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As incrustações que se formam nas paredes internas dos dutos de transporte 

do produto extraído dos poços marítimos de petróleo é motivo de grande prejuízo para 

as companhias exploradoras e em alguns casos até mesmo de segurança. A 

consequência dessas incrustações é a diminuição da seção reta do duto que causa a 

diminuição da vazão de extração e pode também causar um aumento da pressão no 

interior do poço, com graves consequências para a segurança. 

O objetivo deste trabalho é propor um sistema de inspeção móvel, que pode 

ser transportado por robôs submarinos para inspecionar as linhas de dutos nas saídas 

dos poços de petróleo. O método de medida a ser adotado será o da atenuação da 

transmissão de um feixe de raios gama que fará uma única leitura em uma posição 

pré-determinada e nos dará como resultado a informação se a espessura da 

incrustação é maior ou menor do que um valor pré-determinado. 

Para a realização das medidas foi projetado e construído um sistema eletrônico 

composto de fonte de alimentação, amplificador, analisador monocanal e contador que 

foi acoplado a um detector cintilador de CsI com fotodiodo PIN. O sistema de medida 

foi ajustado para realizar medidas com precisão constante de ±1%. 

Nos testes realizados durante a pesquisa ficou demonstrado a eficácia do 

método proposto com os resultados obtidos com uma seção de tudo de aço carbono 

de 270 mm de diâmetro, retirado do campo, com incrustações assimétricas de BaSO4. 
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The scale formed over the inner walls of the ducts conveying the extracted 

product from offshore oil wells is a major cause of losses to companies and in some 

cases even the safety is affected. The consequence of such fouling is the duct´s 

square section reduction that causes extraction flow decrease and can also cause an 

increase in pressure inside the well, with serious consequences for safety. 

The objective of this work is to propose a mobile inspection system, which can 

be transported by underwater robots to inspect the lines of ducts in the outputs of the 

oil wells. The measurement method to be adopted will be the gamma rays´ beam 

attenuation at a predetermined position of the pipe. This transmission value compared 

to a clear pipe reading will show if the thickness of the inlay is larger or smaller than an 

assumed thickness. 

To carry out the measurements it was designed and built an electronic system 

comprising power supply, amplifier, single channel analyzer and a counter timer that 

was connected to a CsI scintillator detector coupled to a PIN photodiode. The system 

was set up to perform measurements with constant accuracy of ±1%. 

Tests during the study demonstrated the effectiveness of the proposed method 

with the obtained results with a carbon steel duct section of 270 mm diameter, removed 

from the field, with asymmetric BaSO4 inlay.  
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CAPÍTULO 1- INTRODUÇÃO 

 

A indústria petrolífera, no segmento da extração “offshore”, convive com um 

problema que traz sérios prejuízos que é a formação de incrustações nas paredes 

internas dos dutos de transporte do óleo bruto da saída dos poços marítimos. Essas 

incrustações são formadas nas paredes internas dos dutos e tem como origem 

diversos fatores como, por exemplo, a reação dos sais que se encontram dissolvidos 

na água de injeção com os sais presentes na água de formação do poço [1]. Essa 

reação é também acelerada pelo choque térmico provocado pela diferença das 

temperaturas do fundo do oceano com as temperaturas da mistura do óleo + água + 

gás produzidos no poço explorado [1]. 

A principal consequência dessas incrustações é a diminuição do diâmetro útil 

do duto de transporte, conforme pode ser visualizado pela imagem da figura 1. Essa 

diminuição da seção reta do duto é responsável pelo aumento das perdas de carga ao 

longo da linha de extração do óleo, o que é também a causa da diminuição da vazão 

do óleo produzido no poço. Nos casos de utilização do método de preenchimento do 

poço com injeção de água de produção, para ocupação do volume vazio provocado 

pela extração do óleo e para manter a pressão no interior do poço em níveis que 

possa garantir a produção, existe também a possibilidade de aumento excessivo da 

pressão interna do poço, o que pode comprometer a segurança e integridade do poço. 

Logo, uma ferramenta que permitisse inspecionar as grandes extensões de dutos 

submersos seria de grande valia para a indústria de petróleo, uma vez que ações de 

manutenção poderiam ser tomadas com maior presteza assegurando a manutenção 

de uma produção econômica. 

 

Figura 1 - Exemplo de um duto de transporte de petróleo com incrustação. 
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Uma forma confiável de se determinar a espessura das incrustações vem 

sendo pesquisada há muito tempo, no entanto, apesar das diversas técnicas 

pesquisadas nenhuma solução de fácil execução foi ainda proposta. O fator limitante 

preponderante é o ambiente onde esses ensaios são realizados, que no caso da 

exploração marítima de petróleo trata-se do fundo do oceano.  

Hoje, com o grande desenvolvimento de detectores cintiladores acoplados à 

redes de fotodiodos PIN e Avalanche (SPM – Silicon PhotoMultiplier), a exequibilidade 

de um tomógrafo, por exemplo, que pudesse operar submerso no fundo do oceano já 

pode ser considerada, mesmo com os grandes desafios de produção impostos pela 

sua complexidade, estanqueidade e dificuldades de acomodação às linhas de dutos. 

O objetivo deste trabalho é propor um sistema com a capacidade de identificar 

se a espessura da incrustação nos dutos da malha de extração de petróleo de poços 

oceânicos está maior do que um limite estabelecido como aceitável e que seja simples 

e prático de ser operado. 
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CAPITULO 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

 

Na pesquisa bibliográfica realizada foram encontrados diversos trabalhos que 

tratam da caracterização e da dinâmica química da formação das incrustações 

normalmente encontradas na indústria de extração de petróleo. A própria 

PETROBRAS mantém grupos de estudo focados nas questões de corrosão e 

incrustações dos dutos de transporte do produto extraído dos poços de petróleo [2]. 

Alguns aspectos concernentes à composição química da água do mar, bem 

como das águas encontradas nos reservatórios naturais de petróleo, chamada água 

de formação, ou dos aquíferos naturais existentes nas vizinhanças do poço de 

petróleo são muito importantes, uma vez que é a mistura dessas águas, quimicamente 

incompatíveis, que resultará numa grande variedade de incrustações que se pretende 

monitorar com o resultado desta pesquisa. Muitos autores ao longo de várias décadas, 

desde as mais remotas campanhas da exploração do petróleo, dedicaram um grande 

esforço para caracterizar e tentar reaproveitar as águas produzidas com o menor 

impacto possível ao meio ambiente. Um dos mais importantes e completos trabalhos 

publicado foi o de COLLINS [3], onde ele se aprofunda nos métodos de amostragem e 

análise das águas (salmouras) encontradas em poços de petróleo e gás. Atualmente, 

várias companhias do ramo de petróleo continuam publicando resultado de seus 

estudos, como o caso da WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD. [4] e da 

SCHLUMBERGER [5], que apresentam os resultados dos seus achados durante os 

trabalhos de apoio à prospecção de petróleo. 

ASTUTO [6] elaborou um trabalho utilizando a técnica da transmissão de raios 

gama para inspecionar tubos de pequenos diâmetros objetivando a integridade de 

suas paredes, quanto à espessura e presença de corrosões. O trabalho foi 

desenvolvido em laboratório e o método demonstrou eficiência mesmo o tubo estando 

com seu revestimento (isolante térmico), no entanto, não foram apresentados 

resultados para diversas condições de transporte de materiais como óleo, água ou 

gases em seu interior. O autor refere problemas com longos tempos de medidas para 

atingir incertezas adequadas no processo de medida. 

 GOUVEIA [7] se baseou no trabalho de ASTUTO [6] e atualiza 

tecnologicamente o sistema de inspeção de tubos, substituindo o detector de NaI(Tl) 

com fotomultiplicadora por um conjunto de mini detectores de CsI(Tl) com fotodiodos. 

O autor destaca a facilidade operacional do novo detector bem como a praticidade por 

suas dimensões reduzidas. 
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GOUVEIA [8] desenvolveu um sistema para caracterização de materiais 

transportados em tubos, usando a técnica do espalhamento Compton. Foi utilizado um 

sistema padrão de inspeção por espalhamento Compton, montado nos laboratórios do 

LIN-COPPE, possibilitando a caracterização dos materiais (misturas) no interior de 

tubos de prova. O sistema mostrou-se eficiente para a aplicação que se destina. O 

autor menciona que fez simulações com materiais aderidos às paredes internas dos 

tubos para caracterizar condições de incrustações reais existentes nos processos de 

produção de petróleo, mas não inclui em suas conclusões e nem em seus dados os 

resultados obtidos para essa condição. 

CARNEIRO [9] apresenta uma dissertação onde aplica os conceitos da 

atenuação da radiação gama para inspeções de dutos flexíveis e colunas industriais 

ou torres de destilação. Seu trabalho demonstra praticamente as principais aplicações 

do método proposto, onde se mostra bastante eficaz na determinação de grandes 

obstruções por areia, na indicação de níveis em tubulações flexíveis ou no preciso 

posicionamento de bandejas nas colunas industriais de destilação. Em suas 

conclusões faz referência às dificuldades na discriminação entre a água e o óleo 

transportado, por questões de pouca diferença entre as taxas de contagens médias 

obtidas e as incertezas estatísticas, e não refere nenhuma aplicação para 

determinação de incrustações. Faz ainda uma observação importante, resultante de 

um teste em condições subaquáticas, onde os valores relativos de seus dados 

permaneceram constantes, demonstrando que o sistema baseado em transmissão de 

radiações gama pode ser usado em condições industriais reais inerentes da extração 

de petróleo em águas profundas.  

CANDEIAS [10] faz um extenso trabalho para caracterizar as incrustações 

encontradas em tubos de transporte de petróleo. Inicia sua pesquisa utilizando a 

técnica de microfluorescência de Raios X onde utilizou como fonte o acelerador do 

Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS). A caracterização foi realizada através 

da obtenção de perfis e imagens bidimensionais que representam a distribuição 

elementar em secções das amostras de incrustações estudadas. Dando 

prosseguimento ao seu trabalho fez várias radiografias computadorizadas utilizando-

se de uma fonte de radiação apropriada (192Ir) e placas de imagens (IP), que foram 

lidas em um scanner e processadas por um processador de imagens digital, 

resultando em valores aproximados das incrustações reais das amostras. Na 

sequência usou a transmissão de Raios Gama a fim de determinar experimentalmente 

o perfil dos coeficientes de atenuação gama medidos em várias amostras com e sem 

incrustações, onde demonstrou que é possível determinar qualitativamente e 

quantitativamente a presença de incrustações em tubos de transporte de petróleo. No 
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entanto seu trabalho foi todo conduzido em laboratório e não havia a preocupação de 

se adicionar as questões inerentes do ambiente industrial onde esses tubos se 

encontram e nem a interferência dos produtos transportados em seu interior, nas 

condições reais de produção. 

BESERRA [11] faz um extenso trabalho de simulação utilizando o código 

Monte Carlo MCNP5 [12], com o propósito de determinar os diversos perfis de 

coeficiente de atenuação gama, em dutos de transporte de petróleo, para as diversas 

condições de incrustação e materiais transportados. Para validar seus dados, vários 

ensaios experimentais foram realizados com um sistema de perfilagem por 

transmissão de raios gama e comparados com os resultados obtidos pela simulação 

utilizando o código MCNP5. Uma vez obtido o grau de confiabilidade desejado no 

processo de simulação, para alguns casos teste, foram simuladas várias outras 

condições. Seus resultados geraram um extenso banco de dados de perfis de 

transmissão gama, para dutos de ferro contendo diversas formas e espessuras de 

incrustações de BaSO4, e com diversos tipos de materiais no interior do duto (óleo, 

água e gás). Estes dados serviram de base para o desenvolvimento desta pesquisa. 

Sabe-se que na indústria do petróleo alguns protocolos são adotados na 

tentativa de minimizar as ações das corrosões e incrustações; são adicionados 

aditivos para neutralizar o processo corrosivo, e ácidos ou solventes para reduzir o 

aparecimento de incrustações [1]. No entanto, quando esses métodos não atingem os 

seus objetivos, a detecção de incrustações ou a perda de integridade da tubulação dá-

se através do acompanhamento das alterações de parâmetros da instalação como 

pressão e temperatura. Entretanto, quando esses parâmetros se mostram alterados 

esses processos já se encontram em estágio avançado e o rendimento da produção já 

degradado (MARINHO et al. [13]). 

