.  

 
Figura 4 - Apresentação das formas do hidrato

 

Fonte: (Koh, Sum, & Sloan, 2011) 

O tipo 1 é o mais simples é composta pela ligação dos vértices da cavidade 512 

com interstícios de grandes cavidades compostos de doze pentágonos e dois 

hexágonos, apresentando formas de um dodecaedro e um tetradecahedron. Eles 

consistem em 46 moléculas de água e alguns de seus formadores são o metano, 

etano, dióxido de carbono e sulfeto de hidrogênio.  

A estrutura do tipo 2 é um pouco mais complexa, com cavidades compostos de 

doze pentágonos e quatro hexágonos apresenta-se como um hexadecahedron e 

possue 136 moléculas de água, como aprisiona partículas maiores geralmente é 

formado com nitrogênio, propano e isobutano.  

Já a estrutura do tipo 3 é conhecida como estrutura do tipo H, para sua 

formação é necessária uma molécula pequena como o metano e uma do tipo H, suas 

formas são o dodecaedro irregular e o icosaedro irregular possuindo 34 moléculas de 

água.  
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4.4 Inibidores de Hidrato 

 

A inibição utiliza a injeção de um dos glicóis ou metanol em uma corrente de 

processo onde ele pode combinar a fase aquosa condensada para abaixar a 

temperatura de formação do hidrato a uma dada pressão. (Gas Processors Suppliers 

Association, 2004) 

 O primeiro passo para lidar com qualquer bloqueio é determinar qual é o 

bloqueio (Koh, Sum, & Sloan, 2011) e suas condições para escolher o melhor plano 

de ação. O inibidor é um agente químico adicionado ao sistema de fluído para retardar 

ou impedir a formação de hidrato durante a produção ou no interior de uma tubulação. 

(Antônio Correia, de Pinho, Fernández, & Fernández, n.d.). 

São classificados em três classes de acordo com o (Antônio Correia, de Pinho, 

Fernández, & Fernández, n.d.) que são inibidores termodinâmicos, cinéticos e 

antiaglomerantes. Entretanto, em outras literaturas como (Bai & Bai, 2016) divide 

apenas em duas classes, sendo elas os inibidores termodinâmicos e os inibidores de 

baixa dosagem, essa segunda categoria de acordo com o autor engloba os inibidores 

cinéticos e os antiaglomerantes.  

Os inibidores termodinâmicos consistem em alterar a temperatura de formação 

dos hidratos enquanto os inibidores de baixa dosagem interferem na formação da 

estrutura do cristal não deixando com que ocorra aglomeração, esses geralmente são 

melhores quando em operações regulares, já que reduzem volumes e tornam-se 

baratos, são vantajosos também porque podem estender o uso no campo quando 

ocorrer elevada produção de água, mais adiante será discutido melhor as vantagens 

e desvantagens dos métodos. 

Sua função principal é basicamente reduzir a região que possui hidrato, a maior 

dificuldade encontrada por eles consiste em deixar em contato o inibidor com o cristal, 

devido isso, muitas vezes sua maior atuação é mais relacionada a prevenção do que 

a obstrução, já que pode ocorrer de o inibidor aplicado não conseguir chegar na região 

desejada, assim, ele ajudaria apenas na não formação ao longo de sua passagem. 

Um resumo da atuação desses inibidores é demonstrado por  (Bai & Bai, 2016) na 

Figura 5 .  

 

 

 



25 
 

 

        Figura 5 - Mecanismos de inibição de hidratos 

 
Fonte: (Bai & Bai, 2016) 

A formação de hidratos é favorecida em regiões onde a velocidade do fluido é 

alta. Assim, os inibidores exercem um controle eficaz do sistema quando exposto a 

zona de formação do hidrato, atuam reduzindo a temperatura de formação do hidrato, 

ou seja, adicionando substâncias anticongelantes na água diminuindo o ponto de 

congelamento, auxiliando na prevenção de hidratos pelos sistemas de produção e 

transporte de petróleo e gás.   

Ressaltando que nem sempre apenas a injeção do inibidor será o tratamento 

eficaz para acabar com o bloqueio causado pelo hidrato sendo necessário parar a 

produção para a retirada, e assim, muitas vezes funcionam apenas de maneira 

preventiva.  

O inibidor é geralmente injetado na cabeça do poço para evitar a formação de 

hidrato em qualquer ponto acima da SCSSV (carolyn koh 2010) pois a SCSSV é 

colocada em profundidade para que o calor da terra mantenha uma temperatura acima 

da condição de estabilidade de hidrato para evitar a formação. 

Os pontos típicos de acumulação de hidratos são (1) a jusante de acumulações 

de água na linha de fluxo, tal como um ponto baixo da linha de fluxo ou no tubo 

ascendente; (2) quando a água se acumulou na linha ou poço durante um 

desligamento com resfriamento associado; (3) para além de uma restrição (por 

exemplo, uma válvula de estrangulamento na linha de descolagem da árvore ou de 

gás combustível); ou (4) na linha de exportação, quando ocorreu uma falha no 

desidratador. (Koh, Sum, & Sloan, 2011). 
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4.4.1 Inibidores Termodinâmicos  

 

Os inibidores termodinâmicos, mais conhecidos pela sigla inglesa THI - 

Thermodynamic Hydrate Inhibitors, são fluídos produzidos para alterar as condições 

termodinâmicas de equilíbrio do hidrato, atuam deslocando a curva de equilíbrio 

reduzindo a temperatura a qual os hidratos formam pela mudança do potencial 

químico da água.  

São aplicados em meio aquoso e não fases gasosas, sendo assim, em 

reservatórios multifásicos, gás e condensado e óleo cru, tem como vantagem ser um 

método robusto e efetivo, bem entendido, previsível e apresenta uma boa faixa de 

subresfriamento. 

