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RESUMO 

 
A extração de petróleo é acompanhada por água e sedimentos que, misturadas com o 

óleo, acarretam na formação de incrustações nas paredes dos dutos promovendo a 

redução do diâmetro interno das tubulações, dificultando a passagem dos fluidos de 

interesse. Há  necessidade do controle da espessura da incrustação para avaliação de 

medidas preventivas e corretivas. A medida da espessura da incrustação pode ser 

realizada pela técnica da transmissão da radiação gama. No entanto, dificuldades são 

encontradas como a presença de água ou óleo que devido à diferença em massa 

específica, interferem na precisão da avaliação da espessura da incrustação. Verifica-

se, então, a necessidade de estabelecer parâmetros bem definidos e avaliar o 

comportamento do feixe de radiação transmitido, considerando possibilidades e 

combinações de influência dos materiais no sistema duto-incrustação-fluido. Este 

trabalho considerou estas variáveis, tendo como  objetivo estudar os fatores que 

podem influenciar na avaliação da espessura das incrustações em dutos de extração 

de petróleo empregando a técnica de transmissão da radiação gama. Para tanto, foi 

utilizado o método de Monte Carlo. Através de simulação computacional foram 

avaliadas as influências da composição química e da espessura dos materiais da 

parede do duto, da incrustação e do fluido. Também foi desenvolvido um estudo para a 

quantificação da espessura da incrustação. Os resultados culminaram num banco de 

dados contendo perfis de transmissão para uma faixa de espessura de incrustações. 

Assim, foi possível melhorar a avaliação da curva-resposta da perfilagem por 

transmissão gama, um vez que foi conseguido verificar o efeito das  variações da 

espessura das incrustações em dutos contendo ar, água ou óleo.   
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Oil extraction is accompanied by water and sludge, mixed with oil, lead to the formation 

of scale on the walls of the ducts promoting the reduction of the internal diameter of 

pipes, obstructing the passage of fluids of interest. There is need to control the 

thickness of the scale for evaluation of preventive and corrective measures. As the 

thickness of scale can be measured by means of transmission of gamma radiation. 

However, difficulties are found as the presence of water or oil due to the difference in 

density, interfere with the accuracy of the assessment of the thickness of scale. There 

is, then, the need to estabilsh well-defined parameters and evaluate the performance of 

the transmitted radiation beam, considering possibilities and combinations of influence 

of materials in the system-duct-scale-fluid. This study considered these variables, in 

order to study the factors that can influence the evaluation of thickness of scale in 

pipelines oil extraction using the technique of transmission of gamma radiation. Thus, 

was used the Monte Carlo method. Through computer simulation evaluated the 

influence of chemical composition and thickness of material of the duct wall,  the scale 

and  fluid. Also was developed a study to quantify the thickness of scale. The results 

culminated in a database containing profiles of transmission for a thickness range of 

scales. Thus, it was possible to improve the assessment of the response curve of 

profiling for transmission range, since was able to verify the effect of variations in the 

thickness of scale in pipes containing air, water or oil the profiles. 

 

Keywords: scales, transmission of gamma radiation, pipelines, oil and theses 
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CAPÍTULO 1 – INTRODUÇÃO 

 
Na indústria do petróleo o estudo das incrustações é de grande interesse no 

que tange tubulações e equipamentos do processamento primário dos fluídos como 

gás, óleo e água. A extração de petróleo é acompanhada por água e sedimentos que, 

misturadas com o óleo,  formam incrustações nas paredes dos dutos acarretando a 

redução do diâmetro interno conforme pode ser visto na Figura 1.1, dificultando a 

passagem do fluido.  

 

 

Figura 1.1 : Duto empregado em plataforma de petróleo com incrustação (OLIVEIRA, 

2009) 

 

 Segundo FIORENTIN (2004) as incrustações podem causar : diminuição dos 

diâmetros internos das tubulações por acúmulo dos produtos depositados, perfuração 

em pontos da tubulação e equipamentos devido a agentes que promovem a corrosão, 

aumento do consumo de energia em função da redução do rendimento do 

equipamento e diminuição da vida útil dos equipamentos e da instalação. 

 Junto com a produção de petróleo existe uma produção de água, cuja 

quantidade dependerá das características dos mecanismos naturais ou artificiais de 

produção e das características de composição das rochas reservatórios. A água 

produzida da rocha reservatório é identificada pela sua salinidade e composição 

química. Para manter as condições de pressão na rocha reservatório, fundamentais 

para a migração do petróleo para os poços, pode ser efetuada uma operação de 

injeção de água nas camadas inferiores da rocha reservatório (AMBIENTE BRASIL, 

2011).  
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 A água associada às formações rochosas frequentemente tem elementos 

preferencialmente dissolvidos tais como cálcio, estrôncio e bário (AMBIENTE BRASIL, 

2011). 

 Mudanças de temperatura, pressão e vazão podem fazer com que estes 

elementos precipitem-se formando depósitos de incrustações, conforme ilustrado na 

Figura 1.1. Com o tempo, essas incrustações vão se depositando nas paredes dos 

dutos e equipamentos, diminuindo o diâmetro das tubulações, tornando necessárias 

ações periódicas de manutenção, como trocas de dutos e abertura de equipamentos 

para limpeza (MARTIN et al. 1996 apud CANDEIAS, 2010). 

Dentre os principais materiais componentes das incrustações associadas aos 

poços produtores de petróleo destacam-se os sulfatos (SILVA, 2007).  

Segundo dados fornecidos pela UN-REPAR/PETROBRAS, para cada metro 

cúbico de gasóleo a mais produzido, tem-se um ganho de US$ 60,00 (FIORENTIN, 

2004). Se for  considerando que a produção média dos campos terrestres, no Brasil, é 

de 210 mil barris por dia de óleo e 17,9 milhões de m3 de gás (PETROBRAS, 2010), 

percebe-se que a ocorrência de incrustações pode incorrer em perdas econômicas 

devido ao impacto no aumento do custo operacional e no desempenho dos 

equipamentos em operações em solo marinho (offshore). Na Figura 1.2 é mostrado um 

exemplo de plataforma offshore (TNPETROLEO, 2011). 

Segundo MARINHO (2008), a detecção das incrustações dá-se através do 

acompanhamento das alterações de pressão e temperatura em certos pontos da 

planta, que apenas indicam a ocorrência do problema já em estágio avançado.   