Diante de tal cenário e na falta de um método mais efetivo e prático para a 

detecção de incrustações, uma proposta de monitoração para incrustações de BaSO4, 

empregando a técnica de transmissão de raios gama, simples e de fácil realização, 

tem grande potencial para o controle preventivo do problema. No entanto, na pouca 

literatura encontrada, pertinente ao assunto, muitas foram as dificuldades relatadas, 

principalmente quanto as condições operacionais para realização dos ensaios em 

loco, como descrito por: MARINHO et al. [13], OLIVEIRA et al. [14] e CANDEIAS [10]. 
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CAPITULO 3 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

Neste capítulo pretende-se abordar os fundamentos teóricos que estão 

relacionados com a proposta da pesquisa. Serão descritos os principais tipos de 

incrustações encontradas na indústria petrolífera, quais as mais comuns e as mais 

difíceis de serem evitadas e os impactos provocados na produção.  

Para melhor entendimento sobre as causas das incrustações serão 

apresentados os conceitos de salinidade, as composições das águas de formação e 

produção, bem como as possíveis reações entre elas. 

Referentes ao método de transmissão da radiação eletromagnética serão 

revistos os conceitos da interação da radiação gama com a matéria e o conceito de 

atenuação da radiação no meio.    

Será feita uma revisão teórica dos detectores empregados com radiações 

eletromagnéticas, com aprofundamento nos detectores cintiladores acoplados a 

fotodiodos, adotados neste trabalho.  

E finalmente será apresentado o conceito estatístico das radiações nucleares, 

um dos tópicos de importante relevância para o sucesso deste trabalho. 

  

3.1 Tipos de incrustações encontrados na indústria do petróleo 

Vários são os processos que resultam no aparecimento de incrustações nos 

dutos de transporte do petróleo extraído em águas profundas. Os mais comuns são os 

de depósito orgânico, como as parafinas, os de depósito inorgânicos como os sulfatos 

de bário e estrôncio e os carbonatos de cálcio e magnésio e os de composição mista. 

 

3.1.1 Parafinas 

As parafinas, normalmente presentes na mistura de hidrocarbonetos que 

formam o petróleo, são alcanos diluídos que por efeito do abaixamento da temperatura 

precipitam (faze sólida), quando a temperatura da mistura fica inferior ao ponto de 

precipitação da parafina [15, 16]. Isto ocorre pelo resfriamento da mistura extraída do 

poço que, ao passar pelos dutos em contacto com as águas profundas do oceano tem 

a sua temperatura diminuída atingindo valores abaixo deste limiar. 

A parafina precipitada começa então a se aglutinar, aderindo às paredes dos 

dutos de transporte do petróleo provocando então a diminuição do seu diâmetro 

efetivo; que consequentemente aumenta a perda de carga (pressão) e diminui a 

vazão/produção do poço. 
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3.1.2 Sulfatos e Carbonatos 

Dentre as incrustações inorgânicas as mais comuns são os sulfatos de bário e 

estrôncio e os carbonatos de cálcio e magnésio [1, 3]. Enquanto os sulfatos são 

precipitados devido à mistura da água do mar (injetada) rica em sulfato, com a água 

conata (formação) rica em íons de bário e estrôncio, os carbonatos são precipitados 

devido à mudança nos parâmetros de saturação, que são muito sensíveis às 

mudanças de temperatura, pressão e PH. 

 

3.1.3 Mistos 

Normalmente, dado as condições de formação dos poços de reservas 

petrolíferas e o método de extração adotado (água de injeção) é comum que 

tenhamos um único tipo de reação, provocando assim um único tipo de incrustação. 

No entanto, não é impossível encontrarmos as causas básicas de formação de 

diversos tipos de incrustações presentes simultaneamente ou alternadamente ao 

longo do período de atividade do poço, alternando assim a possibilidade da formação 

de incrustações que são verdadeiros coquetéis de parafinas, carbonatos e sulfatos. 

 

3.2 Águas de Formação, dos Oceanos e suas reações. 

Desde os primeiros assentamentos da colonização americana que informações 

passadas pelos indígenas conduziam os colonizadores para as proximidades de 

afloramentos salinos do solo, que serviam como suprimento de sal para a população 

[3]. Frequentemente esse sal era contaminado com petróleo e na tentativa de 

aumentar a produção do sal com escavações, resultava encontrarem mais petróleo, 

gás e salmouras. Os primeiros exploradores de petróleo não entendiam o significado 

da ocorrência de águas salgadas e óleo juntos, somente em 1938 foi reconhecida de 

uma maneira geral a existência da água intersticial nos poços de petróleo 

(SCHILTHUIS, 1938, apud COLLINS [3]). Desde então vários estudos geoquímicos 

foram elaborados a fim de caracterizar estas águas. 

As águas de formação ou conata, considerada fóssil (WHITE, 1957, apud 

COLLINS [3]), apresentam uma composição química bastante variada nas suas 

diversas ocorrências no globo terrestre. Por outro lado, as águas dos oceanos e em 

alguns casos de outros aquíferos próximos do poço de extração (águas comumente 

usadas como água produção) apresentam composição química incompatível com as 

águas intersticiais, o que pode resultar em várias reações químicas com precipitação 

de compostos químicos que vão formar as incrustações nos poços e dutos de 

transporte do petróleo, comprometendo assim a produção do poço. 
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3.2.1 Salinidade e composição da água do mar. 

Para melhor entender as reações que decorrem da mistura da água do mar 

com as águas conatas, que aparecem frequentemente nos poços de petróleo, é 

importante que alguns conceitos sejam mais bem esclarecidos, como por exemplo, o 

conceito de salinidade. 

A salinidade é uma unidade que expressa a concentração de sais, líquidos ou 

sólidos dissolvidos em água e é comunmente representada pela razão de suas 

massas. A forma mais comum de representá-la é a razão percentual entre os pesos 

dos sólidos dissolvidos no total da mistura (%) que é igual a gramas de sólidos por 100 

gramas da mistura. Outra forma de quantificar a salinidade é em partes por mil (‰) 

que é igual a g/kg para líquidos e sólidos. Também é utilizado o “ppm” (partes por 

milhão) que pode ser representado por µg/g ou mg/kg para líquidos e sólidos e 

finalmente a forma mg/L (miligrama por litro) comunmente usado em soluções. Esta 

última forma (mg/L) é erroneamente confundida com “ppm” ou mg/kg e pode causar 

algumas inconsistências. 

A salinidade média das águas dos oceanos é de 34,8‰, considerada por vários 

autores.  STEWART [17] mostra que a salinidade das águas superficiais dos oceanos 

varia ao redor do globo terrestre conforme mostrado na figura 2.  

 

Figura 2 - Salinidade (‰) na superfície dos mares [17]. 
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No que diz respeito às temperaturas, GROSS [18] afirma que 75% de toda 

água existente nos oceanos tem temperatura variando entre 0 e 6 oC e salinidade 

variando entre 34 e 35 ‰, conforme mostrado pela figura 3.  

 

Figura 3 - Variação da salinidade (‰) em função temperatura [18]. 

 

Para profundidades superiores a aproximadamente 1000 metros, podemos 

dizer que a temperatura varia entre 2 e 7 oC e a salinidade varia entre 34,5 e 35,2‰, 

segundo STEWART [17], conforme apresentado nos perfis de temperatura e 

salinidade da figura 4. 

 

Figura 4 - Perfis de temperatura e salinidade em oceano aberto (BATS), 
correntes circumpolares da Antártida (AAC) e piscinas quentes (Warm Pool) [17]. 
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Os íons que entram na composição das águas dos mares estão mostrados na 

tabela 1 e curiosamente essas proporções relativas são constantes para todos os 

oceanos [19, 20]. 

Tabela 1 – Íons que entram na composição da água do mar com salinidade de 

34,48‰ [19, 20]. 

  Íon químico Concentração (‰) 
Cloro (Cl-) 18,9799 

Sódio (Na+) 10,5561 
Sulfato (SO4-) 2,6486 

Magnésio (Mg++) 1,2720 
Cálcio (Ca++) 0,4001 
Potássio (K+) 0,3800 

Bicarbonato (HCO3-) 0,1397 
Bromo (Br-) 0,0646 

Ácido Bórico (H3BO3) 0,0260 
Estrôncio (Sr++) 0,0133 

Flúor (F-) 0,0013 
TOTAL 34,4816 

 

3.2.2 Águas de Formação. 

Existem várias fontes de diferentes autores que procuram caracterizar as 

águas intersticiais normalmente encontradas nos sítios petrolíferos. Elas variam sua 

constituição dependendo do local e da profundidade prospectada. CRABTREE et al. 

[21] considera que as salmouras intersticiais apresentam uma concentração 

característica conforme apresentado pela tabela 2. 

 

Tabela 2 – Concentração de íons encontrados em águas de formação [21].  

Concentração de Íons Água de Formação (PPM) 
Sódio 31275 

Potássio 654 
Magnésio 379 

Bário 269 
Estrôncio 771 
Sulfato 0 
Cloro 60412 
Cálcio 5038 

  

Com relação à salinidade das salmouras encontradas nas águas de formação 

há um consenso de que seus valores podem variar de 7 a 270‰ [22], o que 

corresponde a até 7,7 vezes a salinidade da água do mar (35‰) para o seu maior 

valor. 
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3.2.3 Reações esperadas da mistura entre a água de formação e a 

água de produção (mar). 

Segundo COLLINS [3], as mais importantes reações químicas esperadas da 

mistura das águas do mar com as águas de formação, durante o processo de 

preenchimento dos poços de petróleo são: 

CaCl2 + Na2SO4 � 2NaCl + CaSO4 ↓ 

CaCl2 + MgSO4 � MgCl2 + CaSO4 ↓ 

Ca(HCO3)2  � CO2 + H2O + CaCO3 ↓ 

CaCl2 + 2NaHCO3 � 2NaCl + CO2 + H20 + CaCO ↓ 

SrCl2 + NaSO4 � 2NaCl + SrSO4 ↓ 

SrCl2 + MgSO4 � MgCl2 + SrSO4 ↓ 

BaCl2 + NaSO4 � 2NaCl + BaSO4 ↓ 

BaCl2 + MgSO4 � MgCl2 + BaSO4 ↓ 

Fe + H2S  � H2 +FeS ↓ 

2Fe2O3 + 6H2S � 6H2O + 2Fe2S3 ↓ 

Dentre os precipitados relacionados acima, alguns são de fácil manejo 

apresentando grande solubilidade em água e outros podem ser dissolvidos com 

ácidos.  Mas conforme veremos no capítulo subsequente o BaSO4 (sulfato de bário) é 

o precipitado que apresenta menor solubilidade e não é solúvel em ácidos, se 

tornando assim um dos maiores problemas para a indústria petrolífera, quando a 

mistura das águas de formação e de produção apresentam a possibilidade de sua 

formação. 

  

3.3 Impactos causados pelas incrustações na produção de petróleo 

e maneiras para atenuar esses impactos. 

A atividade da exploração de petróleo por si só já representa um negócio de 

risco elevado, principalmente quando se trata da extração em águas profundas. Além 

disso, quando uma rede de dutos de transporte é obstruída por consequência de 

incrustações formadas durante a atividade produtiva do poço, aumentam de forma 

considerável os prejuízos realizados pela diminuição da produção que havia sido 

projetada. Muitos poços iniciam sua produção com a pressão disponível dos gases 

naturais de petróleo existentes na própria reserva e depois necessitam que seja 

injetada água (água de produção) para completar o vazio criado no seu interior para 

manter o equilíbrio geológico do poço petrolífero como um todo. Essa injeção de água 

de produção pode também ser usada para incrementar a produção com um 
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consequente aumento da pressão interna do poço. No caso de obstruções nas linhas 

de saída do poço esse aumento de pressão pode comprometer a segurança do poço. 

Vários métodos são utilizados a fim de diminuir a ocorrência das incrustações. 

No caso das incrustações orgânicas, BORDALO e OLIVEIRA [23] propõe o uso da 

própria água injetada para formação de um filme de água entre o óleo parafinado e as 

paredes do duto para diminuir a viscosidade nas paredes, onde a água serve como 

lubrificante, aumentando a velocidade de escoamento, e diminuindo a possibilidade da 

aglutinação das parafinas precipitadas às paredes dos dutos de transporte. Ainda 

neste caso existe a possibilidade da utilização de solventes, mas são pouco 

empregados por questões de custo; e finalmente, apesar de paralisar a produção 

momentaneamente, as linhas podem ser desobstruídas com o emprego de PIG1 ou 

SGN2 de limpeza. 