Os riscos do uso são: super dosagem em média de 10% a 60%, erro no destino, 

pode funcionar como adensantes e inibidores de argila, pode haver perdas por 

volatilidade do vapor, preocupações ambientais, garantia de suprimento local e 

compatibilidade química.   

O método de injeção desse fluído é melhor quando o hidrato fica próximo a 

instalações de produção ou coletores submarinos ou árvores, na prática é comum 

injetar o inibidor em ambos os lados de um hidrato. 

Os mais utilizados são os álcoois (etano e metanol), glicóis (monoetilenoglicol-

MEG, e dietilenoglicol-DEG) e outros sais, a maioria é empregada em concentrações 

maiores que 10% em relação ao volume total de água produzida, no Brasil o etanol é 

o mais utilizado devido ao baixo custo no país e à menor toxicidade que o metanol 

(Antônio Correia, de Pinho, Fernández, & Fernández, n.d.). Todos eles podem ser 

recuperados após aplicação e recirculados. 

Esses tipos de inibidores termodinâmicos possuem vantagens e desvantagens 

pois possuem uma diferença de massa molecular entre eles, os MEG é mais usado 

que o DEG e é fácil de ser recuperado, apresenta baixa solubilidade do gás e 

condensado devido não apresentar volatilidade, tem alta massa molecular e é muito 

denso, é aplicado na fase líquida e dissolvido na linha de fluxo, entretanto, possui alta 

viscosidade o que impacta o projeto de bombas e umbilicais e é mais propenso a 

formação de precipitação de sais.  

Já o metanol tem menor massa molecular, é altamente inflamável, toxico, 

menos viscoso e tende a vaporizar na fase gasosa, assim tem menor probabilidade 
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na formação de sal, seu custo de formação é menor que o MEG e alto custo de 

manutenção durante o uso, pode proporcionar maior queda da temperatura de hidrato. 

O sal sempre gera impacto sobre a temperatura de estabilidade de um hidrato, 

é um eficaz inibidor de hidrato, assim, quando o teor de sal na solução salina 

produzida a curva de hidratos se desloca a temperaturas inferiores, à mesma pressão.  

Há limitações para uso do metanol, pois é evaporado na fase gasosa de um 

duto e, em seguida, dissolve-se em qualquer acúmulo de água livre, embora a maior 

parte se dissolva na fase aquosa, uma grande parte permanece na forma de vapor ou 

de óleo/condensado e, portanto, as proporções de metanol dissolvido na forma de 

vapor ou de óleo/condensado na fase líquida são consideradas uma perda econômica, 

esse processo só é realizado para que não ocorra a formação de hidrato com o 

metanol.  

A escolha dos inibidores termodinâmicos se deve por alguns critérios como o 

custo de equipamentos de superfície, custo de equipamentos submarinos, limitações 

de peso/área na plataforma, limites ambientais de descarte no mar, contaminação do 

fluido de hidrocarbonetos e impactos sobre transporte e processamento, consideração 

de segurança, operacionalidade do sistema, disponibilidade local do inibidor.  

Para o uso dos THIs, a taxa de injeção é a produção de água multiplicada pela 

dose de metanol, podendo diminuir devido a diminuição de pressão e como a 

aplicação dos inibidores dependem da pressão, tende a alterar essa dosagem depois 

de um tempo, assim, para calcular a taxa de injeção total do inibidor, deve-se 

multiplicar a concentração do inibidor em cada fase pela taxa de fluxo dessa fase, e 

depois adicionar os fluxos totais de inibidor em todas as fases. 

A injeção do metanol e etanol costuma ser através da SCSSV a qual significa 

superfície controlada subsuperficial da válvula de segurança, já a injeção do glicol se 

torna melhor quando realizada na árvore de natal devido a sua diferença de densidade 

fica mais fácil da substância alcançar o hidrato.  

Dependendo da quantidade de água presente próxima a linha de fluxo pode 

acontecer dela dissolver os inibidores termodinâmicos.  

 

4.4.2 Inibidores Cinéticos  

 

Inibidores cinéticos são polímeros de baixo peso molecular dissolvidos em um 

solvente transportador e injetados na fase aquosa em tubulações. Esses inibidores se 
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ligam à superfície do hidrato e evitam a formação de tampões por um período mais 

longo que o tempo de residência da água livre em uma tubulação. (Sloan Jr & koh, 

2007)  

São limitados em tempos longos, baixas temperaturas e altas pressões porque 

com tempo suficiente, o crescimento do cristal é significativo o suficiente para causar 

plugues de linha. (Sloan Jr & koh, 2007) 

Os inibidores de baixa dosagem-LDHIs como são classificados os inibidores 

cinéticos-KIs, são polímeros de baixo peso molecular (tipo, poli [N-vinilpirrolidona] ou 

poli [vinilmetalacetamida/vinilcaprolactamal]) ou copolímeros de baixo peso molecular, 

solúveis e injetados na fase aquosa.  

Os inibidores de baixa dosagem possuem essa titulação pois são usados em 

baixas concentrações. Os inibidores cinéticos inclusos nessa classificação, atuam nos 

estágios iniciais de formação de hidratos modificando as propriedades reológicas do 

sistema, quanto mais profundo um sistema opera na região de hidratos, menor o 

tempo durante o qual os inibidores de hidrato cinéticos podem atrasar a formação de 

hidratos. 

São colocados em ação em conjunto de glicóis e álcoois de alto peso molecular, 

com objetivo de retardar a nucleação e/ou diminuir a taxa de crescimento de cristais 

de hidratos, assim participam diretamente na prevenção de que as moléculas d’água 

participem na cristalização.  

Sua ação geralmente é próxima ou junto a superfície do cristal, dessa maneira 

se torna mais difícil o crescimento do cristal, seu uso é melhor em operações de 

partida/parada.  