Diante do exposto, o emprego da técnica de transmissão da radiação gama se 

mostra como potencial solução para o controle preventivo. No entanto, dentro das 

bases pesquisadas1 poucos trabalhos até aqui foram publicados sobre a avaliação da 

espessura de incrustações empregando a técnica da transmissão da radiação gama. E 

não foram localizados estudos que tratem da influência das variáveis presentes nestas 

avaliações, tais como: composição química da incrustação, material de constituição do 

duto, espessura da parede do duto e da incrustação, assim como o tipo de fluido.  

  

                                                
1 Todas as bases de dados disponíveis  na CNEN/CIN - Centro de Informações Nucleares e periódicos 
disponibilizados pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) até 31/12/2011. 
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Legenda: 1 - Torre de Telecomunicações; 2 - Geração de Energia; 3 - Flare2  4 - Remoção de sulfatos;           
5 - Tratamento de Gás; 6 - Compressão de Gás; 7- Separação/ Tratamento de Óleo; 8 - Helideck;            
9- Spider decK; 10  Acomodações e Escritórios. 

 

Figura 1.2: Visão Geral de uma plataforma offshore (Adaptado de TNPETROLEO, 

2011) 

 

MARINHO (2008), realizou ensaios em  plataformas empregando a técnica de 

transmissão da radiação gama para a quantificação e detecção de incrustações. No 

entanto, cita a dificuldade encontrada na quantificação da incrustação, dada a 

complexidade  do conhecimento em condições operacionais das variáveis já descritas. 

A influência destas variáveis pode ser conhecida através da modelagem matemática e 

simulação computacional, como Monte Carlo N–Particle (MCNP).  

 O Monte Carlo (MC) é uma ferramenta de simulação muito utilizada na área de 

transporte da radiação (por meio de códigos computacionais), tais como: nêutrons, 

fótons e elétrons, sendo difundida em situações onde medidas físicas são 

inconvenientes, difíceis ou impossíveis. Esta modelagem computacional é um método 

estatístico utilizado em simulações estocásticas de reconhecida validade no meio 

científico.  

  

 

                                                
2 Equipamento utilizado para a queima de gases residuais. É utilizado na operação normal da unidade industrial e é 
dimensionado para queimar todo o gás gerado na pior situação de emergência (TN PETROLEO,2011) 

      1 
      2 

      3 

      4 

      5 
      6 

      8 

      9 

      10 
      7 
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Além da transmissão da radiação gama, algumas técnicas vêm sendo 

estudadas, com poucas publicações, para a monitoração e/ou quantificação de 

incrustações em ambiente offshore empregando radiações ionizantes, tais como 

radiografia computadorizada e traçadores radioativos. 

CANDEIAS (2010) verificou que através de radiografia computadorizada 

empregando uma fonte de 192 Ir e Image Plate (IP) como detector, pode-se detectar e 

quantificar incrustações em amostras de dutos vazios em laboratório. A  quantificação 

destas incrustações se deu de forma indireta, sendo o valor da espessura obtido 

através da sua imagem projetada. 

 O uso de traçadores radioativos é bastante difundido na indústria de petróleo e 

trata-se de uma técnica invasiva e não-destrutiva. Este tipo de traçador é um 

radionuclídeo de meia-vida curta, que possui comportamento similar ao fluido traçado e 

o tipo de radiação empregada irá depender das características do ensaio. De modo 

geral, os traçadores são injetados na linha e a medida que este é carreado pelo fluido, 

detectores externos devem ser posicionados em pontos específicos ao longo das 

tubulações, que quantificam a intensidade da radiação (BJORNSTAD e STAMATAKIS, 

2006). 

 Segundo BJORNSTAD e STAMATAKIS (2006), esta técnica mostra-se 

sensível na detecção de incrustações, principalmente de carbonato de cálcio (CaCO3). 

No entanto, foram encontradas informações muito esparsas sobre o emprego desta 

técnica na quantificação de incrustações. Outro quesito muito relevante que deve ser 

avaliados no emprego desta técnica, são os cuidados com a proteção radiológica, pois 

há  riscos de exposição e contaminação dos trabalhadores. Também há necessidade 

de descontaminação de equipamentos de injeção e gestão dos rejeitos radioativos. O 

emprego de traçadores radioativos deve ser justificado e assistido por profissionais 

com conhecimentos específicos da técnica e de proteção radiológica, visando a 

segurança dos indivíduos do público, trabalhadores e meio ambiente. 

 A técnica de transmissão da radiação gama frente aos traçadores radioativos 

apresenta vantagem quanto aos aspectos de proteção radiológica, por não gerar riscos 

de contaminação. Além disso, é uma técnica não-invasiva, sendo capaz de detectar e 

quantificar a incrustação. 

A técnica de transmissão da radiação gama comparada a radiografia 

computadorizada é uma técnica mais sensível e precisa, além de necessitar de menor 

região de balizamento por empregar fontes de radiação colimada de  baixa atividade, o 

que é desejável considerando as condições operacionais em ambientes offshore e 

aspectos de radioproteção. 
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Esta característica inerente ao ensaio minimiza o espalhamento da radiação e 

permite que a operação seja possível sem a necessidade de interdição do local, sendo 

respeitados os limites de dose estabelecidos para os trabalhadores (DA SILVA, 

1991).Na Figura 1.3 é apresentado um Sistema de Perfilagem por Transmissão Gama. 

 

 

 
Figura 1.3 : Sistema de Perfilagem por Transmissão da Radiação Gama 

 

 
No entanto, estas técnicas podem ser complementares, desde que seja 

operacionalmente viável e justificada, visto que um dos resultados da radiografia é uma 

imagem e na transmissão da radiação gama é um perfil de transmissão ou contagens. 

 Ainda sobre a radiografia computadorizada se faz necessário efetuar medidas 

de campo visando avaliar sua resposta em condições operacionais na presença de 

fluidos como água salgada e óleo (CANDEIAS,2010). Pelo fato de apresentarem 

massa específica ligeiramente diferentes interferem na transmissão da radiação gama, 

podendo gerar imprecisões na avaliação do nível de incrustação presente no duto.  