Para as incrustações inorgânicas, existe a possibilidade de se utilizar soluções 

ácidas para remoção de alguma dessas incrustações. Na tabela 3, listamos as 

principais incrustações inorgânicas associadas a poços produtores de petróleo (SILVA, 

2007 apud BESERRA [11]), e na tabela 4 listamos os coeficientes de solubilidade das 

principais incrustações inorgânicas encontradas. Como se pode observar nestas 

tabelas, os sulfatos não são solúveis em soluções ácidas e dentre eles o sulfato de 

bário é o que apresenta um menor índice de solubilidade em condições normais de 

temperatura e pressão o que nos leva a concluir que é o produto com maior 

probabilidade de precipitar, dentre as precipitações inorgânicas. O agravante é que 

não há um processo simples para a manutenção desses dutos de transporte de 

petróleo, restando somente a identificação das incrustações para uma decisão técnico 

econômica indicando a troca desses dutos obstruídos. 

É sobre essa óptica que o trabalho está baseado: identificar e quantificar a 

ocorrência de incrustações de BaSO4
 em dutos de transporte de petróleo, para servir 

como parâmetro na decisão da troca de um ramo de dutos de transporte em um 

complexo de produção de petróleo em águas profundas. 

 

 

 

 
 
 
_____________________ 
1 -PIG - ROTOR DE TUBOS - É um dispositivo usado para bombear, através de uma tubulação, fluido para limpeza 
das paredes ou obstrução na mesma.  
2 - SGN - Sistema Gerador de Nitrogênio, é um sistema que funciona como um gerador de calor para retirar a parafina 
que se forma nas paredes dos risers. 
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Tabela 3: Principais incrustações inorgânicas associadas a poços produtores de 

petróleo classificadas por tipo de solvente (SILVA, 2007, apud BESERRA [11]) 

Tipo de Incrustante Fórmula Química Nome de Mineral 

Depósito Soluvel em Água 

Cloreto de Sódio NaCl Halita 

Depósito Solúvel em Ácido 

Carbonato de Cálcio CaCO3 Carbonato de Cálcio 

Carbonato de Ferro FeCO3 Siderita 

Sulfeto de Ferro FeS Trolita 

Óxido de Ferro Fe3O4 Magnetita 

Hidróxido de Magnésio Mg(OH)2 Brucita 

Depósito Insolúvel em Ácido 

Sulfato de Cálcio CaSO4 . 2H2O Gipsita 

Sulfato de Cálcio CaSO4 Anidrita 

Sulfato de Bário BaSO4 Barita 

Sulfato de Estrôncio SrSO4 Celestita 

Sulfato de Bário Estrôncio BaSr(SO4)2 Sulfato de Bário Estrôncio 

 

 

 

Tabela 4: Solubilidade das principais incrustações em água pura a 25º C [10]. 

Incrustação mg/L 

BaSO4 2,3 

CaCO3 53 

SrSO4 114 

CaSO4 2000 

 

  



14 
 

3.4 Interações da radiação eletromagnética com a matéria 

Apesar de um grande número de possíveis mecanismos de interação entre a 

radiação gama (eletromagnética) e a matéria ser conhecido, somente três deles 

contribuem efetivamente para efeito da medição da radiação, que são o Efeito 

Fotoelétrico, o Efeito Compton e o Efeito de Produção de Pares. Todos esses 

processos levam a uma total ou parcial transferência da energia do fóton de raios 

gama para os elétrons da matéria percorrida por este fóton gama, causando ionização 

na matéria, KNOLL [24].  

Devido ao caráter ondulatório, a ausência de carga e massa de repouso, a 

radiação eletromagnética pode penetrar em um material, percorrendo grandes 

espessuras antes de sofrer a primeira interação. Este poder de penetração depende 

da probabilidade ou secção de choque de interação para cada tipo de evento que 

pode absorver ou espalhar a radiação incidente [24]. 

Para cada material com que os raios gama venham interagir existe uma maior 

ou menor probabilidade da ocorrência de um dos três processos de interação 

(Fotoelétrico, Compton e Produção de Pares) dependendo da energia dos raios gama.  

As interações fotoelétricas predominam em todos os materiais para fótons de 

baixas energias, já à medida que a energia aumenta a probabilidade de ocorrência do 

efeito fotoelétrico diminui e o efeito Compton passa a predominar. Para energias de 

fótons superiores a 1022 keV o efeito da produção de pares passa existir e quanto 

maior a energia maior a predominância deste efeito [24].  

O limite das faixas de predominância de cada um desses três efeitos está 

diretamente correlacionado ao número atômico do material absorvedor e a energia dos 

fótons incidentes. A figura 5 mostra a importância relativa entre os três processos de 

interação da radiação gama com a matéria. A linha à esquerda representa a energia 

onde a probabilidade de ocorrência de efeito fotoelétrico é igual a do efeito Compton 

para um dado número atômico do material absorvedor. A linha da direita representa a 

energia onde o efeito Compton e produção de pares é igualmente provável 

dependendo do número atômico do material absorvedor. Três áreas são então 

demarcadas no gráfico caracterizando assim a predominância dos efeitos fotoelétrico, 

Compton e produção de pares. 
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Figura 5 - Áreas de predominância dos efeitos Fotoelétrico, Compton e 
Produção de Pares [24]. 

 

3.4.1 Efeito Fotoelétrico 

No processo de absorção fotoelétrica um fóton interage com um dos átomos do 

material absorvedor onde o fóton incidente desaparece completamente. Em seu lugar, 

um fotoelétron é expelido pelo átomo de uma de suas camadas orbitais. Este processo 

de interação é estabelecido entre o fóton e o átomo propriamente, não podendo 

ocorrer com um elétron livre [24]. A figura 6 mostra uma representação pictórica do 

efeito fotoelétrico. 

A energia do fotoelétron (Ec) expelido nesta interação é igual à energia do 

fóton incidente (��) menos a energia de ligação deste elétron (Eb), onde � é a 

constante de Planck e � é a frequência da radiação. 

 

�� = �� − �� 

Para raios gama com energia suficientemente alta, a mais provável origem dos 

fotoelétrons são as camadas orbitais de maior energia de ligação ou a camada K do 

átomo. Para energias superiores a alguma centenas de keV os fotoelétrons carregam 

consigo a maioria da energia do fóton original [24]. 

Como Ec expressa a energia do fóton, a menos de um valor constante Eb, a 

sua transferência para o material de um detector pode ser utilizada como mecanismo 

de identificação do fóton e de sua energia. 
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Figura 6 - Representação do Efeito Fotoelétrico 

Em adição ao efeito fotoelétrico, a interação também cria um átomo ionizado no 

absorvedor, com uma vacância em uma de suas camadas eletrônicas. Esta vacância e 

rapidamente preenchida pela captura de um elétron livre do meio ou pelo rearranjo 

entre os elétrons de outras camadas; o que pode também gerar um ou mais fótons de 

Raio X característico que na maioria dos casos é reabsorvido na vizinhança próxima 

por outros fotoelétrons de camadas de menor energia de ligação (fotoelétrons 

secundários). 

Fundamentalmente o efeito fotoelétrico ocorre em baixas energias e para 

absorvedor com elevado número atômico (Z). Nenhuma expressão analítica simples 

pode descrever a probabilidade (�) da absorção fotoelétrica por átomo em toda faixa 

de energia dos fótons (	
) e Z, mas uma aproximação grosseira pode ser [24]: 

 

� = ����	 ×	��
�� 

 

Onde n varia entre 4 e 5 na região de energias dos fótons de interesse. Essa 

forte dependência da probabilidade de ocorrência do efeito fotoelétrico com o número 

atômico do absorvedor é a maior razão para o emprego de materiais pesados, como o 

chumbo, para as blindagens de fontes de raios gama [24]. 

 

3.4.2 Efeito Compton 

O processo de interação do espalhamento Compton ocorre entre o fóton de 

raio gama incidente e um elétron do material absorvedor. Este processo é muito 

frequente e é o mecanismo predominante das interações da radiação gama de média 

energia (300 keV a 2 MeV) e a matéria. Justamente por ser uma interação que 
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apresenta probabilidade dependente do número de elétrons (alvos do espalhamento 

Compton) por átomo do material absorvedor, essa probabilidade aumenta linearmente 

com o número atômico do material e é por este motivo que são normalmente 

empregados materiais de números atômicos mais elevados em blindagens de 

aplicações nucleares e detectores. 

No efeito Compton, o fóton de raio gama incidente é desviado de sua trajetória 

original de um ângulo θ. O fóton incidente cede parte de sua energia para o elétron 

(assumindo este estar em repouso), que passa ser conhecido como elétron de recuo. 

Uma vez que todos os ângulos de espalhamento são possíveis, a energia transferida 

para o elétron de recuo pode varias de zero até uma grande fração da energia do fóton 

incidente [24]. 

O processo que relaciona a energia transferida ao elétron de recuo e o ângulo 

de espalhamento do fóton foi interpretada por Compton como sendo resultante de uma 

colisão elástica entre um fóton e um elétron livre [25] e que nesta colisão a energia e o 

momento se conservavam. A figura 7 ilustra o efeito descrito por Compton. 

  

Figura 7 - Representação do Efeito Compton 

 

 Partindo do princípio da conservação de energia e momento, três equações 

podem ser escritas. 

A condição de conservação de energia é dada por: 

 

ℎ� = ℎ�� +���� � 1
�1 − ���/��! − 	1" 

 

E as condições de conservação do momento são dadas por duas equações, 

uma para o plano “x” e outra para o plano “y”, que são: 

 

�#�$#%&%'&	(:		 ℎ�� = ℎ�′
� cos. + ���

�1 − ���/��! cos/ 
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�#�$#%&%'&	0:		0 = ℎ�′
� sin4 + ���

�1 − ���/��! sin/ 

 

Onde ℎ é a constante de Planck, � é a frequência do fóton incidente, �′ a 

frequência do fóton espalhado, �� a massa de repouso do elétron e � a velocidade do 

elétron de recuo (5��6	é a energia da massa de repouso do elétron, 0,511 MeV, para 

fins relativísticos). 

Para um dado ângulo de espalhamento . e substituindo-se �/� = 7 chega-se a 

um sistema de três equações a três incógnitas, cuja solução pode nos levar a: 

 

��′ = 	 ��
8 + �8 − ��9! × ��5��6	

 

 

Ou: 

: = �; �8 − <=>9!?
8 + 	?�8 − <=>9! 

 

Onde @ = ℎ�/���� e T representa a energia cinética do elétron de recuo. 

 

Para ângulos de espalhamento (θ) pequenos, muito pouca energia é cedida 

para o elétron. Parte da energia original é sempre mantida pelo fóton espalhado, 

mesmo para valores extremos de 9 = A.  

A probabilidade de ocorrência do espalhamento Compton por átomo do 

material absorvedor depende do número de elétrons disponível, como alvos de 

espalhamento, e aumenta linearmente com o número atômico (Z) do material [24].  

 

3.4.3 Efeito Produção de Pares 

Se a energia do fóton incidente excede duas vezes a energia da massa de 

repouso do elétron (1,022 MeV), o processo de produção de pares é energeticamente 

possível. De maneira prática, a probabilidade dessas interações permanece muito 

baixa até que a energia dos raios gama atinjam valores de alguns MeV fazendo com 

que a interação para produção de pares fique predominantemente confinada a raios 

gamas de altas energias. Nesta interação (que ocorre obrigatoriamente no campo 

Coulombiano do núcleo) o fóton gama incidente desaparece e é substituído por um par 
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elétron-pósitron. Toda a energia excedente a 1,022 MeV (requerida para a criação do 

par) é convertida em energia cinética partilhada entre o pósitron e o elétron criados. O 

pósitron será aniquilado subsequentemente após perder energia cinética dentro do 

meio absorvedor, normalmente produzindo dois fótons (0,511 MeV cada) como 

produtos secundários da interação. Os fatos subsequentes da radiação de aniquilação 

tem importante efeito na resposta dos detectores de raios gama [24]. A figura 8 abaixo 

ilustra o efeito de produção de pares e aniquilação. 

 

 

Figura 8 - Produção de Pares e Aniquilação do Pósitron 

 

Não existe uma expressão simples que possa descrever a probabilidade da 

ocorrência da produção de pares por núcleo, mas sua magnitude varia 

aproximadamente com o quadrado do número atômico do material absorvedor [24].  

 

3.5 Atenuação de Raios Gama 

O experimento usado para medir o coeficiente de transmissão de um material 

absorvedor se utiliza de uma fonte monoenergética de raios gama colimada, 

produzindo um feixe bastante estreito de radiação, que atinge um detector que detecta 

somente os fótons característicos da fonte, após passarem através do absorvedor de 

espessura variável. O resultado obtido é uma simples exponencial de atenuação, 

conforme mostrado na figura 9. 