Algumas literaturas indicam que os inibidores de baixa dosagem começaram a 

ser estudados em 1970 pelo engenheiro russo Kuliev que ao adicionar surfactantes 

(ou melhor tensoativos, substâncias de longas cadeias carbônicas com grupo 

hidrofóbico e hidrofílico em suas extremidades) em poços de gás para solucionar 

problemas com hidratos percebeu que funcionava e, então, posteriormente em 1987 

o Instituto Francês de Petróleo adotou o uso de surfactantes como inibidores de 

hidrato.  

A busca pelo conhecimento continuou, em 1991 a CSM iniciou estudos no uso 

de polímeros como forma de tratar o hidrato, apresentando um retorno positivo com o 

uso do polivinilpirrolidona e polivinilcaprolactama, assim, outras empresas começaram 

a testar tipos de polímeros como inibidores.  
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Em 1995, a empresa Arco realizou os primeiros testes em campo com os 

inibidores a base de polímeros, em seguida, empresas como a TEXACO e a BP 

seguiram o mesmo caminho. Entretanto, essas substâncias possuíam uma 

desvantagem, não conseguiam ficar muito tempo em ambientes que excedessem 

10oC e como a formação de hidratos é em temperaturas muito baixas, possuía essa 

desvantagem.  

OS KI’s também como os THI’s operam em regimes multifásicos, gás e 

condensado e, óleo cru. Possuem algumas vantagens informadas pelo autor (Bai & 

Bai, 2016) como: serem uteis em pequenas dosagens comparado aos THIs, é 

ambientalmente aceito, não é tóxico, testado em sistemas de gás, mas tem como 

desvantagem o resfriamento limitado (7oC) assim não pode ser aplicado em águas 

profundas, a dependência do tempo e a compatibilidade, geram poucos impactos 

ambientais, sua acurácia de acordo com o autor (Carroll, Natural Gas Hydrates, 2009) 

depende das condições do mar e da temperatura de controle. Além disso, o glicol um 

de seus componentes tem um custo inferior e é possível regenera-lo. 

Logo, a eficácia do modelo é limitada pois é necessário teste antes da aplicação 

e os mais adequados buscam exigir quantidades apreciáveis de fluidos de produção, 

que podem não estar disponíveis para essa operação.  

Esse inibidor foi aplicado no Mar do Norte, no Golfo do México, no campo 

offshore South Pars no Irã e em localidades não especificadas.  

Produtos baseados em PVCap de baixo peso molecular com sinergistas 

adicionados foram os melhores inibidores cinéticos para hidratos de estrutura II no 

mercado em 2005, e esses inibidores podem fornecer 48 h de inibição em um sub-

resfriamento de 13 oC (Sloan Jr & koh, 2007). 

 

4.4.3 Inibidores Antiaglomerantes  

 

Os antiaglomerantes-AAs são surfactantes também de alto peso molecular e 

tensoativos com grandes moléculas, que fazem parte dos inibidores de baixa 

dosagem, tendo uma parte hidrofílica e hidrofóbica.  

O método AA foi iniciado por Behar, Sugier e colaboradores em L'Institut 

Francais du Petrole em 1987 (Behar et al., 1988). E são classificados como agentes 

ativos de superfície que reduzem a adesão de partículas (Sloan Jr & koh, 2007). 
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Eles ficam em suspensão do óleo e não se agregam, por isso seu nome é 

antiaglomerantes de não aglomerar e impedem o agrupamento de partículas evitando 

a formação de hidrato. Como fazem parte dos LDHI’s também impedem o 

crescimento, evitando a formação de uma nova fase da água formada entre os 

capilares e as moléculas de hidrato.  

Assim, o autor (Koh, Sum, & Sloan, 2011) conceitua como compostos de pontes 

que mantém separado os hidratos agregados que estão dos que se encontram em 

suspensão na fase oleosa.  

Os AAs não impedem a formação do hidrato, sendo possível até a formação 

deles durante a sua aplicação, mas atuam impedindo a aglomeração dos cristais como 

dito anteriormente e mantendo-os dispersos. 

A sua eficácia é afetada pelo tipo de óleo, ou condensação, salinidade da água, 

e pela presença de água devido a formação de hidrato com a própria substância, 

essas são as desvantagens do modelo, além disso, têm-se a dependência do tempo 

que não se tem certeza do tempo de atuação, atrapalha a passagem da lama e não 

possuem testes específicos para o sistema, além disso, deve-se levar em conta o 

regime do fluxo e a temperatura de controle.  

As vantagens do modelo de acordo com Bai, 2016 são: ambientalmente 

aceitos, não toxico, ampla faixa de subresfriamento de até 4oC sendo bom para águas 

profundas.   

Existem dois tipos de AA: (1) o tipo do Instituto Francês do Petróleo (IFP) que 

fornece um tipo especial de emulsão água-em-óleo para que na formação do hidrato, 

a emulsão não se aglomerará e (2) o tipo Shell que tenha grupo (s) de cabeça 

hidratofílico e cauda (s) hidrofóbica (s) longa (s) (Sloan Jr & koh, 2007). O mais 

utilizado é o tipo Shell.  

 

4.5 Seleção  

 

Durante o processo de seleção cada variável depende de outra, como para o 

cálculo da taxa de injeção é necessário a produção de água e concentração do 

inibidor. 

O processo de seleção depende de muitos fatores como o custo de 

capital/operacional, custo de equipamentos de superfície e equipamentos 

submarinos, limitações do peso e a área na plataforma, os limites ambientais de 
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descarte no mar, a contaminação do fluído de hidrocarbonetos e o transporte, 

operacionalidade do sistema, disponibilidade local do inibido, as propriedades físicas, 

segurança, a corrosão e capacidade de desidratação do gás e se o produto primo será 

ou não recuperado, regenerado e reinjetado.  

As variáveis mais usuais para o dimensionamento do tipo de inibidor são: a 

temperatura, pressão, a quantidade de água livre, o tipo de escoamento do fluído, o 

grau de subresfriamento, ambiente favorável a corrosão, tipo do gás envolvido e a sua 

composição. Assim, o conjunto de fatores que colaboram para a seleção do melhor 

hidrato está no apêndice 01.  