 Agregado ao exposto, estudos quanto a aplicação da termografia para detecção 

das incrustações vem sendo realizados. Esta  técnica não se de forma mais adequada 

para análises quantitativas, em função das muitas incertezas associadas às medições, 

mas os resultados obtidos estimulam seu estudo em conjunto com a transmissão da 

radiação gama por esta fornecer uma avaliação mais quantitativa e sensível 

(MARINHO et al., 2008). 
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 Um outra possibilidade seria o uso do ultrassom na detecção e quantificação de 

incrustações, visto que é um método não-destrutivo com o objetivo de detectar  

defeitos ou descontinuidades internas, presentes nos mais variados tipos ou formas de 

materiais ferrosos ou não ferrosos (ANDREUCCI, 2010). No entanto, a avaliação das 

espessuras de incrustações empregando esta técnica pode ser limitada, tendo em vista 

que a peça sob inspeção possui materiais com massa específica muito heterogênea 

(CERQUEIRA, 2009). Um fator que pode ser considerado é que entre a parede do duto 

e a incrustação pode haver a presença de ar. Assim, esta camada de ar pode impedir 

que as vibrações mecânicas produzidas pelo transdutor se propaguem adequadamente 

para o duto em razão das características acústicas (impedância acústica) muito 

diferente do material a inspecionar, prejudicando a avaliação. Além disso, o emprego 

desta técnica exige o preparo da superfície para sua aplicação.  

Em contrapartida, a técnica de transmissão da radiação gama é muito difundida 

em segmentos industriais como mineração e indústrias do segmento de óleo e gás 

(BERMAN, 1954, FULHAM, 1975, CHARLTON, 1983),  trazendo grandes benefícios 

econômicos e com tecnologia muito competitiva quando comparada às demais 

técnicas. Isto justifica seu emprego nas avaliações não-destrutivas, mesmo 

considerando aspectos de proteção radiológica (DA SILVA,1991).  

Acresce que o sistema de perfilagem por transmissão gama na indústria vem 

sendo estudado há décadas. MONNO (1985), em 1985, desenvolveu um sistema para 

medição de espessura em dutos de pequenos diâmetros utilizando uma fonte de 137 Cs 

e um detector cintilador. O duto inspecionado era movimentado por pequenos roletes e 

o sistema fonte-detector fixos. Já DRAKE e SEWARD (1989), desenvolveram um 

sistema para detectar corrosão em dutos revestidos através de uma fonte de radiação 

(raios X ou gama) e detector montados sobre um anel de engrenagem que 

possibilitava a inspeção radial do duto. Este conjunto era montado sobre um trilho 

fixado ao duto que proporcionava a varredura axial. Neste sistema, o anel de 

engrenagem era específico para cada faixa de diâmetro dos dutos em análise.  

Uma metodologia para determinar a espessura média de dutos metálicos na 

presença de isolamentos térmicos, foi desenvolvida por RAMIREZ e FELICIANO 

(1992). Este sistema utilizava uma fonte de 137Cs e um detector de cintilação alinhados 

que se deslocam em movimento linear efetuando a varredura, apresentando os 

resultados em forma de gráfico e imagem em tempo real por intermédio de um 

microcomputador, podendo a inspeção ser realizada sem a retirada do isolamento 

térmico e com a planta em operação.  
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 Em seguida, ASTUTO (1995) desenvolveu um sistema de inspeção de dutos 

com técnica de transmissão de radiação gama que utiliza uma fonte de 137Cs e um 

detector de cintilação alinhados sobre uma plataforma que se desloca em movimento 

linear, varrendo a seção transversal do duto. 

O emprego de um detector “on-line” para radiografia de contorno, foi 

desenvolvidas por HECHT (1998). A “Profile Radiography” ou “Tangential 

Radiography” apresentava a medida da espessura da parede dos dutos on-line na tela 

de um computador durante a inspeção.  

Em 2004, foi apresentado por THERESKA (2004) um breve cenário 

comparativo de aplicações de radioisótopos incluindo perfilagem por transmissão 

gama e radiotraçadores em plantas petroquímicas e de refinarias de petróleo. 

Em sequência, CARNEIRO JUNIOR (2005), desenvolveu um sistema de 

inspeção baseado em transmissão da radiação gama para aplicações em dutos 

flexíveis e colunas industriais. No mesmo ano, ABDULLAH (2005) publicou a 

contribuição da perfilagem gama em processos de verificação de mau funcionamento 

e manutenção preventiva em colunas de destilação em refinarias de petróleo, 

destacando a necessidade de periodicamente monitorar a evolução do aumento das 

incrustações.  

Já OLIVEIRA (2009) apresentou um estudo sobre a detecção de incrustações 

em dutos de extração de petróleo. Neste estudo foi sugerido o emprego de métodos 

de simulação para melhor avaliar a espessura da incrustação em sistemas complexos 

como os encontrados nas plataformas de petróleo. 

Em se tratando de incrustações especificamente da indústria offshore, CRUZ 

(2002) apresentou um estudo sobre a composição química de borras e incrustações. 

SENA (2008) realizou o estudo sobre análise química de produtos de incrustações por 

espectrometria de fluorescência de Raios X. CANDEIAS (2010) realizou análise das 

incrustações por técnicas atômicas e nucleares.  

Outrossim, o objetivo deste trabalho é avaliar a espessura das incrustações em 

dutos de extração de petróleo pelo Método de Monte Carlo, tendo como base a técnica 

de transmissão da radiação gama. Essa dissertação tem como objetivo específico a 

geração de um banco de dados com avaliações dos perfis de transmissão para 

incrustações com diferentes valores de espessura e formas de deposição pelo método 

de Monte Carlo, considerando dutos contendo os fluidos ar, água salgada ou óleo. 
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CAPÍTULO 2 – FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

 

 
2.1   INCRUSTAÇÕES NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO  

   

As incrustações podem ser definidas como compostos químicos de natureza 

inorgânica, inicialmente solúveis em soluções salinas,  que precipitam podendo se 

aderir na superfície sólida de dutos, equipamentos de superfície e/ou partes de 

componentes envolvidos na produção de petróleo offshore ou onshore, localizados na  

mar ou costa, respectivamente. 

O acúmulo da incrustação irá obstruir o fluxo de fluidos, limitando a produção e, 

possivelmente, causando danos aos equipamentos e comprometendo a segurança do 

processo.  

As incrustações associadas as atividades de extração e exploração de petróleo 

são reconhecidas como Ocorrência Natural de Materiais Radioativos (NORM - 

Naturally Occurring Radioactive Materials). Os poços de petróleo são ricos em bário e 

estrôncio, consequentemente aparecem em maior concentração nos precipitados. O 

bário e estrôncio apresentam afinidade química, visto que são metais alcalinos 

terrosos assim como o rádio.  