 

Figura 9 - Curva exponencial para transmissão gama, medido em condições 
ótimas de geometria. 
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Cada um dos processos de interação retira fótons de raio gama do feixe 

incidente, quer seja por absorção ou por espalhamento em direções diversas do 

detector e pode ser caracterizado por uma probabilidade fixa de ocorrência por 

unidade de comprimento do caminho dentro do absorvedor. A soma dessas 

probabilidades é simplesmente a probabilidade por unidade de comprimento com que 

o fóton de raio gama é retirado do feixe incidente e é chamado de coeficiente linear de 

atenuação.  

G =  H�I#'#&Jé'LM�#! + N�O#�$'#%! +  P�$QL&R! 

 

O número de fótons transmitidos B é então dado em termos do número de 

fótons existente no feixe sem o absorvedor BS como: 

 

B

BS

= &DEF 

 

Os fótons de raios gama podem também ser caracterizados pelo seu livre 

caminho médio λ, definido como a distância média percorrida no absorvedor antes que 

uma interação ocorra. Este valor pode ser obtido de: 

 

λ = 	U ϰeDXYdϰ[
�
U eDXYdϰ[
�

=	1μ 

 

onde λ é simplesmente o recíproco do coeficiente linear de atenuação. Valores típicos 

de λ variam de poucos milímetros a dezenas de centímetros em sólidos para energias 

comuns de raios gama. 

Para um absorvedor composto de n camadas de elementos de espessuras 

diferentes, a intensidade I do feixe transmitido é igual a: 

 

] = ]� × ^D∑ `aba�ac8  

 

O uso do coeficiente linear de atenuação é limitado pelo fato dele variar com a 

densidade do absorvedor, mesmo que o material do absorvedor seja o mesmo. 

Entretanto, o coeficiente de atenuação de massa é muito mais amplamente 

empregado e é definido por: 

 

�#&IM�M&%'&	d&	Q'&%eQçã#	d&	�QRRQ = 	Gh 
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onde ρ representa a densidade do meio absorvedor. Para uma dada energia de raio 

gama, o coeficiente de atenuação de massa não varia com o estado físico de um dado 

absorvedor. Por exemplo, este é o mesmo para a água quando presente na forma 

líquida ou vapor.  

Em termos de coeficiente de atenuação de massa, a lei da atenuação para 

radiações gama pode então ser expressa como: 

B
BS = &D�Ei!iF 

O produto h(, denominado espessura massa do absorvedor, é agora o 

parâmetro significativo que determina seu grau de atenuação. A unidade de espessura 

massa tem sido historicamente 
jk
ljm. A espessura dos absorvedores usados em 

medidas de radiação é comumente medida em espessura massa do que 

simplesmente por sua espessura física, por ser está uma grandeza física fundamental 

[24]. 

 

3.6 Detectores de radiações (eletromagnéticas) 

Existem inúmeros tipos de detectores para os diversos tipos de radiações 

nucleares. No entanto, iremos nos ater aos detectores de radiações eletromagnéticas 

uma vez que este trabalho está baseado na atenuação desta radiação no meio (duto 

de transporte de petróleo).  

O que desejamos efetivamente medir é a parcela dos raios gama emitido, por 

uma fonte de 137Cs, que foi capaz de atravessar o meio sem sofrer nenhuma interação. 

Ou seja, desejamos detectar os fótons emitidos pela fonte que chegam ao detector 

sem perder nenhuma fração de sua energia. Para tanto, nosso detector deve ser 

capaz de contar os fótons (quantitativo) cuja energia é de 662 keV (qualitativo). Logo, 

nosso detector deve ter boa eficiência, o que irá permitir o uso de uma fonte de 137Cs 

com atividade não muito alta e resolução suficiente para separar os fótons de 662 keV 

da fonte daqueles de energias mais baixas remanescentes das interações com o meio. 

Basicamente, três tipos de detectores poderiam ser empregados nesta 

aplicação: 

• Detector proporcional a gás 

• Detector Cintilador 

• Detector Semicondutor  

Os detectores proporcionais a gás por serem construídos com material de 

baixo número atômico não são adequados para trabalhar na faixa de energia do 
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presente trabalho (662 keV). São empregados normalmente para detecção de raios x 

com energias de até algumas dezenas de keV. 

Os detectores Semicondutores (HPGe, SiLi, GeLi) são excelentes detectores, 

apresentam boa eficiência e são os detectores de melhor resolução até então já 

produzidos. Porém, esses detectores requerem condições de trabalho muito especiais; 

o cristal detector deve permanecer em baixas temperaturas (criogênicas) e para isso é 

necessário o emprego de reservatórios de nitrogênio ou refrigeradores especiais de 

efeito pelttier; a polarização dos cristais semicondutores é feita com tensões da ordem 

de 3 a 5 kV, além de terem preços muito elevados (20000 US$). Tudo isso, tornaria 

inviável a sua utilização no presente trabalho, alem das dificuldades para sua 

adequação ao trabalho em águas profundas. 

Os detectores cintiladores são constituídos por dois elementos básicos: um 

cristal cintilador, que converte a radiação gama em fótons de luz do espectro visível, e 

um elemento leitor de fótons de luz, que converte essa energia luminosa em um pulso 

de corrente, que é proporcional à energia da radiação gama incidente no detector.  

O elemento cintilador normalmente é um cristal translúcido de número atômico 

elevado, o que aumenta a razão entre o efeito fotoelétrico e o efeito Compton para 

energias inferiores a 1,022 MeV, e que apresenta alta densidade para aumentar a 

probabilidade de reter em seu interior a maior parcela possível dos raios gama 

incidentes. De acordo com o volume deste cristal há uma grande probabilidade de que 

todo fóton de energia gama incidente e que interaja com o cristal seja totalmente 

absorvida dentro dele e transformado em fótons de luz pela reabsorção dos 

fotoelétrons gerados, conforme mostrado na figura 10 [24]. Esses cristais normalmente 

são dopados com alguma impureza, tal como o Tálio, que serve para converter os 

fótons de luz produzidos pela reabsorção dos fotoelétrons em fótons com comprimento 

de onda compatível com a sensibilidade do elemento conversor de fótons de luz em 

corrente elétrica. No caso em que o cristal cintilador não é suficientemente grande, 

aumenta a probabilidade da perda de parte dos subprodutos das interações entre a 

radiação e a matéria, pelas fronteiras do cristal, fazendo com que um número 

considerável de eventos detectados não mantenha a proporcionalidade entre a 

energia da radiação incidente e a quantidade de fótons de luz produzidos, provocando 

uma distorção no espectro de energia obtido, conforme mostrado pela figura 11.  
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Figura 10 - Conversão dos fótons de raios gama em fotoelétrons dentro do 
cristal cintilador (cristais grandes e intermediários) [24]. 

 

Figura 11 - Efeito do escape do espalhamento Compton nas bordas do cristal 
sobre a energia depositada no cristal [24]. 

 

O segundo elemento deste detector é normalmente uma fotomultiplicadora que 

converte os fótons de luz gerados no cristal cintilador e que incidem sobre o seu foto 

catodo. Esses fótons de luz retiram alguns elétrons (fotoelétrons) do fotocatodo que 

são então acelerados por forte campo elétrico, fazendo com que se choquem contra o 

primeiro Dinodo. O choque desses elétrons (fotoelétrons) sobre o Dinodo, que é feito 

de material especial, libera por sua vez um numero maior de elétrons (emissão de 

elétrons secundários), que também são acelerados contra o próximo Dinodo, por 

também estarem sobre ação de campo elétrico. A figura 12 mostra os elementos 

básicos de uma fotomultiplicadora. Este processo de sucessivos choques e emissão 

de mais elétrons secundários, que ocorre nos sucessivos Dinodos, faz com que o 

número de elétrons inicialmente liberados no foto-catodo seja multiplicado e cheguem 

ao Anodo, formando assim um pulso de corrente proporcional à energia da radiação 

incidente no cristal. A razão entre o número de elétrons que chegam ao Anodo pelo 

número de elétrons liberados pelo foto-catodo determina o fator de multiplicação da 

fotomultiplicadora, que por sua vez é proporcional à enésima (n) potência da tensão de 

polarização aplicada, onde n é o número de estágios da fotomultiplicadora.  
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Figura 12 - Elementos básicos de uma fotomultiplicadora [26]. 

 

Em linhas gerais, nos detectores cintiladores, temos como informação de saída 

um pulso de corrente que é proporcional à energia da radiação gama que incide no 

cristal cintilador. Essa energia é convertida em fótons de luz, no cristal cintilador, que 

por sua vez excitam o foto-catodo. Este último por sua vez libera alguns elétrons, que 

são acelerados e multiplicados percorrendo os Dinodos intermediários até que 

cheguem ao Anodo onde o pulso de corrente é formado. A figura 13 mostra o 

processo de conversão dos raios gama em pulsos de corrente nos detectores 

cintiladores. 

 

 

Figura 13 - Conversão dos raios gama em pulsos de corrente nos detectores 
cintiladores com fotomultiplicadora [24]. 

 

Outra forma de converter os fótons produzidos em um cristal cintilador em 

pulso de corrente ou carga elétrica é o emprego de fotodiodos. Os fotodiodos são 

formados por uma junção p-n de difusão superficial, normalmente na configuração “p” 

sobre um substrato “n”, entretanto dispositivos do tipo “P” (“n” sobre “p”) são 

disponíveis e apresentam resposta melhorada para fótons luminosos da região de 

comprimento de onda de 1 µm. O material empregado para a fabricação desses 

dispositivos é o silício puro (intrínseco), que recebe a dopagem de alguns materiais, 

denominada impureza, para formarem os semicondutores do tipo “P” ou “N”. Para 
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formar Si do tipo “N” são adicionadas impurezas que possuem 5 elétrons na banda de 

valência, ficando assim 1 elétron livre, e para formar o Si do tipo “P” a impureza possui 

somente 3 elétrons na sua camada de ligação, deixando assim um buraco. 

Inicialmente essas dopagens eram feitas pelo processo de difusão, mas hoje com a 

evolução tecnológica na área dos semicondutores são feitas por processos modernos 

de implantação de íons, o que garante um melhor controle de qualidade de produção e 

melhor uniformidade das características do fotodiodo, em toda extensão de sua área 

sensível. 

Os fotodiodos tem comportamento elétrico semelhante aos diodos 

semicondutores, no entanto, dado o seu formato e processo construtivo, quando 

polarizados reversamente apresentam uma região de depleção de algumas dezenas 

(até centenas) de micrometros, em toda sua área sensível. Para fótons de luz 

incidente com energia superior a 1,1 eV e que atinjam a região intrínseca do fotodiodo, 

o processo fotoelétrico tem grande probabilidade de ocorrer formando então um par 

iônico (elétron / buraco). Esses íons são acelerados pelo campo elétrico estabelecido 

na região de depleção e caminham na direção de seus semelhantes por ação do 

campo elétrico reverso; os elétrons caminham na direção da área “n”, que tem 

potencial positivo e os íons positivos na direção da área “p” polarizada negativamente. 

Formando assim um pulso de carga proporcional aos fótons incidentes. A figura 14 

mostra a constituição básica de um fotodiodo através de um corte transversal. 

 

 

Figura 14 - Constituição de um Fotodiodo básico [27] 

 

O grande fator limitante para o aproveitamento desses dispositivos em 

aplicações nucleares é seu tempo de resposta muito grande, o que dificulta a 

formação de pulsos nucleares, sem mencionar as questões da razão sinal ruído, uma 

vez que os pulsos resultantes são de baixíssimas intensidades. Como a região de 



26 
 

depleção é pouco espessa e o dispositivo tem grandes áreas, como consequência, o 

dispositivo apresenta grande capacitância, e por limitações de rigidez dielétrica do Si o 

dispositivo não pode ser polarizado reversamente com mais do que alguns poucos 

volts, limitando também o tempo de coleta de cargas e facilitando possíveis 

recombinações dos íons formados. 

A fim de resolver essas limitações foram então desenvolvidos os fotodiodos do 

tipo PIN. Estes dispositivos recebem dopagens em suas faces deixando o seu interior 

intrínseco; com isso foi possível aumentar a área sensível do fotodiodo, deixando-o 

mais responsivo aos comprimentos de ondas maiores, o que melhorou muito o 

rendimento para os cristais de CsI(Tl); a tensão reversa de polarização passou para 

dezenas de volts, aumentando o aproveitamento dos pares formados, e houve uma 

redução muito grande na capacitância do dispositivo, melhorando assim o seu tempo 

de resposta e a razão sinal ruido. Na figura 15 está apresentada a estrutura básica de 

um fotodiodo tipo PIN. 