 

4.6  Equações de Estado  

 

 Métodos simples de obter a concentração de inibidor necessária e a taxa de 

injeção do são através da modelagem das equações de Hammerschmidt, Nielsen – 

Bucklin e Safamirzaei. 

 

4.6.1 Equação de Hammerschmidt  

 

 A equação de Hammerschmidt é usada para aproximar o efeito de substancias 

químicas na temperatura de formação de hidrato. 

 

Equação 1 – Equação de Hammerschmidt 

(100 )
hK WT

M W
u

'  
�  

 

 Onde T' é a temperatura de depressão dada em oC, M a massa molar do 

inibidor em g/mol, Kh é uma constante sendo dada como 1297 na literatura de (Carroll, 

Natural Gas Hydrates, 2009) em outras literaturas o valor da constante para inibidores 

termodinâmicos e de baixa dosagem muda mas vamos considerar 1297 o valor da 

constante para todos os inibidores de acordo com a literatura e, W a concentração do 

inibidor em percentual da fase aquosa. Os pesos moleculares dos inibidores mais 

usuais estão dispostos na tabela 1.  
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Tabela 1 - Propriedade dos Inibidores de Hidrato 

Inibidor  Massa Molar 
g/mol 

Metanol 32,042 

Etanol 46,07 

Monoetilenoglicol 62,07 

Dietilenoglicol 106 

Trietilenoglicol 150,17 

N-vinilpirrolidona 111,14 

 
Fonte: (Sloan Jr & koh, 2007). 

 A obtenção da concentração do inibidor é realizada isolando a variável W, 

assim a equação fica:  

 

Equação 2 – Equação de Hammerschmidt adaptada 

h

M TW
K M T

u'
 

� u'
 

 

O uso da equação necessita alguns conhecimentos como da temperatura de 

depressão, essa variável é dada pela diferença entre a temperatura de formação do 

hidrato e a temperatura de arrefecimento do gás. 

A temperatura de formação pode ser obtida de acordo com (Maia, Oliveira, & 

Ribeiro, 2016) os dados de composição, que permite obter a densidade do gás e as 

condições de pressão pelas quais o fluído irá passar. De acordo com eles, a 

correlação de Safamirzaei se mostrou a mais indicada para o cálculo da temperatura 

de formação do hidrato, dado por:  

 

Equação 3 – Equação de Safamirzaei 

(ln( ))B CT A PJ u  
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Onde T é a temperatura de formação do hidrato em Kelvin, J  é a densidade do 

gás, P é a pressão dada em Kpa e A,B e C são constates equivalentes a 194,681789; 

0,044232 e 0,189829 respectivamente. 

Entretanto, como qualquer equação existem exceções de aplicação, a equação 

de Hammerschmidt não deve ser aplicada a altas concentrações de um inibidor que 

possa vaporizar, assim só é aplicável apenas até 0,3 em peso para o metanol e 0,2 

para os glicóis na fase final da água.  

 Em 1983, Nielsen e Bucklin apresentaram uma melhora da equação de 

Hammerschmidt que é precisa para grandes concentrações.  

 

4.6.2 Equação de Nielsen e Bucklin  

 

 Primeiramente, Nielsen e Bucklin usaram os primeiros princípios para 

desenvolver uma outra equação para estimar a temperatura de depressão e 

consequentemente como realizado com Hammerschmidt ao rearranjar a equação 

obteve-se a concentração do inibidor.  

Equação 4 - Equação de Nielsen e Bucklin para variação da temperatura 

 

72ln(1 )mT x'  � �  
 

Equação 5 – Equação da fração molar do inibidor 

1 exp
72m
Tx �'ª º � « »¬ ¼  

  Onde xm é a fração molar do inibidor e depois para calcular o peso desta fração 

molar é usado:  

Equação 6 – Equação de de Nielsen e Bucklin 

18,015 14,025
m

m

x MW
x
u

 
� u  

 Embora essa equação tenha uma faixa de aplicabilidade mais ampla do que a 

equação de Hammerschmidt, ela não obteve ampla aceitação. A maioria dos 

engenheiros de projeto continua usando a equação de Hammerschmidt mais simples 

(Carroll, Natural Gas Hydrates, 2009).  
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4.7 Taxa de Injeção 

 

 Ao estimar a quantidade de inibidor que deve ser aplicada, leva-se em conta 

alguns fatores como a sua volatilidade.  

 Um exemplo é o metanol, é uma substância volátil e, portanto, quando é 

injetado no gás natural e/ou condensado, parte do metanol entra nessas fases. Em 

termos práticos, isso significa que mais inibidor deve ser injetado do que a quantidade 

prevista somente a partir das concentrações da fase aquosa. (Carroll, Natural Gas 

Hydrates, 2009).  

 Os autores (Katz, et al., 1959) indicaram a capacidade de inibição dos álcoois 

aumenta com a volatilidade, isto é metanol>etanol>isopropanol, o metanol é 

vaporizado na corrente de gás de uma linha de transmissão e depois se dissolve em 

qualquer acumulação de água livre, onde a formação de hidrato é formada. Já os 

glicóis geralmente têm pesos moleculares mais altos com menor volatilidade, portanto 

podem ser recuperados e reciclados mais do equipamento de 

processamento/transmissão.  

 Assim, a quantidade de inibidor aplicado na fase aquosa é dada em kg na 

equação 7 e a taxa de inibidor que deve ser aplicada nessa fase é dada por kg/d.  

 

Equação 7 – Equação para a quantidade total de inibidor 

𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 = á𝑔𝑢𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑒𝑛𝑠𝑎𝑑𝑎 × 𝑐𝑜𝑛𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎çã𝑜 

 

 

Equação 8 – Equação para cálculo da taxa de massa do inibidor 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑚 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑎𝑞𝑢𝑜𝑠𝑎 =
𝑄𝑢𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

1 − 𝑤  

 

 

 O metanol é uma substância que atua tanto na fase gasosa como aquosa já 

que parte é volatizada então se deve estimar uma nova quantidade de inibidor já que 

pode ocorrer a evaporação. Nesta fase é necessário utilizar o gráfico (Figura 6) para 

se estimar a quantidade. 
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Figura 6 - A razão entre o vapor metanol no líquido aquoso em função da pressão e temperatura nas 

unidades SI. 