O rádio possui isótopos que são radioativos e de ocorrência natural, estes 

isótopos são mantidos na estrutura da incrustação após o decaimento do rádio 

precipitado, gerando riscos de exposição e contaminação aos trabalhadores (DA 

SILVA, 1991). Dessa forma, aspectos de radioproteção também devem ser 

observados quando da manipulação e/ou operações de equipamentos envolvidos na 

produção de petróleo. Estes aspectos serão discutidos na seção 2.4.  

Segundo a American Standard Test Method (ASTM), as principais incrustações 

relacionadas aos poços produtores de petróleo são listadas Tabela 2.1.  
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Tabela 2.1: .Principais incrustações inorgânicas associadas a poços produtores de  
petróleo (SILVA, 2007) 

 

A remoção da incrustação, em particular do sulfato de bário, pode ser muito 

custosa tendo em vista que é insolúvel em ácido.  

 

2.2 PROCESSO DE FORMAÇÃO DAS INCRUSTAÇÕES  

 

Na exploração do petróleo, num dado momento, observa-se que o volume de 

gás presente no leito rochoso não oferece pressão suficiente para a saída natural do 

petróleo (CRUZ, 2002). Para  manter a pressão do reservatório e, com isso, obter uma 

maior recuperação de óleo, injeta-se água do mar tratada que contém ânions de 

sulfato �SO ���� nos poços offshore.  

   A água associada ao poço de petróleo é conhecida como água de formação e, 

quando misturada com a água de injeção, forma a água da produção. Devido à 

incompatibilidade química da água do mar e da água de formação, poderão ocorrer 

reações químicas com os materiais em solução. 

 

Tipo de Incrustante Fórmula Química Nome do Mineral 

Depósito Solúvel em Água 

cloreto de sódio NaCl halita 

Depósito Solúvel em Ácido 

carbonato de cálcio CaCO3 calcita 

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 e estrôncio 
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 A água de formação, rica em cátions divalentes da família dos metais alcalinos 

terrosos tais como Ba2+, Sr2+ e Ca2+, e a água de injeção, rica em íons sulfatos, quando 

submetidas a condições termodinâmicas adequadas, faz com que sejam depositados 

compostos insolúveis tais como BaSO4 (sulfato de bário ou barita), SrSO4 (sulfato de 

estrôncio ou celestita) e CaSO4 (sulfato de cálcio ou anidrita), conforme as seguintes 

reações (SILVA, 2007):  

 	
����� � ��������  � 	
������ �      �������  �  ��������  � �������� �    �
����� � ��������  � �
������  �      
 

A formação e a precipitação do sulfato de bário ocorre na chamada zona de 

mistura (Figura 2.1). Esta precipitação, porém, não se acumula em um ponto dentro do 

reservatório em virtude do contínuo deslocamento desta zona de mistura em direção 

ao poço produtor. Sendo assim, pode-se admitir que o dano causado no interior do 

reservatório é desprezível (SORBIE, 2000; BERTERO et al.1986 apud CANDEIAS, 

2010).  

 

 

Figura 2.1: O processo de precipitação de sulfato de bário em reservatórios de 
petróleo  
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A injeção de água é um dos métodos mais usados na indústria do petróleo, 

pois além de manter a pressão estática do reservatório em níveis desejáveis, tem por 

finalidade aumentar o fator de recuperação final do petróleo (CANDEIAS, 2010). 

Entre as principais razões para o vasto uso da injeção de água, pode-se citar a 

disponibilidade da água; o baixo custo de investimento e de operação em relação a 

outros fluidos; é relativamente fácil de injetar na formação; possui alta eficiência no 

deslocamento do óleo (SATTER, 1998). 

Segundo DA SILVA (2007) outros fatores colaboram para a formação das 

incrustações, como variações termodinâmicas (pressão, temperatura, concentração, 

pH, etc). Estas ocorrem ao longo do processo de produção de petróleo. A variação de 

temperatura assim como o decréscimo da pressão também contribui para o processo 

que promove a formação de incrustações. Na Figura 2.2 são apresentadas amostras 

de dutos incrustados com deposição excêntrica e concêntrica, respectivamente 

(LIN,20113). 

 

 

        (a)                 (b) 

 

 

Figura 2.2: Amostras de dutos empregados no transporte de petróleo contendo 
incrustação por sulfatos (a) Amostra de duto com deposição concêntrica (b) 
Amostra de duto com deposição excêntrica  

 

 

 

                                                
3 Amostras de dutos disponíveis no Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN) /COPPE 

 



 

 

 

O óleo extraído dos poços submarinos é submetido, ainda na plataforma, a 

operações de processamento primário que visam, basicamente, a separação das 

fases (gás, óleo e água) e o tratamento de cada uma dessas fases de forma a 

enquadrá-la nas condições de descarte, transporte ou utilização

importantes para garantir a continuidad

A água de produção é gerada em operações 

gerada na em operações onshore

reservatório de onde foi retirada, para recuperar o óleo ou

(SANTOS e WIESNER, 1997 apud 

descartada no mar após passar por um separador água e óleo

 

 

Figura 2.3:  Visão Geral do processo de produção de petróleo offshore com as

inerentes ao processamento primário do petróleo

 

O fluido oriundo do reservatório acompanhado de sulfatos, com o tempo vão 

gerando incrustantes que se depositam nas válvulas, junções e nas paredes internas 

das tubulações que interli

como flotadores, separadores, unidades de tratamento e armazenagem.