 

 

Figura 15 - Estrutura básica de um fotodiodo PIN [28] 

 

Neste estudo optou-se então por utilizar um detector cintilador moderno, que 

utiliza um cristal cintilador de CsI(Tl) com dimensões de 10x10x25 mm3 acoplado a um 

fotodiodo PIN, com área sensível de 10x10 mm2, de alta velocidade e baixo ruído 

capaz de trabalhar em temperatura ambiente e que inclui pré-amplificador, conforme 

mostrado na figura 16. Tais detectores encontram-se em franco desenvolvimento e 

muitos autores publicam trabalhos demonstrando a aplicabilidade e o desenvolvimento 

que ainda temos nesta área; IKAGAWA et al. [29] mostra o uso de diversos cristais 

cintiladores com um fotodiodo do tipo avalanche, Hamamatsu S8664-1010N, onde os 

resultados do conjunto cristal CsI(Tl) e fotodiodo se mostraram superiores aos obtidos 
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pelo conjunto formado pelo mesmo cristal e uma fotomultiplicadora, o que nos leva 

concluir que em muito pouco tempo as antigas fotomultiplicadoras poderão ser 

substituídas com vantagens nos conjuntos detectores cintiladores com fotodiodos. 

Tal escolha foi feita primeiramente por questões de tamanho, pois o conjunto 

escolhido é muito menor do que um detector cintilador convencional com 

fotomultiplicadora, seu desempenho é muito próximo de um conjunto cintilador com 

fotomultiplicadora e por questões de estabilidade, pois, as fotomultiplicadoras são 

muito sensíveis às variações da tensão de polarização (ordem de kV), temperatura e 

campo magnético, o que dificultaria muito a adequação do conjunto para trabalhos em 

águas profundas. Em contra partida, o conjunto cristal cintilador e fotodiodo PIN é 

praticamente insensível à tensão de polarização e temperatura, e trabalha com 

tensões de polarização de até 70 V o que facilita muito o projeto. Para o nosso 

trabalho foi selecionado e adquirido o detector da SCIONIX – DEDICATED 

SCINTILLATION DETECTORS modelo V10P25/10-E2-Cs-X, que inclusive inclui em 

seu interior o pré-amplificador, cujas folhas de especificação encontram-se no anexo 1 

e uma foto ilustrativa na figura 17. 

 

 

Figura 16 - Detector Cintilador/Fotodiodo com pré amplificador 

 

Figura 17 - – Foto ilustrativa do detector cintilador utilizado no trabalho 
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3.7 Estatística na detecção de radiações nucleares  

O decaimento radioativo é um processo randômico. Consequentemente, 

qualquer medida baseada na observação de radiações emitidas por decaimento 

radioativo está sujeita a algum grau de flutuação estatística [24]. Estas flutuações 

inerentes representam uma inevitável fonte de incerteza em todas as medidas 

nucleares e frequentemente pode ser a predominante fonte de erro ou imprecisão.  O 

termo “estatística das contagens” aborda a análise estatística requerida no 

processamento dos resultados de experimentos com contagens nucleares e pode 

predizer a precisão esperada das quantidades derivadas dessas medidas. 

  A importância da “estatística das contagens” recai em duas categorias gerais: 

a) A primeira serve para verificar a normalidade do funcionamento de um 

equipamento de contagem nuclear. Neste caso, sucessivas leituras de um 

experimento, sob as mesmas condições, irão apresentar valores diferentes; 

no entanto, as variações dos valores obtidos podem ser quantificadas e 

comparadas com as previsões de modelos estatísticos. E nos casos de não 

haver consistência das variações observadas com as previsões dos 

modelos estatísticos, podemos concluir que alguma anormalidade existe no 

sistema de medições [24]. 

b) A segunda, e geralmente mais valiosa, trata com situações onde uma única 

medida é realizada; neste caso, podemos usar a “estatística das 

contagens” para predizer a incerteza estatística dessa medida e 

consequentemente estimar a precisão que pode ser associada a esta única 

medida [24]. 

Sob determinadas condições, podemos predizer a função de distribuição que 

irá descrever os resultados de várias repetições de uma dada medida. Para isto, 

utilizamos normalmente os modelos estatísticos que melhor se aplicam a cada caso. 

Três modelos específicos estatísticos são normalmente empregados, dependendo de 

algumas condições: A distribuição Binomial, a distribuição de Poisson e a distribuição 

Gaussiana ou Normal [24]. 

a) A distribuição Binomial é o modelo mais geral e amplamente aplicado a 

todos os processos onde a probabilidade “p” é constante. Infelizmente, 

este modelo é computacionalmente pesado para os processos de 

decaimentos radioativos, onde o número de núcleos é sempre muito 

grande, sendo raramente utilizado em aplicações nucleares. Um 

exemplo onde a distribuição binomial deve ser adotada é no caso do 

exame de dados adquiridos de contagens de radionuclídeos de meia 
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vida muito curta e com grande eficiência de contagem. Neste caso os 

modelos seguintes não se adéquam [24]. 

b) A distribuição de Poisson é uma simplificação matemática direta da 

distribuição binomial, em condições onde a probabilidade de sucesso 

“p” é levada ao limite para P << 1. Em termos práticos, a condição 

implica que o tempo de observação escolhido é pequeno comparado à 

meia vida da fonte radioativa, ou que a eficiência de detecção é baixa. 

Logo se destacamos um dado núcleo radioativo, a probabilidade de 

obtermos resultados de contagens registradas dentro do tempo de 

observação será um número pequeno e a distribuição de Poisson pode 

ser aplicada [24]. 

c)  A distribuição Gaussiana ou Normal é uma simplificação ainda maior 

dos modelos anteriores e aplicada se o número médio de sucessos 

esperado é relativamente grande (digamos maior que 20 ou 30). Esta 

condição será aplicada para qualquer situação onde acumulamos mais 

do que algumas contagens durante o curso da medida. Este é o mais 

frequente dos casos fazendo com que a distribuição Gaussiana seja 

amplamente empregada na maioria dos problemas de estatística das 

contagens [24]. 

 

A distribuição Normal ou Gaussiana é resultado de simplificações extras 

aplicadas à distribuição de Poisson onde é considerado que o valor médio da 

distribuição é grande (>20), permitindo assim escrever que: 

 

r�(! = 1
√2u(̅ &($ w−

�( − (̅!�
2(̅ x 

 

Esta função de distribuição é somente válida para valores inteiros de (. Ela 

também partilha das seguintes propriedades com a distribuição de Poisson: 

a) Pode ser normalizada: ∑ r�(! = 1.[Fz�  

b) A distribuição é caracterizada por um parâmetro único (̅, que é dado 

pelo produto %$. 

c) A variância N� é igual ao valor médio (̅. 

Duas outras importantes observações podem ser feitas a respeito da 

distribuição Gaussiana: 
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1. A distribuição é simétrica em torno do valor médio (̅. Entretanto, r�(! 
depende somente do valor absoluto do desvio de qualquer valor de ( 

em relação à média, e é definido como {	 ≡ |( − (̅|. 
2. Por ser o valor médio ((̅! grande, os valores de r�(! para valores 

adjacentes de ( não são muito diferentes entre si. Em outras palavras, a 

distribuição varia lentamente. 

Considerando então que podemos tomar como uma boa aproximação para o 

desvio padrão a raiz do valor médio (N = √(̅), independente do número de medidas 

realizadas, podemos dizer que o erro esperado dentro de um desvio padrão, ou seja, o 

erro padrão percentual é: ∈ % = ���
√F̅  . Ou seja, o erro percentual padrão esperado de 

uma medida de decaimento nuclear cujo total de contagens é 10000 é de 1% [30]. 
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CAPÍTULO 4 - JUSTIFICATIVA E CONCEPÇÃO DO SISTEMA 

 

Neste capítulo será apresentada a hipótese que fundamenta o método de 

medidas adotado para o sistema de monitoração de incrustações, o método de 

medidas propriamente e a eletrônica nuclear associada ao detector selecionado para o 

sistema. 

 

4.1 Hipótese de medida considerada 

Depois de uma analise minuciosa dos resultados do trabalho de BESERRA 

[11], no qual foi feito um extenso estudo a respeito das variações dos coeficientes de 

transmissão da radiação gama na presença de incrustações de Sulfato de Bário, com 

a utilização do código MCNP5 [12], observou-se que o método de inspeção baseado 

na variação do coeficiente de transmissão é pouco preciso nos casos onde a 

monitoração é feita no centro do duto e principalmente quando o produto transportado 

apresenta grande variação de densidade, como no caso de uma mistura multifásica de 

óleo, água e gás onde as proporções são aleatórias e variáveis ao longo tempo. 

Por outro lado, observou-se que os coeficientes de transmissão referentes às 

cordas mais próximas das bordas do duto são menos sensíveis às variações das 

densidades dos produtos transportados e bastante sensíveis à presença de 

incrustações de Sulfato de Bário, nas paredes do duto.   

Solicitou-se então uma cópia do banco de dados, em formato eletrônico, 

apresentado por BESERRA [11] em seu trabalho. A partir desses dados e de algumas 

simulações específicas que foram gentilmente fornecidas por BESERRA [11], 

agrupamos em um único gráfico (figura 18) os coeficientes de transmissão gama para 
137Cs (662 keV) em duto de aço de 270 mm de diâmetro, com parede de 10 mm, sem 

incrustações e com 20 mm de incrustação de Sulfato de Bário, nas condições de 

transporte de Ar, Óleo e Água, num total de seis curvas características. Neste gráfico, 

foi possível observar a superposição das curvas representativas dos coeficientes de 

atenuação para os casos da existência de incrustações e uma grande diferença para 

as demais curvas nos dutos sem incrustação. Desta forma ficou evidente uma região, 

na vizinhança das flechas que atravessam a incrustação, onde os coeficientes de 

atenuação são perfeitamente discriminados, independentemente do produto que 

circula internamente no duto, quer seja Ar, Óleo ou Água. 



  

Figura 18 - Hipótese estudada para monitoração de um duto de 270 mm de 
diâmetro com 20 mm de incrustação de sulfato de bário
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Figura 19 - Hipótese estudada para monitoração de um duto de 270 mm de 
diâmetro com 40 mm de incrustação de sulfato de bário 

 

Esta observação demonstra que existe possibilidade viável de discriminação de 

incrustações de Sulfato de Bário, com feixes de radiação gama (662 keV) alinhados 

próximo à borda do duto, e que esta é insensível ao produto transportado no duto, 

quer seja Ar, Óleo ou Água. A região onde a discriminação é possível pode ser 

considerada como aproximadamente 10 mm afastada da parede interna do tubo até o 

limite do raio da incrustação. Para valores de cordas mais internas ao duto, e que se 

afastam da faixa da incrustação, a presença de gases pode inviabilizar a 

discriminação. 

Fica evidente também que a hipótese de se utilizar o feixe de radiações gama 

passando sobre o centro do duto (diâmetro) inviabiliza a discriminação por causa da 

sensibilidade do coeficiente total de atenuação aos diferentes materiais transportados, 

no interior do duto. 

 

4.2 Método proposto 

Para método de medidas foi proposto o uso de uma fonte radioativa de 137Cs, 

com energia característica de 662 keV e atividade de 3,7 GBq, posicionada no 
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espalhamento bem como minimizar possíveis exposições ocupacionais. Na outra 

extremidade da corda é posicionado um detector semicondutor com cristal cintilador 

de Iodeto de Césio dopado com Tálio, com dimensões de 10X10X25 mm, que 

dispensa colimadores pelas pequenas dimensões do cristal cintilador usado. Na figura 

20 está mostrado o arranjo proposto para o sistema de monitoração de incrustações.  

 

Figura 20 - Arranjo proposto para monitoração de incrustações de sulfato de 
bário em dutos de extração de petróleo 

O método de detecção de incrustação consiste em obter a taxa de contagem 

média em uma seção de duto sem incrustações, preenchida com água salgada a 4%, 

na configuração física mostrada na figura 20; este valor é então tomado como valor de 

referência. Mantendo-se a mesma configuração física, é então medida a taxa de 

contagem média em uma seção de duto com incrustação de BaSO4, contendo em seu 

interior gás (ar) ou água salgada a 4%; este último valor obtido é comparado com a 

taxa de contagem de referência. Se o valor obtido for inferior a um valor percentual do 

valor de referência a ser determinado nos testes, podemos afirmar que o duto contém 

incrustação. 