 
Fonte : (Carroll, Natural Gas Hydrates, 2009) 

 

Assim, Usa-se a relação presente no gráfico, onde  

 

 

Equação 9 – Equação da correlação do gráfico para taxa de injeção no gás 

𝑥𝑘𝑔 𝑑𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑟
𝑤 × 𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑔á𝑠 

 

 Onde, a equação 9 se dá pela variável encontrada no eixo x, dividido pela 

concentração em porcentagem multiplicada pela taxa de gás em kg/d. A taxa de 

injeção final será a soma da taxa de inibidor na fase aquosa e na fase gasosa.  

 

4.8 Custo  

 

Os custos dos sistemas de inibição são denominados pelos gastos iniciais com 

a instalação, que estão relacionados com o sistema de recuperação, e também pelos 
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custos para manutenção das dosagens de inibidor, considerando as perdas. (Bai & 

Bai, 2016) 

O preço de alguns inibidores foi baseado na literatura de (Koh, Sum, & Sloan, 

2011) exibido abaixo na tabela 2.  
Tabela 2- Preço dos inibidores de hidrato 

  Preço base Preço Ajustado  

  $US US/gal Cdn/kg Cdn/L 

metanol   532/tonne   $   1,60   $   0,53   $   0,42  

etanol   3,30/Usgal    $   3,30   $   1,10   $   0,87  

EG  0,63/lb   $   5,87   $   1,39   $   1,55  

DEG  0,32/lb   $   7,00   $   1,65   $   1,85  

TEG  0,9/lb   $   8,44   $   1,98   $   2,23  

 
Fonte: (Koh, Sum, & Sloan, 2011) 

 

Para calcular o custo faz-se a taxa de injeção vezes o valor do inibidor usado. 

Entretanto, para os inibidores de baixa dosagem não foram encontrados resultados.  

5. METODOLOGIA 

A simulação para encontrar o melhor inibidor de hidratos foi realizada em três 

etapas: a aquisição de dados, a codificação para criação do site e aplicação em quatro 

campos com uso desses inibidores.  

 

5.1 Codificação 

 

 O desenvolvimento da interface do site foi efetuado pelo editor de texto sublime 

text, o qual consiste em uma plataforma de edição de texto para desenvolver o código 

fonte em uma linguagem python, possui uma interface fácil e simples de ser 

trabalhada, esses foram os motivos principais para sua escolha.  

O software citado anteriormente é definido pela empresa como “um editor de 

texto sofisticado para código, marcação e prosa”. 

 Através dele foi possível a codificação do site, realizada em linguagens de 

programação interpretada como CSS e Javascript por intermédio desses criou-se o 



37 
 

 

layout da página e o simulador em forma de questionário a partir dos dados obtidos, 

a ideia era deixar de maneira fácil e simples para o usuário aplicar as suas 

informações.  

 O CSS é um código fonte incluso no ambiente do sublime text, significa 

Cascading Style Sheets, e consiste em um mecanismo para adicionar estilo a um 

documento web. O Javascript é também um código fonte presente no software que 

permite incluir funcionalidades a página.  

 Lembrando que o simulador leva em consideração apenas os dados 

condicionais para aplicação de cada inibidor, visto que pode ocorrer variação de 

valores de equipamentos e manutenção da injeção dos produtos químicos, dessa 

maneira, esses fatores que não foram relacionados podem vir a mudar a resposta.  

 

5.2 Fluxograma  

 

O fluxograma tem como objetivo mostrar ao usuário a sequência de passos que 

foram criadas para o programa, assim, facilita o entendimento de como é efetuada a 

análise para obtenção do resultado, o mesmo está exposto no apêndice 02. 

Primeiramente, entra-se com alguns dados do reservatório como a taxa de 

água, a taxa de óleo, a taxa de gás, a pressão, a temperatura de arrefecimento, a 

temperatura de formação do hidrato e a temperatura do exterior que é a temperatura 

do leito marinho.  

A lógica segue inicialmente após a entrada dos dados do reservatório pela 

escolha do inibidor de hidrato através da pressão, podendo ser dois tipos os inibidores 

termodinâmicos ou os inibidores de baixa dosagem.  

Em seguida, tem-se uma nova entrada que é da massa molar em g/mol da 

substância utilizada, no caso se o resultado anterior retornar inibidor termodinâmico e 

o usuário escolher o metanol, insere-se a sua massa molar para o cálculo da 

concentração.  

Os cálculos da concentração são baseados nas equações de Hammerschmidt 

e Nielsen e Bucklin. Em sequência encontra-se a quantidade que deve ser aplicada e 

taxa diária de injeção. Por fim, calcula-se o custo, pedindo ao usuário o valor do 

inibidor por kg.  
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5.3 Casos de estudo  

Para validação e verificação da funcionalidade do simulador foram 

aplicados e utilizados quatro casos reais previstos na literatura.  

5.3.1 Caso de estudo 1 – Golfo do México  

 

O golfo do México é considerado o maior golfo do mundo localizado no México, 

iniciaram o processo de inovações petrolíferas offshore a partir da década de 1940 e 

conta com uma área de 1.600.000 km2 e um grande potencial energético, entretanto 

como muitos outros desafios impostos pela natureza, há a presença de hidratos nessa 

região e a empresa Canyon Express cuida desde setembro de 2002 no 

desenvolvimento e assim atua com medidas preventivas.  