Capítulo 2- Fundamentos Teóricos

O óleo extraído dos poços submarinos é submetido, ainda na plataforma, a 

ocessamento primário que visam, basicamente, a separação das 

fases (gás, óleo e água) e o tratamento de cada uma dessas fases de forma a 

la nas condições de descarte, transporte ou utilização, que  

importantes para garantir a continuidade do abastecimento (MARINHO 

A água de produção é gerada em operações onshore e offshore

onshore é, normalmente, reinjetada no subsolo, no mesmo 

reservatório de onde foi retirada, para recuperar o óleo ou então de poços desativados 

SANTOS e WIESNER, 1997 apud CRUZ, 2002). Já em operações 

descartada no mar após passar por um separador água e óleo (Figura 

Visão Geral do processo de produção de petróleo offshore com as

inerentes ao processamento primário do petróleo (THOMAS, 2001)

 

O fluido oriundo do reservatório acompanhado de sulfatos, com o tempo vão 

gerando incrustantes que se depositam nas válvulas, junções e nas paredes internas 

das tubulações que interligam os equipamentos localizados na planta de produção 

como flotadores, separadores, unidades de tratamento e armazenagem.
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O óleo extraído dos poços submarinos é submetido, ainda na plataforma, a 

ocessamento primário que visam, basicamente, a separação das 

fases (gás, óleo e água) e o tratamento de cada uma dessas fases de forma a 

, que  são muito 

(MARINHO et al., 2008).   

offshore, sendo que a 

jetada no subsolo, no mesmo 

poços desativados 

2002). Já em operações offshore ela é 

 2.3).   

 

Visão Geral do processo de produção de petróleo offshore com as etapas 

(THOMAS, 2001) 

O fluido oriundo do reservatório acompanhado de sulfatos, com o tempo vão 

gerando incrustantes que se depositam nas válvulas, junções e nas paredes internas 

gam os equipamentos localizados na planta de produção 

como flotadores, separadores, unidades de tratamento e armazenagem. 
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 Desse modo, são necessárias contramedidas em relação a incrustação, 

através do emprego de  métodos corretivos e preventivos. O método corretivo consiste 

na remoção química e mecânica da incrustação (CRUZ, 2002). Os métodos 

preventivos utilizam produtos químicos inibidores da incrustação, dessulfatação da 

água do mar, reinjeção de água produzida e injeção de água do aquífero. 

Considerando os diversos processamentos necessários na fase primária de 

produção e que os sulfatos são carreados com os fluidos, observa-se que  o impacto 

promovido pelas incrustações é grande, pois além de dificultar a passagem dos fluidos 

de interesse podem gerar uma série de problemas operacionais.  

 

Diante do exposto, podem ser citados alguns impactos gerados diretamente 

pelas incrustações no setor petrolífero:  

 

(a) Perfuração em pontos da tubulação e equipamentos, devido a agentes que 

promovem a corrosão (CRUZ,2002);  

(b) Aumento do consumo de energia em função da redução do rendimento do 

equipamento (FIORENTIN, 2004); 

(c) Diminuição da vida útil dos equipamentos e da instalação(FIORENTIN, 2004);  

(d) Geração de rejeitos radioativos devido à deposição de NORM em dutos, 

principalmente quando do armazenados em um depósito, demandando 

medidas de radioproteção (MATTA, 2001); 

(e) Ações periódicas de manutenção, como troca de tubos e abertura de 

equipamentos para limpeza (MATTA, 2001); 

(f) Riscos de contaminação e exposição por materiais radioativos de 

trabalhadores (MATTA, 2001).  

 

 

2.3 COMPOSIÇÃO QUÍMICA DAS INCRUSTAÇÕES  

 
As incrustações apresentam baixa quantidade de hidrocarbonetos, coloração 

bege e aspecto arenoso, apesar de conter pouco silício (CRUZ, 2002).  

Segundo CANDEIAS(2010), empregando a técnica de microfluorescência de 

Raios X, os componentes elementares que podem estar presente na incrustação em 

dutos de extração de petróleo são bário, estrôncio, cálcio, ferro e cromo.  

O bário e estrôncio apresentam um comportamento semelhante, o que é 

explicado devido sua afinidade química, ambos são metais alcalino-terrosos e são  

elementos associados à formação da incrustação.  



 

 

O Ferro pode ser encontrado em abundância e de forma homogênea nas 

incrustações devido ao processo de corrosão das pared

de ser considerado que a corrosão pode ser caracterizada como um ataque destrutivo 

promovido pelo ambiente em diversos materiais, principalmente os metálicos.

isto, na indústria petroquímica o material geralmente utili

equipamentos e dutos de transporte de 

Já a presença do cromo é devido ao emprego deste elemento como inibidor da 

corrosão, logo não é inerente a composição química da incrustação

CANDEIAS,2010). Na Figura 2.4 são apresentados os principais componentes 

químicos presentes na incrustação.

 

Figura 2.4 : Composição Química das Incrustações

De acordo com análises químicas feitas por  difração de Raios X (CRUZ, 2002

GODOY, 2003), 76 %  e 11 % da massa das incrustações são de sulfato de bário e 

estrôncio, respectivamente. Além disso, as incrustações possuem composição química 

bem definida e concentrações de 

2003).  

 

2.4 IMPACTO RADIOLÓGICO ASSOC

A presença de radioatividade natural em reservatórios de óleo e gás é um fato 

mundialmente conhecido. A ocorrência desse fenômeno em instalações de extração e 

                                        
4  ROM – Matéria Orgânica Residual (

15%

11%
2%

BaSO4 SrSO4
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pode ser encontrado em abundância e de forma homogênea nas 

incrustações devido ao processo de corrosão das paredes dos dutos. Neste caso, há 

de ser considerado que a corrosão pode ser caracterizada como um ataque destrutivo 

promovido pelo ambiente em diversos materiais, principalmente os metálicos.

, na indústria petroquímica o material geralmente utilizado na fabricação de 

equipamentos e dutos de transporte de petróleo e gás é o aço-carbono

Já a presença do cromo é devido ao emprego deste elemento como inibidor da 

corrosão, logo não é inerente a composição química da incrustação

Na Figura 2.4 são apresentados os principais componentes 

químicos presentes na incrustação. 

: Composição Química das Incrustações4  (GODOY, 2003) 

 

De acordo com análises químicas feitas por  difração de Raios X (CRUZ, 2002

GODOY, 2003), 76 %  e 11 % da massa das incrustações são de sulfato de bário e 

respectivamente. Além disso, as incrustações possuem composição química 

bem definida e concentrações de 226Ra e 228Ra relativamente constante

TO RADIOLÓGICO ASSOCIADO ÀS  INCRUSTAÇÕES  

A presença de radioatividade natural em reservatórios de óleo e gás é um fato 

A ocorrência desse fenômeno em instalações de extração e 

                                                
Matéria Orgânica Residual (Residual Organic Matter) 

6% 2% 3%

SrSO4 CaCO3 Fe2O3 SiO2 Al2(SiO4)3
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zado na fabricação de 

carbono (SENA, 2008).  