  

4.3 Eletrônica nuclear proposta 

Uma vez que o detector utilizado já incorpora um pré-amplificador sensível à 

carga, a eletrônica é então constituída pelas fontes de polarização e alimentação do 

detector (35 a 70 V e 8 V), fontes de alimentação para o amplificador e discriminador,  

um amplificador conformador com conformação adequada para eliminação do ruído 

intrínseco do detector e pré-amplificador, um discriminador do tipo integral ajustado 

para somente enviar ao contador os pulsos referentes ao foto-pico do 137Cs e um 

contador temporizador, conforme mostrado pelo diagrama de blocos da figura 21. 

Flecha de 30 mm 
Fonte Cs137 

Detector fotodiodo 
c/ cintilador CsI(Tl)  

Duto de aço de 270 mm 
e parede de 10 mm 

Incrustação com 
20 mm de 
espessura 
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Figura 21 - Diagrama de blocos do sistema eletrônico de medidas proposto 

 

4.3.1 Fontes de alimentação 

As fontes de alimentação, de uma maneira geral, foram baseadas nos 

conversores DC/DC do fabricante TRACO POWER que tem boa estabilidade e sua 

grande vantagem é apresentar isolamento galvânico entre entrada e saída, o que 

minimiza os ruídos induzidos por laços de terra. 

 

4.3.2 Conjunto detector cintilador e pré-amplificador 

O detector empregado é de fabricação da SCIONIX, modelo de linha de 

produção V10P25, constituído por um fotodiodo Hamamatsu modelo S3590 com área 

sensível de 10x10 mm2 e um cristal cintilador de Iodeto de Césio dopado com Tálio 

nas dimensões de 10X10X25 mm3, ambos opticamente acoplados. O conjunto 

detector incorpora ainda um pré-amplificador sensível à carga projetado pela própria 

SCIONIX e dedicado para a aplicação, que fornece pulsos de saída com conformação 

nuclear apresentando ganho de 20 mV / MeV (gama) e uma constante de tempo de 

caimento de 700 µs. A folha de dados do detector encontra-se no anexo 1 e os dados 

do fotodiodo no anexo 2.    

Na figura 22 temos o sinal característico do detector/pré-amplificador, exposto 

a uma fonte radioativa de 137Cs, obtido através de um osciloscópio digital, onde 

podemos observar que o ruído do conjunto detector é bastante elevado em relação ao 

sinal proveniente de uma interação da radiação no detector, o que obriga que o 

amplificador seja dotado de filtros adequados para a eliminação do ruído. 

Conjunto detector fotodiodo cintilador 
CsI + Pré-aplificador sensível à carga. 

 

Amplificador 
conformador. 

Contador:  
88888888888888 

Fontes de Alimentação. 

Discriminador. 
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Figura 22 - Sinal característico do conjunto detector exposto à radiação do 
137Cs 

 

4.3.3 Amplificador conformador 

O amplificador conformador é composto de três células amplificadoras com 

filtros diferenciais e integradores sintetizando uma estrutura de CR + RC + RC, 

conforme mostrado na figura 23. 

 

Figura 23 - Amplificador conformador – diagrama esquemático 

 

Foi utilizado o pacote de desenvolvimento de circuitos eletrônicos [31] que 

dispõe de um simulador analógico para auxiliar no projeto do amplificador. Para 

facilitar os trabalhos de adequação às operações submarinas do sistema optamos por 

simplificar ao máximo o circuito do amplificador, mantido o compromisso de uma boa 
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relação sinal/ruído na saída do amplificador para permitir a discriminação adequada de 

energias para o computo da área do fotopico do 137Cs (662 keV) detectado.  

Na síntese do circuito amplificador foi utilizado um amplificador operacional de 

alta velocidade e baixo ruído, modelo AD848 cuja banda é de 175 MHz e apresenta 

Slewrate de 300 V/µs. 

Consideramos como sinal de entrada um pulso de 10 mV (equivalente a 1 

MeV, de acordo com manual do detector) e o objetivo foi a obtenção de um pulso com 

forma pseudo gaussiana com amplitude de aproximadamente 8 V e com tempo de 

conformação de aproximadamente 5 µs. A figura 24 mostra o diagrama esquemático 

do amplificador usado no simulador. 

 

 

Figura 24 - Diagrama esquemático do amplificador usado no simulador 

 

Nas simulações executadas obteve-se para o sinal de saída do amplificador um 

pulso compatível com a forma pseudo gaussiana de aproximadamente 9 V de 

amplitude, 3,4 µs de tempo para o pico e um total de 10 µs para o retorno a 10% do 

valor de pico (mostrado pela figura 25). 
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Figura 25 - Pulso de saída simulado para uma entrada de 10 mV 

 

Figura 26 - Resposta de frequência calculada pelo simulador 
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Somente como ilustração, a figura 26 apresenta a resposta de frequência total 

do amplificador calculada pelo simulador. 

Para comprovação dos resultados o amplificador conformador foi excitado com 

o sinal de saída do detector exposto a uma fonte de 137Cs e com o auxílio de um 

osciloscópio digital, no modo de persistência variável, foram registrados então os 

pulsos de entrada e saída do amplificador, conforme mostrados na figura 27.  

 

Figura 27 - Sinal de entrada e saída do amplificador (tomada após ATT 50%) 

 

4.3.4 Discriminador 

O discriminador foi projetado para discriminar sinais com nível ajustável desde 

poucos milivolts até 5 Volts. A saída do amplificador é atenuada (50%) para não 

ultrapassar estes níveis. O circuito do discriminador tem um sistema de proteção para 

evitar disparos múltiplos causados por ruído sobreposto ao sinal a ser discriminado. 

Este circuito faz com que o discriminador, uma vez ativado (entrada > nível 

discriminador), permaneça bloqueado por um período de tempo de aproximadamente 

6 µs, tempo necessário para o retorno à um nível inferior ao de discriminação, 

impedindo assim duplos disparos e contagens dobradas. Na figura 28 é apresentado o 

diagrama esquemático do discriminador, juntamente com o resultado da simulação 

feita. 

Durante todos os testes o ajuste do nível de discriminação foi mantido na 

região do vale Compton do espectro, permitindo assim que toda a área do foto pico do 
137Cs fosse computada. 
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Figura 28 - Diagrama esquemático do discriminador e resultado da simulação 

 

4.3.5 Contador Temporizador. 

A obtenção da taxa média de contagens de pulsos de origem nuclear requer 

tratamento adequado uma vez que a natureza randômica desses pulsos impõe às 

medidas uma estatística que não pode ser desprezada. Conforme apresentado no 

capítulo 3.6, o desvio padrão a ser considerado é igual a √� onde N é a taxa de 

contagens medida. O percentual de variação do valor medido relativo a um desvio 

padrão é igual a: 100	 ×	√�� , o que nos leva a inferir que quanto maior “N” menor a 

variação percentual da medida por desvio padrão. A fim de obter-se valores onde a 

variação estatística é constante e pequena, minimizando os erros para as mais 

variadas taxas de contagem, optou-se pelo método de contagem com número de 

eventos constante e tempo variável. 

O contador temporizador foi construído utilizando-se um microcontrolador da 

família PIC (16F876A). Foram utilizados os recursos de hardware e software do 

microcontrolador para obter-se um contador que na realidade mede o tempo para um 

total de contagens pré-determinado. Desta forma, o resultado obtido pelo contador é o 

tempo necessário para, por exemplo, totalizar 10000 contagens, valor adotado para os 

testes. Isto garante uma estatística de aproximadamente ±1% para ±1 desvio padrão, 
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o que é fundamental para o sucesso da monitoração de incrustações, uma vez que a 

margem de erro aceitável nas medidas é muito pequena.  
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CAPÍTULO 5 – PROCEDIMENTO EXPERIMENTAL 

 

O objetivo do procedimento experimental é comprovar praticamente a hipótese 

teórica elaborada neste trabalho e apresentada na seção 4.2. 

Os testes em laboratório foram divididos em três etapas: a primeira com o 

objetivo de comprovar praticamente a viabilidade do método de detecção de 

incrustações proposto, a segunda para avaliar o possível comprometimento dos 

resultados da primeira quando a salinidade da água produzida apresenta valores 

extremos e a terceira parte dos testes para estudar a possibilidade da utilização de 

dois detectores afastados com a fonte de radiação colimada em forma de leque, para 

avaliar a possibilidade da monitoração contínua da formação de incrustações.       

 

5.1 Componentes utilizados nos testes de laboratório 

Para os testes foram cortadas duas seções de tubo de aço, de 270 mm de 

diâmetro com 10 mm de parede e aproximadamente 300 mm de comprimento, 

retirados de instalações industriais de extração de petróleo em águas profundas. 

Este tubo de aço foi retirado do campo, justamente por estar com incrustações 

de Sulfato de Bário e por apresentar uma fração considerável de sua área transversal 

tomada pela incrustação. 

Uma das seções de teste foi mantida intacta, com sua incrustação, e a outra 

teve toda a incrustação removida, para nos permitir ter uma seção de teste de 

referência sem incrustações. Na figura 29 temos as duas seções de teste para melhor 

visualização. 

 

Figura 29 - Seções de dutos utilizadas nos testes 
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Foi também utilizada a eletrônica descrita na seção 4.3, uma fonte de 137Cs 

com atividade de 3,7 GBq, armazenada em cofre com colimador e uma mesa de 

coordenadas com acionamento manual, que estão mostrados na figura 30. 

 

 

Figura 30 – a) Eletrônica, b e c) Fonte 137Cs com colimador e d) Mesa de 
coordenadas 

 

5.2 Arranjo para os testes 

O sistema para teste foi montado sobre uma bancada do LIN-COPPE-UFRJ. 

Inicialmente a fonte de 137Cs foi alinhada com o detector, tangenciando a face 

externa da seção de tubo a ser ensaiado. Depois de um alinhamento visual 

fonte/detector, foi feito um alinhamento mais preciso onde a posição e altura do 

detector foram variadas objetivando a obtenção da maior taxa de contagem registrada 

a) b) c) 

d) 
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no contador (10000/tempo indicado), garantindo assim um perfeito alinhamento fonte 

detector. Na figura 31 temos uma foto do sistema sendo alinhado. 

 

Figura 31 - Alinhamento Fonte / Detector 

 

5.3 Medidas efetuadas 

5.3.1 Comprovação do método proposto 

O objetivo desta etapa de medidas foi a comprovação prática do método 

proposto. Com a seção de duto sem incrustações e cheio de água salgada à 4% foi 

feito o levantamento do perfil das taxas de contagens versus a flecha do arco formado 

pelo duto e pelo feixe de radiação incidente, denominado perfil de referência. 

Posteriormente foi repetido este mesmo teste com a seção de duto com incrustações, 

em três posições e nas condições de vazio e cheio de água salgada a 4%. Os 

resultados obtidos foram confrontados em gráficos para demonstrar a viabilidade do 

método. 

 

5.3.1.1 Medidas de referência 

Com o sistema alinhado conforme mostrado na figura 31 e com o duto de 

provas sem incrustações e cheio de água salgada à 4% foram feitas medidas do 

tempo necessário para totalizar 10000 contagens e calculada a taxa média de 

contagens percebida pelo detector, para posições consecutivas da mesa de 

coordenada com passo de 5 mm a partir da borda do duto. Para cada posição do feixe 

de radiação foram tomadas cinco medidas consecutivas da taxa de contagem, das 

quais foram obtidos o valor médio e o desvio padrão para cada posição. Com estes 
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valores foi traçado o gráfico da figura 32, que mostra o perfil da taxa de contagem 

média e os limites estatísticos para 95% de confiança, dados pela adição e subtração 

de dois desvios padrões ao valor médio obtido.  

 

Figura 32 – Perfil de referência da taxa de contagem. 

 

5.3.1.2 Medidas com a seção de provas com incrustação 

Como o tubo utilizado para seção de prova apresentava uma distribuição de 

incrustação não uniforme, provavelmente provocado pelo efeito da aceleração da 

gravidade atuando sobre os sais precipitados, aproveitamos essa não uniformidade 

para definir três condições distintas de teste. A figura 33 mostra claramente que o lado 

marcado como “A” apresenta a maior espessura de incrustação, o lado marcado como 

“B” a menor e o lado “A/B” um valor intermediário de espessura da incrustação. 