Com base nos trabalhos de (Sloan & Koh, 2008) e (Proceedings of the 4th 

International Gas Processing Symposium, volume 4, 2014) foram retirados os dados 

necessários como valores de entrada do simulador, dados como: taxa de água (Ta), 

taxa de óleo (To), taxa de gás (Tg), pressão (P) temperatura de arrefecimento (Tar), 

temperatura de formação do hidrato (Th) e temperatura do exterior (Te) 

 
Tabela 3 - Dados de entrada do  caso 1  

Ta 
(kg/d) 

To 
(kg/d) 

Tg 
(kg/d) 

P 
(psi) 

Tar 
(ºC) 

Th 
(ºC) 

Te 
(ºC) 

1,04𝑥105 1,09𝑥1011 1,27𝑥1010 1400 4 20 5 

 Fonte: Adaptado de (Sloan & Koh, 2008) e (Proceedings of the 4th International Gas 

Processing Symposium, volume 4, 2014)  

5.3.2 Caso de estudo 2 – Ormen Lange 

 

É um campo de gás natural na plataforma continental norueguesa com 

produção equivalente a setenta milhões de metro cúbicos e gás recuperável de 

trezentos bilhões de metros cúbicos, sendo 20% dos gases que o Reino Unido 

precisa. Possui uma extensão de profundidade de 800 a 1100 metros com 

temperatura variando de 0 oC a 5oC e está localizado a 120 quilômetros de costa 

noroeste da Noruega. 
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A mesma empresa do caso de estudo anterior atuou nesse campo injetando 

MEG.  

O campo se encontra dentro de uma área de deslizamento pré-histórico, há 

regimes multifásicos e gás e condensado, possui uma mínima fração de água 

equivalente a 0,0015 mill Sm3, assim, os dados de entrada para o caso 2 foram 

retirados da literatura de (Nowergian Petroleum Directorate), (Offshore Technology) e 

(Norwegian Petroleum) e alocados na tabela 4.  

 
Tabela 4 - Dados de entrada para o caso 2 

Ta 
(kg/d) 

To 
(kg/d) 

Tg 
(kg/d) 

P 
(psi) 

Tar 
(ºC) 

Th 
(ºC) 

Te 
(ºC) 

1,71𝑥105 1,08𝑥1010 7𝑥1010 1000 5 17,5 4 

Fonte: Adaptado de (Nowergian Petroleum Directorate), (Offshore Technology) e (Norwegian 

Petroleum) 

5.3.3 Caso de estudo 3 – Eastern Throught Area Project 

 
O campo é localizado no Reino Unido com produção de 490 milhões de barris 

de óleo, 35 milhões de barris de gás natural condensado e cerca de 2 bilhões de pés 

cúbicos de gás natural.  

Atualmente são injetados inibidores do tipo cinético, durante o processo de 

medidas preventivas inicialmente utilizavam o metanol provido do tipo THI entretanto, 

devido o tempo residente do inibidor decidiram mudar para os LDHIs, especialmente 

do tipo cinético.  

O campo tem uma produção de água equivalente a 104.000 BPD com pressão 

de 9.000 psi, esses dados foram retirados da literatura de (BP United Kingdom ) e 

(Offshore Technology) e expostos na tabela 5  
Tabela 5 - Dados de entrada do caso 3 

Ta 
(kg/d) 

To 
(kg/d) 

Tg 
(kg/d) 

P 
(psi) 

Tar 
(ºC) 

Th 
(ºC) 

Te 
(ºC) 

4,95𝑥105 1,37𝑥107 7𝑥109 9000 8 30 4,4 

Fonte: Adaptado de  (BP United Kingdom ) e (Offshore Technology) 
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5.3.4 Caso de estudo 4 – Qatar – Al Shaheen 

 

O Qatar é um campo rico e seu país totalmente dependente das fontes 

energéticas dos seus campos petrolíferos, suas reservas de gás natural mesuram 896 

trilhões de pés cúbicos, a total empresa em 2015 conquistou uma produção de 200 

milhões de barris de óleo. Para vencer seus desafios é então aplicado o uso de 

inibidores químicos como o inibidor cinético sendo o PVCAP.   

Os dados de entrada para o caso 4 foram retirados da literatura de (offshore 

Technology, s.d.) e (Proceedings of the 4th International Gas Processing Symposium, 

volume 4, 2014).  
Tabela 6 - Dados de entrada do caso 4 

Ta 
(kg/d) 

To 
(kg/d) 

Tg 
(kg/d) 

P 
(psi) 

Tar 
(ºC) 

Th 
(ºC) 

Te 
(ºC) 

4,95𝑥105 1,37𝑥107 7𝑥109 9000 8 30 4,4 

Fonte: Adptado de (offshore Technology, s.d.) e (Proceedings of the 4th International Gas Processing 

Symposium, volume 4, 2014) 

 

6. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Os resultados foram divididos em duas partes, primeiramente na finalização do 

simulador e, segundo, na aplicação dos casos.  

 

6.1 Simulador  

 

O simulador foi criado com um layout simples para que fosse de fácil interação 

com o usuário. Inicialmente temos uma mensagem informando a utilidade do mesmo, 

conforme a Figura 7. 
Figura 7 - Página de apresentação ao simulador 

 
Fonte: Autor, 2019 
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Na página Home exposta na Figura 8, temos uma breve introdução ao assunto, 

sobre o que são os hidratos, o que é cada inibidor e o objetivo do protótipo está 

exposto na página 9  
Figura 8 - Página Home 

 
Fonte: Autor, 2019 

 
Figura 9 - Continuação da página Home 

 
Fonte: Autor, 2019  
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 Seguindo para a próxima página, Figura 10, tem-se quem sou, onde informa-

se para o usuário quem o desenvolveu. 
Figura 10 - Página Quem sou 

 
Fonte: Autor, 2019 

A página tipo de inibidor, Figura 11, é a plataforma que o usuário vai informar 

os dados e teremos como saída o melhor inibidor. 
 