Já a presença do cromo é devido ao emprego deste elemento como inibidor da 

corrosão, logo não é inerente a composição química da incrustação (SENA, 2008, 

Na Figura 2.4 são apresentados os principais componentes 

 

De acordo com análises químicas feitas por  difração de Raios X (CRUZ, 2002, 

GODOY, 2003), 76 %  e 11 % da massa das incrustações são de sulfato de bário e 

respectivamente. Além disso, as incrustações possuem composição química 

Ra relativamente constante (GODOY, 
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produção de petróleo é bastante comum, sendo mais acentuada em poços maduros, 

devido à maior quantidade de água que acompanha o óleo extraído (SMITH, 1987). 

Neste segmento é comum a citação de incrustações como Material Radioativo 

Aumentado Tecnologicamente (TENORM-Technological Enriched Natural Occurring 

Radioactive Material)  ou Material Radioativo de Ocorrência Natural (NORM - Naturally 

Occurring Radioactive Material), sendo que este último é a denominação que é mais 

abrangente e atual para denominação de incrustações. Uma definição para NORM 

que compreende os materiais radioativos de ocorrência natural modificados 

tecnologicamente é apresentada por GRAY (1997): 

 

“[...] material radioativo de ocorrência natural aumentado 
tecnologicamente, incluindo todos os radionuclideos cujas 
propriedades físicas, químicas, radiológicas ou concentração 
de radionuclideos foi alterada do seu estado natural [...l”  

 

A concentração de radionuclídeos naturais em produtos, subprodutos ou 

rejeitos podem levar a um aumento significativo de exposição de membros do 

público.Nesse sentido, as incrustações podem apresentar significativo impacto 

radiológico, pois podem também ser consideradas como rejeito radioativo 

(MATTA,2001). Estes contaminam os equipamentos, GRAY (1997), sendo 

responsáveis tanto pela exposição externa de operários que permanecem longo tempo 

próximo a certas áreas da instalação, como pela contaminação interna da equipe 

responsável pela remoção mecânica e deposição dos rejeitos, TESTA (1994), 

conforme mostrado na Figura 2.5 .  

 

(a)       (b) 

 

Figura 2.5: Fontes de exposição externa (a) Manutenção de Equipamentos e (b)  

Deposição e Rejeitos (VANDENHOVE, 2002) 
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No Brasil, a Comissão Nacional de Energia Nuclear (CNEN) é o órgão federal 

responsável pelo licenciamento e fiscalização das instalações nucleares e radiativas 

brasileiras. As normas que a princípio são aplicáveis ao licenciamento de instalações 

deste segmento junto a Comissão Nacional de Energia Nuclear são: CNEN NN 3.01 

(Diretrizes Básicas de Proteção Radiológica), CNEN NN 3.02                       

(Funcionamento dos Serviços de Radioproteção), CNEN NN 4.01 (Requisitos de 

Segurança e Proteção Radiológica para Instalações Mínero Industriais), CNEN NE 

6.05 (Gerência de Rejeitos Radioativos em Instalações Radiativas). 

 

2.5 INTERAÇÃO DA RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA COM A MATÉRIA 

 
Devido ao seu caráter ondulatório, 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.  

Os três processos mais importantes de interações de fótons com a matéria são 

o efeito fotoelétrico, o espalhamento Compton e a produção de pares, sendo que este 

último ocorre somente para energias de fótons maiores que 1,022 MeV.  

 

2.5.1  EFEITO FOTOELÉTRICO 

 

A produção do efeito fotoelétrico é caracterizado pela transferência total da 

energia da radiação X ou gama (que desaparece) a um único elétron orbital, que é 

ejetado com uma energia cinética Ec bem definida (KNOLL, 1999), conforme Figura 2.6 

 �� � �� � 	� 
Equação 2.1 

 

Onde: h é a constante de Planck, � é a frequência da radiação e Be é a energia de 

ligação do elétron orbital.  
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Figura 2.6 : Representação do Efeito Fotoelétrico (TAUHATA , 2003) 

 

A direção de saída do fotoelétron em relação à de incidência do fóton varia com 

a energia. Para altas energias (acima de 3 MeV), a probabilidade do elétron sair na 

direção e sentido do fóton é alta; para baixas energias (abaixo de 20 keV) a maior 

probabilidade é a de sair com um ângulo de 70°. Ist o devido à ação dos campos 

elétrico e magnético que, variando na direção perpendicular à de propagação do fóton, 

exercem força sobre o elétron na direção de 90º, e se compõe com o momento angular 

do elétron (TAUHATA , 2003). 

O efeito fotoelétrico é predominante para baixas energias e para elementos 

químicos de elevado número atômico Z. A probabilidade de ocorrência aumenta com 

Z4 e decresce rapidamente com o aumento da energia e outros efeitos começam a se 

tornar predominantes.  

Para o chumbo, o efeito fotoelétrico é predominante para energias menores que 

0,6 MeV e para o alumínio para energias menores que 0,06 MeV. Fundamentado neste 

efeito são empregadas blindagem de chumbo para absorção de raios � ou X de baixas 

energias (TAUHATA , 2003). 

 
2.5.2 ESPALHAMENTO COMPTON 

 
O efeito Compton é a interação que ocorre quando o fóton colide com um 

elétron orbital e somente parte de sua energia é transferida; o fóton sofre 

espalhamento saindo, assim, de sua trajetória inicial a um ângulo � (Figura 2.7). O 

fóton espalhado terá uma energia menor e uma direção diferente da incidente. A 

energia tranferida para o elétron pode variar de zero até uma grande fração de energia 

do fóton incidente (KNOLL, 1999).  

 

 

 ! 
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A probabilidade do efeito Compton depende do número de elétrons-alvo 

disponíveis e, portanto, aumenta linearmente com o número atômico do material. Sua 

distribuição no espectro de contagem é aleatória, aproximadamente retangular 

(KNOLL, 1999, TAUHATA, 2003). 