 

Figura 33 - Distribuição não uniforme da incrustação 
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Com o mesmo procedimento de medidas usado na seção anterior (5.3.1.1) 

foram feitos seis testes de varredura desde a tangente externa ao tubo até 40 mm 

desta posição, ou seja, 30 mm de flecha da parede interna do tubo. Os testes foram 

repetidos para cada uma das três posições escolhidas (A, B e A/B) e nas duas 

condições de variantes de densidade de material transportado pelo tubo: “Sem Água” 

representando o caso extremo de transporte de gás e “Com Água a 4% NaCl” 

representando o caso hipotético do transporte de água salgada à 4% NaCl. Estas 

condições delimitam a densidade do material transportado pelo duto entre os extremos 

do gás e da água dos oceanos, ficando a densidade de qualquer outra mistura desses 

dois com o petróleo extraído compreendido entre esses extremos. 

Da mesma maneira que na seção anterior, quando determinamos o perfil de 

referência, foram efetuadas cinco medidas consecutivas para cada um dos casos 

estudados e foram obtidas as taxas de contagem média e seus respectivos desvios 

padrões. 

 Com os dados obtidos nesta sequencia de testes foram traçados três gráficos: 

- Um gráfico para a posição “A”, contendo dados nas condições “Sem Água” e 

“Com Água”, conforme mostrados na figura 34; 

- Um gráfico para as posições “B”, contendo dados nas condições “Sem Água” 

e “Com água”, conforme mostrado na figura 35; 

- E um gráfico para a posição “A/B”, contendo dados nas condições “Sem 

Água” e “Com água”, conforme mostrado na figura 36. 

Em todos os três gráficos representamos também os limites dos valores de 

referência obtidos em 5.3.1.1. 
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Figura 34 - Varredura do corpo de prova com incrustação lado “A” com e sem 
água 

 

 

Figura 35 - Varredura do corpo de prova com incrustação lado “B” com e sem 
água 
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Figura 36 - Varredura do corpo de prova com incrustação lado “A/B” com e sem 
água 

 

5.3.2 Avaliação da sensibilidade do método em relação à salinidade 

da água produzida. 

Nesta etapa dos testes procurou-se avaliar a sensibilidade do método para 

afastar possíveis falsos positivos para a condição do duto sem incrustação (referência) 

quando o material transportado é exclusivamente formado de salmoura de origem 

intersticial (águas de formação). Neste caso como os níveis de salinidade dessas 

águas podem atingir até 270‰ (~7,7 vezes os níveis médios da salinidade dos 

oceanos 34,8‰), o perfil da taxa de contagem nestas condições pode ser modificado 

por causa do aumento da atenuação da radiação que percorre o meio líquido, mais 

denso, dentro do duto, podendo atingir os níveis de discriminação assumidos como 

sendo 85% dos valores de referência. 

Foi então repetido o procedimento para determinação do perfil de atenuação de 

referência (5.3.1.1) onde foi utilizado o duto sem incrustação e inicialmente cheio de 

água salgada a 4% NaCl. Na sequencia dos testes aumentou-se a salinidade da água 

para os níveis de 8%, 16% e 24% (valor máximo conseguido em condições 

laboratoriais em temperatura ambiente, sem precipitação de NaCl) e foram obtidos os 

novos perfis de atenuação com os novos níveis de salinidade.  
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Com os dados experimentais colhidos nos testes com os dutos com 

incrustação e com os resultados obtidos nesta avaliação da sensibilidade do valor de 

referência estabeleceu-se o perfil de 85% do valor de referência como sendo o perfil 

de discriminação de incrustação. A figura 37 apresenta o perfil de referência, o perfil 

com 85% do valor de referência e os perfis obtidos com salinidade de 8%, 16% e 24% 

NaCl. 

 

Figura 37 - Comparação entre os perfis de atenuação em função da salinidade. 

 

5.3.3 Teste empregando dois detectores simultaneamente. 

 

Nesta etapa dos testes procurou-se obter a resposta radial do sistema de 

detecção de incrustação com o corpo de provas (duto com incrustação), dois 

detectores operando simultaneamente e a fonte de radiação equipada com um 

colimador que produz um feixe de radiação em forma de leque, alcançando igualmente 

os dois detectores. O sistema foi montado de tal maneira que um dos detectores 

percebesse a radiação que passa pela corda de arco correspondente à flecha de 5 

mm da face interna do duto e o outro detector na corda mais interna, correspondente à 

flecha de 20 mm, conforme mostrado na figura 38. 
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Figura 38 - Configuração para o teste com dois detectores 

Inicialmente foi colocada no setup de medidas a seção de duto sem 

incrustações cheio de água salgada a 4% NaCl, para que os dois detectores fossem 

calibrados. O programa do microcontrolador que realiza a função de contador 

temporizador foi modificado, permitindo assim armazenar o valor da taxa de contagem 

obtida durante a calibração inicial e apresentar automaticamente, nas próximas 

medidas realizadas, a razão percentual entre a medida atual e a de calibração 

efetuada inicialmente. Em seguida foi colocado no arranjo o duto de prova contendo 

incrustações radialmente não uniformes e foram feitas 12 medidas consecutivas a 

cada 30º, com o duto vazio e em seguida repetidas outras 12 medidas com o duto 

cheio de água salgada a 4% NaCl. Com os valores percentuais, lidos diretamente no 

visor do contador, foi traçado o gráfico polar, apresentado na figura 39, que retrata o 

valor de referência de calibração do sistema, o valor limite para discriminação de 

incrustações de 85% da referência e os dois valores percentuais obtidos por cada um 

dos detectores.  
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Figura 39 - Gráfico polar do sistema com dois detectores e varredura radial 

 

 

5.3.4 Interpretação dos resultados 

 

Para todos os testes realizados com o corpo de prova contendo incrustações 

foi possível diferenciarmos claramente os coeficientes de transmissão, representados 

diretamente pela taxa de contagem média, daqueles aferidos com o corpo de prova 

sem incrustações e preenchido com água salgada a 4% NaCl, definido como taxa de 

contagem média de referência. 

Praticamente todos os valores medidos permaneceram dentro dos limites 

estatísticos para o nível de confiança de 95% (média +/- 2 DP) calculados a partir do 

valor médio e desvio padrão obtidos de cinco medidas consecutivas para cada ponto 

estudado. Isto confirma que o método de medida adotado (tempo para um total de 

contagens pré-estabelecido) é perfeitamente adequado para o propósito do sistema. 

Nos testes iniciais, para detectar a presença de incrustações, o conjunto fonte 

radioativa e detector foi posicionado, em relação ao duto em teste, formando uma 

flecha de 25 mm com a face externa do tubo (15 mm de flecha interna). Todos os 

testes realizados com o corpo de provas com incrustações (figuras 34, 35 e 36) 
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tiveram e nível 85% do perfil de referência referente à flecha interna de 15 mm 

demarcados com uma seta azul, representando desta forma o nível de discriminação 

para determinação ou não da existência de incrustações de Sulfato de Bário, caso a 

taxa de contagem média aferida nos testes apresentassem valores inferiores a estes 

demarcados. 

Para os seis testes realizados com o corpo de provas contendo incrustações o 

índice de acertos do sistema proposto foi de 100%. No teste realizado no corpo de 

prova com incrustação no lado “B” e com “Ar” (figura 35), o sistema foi capaz de 

discriminar, porém, com uma margem de segurança de somente 7%. Isto se deve ao 

fato do feixe de radiação esta praticamente no limite da incrustação (10 mm de 

incrustação versus 15 mm de flecha). No entanto, há que se ter em conta que o teste 

foi realizado com o tubo cheio de “Ar”, e que qualquer fração de óleo ou água 

circulando dentro do duto irá aumentar o coeficiente de atenuação total, diminuindo 

assim a taxa média de contagem, fazendo com que a margem de segurança será 

sempre melhor do que a apresentada neste teste, garantindo a eficácia do sistema 

proposto. 

Nas figuras 35 e 36 é possível ser observado as distintas curvas obtidas para 

as condições de “com água” e “sem água”, o que não ocorre no gráfico da figura 34, 

onde a incrustação é mais espessa do que os 30 mm da flecha interna do tubo, 

deixando os resultados independentes da presença ou não de um fluido que possa 

alterar o coeficiente de atenuação total no ponto medido.  

Dos resultados obtidos no teste para avaliação da sensibilidade do método 

para falsos positivos, com o aumento da salinidade da água produzida, podemos 

inferir que se o feixe de radiação estiver compreendido entre a borda interna do duto 

até a corda cuja flecha tem valor máximo de 30 mm não há possibilidades de falsos 

positivos para salmouras de até 24% NaCl. Estes níveis de salinidade são raramente 

atingidos mesmo que a salmoura intersticial apresente um valor máximo de salinidade 

de 27%, pois, na pratica o que circula dentro dos dutos de transporte é uma misturas 

desta salmoura, água do mar, óleo e gás, o que provavelmente resultará numa mistura 

com valore de salinidade inferior a 24%. 

No teste realizado com dois detectores e a secção de provas com incrustação, 

onde foram traçados gráficos com a resposta radial do sistema, os valores percentuais 

obtidos em relação à calibração de cada um dos detectores (realizada com a secção 

de provas de referência) mostram claramente quão eficiente é o processo de medida 

para a determinação de incrustações de BaSO4. Para o detector que fica mais próximo 

da borda do tubo se observa que praticamente em 100% (radial) do tubo a incrustação 

pode ser detectada com ou sem água em seu interior; existindo somente uma única 
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medida realizada (sem água no interior do tubo e posição 180o) onde o valor lido foi 

pouco maior que 85%, supostamente em consequência da fratura apresentada na 

incrustação. Para o detector que trabalha mais afastado da borda do tubo (flecha de 

20 mm) é observado, na porção radial do tubo onde a incrustação é mais fina (90o a 

240o), que ela não é detectada quando o tubo está vazio, mas já na presença de água 

salgada a 4% sim. Outro ponto a ser observado, ainda com o detector mais afastado 

da borda do tubo, são as radiais de 30º e 300º onde os valores obtidos estão muito 

próximos do valor de discriminação (85%) e não sofrem nenhuma influência pela 

presença ou não de água salgada a 4%, pois a espessura da incrustação nestes 

pontos é de aproximadamente 40 mm, muito superior a flecha do feixe de radiação 

que incide sobre o detector (20 mm). No entanto, pode-se observar que nesta região a 

incrustação apresenta uma coloração diferente das outras áreas de incrustação, o que 

pode indicar uma variação de sua densidade, justificando a discrepância dos valores 

encontrados.  
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CAPÍTULO 6 – PROPOSTA PRÁTICA DO MONITOR DE INCRUSTAÇÕES 

 

Baseado nos testes descritos no capítulo anterior pode-se propor três sistemas 

de monitoração de incrustações. Um sistema fixo que pode ser instalado na tubulação, 

calibrado com o duto sem incrustações e cheio de água salgada a 4% (referência), e 

deixado monitorando até que com o início da formação de incrustações seja detectada 

uma variação no coeficiente de transmissão alertando assim o pessoal de operações 

de que uma linha já apresenta incrustação com espessura maior do que um valor pré-

determinado; este sistema poderia se chamar “Colar Detector” e está mostrado na 

figura 40.  

 

Figura 40 - Colar detector 

 

Uma variante deste sistema seria um sistema de monitoração contínua de 

incrustações, conforme mostrado na figura 41. Composto por um colar com uma única 

fonte de radiação com colimador que proporciona um feixe de radiação com uma 

geometria semelhante a um leque e uma rede de detectores na outra face, o que nos 

permitiria ter uma avaliação da evolução da incrustação. Este sistema poderia fornecer 

os valores da espessura estimada da incrustação com resoluções da ordem de 6 a 10 

mm, dependendo da quantidade de detectores disponível e seu arranjo geométrico. 
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Figura 41 - Sistema de monitoração contínua de incrustações 

 

Outro sistema a ser proposto é um sistema móvel, conforme apresentado na 

figura 42, equipando um robô submarino. Este sistema teria um garra ajustável 

contendo o detector e a fonte de 137Cs. Sua grande vantagem é poder inspecionar 

diferentes bitolas de tubos, desde que uma seção de duto com cada uma das bitolas a 

serem inspecionadas estejam disponíveis no robô, permitindo assim o ajuste da garra 

e a autocalibração dos parâmetros de referência, sem a necessidade da intervenção 

de um técnico na área para isso; toda a operação poderia ser realizada pelo próprio 

robô submarino. Ou numa versão mais simplificada os ajustes da garra ao duto seriam 

feiras na plataforma e o procedimento de calibração e medida no fundo do mar com o 

robô. 