Figura 11 - Página Tipo de Inibidor 

 
Fonte: Autor, 2019 

A página Adicionais é onde o usuário informara a substância escolhida a partir 

da página anterior e assim a sua massa molar em g/mol e o valor, retornando a 

concentração necessária do inibidor, a quantidade e o valor da injeção.  
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Figura 12 - Página Adicionais 

 
 

Fonte: Autor, 2019 

O custo, Figura 13, mostra ao usuário como calcular o valor da injeção desse 

inibidor, para os inibidores termodinâmicos que são os mais aplicáveis a uma tabela 

de custos retirada do (Koh, Sum, & Sloan, 2011).  
Figura 13 - Página Custos 

 

 
Fonte: Autor, 2019 
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O acesso à página web do simulador está disponível no endereço eletrônico: 

https://millenasiqueira.github.io/IDHSIMULADOR/index.html 

 

6.2 Aplicação dos casos de estudo  

 

Realizando a aplicação dos dados expostos nas tabelas 4,5,6 e 7 

obteve-se um levantamento dos resultados que o simulador apresentou, 

sendo alinhados na tabela 8. 

 

Tabela 7 - Aplicação das equações nos casos  

 

Casos Tipo Concentração Quantidade 
(kg) 

Taxa 
(kg/d) 

Custo 
(dólar) 

Caso 1 Metanol 0,28 29.461,42 41.106,06 21.786,21 

Caso 2 Metanol 0,23 40.494,69 52.999,03 28.089,48 

Caso 3 N-
vinilpirrolidona 0,65 323.978,38 934.736,33 3.738.945,30 

 

Caso 4 N-
vinilpirrolidona 0,24 

 
49.127,45 

 
65.124,44 260.497,76 

 
Fonte: Autor, 2019 

 O caso 1 retornou o inibidor do tipo termodinâmico e então foi feita a escolha 

da substância metanol pois é o mais utilizado na indústria e o mais barato, apesar de 

haver uma parte volatilizada o uso dessa se deve também que na prática foi realizada 

a injeção da mesma.  

 Ao analisar esse caso pode-se perceber que o valor da concentração se 

mostrou inferior a 0,3 logo não foi necessário a aplicação de Nielsen & Bucklin, 

partindo da concentração, encontrou-se uma quantidade e taxa de injeção inferior aos 

demais casos e isso se deve a baixa taxa de água.  

Consequentemente, foi o caso que apresentou menor valor de injeção, devido 

tanto a taxa de água como o valor relativamente baixo do metanol em comparação ao 

N-vinipirrolidona que é equivalente a $4.  



45 
 

 

O caso 2 também retornou o inibidor do tipo termodinâmico e, usando o mesmo 

critério de escolha a substância escolhida foi o metanol, já que apresenta melhor custo 

e, consequentemente, é o mais utilizado.  

Examinando a concentração, verifica-se que foi menor que o caso 1 e, isso se 

deve ao fato de que a diferença de temperatura de formação do hidrato e da 

temperatura de arrefecimento é inferior ao caso anterior e, a temperatura de formação 

do hidrato está relacionada a densidade do óleo presente.  

Entretanto, apesar da concentração se mostrar inferior ao caso 1 a quantidade 

foi maior devido a maior taxa de água presente, gerando também uma taxa de injeção 

superior e custo ainda menor comparado aos demais.  

Já o caso 3 forneceu um tipo de inibidor diferente dos dois primeiros casos, 

sendo do tipo LDHI que são os inibidores de baixa dosagem, nesse tipo tem-se duas 

classes os cinéticos e os antiaglomerantes, como os antiaglomerantes servem apenas 

para quando há partículas soltas e quer se evitar o tamponamento, utiliza-se mais o 

cinético pois forma um filme nas partículas evitando que formem mais hidratos.  

Quando ocorre de ser inibidor de baixa dosagem é preferível realizar uma 

análise mais técnica sobre a formação de hidratos presente. Sendo assim, a 

substância escolhida foi o N-vinilpirrolidona por ser o mais utilizado da classe, com o 

custo por kg de $4.   

Como o N-vinipirrolidona não é um glicol a equação de Hammerschdmit foi 

eficaz mesmo com uma concentração tão elevada, isso se deve ao fato de que a 

diferença de temperatura foi extremamente superior aos demais casos que obtiveram 

concentrações tão próximas.  

Partindo para a avaliação do item seguinte, pode-se observar que apresentou 

uma elevada quantidade pois a taxa de água foi bem maior e de modo consequente 

apresentou a maior taxa de injeção.  

Levando adiante com o custo também se obteve um valor exorbitante pois a 

taxa de injeção obtida foi bem elevada, considerando a alta concentração e taxa de 

água e valor bem superior da substância.  

No caso 4 teve-se o mesmo resultado que o caso 3 apresentando um inibidor 

do tipo LDHI e posteriormente também se escolheu a mesma substância para ser 

aplicada o N-vinilpirrolidona já que se supõem que seja a substância mais eficaz por 

ser a mais utilizada.  
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Analisando a diferença de temperatura identificou-se similaridade com o caso 

1 e 2, assim a concentração retornou bem próxima dos mesmos. Apesar da 

quantidade e taxa de injeção diferentes do caso 1 mas parecidas do caso 2 adquiriu 

valor bem superior aos primeiros casos já que o custo do inibidor se mostrou bem 

elevado.  

 Lembrando que o simulador não é totalmente eficaz para o uso de 

metanol devido a parte que é volatilizada e o simulador não calcular. Outros 

fatores também influenciam na sua eficácia como análise de tempo e ação 

que podem se mostrar diferentes do tipo de inibidor obtido, já que o 

simulador presente realiza a análise apenas quando já se tem formação de 

hidrato no duto. 
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7. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

A construção do simulador se mostrou satisfatória pois foram utilizados 

conceitos aprendidos durante o curso como a linguagem de programação 

python e postos em prática dentro ambiente web com conceitos da indústria.  