 

 

 
 

Figura 2.7 : Representação do Efeito Compton (KNOLL, 1999) 

 
 A interação do fóton com um elétron, ocorrendo à transferência parcial da 

energia ao elétron, segue a equação (KNOLL, 1999): 

 ��´ � ��
1 � ��$%&�  � 1 � cos �� 

Equação 2.2 

Onde :  
 ��    :  É a energia do fóton incidente (keV) ��´     :  É a energia do fóton espalhado $%&�    É a energia de repouso do elétron (511 keV) �           : É  o ângulo de espalhamento do fóton em relação a direção inicial 

 
2.5.3 PRODUÇÃO DE PARES 

 

A produção de pares ocorre somente quando fótons de energia igual ou superior a 

1,022 MeV (duas vezes maior do que a energia correspondente à massa de repouso 

do elétron) passam próximos a núcleos de elevado número atômico.  

� 

 *ó,-. /01
2�
3- ��` � /./�56
 

  7´ 
 ! 
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Nesse caso, o fóton interage com o núcleo e desaparece, dando origem a um par 

elétron-pósitron com energia cinética em diferente proporção, seguindo a seguinte 

reação: 

 �� → /�  �  /� �  /./�56
 &6.é,6&
 

Equação 2.3 

Onde :  ��:   �./�56
 3- *ó,-. 6.&63/.,/ /�  : Energia do elétron /�  : Energia do pósitron 
 

As duas partículas transferem a sua energia cinética para o meio material, sendo 

que o pósitron volta a se combinar com um elétron do meio e dá origem a 2 fótons, 

cada um com energia de 511 keV, conforme Figura 2.8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 : Representação do Efeito Produção de Pares (TAUHATA, 2003) 

 
 

2.6       TEORIA RELACIONADA A TRANSMISSÃO DA RADIAÇÃO GAMA 

  

Um feixe de radiação � ou X quando incide sobre um material de espessura x, 

interage com o material pelos processos já descritos, e uma fração atravessa o 

material sem interagir (Figura 2.10).  

 

 

 ! 
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Figura 2.9:Feixe monoenergético de radiação γ atenuado por um material  homogêneo 

 
 

 A intensidade I do feixe que emerge está associada à intensidade I0 do feixe 

incidente, pela relação Beer-Lambert, sendo válida para um feixe de radiação 

monoenergética: 

 E �  EF · /�HI 

Equação 2.4 

 

Onde: x é a espessura do material e µ é o Coeficiente de Atenuação Linear Total. 

 

O coeficiente de atenuação linear pode ser escrito como: 

 J �  K � L � M 

Equação 2.5 

 

Onde são descritas as seguintes seções de choque microscópica: 

 K : coeficiente de atenuação linear Compton total (espalhamento e absorção), que é a 

probabilidade do fóton ser espalhado para fora da direção inicial do feixe pelo material 

absorvedor. L : coeficiente de atenuação devido ao efeito fotoelétrico. M  : coeficiente de atenuação linear devido à formação de par. 
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Para um absorvedor composto de n camadas de elementos e espessuras 

diferentes, a intensidade I do feixe transmitido é ilustrada na Figura 2.11. 

 

 

 

 

E �  EF · /�∑ HOIOPOQR  

Equação 2.6 

 
Figura 2.10: Feixe monoenergético de radiação γ atenuado por um material não 

homogêneo, constituído de n camadas de diversas espessuras com diferentes 

coeficientes de atenuação. 

 

 

O coeficiente de atenuação linear de massa independe do estado físico do 

material, pois é definido como a razão entre o coeficiente de absorção linear µ e a 

densidade ρ do material absorvedor.           

 

 

JS � HT     U&$�/5W                                          Equação 2.7 

  

XY XZ X[ X\ 
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2.7       SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL PELO MÉTODO DE MONTE CARLO 

 
 Cada mecanismo de interação é caracterizado por uma seção de choque 

diferencial (SCD), que é função do tipo e da energia incidente e de parâmetros do meio 

material . Desse modo, cada código é influenciado pelas incertezas intrínsecas dos 

modelos físicos ou métodos experimentais utilizados para determinar as respectivas 

SCD (SANTOS, 2011). 

 O Código Monte Carlo N- Particle MCNP é mantido pelo laboratório Nacional de 

Los Alamos. O código é bem documentado, tem sido extensamente validado, e os 

resultados obtidos a partir de seu uso são amplamente aceitos, assim como a  extensa 

metodologia de cálculo aplicada para analisar o transporte de nêutrons, fótons e 

elétrons na matéria. Ele pode ser usado em vários modos de transporte: apenas 

nêutron, apenas fóton, apenas elétron ou a combinações destas radiações (LANL, 

2003). 

 A maior vantagem de simulações computacionais baseadas no Método de 

Monte Carlo é poder agregar métodos de interação sofisiticados à geometrias 

complexas. Entretanto, é comum a simplificação de diversos modelos físicos 

(SANTOS, 2011). 

A criação do método de Monte Carlo é normalmente, atribuída aos cientistas 

que trabalharam no desenvolvimento das bombas atômicas nos anos 40 em Los 

Alamos. A denominação Monte Carlo vem dos cassinos, ou seja, da geração aleatória 

de valores segundo uma distribuição estatística (SALGADO, 2003). Em 1983 o código 

Monte Carlo N- Particle versão 3 (MCNP3) foi inteiramente reescrito utilizando 

FORTRAN 77 padrão ANSI e liberado para a comunidade científica. 

O código útilizado para o desenvolvimento desta dissertação foi o Monte Carlo 

N- Particle versão 5 (MCNP5). 

Nos meios computacionais, os meios materiais são definidos como 

homogêneos isotrópicos e com densidade constante. Os átomos e moléculas estão 

distribuídos de forma estástica. Desse modo, efeitos dinâmicos do meio são 

desconsiderados. 

 No ANEXO A é apresentada a descrição de cada parte componente da 

estrutura de dados do MCNP. 
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2.8    TRANSPORTE DE RADIAÇÃO NO MCNP 

 

No contexto de transporte de radiação, as técnicas de Monte Carlo são aquelas 

as quais simulam as trajetórias de partículas individuais e os processos de interação 

da radiação com a matéria pela geração de números pseudo-aleatórios, a partir da 

distribuição probabilística que governa os processos físicos envolvidos.  Pela 

simulação de um grande número de histórias, obtêm-se informações sobre o valor 

médio de quantidades macroscópicas (SALINAS 2006). 

O desenvolvimento de computadores mais potentes e acessíveis, combinados 

com técnicas de processamento em paralelo (PVM) faz do Monte Carlo um das 

técnicas mais utilizadas mundialmente, na área de transporte de radiação.  