 

 

Figura 42 - Sistema móvel de monitoração, ajustado para cada bitola de duto. 
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CAPÍTULO 7 – CONCLUSÃO 

 

O sistema de monitoração de incrustações, utilizando o método da atenuação 

do feixe de radiações gama, se mostrou bastante eficiente para o caso específico das 

incrustações de Sulfato de Bário, incrustação comumente encontrada nas instalações 

de extração de petróleo de águas profundas.  

A grande vantagem deste método é que o processo de detecção se baseia em 

uma única medida do coeficiente de transmissão da radiação gama (obtido 

indiretamente pela taxa de contagem média), em uma corda de arco próxima da borda 

do duto, e que é comparada com um valor de referência obtido na mesma posição em 

um duto igual ao inspecionado, livre de incrustações e preenchido com água salgada a 

4% NaCl; condições que constituem a medida de referência. A razão entre as taxas de 

contagens médias encontradas no duto inspecionado e no duto de referência é 

parâmetro suficiente para a determinação da existência de incrustações, para qualquer 

tipo de material transportado (gás, água, óleo e suas misturas). 

O emprego de um detector cintilador de CsI(Tl) acoplado a um fotodiodo facilita 

em muitos aspectos a execução do projeto do sistema de monitoração de 

incrustações. A grande estabilidade apresentada por estes detectores, diferentemente 

daqueles que utilizam fotomultiplicadoras, permite que o sistema seja calibrado uma 

vez e deixado em operação por longos períodos de tempo sem necessidade de 

manutenção de seus parâmetros operacionais, o que efetivamente viabiliza um 

sistema monitor que possa acompanhar a formação das incrustações desde o seu 

início. 

O sistema proposto é do tipo “Go/NoGo” no entanto ele pode ser facilmente 

modificado, com a inclusão de mais detectores, para servir como um indicador da 

evolução da espessura das incrustações, onde sua indicação poderia ser a espessura 

aproximada da camada de incrustação do duto, no ponto observado. Para uma melhor 

resolução na determinação da espessura da incrustação propõe-se o uso de redes de 

detectores formados por fotodiodos adjacentes e cristais cintiladores, onde, se forem 

utilizados detectores do mesmo tipo dos usado neste trabalho (especialmente 

encapsulados), podem ser obtidos espaçamentos entre os detectores de 12,8 mm o 

que resultaria em uma resolução de aproximadamente 6 mm para as medidas de 

espessura de incrustação. 

Outro método de medidas que pode ser derivado deste trabalho e que pode ser 

proposto como tema de futuros trabalhos é o método de detecção pela presença de 
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flutuações nos valores das taxas de contagem aferidas. Considerando que a mistura 

transportada pelo duto seja heterogênea e variante no tempo, consequência da 

mudança das proporções das fases óleo, água de produção, água intersticial e gases, 

o coeficiente de atenuação total do sistema de medidas também sofrerá variações 

como consequência da variação do coeficiente de atenuação da parcela do fluido que 

transita no duto. Na presença de incrustações ou quando o fluido for totalmente 

homogêneo (o que é pouco provável) o coeficiente de atenuação percebido pelo 

sistema (fonte de radiação / detector) é uma constante, consequentemente os valores 

esperados de leituras consecutivas devem estar dentro de +/- 2DP para 95% de 

confiança estatística, indicando a condição de possível presença de incrustações 

(figura 34). Já no caso da ausência total ou parcial de incrustação até a corda relativa 

ao sistema fonte/detector, onde haverá fluido transitando e preenchendo este espaço, 

será bastante provável a observação de flutuações nos valores de taxa de contagem 

média superiores à +/- 2DP, indicando a ausência de incrustações superiores à flecha 

do sistema de medidas. 

E finalmente, como sugestão para futuros trabalhos, recomenda-se a pesquisa 

de fabricantes que possam produzir redes de detectores,  ou até mesmo a pesquisa 

aplicada para obtenção da autonomia para produção de detectores no país, o que 

tornaria exequível a construção de um tomógrafo dedicado para esta aplicação. Este 

trabalho demonstrou que foi possível a realização medidas do coeficiente de 

atenuação gama em dutos de transporte de óleo cru com a utilização de uma fonte de 
137Cs de 3,7 GBq, valor relativamente baixo para aplicações industriais e que o tempo 

de medida não foi demasiadamente grande, o que reforça a viabilidade do 

desenvolvimento de um tomógrafo para estas aplicações. 

  



58 
 

Referencias Bibliográficas: 

 

[1] REIS, M. I. P., DA SILVA, F. C.; ROMEIRO, G. A.; ROCHA, A. A.; FERREIRA, V. F. 

“Deposição Mineral em Superfícies: Problemas e Oportunidades na Indústria do 

Petróleo”. In: Rev. Virtual de Química, v. 3, n. 1, pp 2-13, Jan. – Mar. 2011.  

 

[2] PETROBRAS – Relatório de Tecnologia 2011 – PETROBRAS, 2012. 

 

[3] COLLINS, A. Gene, “Geochemistry of Oilfield Waters”. In: Developments in 

Petroleum Science Series, v. 1, Elsevier Scientific Publishing Co., Amsterdam, The 

Netherlands, 1975. 

 

[4] WEATHERFORD INTERNATIONAL LTD., Water Geochemistry of Oil Field Brines, 

2011. Disponível em: http://www.oiltracers.com/services/development-

geochemistry/water-geochemistry.aspx. Acesso em: 18/03/2014, 09:55. 

 

[5] SCHLUMBERGER, Finding Value in Formation Water. In: Oilfield Review, v. 23, n. 

1, Spring 2011. Disponível em:  

http://www.slb.com/~/media/Files/resources/oilfield_review/ors11/spr11/finding_value.p

df. Acesso em: 18/03/2014, 09:58. 

 

[6] ASTUTO, A., Desenvolvimento de um Sistema de Inspeção de Tubos Usando a 

Técnica de Transmissão Gama, Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil, 1995. 

 

[7] GOUVEIA, José Maurício G., Inspeção de Tubos Usando Técnicas de Transmissão 

Gama e Detectores CsI(Tl), Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, 

Brasil, 2000. 

 

[8] GOUVEIA, Maximiliano A. G., Sistema de Caracterização de Materiais em Dutos 

por espalhamento de Radiação, Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, 

RJ, Brasil, 2000. 

 



59 
 

[9] CARNEIRO Júnior, C., Desenvolvimento de um Sistema de Inspeção Baseado em 

Transmissão Gama para aplicações em Dutos Flexíveis e Colunas Industriais, 

Dissertação de M.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2006. 

 

[10] CANDEIAS Garcia, J. P., Análise de Incrustações por Técnicas 

Atômicas/Nucleares, Tese de D.Sc., COPPE/UFRJ, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 2010. 

 

[11] BESERRA, Marcela T. F., Avaliação da Espessura de Incrustações em Dutos de 

Extração de petróleo, Dissertação de M.Sc., CNEN/IRD, Rio de Janeiro, RJ, Brasil, 

2012. 

 

[12] LOS ALAMOS NATIONAL LABORATORY, MCNP5 Utility Programs, Los Alamos 

National Laboratory. Disponível em: https://mcnp.lanl.gov/mcnp5.shtml. 

 

[13] MARINHO, A.C., COSTA, D.R., SONATOS, E., COSTA, K.A., OLIVEIRA, D., 

LOPES, R.T., “Monitoração e Quantificação de Incrustações por Métodos 

Radiográficos”. In: Congresso Nacional de Ensaios Não Destrutivos, São Paulo, SP, 

Brasil, 2008. 

 

[14] OLIVEIRA, Davi F., SILVA, Aline S. S., CANDEIAS, Janaina P., LOPES, Ricardo 

T., MARINHO, Carla A., CAMERINI, Claudio S., “Development of a System Based on 

Gamma Radiation for Detection of Incrustations in Pipeline used for Oil Extraction”, In: 

International Nuclear Atlantic Conference - INAC, Rio de Janeiro, RJ, Brazil, 2009. 

 

[15] BURGER, E. D.,  PERKINS, T.K.,  STRIEGLER, J.H., “Studies of Wax Deposition 

in the Trans Alaska Pipeline”. In: Journal of Petroleum Technology, v. 33, n. 06, pp 

1075-1086, Society of Petroleum Engineers, 1981 

 

[16] TODI, S., DEO, M., “Experimental and Modeling Studies of Wax Deposition in 

Crude-Oil-Carrying Pipelines”. In: Offshore Technology Conference, Huston, Texas, 

2006. 

 

[17] STEWART, Robert H., “Introduction to Physical Oceanography”, Department of 

oceanography, Texas A&M University, September 2008. Disponível em:  

http://oceanworld.tamu.edu/resources/ocng_textbook/contents.html. Acesso em: 

03/10/2014, 13:53. 

 



60 
 

 

[18] GROSS, M. G., “Oceanography”. In: A View of Earth, Prentice Hall, New Jersey, 

1993. 

 

[19] ANTHONI, J. Floor, “Salinity and the main salt íons”. In: The chemical composition 

of seawater, (2000, 2006) Disponível em:  

www.seafriends.org.nz/oceano/seawater.htm. Acesso em 03/10/2014, 15:02. 

 

[20] SVERDRUP, H. U., JOHNSON, Martin W., FLEMING, Richard H., “The Oceans 

Their Physics, Chemistry, and General Biology”, Prentice-Hall Inc., New York, 1942. 

 

[21] CRABTREE M., ESLINGER D., MILLER P. F. M., JOHNSON A., KING G., 

“Fighting Scale – Removal and Prevention”. In: Oilfield Review, PP. 30-45, Autumm 

1999. 

 

[22] ABDOU M., CARNEGIE A., MCCARTHY S. G. M. K, O’KEEF M., RAGHURAMAN 

B., WEI W., XIAN C., “Finding Values in Formation Water”. In: Oilfield Review, pp. 24-

35, Spring 2011. 

 

[23] BORDALO, Sergio N; OLIVEIRA, Rafael de Casto, “Escoamento Bifásico Óleo-

Água com Precipitação de Parafinas em Dutos Submarinos de Produção de Petróleo”. 

In: 4º. PDPETRO, Campinas SP. 2007. 

 

[24] KNOLL, Glenn F. “Radiation Detection and Measurenment”, Second Edition, John 

Wiley & Sons Inc., 1989. 

 

[25] KAPLAN, I. “Física Nuclear”, Segunda edição, Editora Guanabara Dois S. A., Rio 

de Janeiro, RJ, Brasil, 1978. 

 

[26] – HAMAMATSU, Photomultiplier Tubes, Basics and Applications, 3rd Edition, 

HAMAMATSU PHOTONICS, 2007. Disponível em: 

https://www.hamamatsu.com/resources/pdf/etd/PMT_handbook_v3aE.pdf. Acesso em: 

14 Fev. 2014, 14:48. 

 

[27] – AP TECHNOLOGIES, Photodiode Theory of Operation, 2014. Disponível em: 

http://www.aptechnologies.co.uk/support/photodiodes/photodiode-theory-of-operation. 

 Acesso em 15 Fev. 2014, 13:10 



61 
 

 

[28] - INTEGRATED PUBLISHING, INC., PIN Diodes, Semiconductor Material and 

Device Properties, 2007 ,Disponível em: http://www.tpub.com/neets/tm/111-2.htm. 

Acesso em 15 Fev. 2014, 13:15 

  

[29] – IKAGAWA, T., KATAOKA, J., YATSU, Y., SAITO, T., KURAMOTO, Y., KAWAI, 

N., KOKUBUN, M., KAMAE, T., ISHIKAWA, Y., KAWABATA, N., “Study of large área 

Hamamatsu avalanche photodiode in a γ-ray scintillation detector”. In: Nuclear 

Instruments and Methods in Physics Research Section A: Accelerators, Spectrometers, 

Detectors and Associated Equipment, v. 538, n. 1–3, pp. 640-650, February 2005. 

 

[30] TSOULFANIDIS, N. “Measurement and Detection of Radiations”. In: Series in 

Nuclear Engineering, McGraw-Hill, 1983. 

 

[31] CIRCUITMAKER 2000 – “The Virtual Electronics Lab. Integrated Schematic 

Capture and Simulation”, Professional Edition Service Pack 1, Copyright Altium 

Limited, 1988~2001.  

 



62 
 

Anexos: 

[1] Manual Detector SCIONIX 

[2] Photodiodo Hamamatsu modelo S3590, Manual 
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