Ademais, o objetivo principal de realizar um simulador voltado ao curso 

de engenharia de petróleo e gás também foi alcançado. Devido à dificuldade 

encontrada durante a aprendizagem ser da falta de simuladores que 

possam facilitar o entendimento das aplicações dos inibidores de hidrato 

fez-se necessário a criação da ferramenta.   

Pode-se afirmar também que todos os objetivos do trabalho que foram 

informar ao usuário o tipo de inibidor, a concentração, a taxa de injeção e 

o custo foram atingidos, visto que o resultado do simulador foram os 

esperados.  

Em uma breve análise dos casos, teve-se que a substância mais 

usada dos tipos termodinâmicos é o metanol já que apresenta um custo da 

taxa de injeção bem inferior aos outros. Lembrando que a taxa de água 

presente também é o fator principal que influência na quantidade e a 

pressão na escolha do tipo de inibidor.  

Entretanto, ressalta-se que o resultado do simulador para escolha do 

inibidor pode não ser aquele que a prática necessita, pois, alguns fatores 

podem alterar a escolha. Sendo assim necessário realizar uma análise dos 

fatores internos.  

Dando ênfase a essa análise técnica, seria  um exemplo quando se 

tem certeza do ambiente propício a formação de hidrato logo torna-se viável 

prever alternativas que evitem a formação, desse modo, o método mais  

eficaz seria a aplicação do inibidor termodinâmico para que as 

características termodinâmicas sejam alteradas impedindo a formação.  

Por fim, o simulador serve como base de estudo para  presumir 

aplicação dos agentes químicos de modo a complementar a práti ca.  

Para estudos futuros tem-se muito a acrescentar, como a exceção 

apresentada pelo metanol o qual é única substância que o simulador não 
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funciona 100% pois apresenta uma ressalva de ser extremamente volátil 

então precisa calcular a quantidade para a fase gasosa e adicionar a 

quantidade da fase líquida.  
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GLOSSÁRIO  

Árvore seca - Árvore de natal instalada em poços de completação seca (plataformas 

fixas) ou em poços localizados em campos de terra. 

Riser - Tubulação que tem a função de proteger e guiar a coluna de perfuração no 

mar, bem como permitir o retorno do fluido de perfuração do poço para a plataforma, 

auxiliando nas operações de perfuração.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 - Dados retirados dicionário do petróleo. Fonte: http://dicionariodopetroleo.com.br 
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APÊNDICE 

Apêndice 1 – Tabela com dados dos inibidores 

Variável  Inibidor 
Termodinamico  Inibidor Cinético Inibidor 

Antiaglomerante  

Substâncias 
Alcoois(etano e 

metanol), 
glicois(MEG e DEG) 

Polimeros de baixo 
peso molecular  

Surfactantes de alto 
peso molecular e 

tensoativos 

Tipo de fluxo no 
duto  

Regimes 
multifásicos, gás e 
condensado e óleo 

cru 

Regimes 
multifásicos, gás e 
condensado e óleo 

cru 

 Regimes 
Multifásico, 

condensado e óleo 
cru  

Custo Mais alto  Baixo  Baixo  

Viscosidade 
Depende da 

susbtância: Alta 
para o MEG e baixa 

para o DEG  

Não encontrado 
relações  

Não encontrado 
relações  

Custo de 
Manutenção Alto  Baixo  Baixo  

Solubilidade em 
água  Pouca Sim Sim 

Quantidade de 
água no duto  

Elevada pois visa 
diminuir a 

quantidade de água 
livre, o teor elevado 

signifca ter uma 
quantidade de 

retenção de 70% do 
volume 

Em elevada 
quantidade 

Frações d'água 
menores com 

aproximadamente 
50mm dde diâmetro 
(devido a exigência 

de uma fase 
contínua de 

hidrocarbonetos 
líquidos), nesse 
caso é <50% do 

volume 

Quantidade de 
água no inibidor  10 a 60% <1% <1% 

Concentração do 
inibidor  

Geralmente são 
doses de 0,7-1 bbl 

de inibidor por barril 
de água 

Geralmente 1% a 
menos que o peso 

do THI 

Geralmente 1% a 
menos que o peso 

do THI 

Temperatura  <5 Graus  <5 Graus  <5 Graus  
Pressão 

(dependente da 
temperatura)  

500 psia a 1500 psia 
(tabela livro Carolyn 

ann koh)  

<1000 psia John 
Carroll 

<1000 psia John 
Carroll 

Ambientalmente Agressivo  e tóxico  Ambientalmente 
aceito/Não tóxico  

Ambientalmente 
aceito/Não tóxico  
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Regiões que 
apresentam Sal 

Não apresenta 
problemas  

Não apresenta 
problemas  

Não apresenta 
problemas  

Teste Experiência 
Comprovada  

Testado em 
sistemas 

especificos, 
entrentanto 

apresenta incerteza 

Testado em 
sistemas de gás, 

entrentanto 
apresenta incerteza 

Tempo de 
residência Não depende Depende Depende 

Faixa de 
subresfriamento  Boa Faixa Limitado <10C Ampla faixa 

Ação  Age na formação de 
hidrato Impede a formação Impede a formação  
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Apêndice 2 – Fluxograma do processo  
 
 
 

Entradas 

Taxa de 
água em 

kg/d 

Temperatura 
do exterior 

em oC 

Taxa de 
óleo em 

kg/d 

Taxa do 
gás em 

kg/d 

Temperatura de 
arrefecimento oC 

Temperatura 
do Hidrato oC 

Tipo do Inibidor 

THI LHI 

Pressão > 
1500 psi 

Pressão 
<1500 psi 

Temperatura 
exterior <5 oC 

Temperatura 
exterior <5 oC 

Concentração 

Equação de 
Hammerschmidt 

Obs: Caso para 
metanol w < 0,3 ou 
para glicol w< 0,2 

Novas 
entradas 

Substância 
utilizada 

Massa Molar 
do inibidor 

Preço em kg 
do inibidor 

Equação de 
Nielsen e 
Bucklin 

Quantidade do 
inibidor 

Custo  