 Esta técnica pode ser aplicada no campo da proteção radiológica, modelagem 

de instalações nucleares, blindagem de radiação, cálculos de eficiência de detectores 

de radiação, simulação de sistemas biológicos (incluindo o corpo humano) para 

aplicações em medicina nuclear, etc. (SALGADO, 2003). 

No transporte de partículas, a técnica de Monte Carlo consiste em seguir, uma a 

uma, um grande número de partículas, desde a fonte, onde ocorre o seu “nascimento”, 

ao longo de sua “vida”, até a sua “morte” (escape, absorção, etc.). Cada história inicia-

se com a criação de uma “partícula” fonte. A partícula é seguida enquanto viaja através 

do meio e sofre várias interações no sistema. Neste procedimento, as distribuições de 

probabilidade são aleatoriamente amostradas usando-se dados de transporte para 

determinar o resultado em cada passo de suas “vidas” (SALGADO, op. cit). De forma 

simplificada e tomando como exemplo a história de um fóton, o processo segue as 

seguintes sequências (PANI, et al.1987, apud SALGADO, op. cit): 

 

1) A seleção da distância (x) percorrida pelos fótons entre interações é 

aleatoriamente selecionada pela distribuição de probabilidade exponencial: 

 

] �  1J �ln ^� 
          Equação 2.8 

Onde: 

µ : coeficiente de atenuação linear total                      

R: número aleatório 
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2) A seleção do tipo de interação, por números aleatórios, proporcional às seções 

de choque dos processos físicos passíveis de ocorrerem. Dependendo da 

interação, é feita a escolha de uma nova trajetória. 

 

3) Se o código seguir também os elétrons gerados, para cada interação de um 

fóton é também gerada, quando aplicável, uma história para o elétron liberado. 

 
4) Esta história terminará quando o fóton ultrapassar os limites das regiões que 

descrevem a geometria de contagem (escape), ou quando a energia do fóton 

ou do elétron alcançar um valor mínimo (energia de corte) ou ainda quando a 

energia do fóton ou elétron for completamente absorvida. 
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CAPÍTULO 3 – MATERIAIS E MÉTODOS 

 

 O trabalho está relacionado ao estudo do método de transmissão da radiação 

gama, empregando o código MCNP,  para avaliação da espessura da incrustação por 

sulfato de bário em dutos de petróleo. Para isso, utilizou-se também os resultados de 

medidas experimentais de transmissão realizadas em tubulações localizadas em 

plataforma off shore. O teste de campo empregou uma fonte radioativa de 137Cs e um 

detector cintilador NaI(Tl). Também foram analisadas amostras de dutos com 

incrustações de diversas geometrias. Estes conhecimentos colaboraram para um 

melhor desenvolvimento da simulação do sistema no código computacional MCNP5. 

 
3.1  MATERIAIS  

 
 

3.1.1  SISTEMA DE PERFILAGEM POR TRANSMISSÃO GAMA 
 

  A perfilagem gama consiste em deslocar, de forma simultânea, uma fonte 

radiativa e um detector ao longo da amostra sob estudo, no caso da pesquisa serão 

utilizados dutos empregados na extração e/ou produção de petróleo. Ambos costumam 

estar localizados (ainda que não seja a única possibilidade) em forma diametralmente 

oposta, ficando a amostra interposta entre ambos. 

A fonte de 137Cs do sistema é isotrópica, emitindo radiação numa geometria 4π, 

sendo necessário um sistema de colimação para viabilizar a determinação da área de 

incidência do feixe. Uma colimação precisa é fundamental para se evitar erros devidos 

ao espalhamento dos fótons e minimizar a divergência do feixe a fim de que não haja 

distorções nas taxas de contagens obtidas na região inspecionada (CARNEIRO, 2006).  

 A justificativa para o emprego desta fonte no sistema deve-se a emissão de 

fótons monoenergéticos em 661,66 keV, NNDC (2012), apresentando valor em energia 

diferenciado das possíveis emissões gama decorrentes de radioisótopos naturais 

presentes nas incrustações das tubulações. Do ponto de vista operacional, a fonte de 
137Cs apresenta meia-vida longa (30 anos), o que dispensa frequentes correções nas 

taxas de contagens e elimina a necessidade de uma eventual substituição da mesma 

em razão do processo de decaimento. Além disso, o 137Cs  tem faixa de utilização mais 

efetiva de 20 a 80 mm de aço (ANDREUCCI, 2010).  

 Nos detectores cintiladores o número de elétrons convertidos é proporcional à 

energia da radiação incidente no cristal e é razoavelmente linear para uma faixa  

significativa de energias de raios gama. Isto permite relacionar a amplitude do sinal de 

corrente com a energia absorvida pelo cristal.  
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 Desta forma, a produção dos elétrons é proporcional à energia da radiação e a 

eficiência de detecção irá variar com a energia da radiação e com o material utilizado 

como cintilador. Os sistemas de detecção empregando cintiladores apresentam como 

principais vantagens: alta eficiência em contagem; pode ser construído em peças 

(cristais) grandes e de fácil usinagem podendo ser construído para geometrias 

específicas; não necessita de refrigeração para sua operação e possui baixo custo de 

aquisição e de utilização. Nesta aplicação o detector será utilizado em campo, sujeito a 

variações de intempéries, necessitando ser utilizado em temperatura ambiente, logo 

deverá apresentar robustez. Além disto, nestas condições, deve possuir alta eficiência 

de detecção para que a intensidade da fonte de radiação seja menos intensa possível, 

para minimizar os requisitos de blindagem e proteção radiológica. Pelos motivos 

expostos o detector NaI(Tl) mostra-se adequado em sistemas de transmissão da 

radiação gama empregando fontes radioativas de baixa atividade (SALGADO, 2010). 

 

Na Figura 3.1 é mostrado o Sistema de Transmissão da Radiação Gama 

localizado no Laboratório de Instrumentação Nuclear (LIN) da COPPE-UFRJ. 

 

 
 

Figura 3.1: Sistema de perfilagem por transmissão gama/inspeção de uma amostra de 
duto vazio, com incrustação. Descrição das Partes componentes: (1) Sistema de 
Movimentação; (2) Fonte Radioativa (3) Blindagem (4) Detector Cintilador (5) Sistema 
Eletrônico de Contagens 
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 O sistema de transmissão gama empregado nas medidas experimentais, 

disponível no LIN, apresenta as seguintes características (CARNEIRO, 2006, 

MARINHO et al, 2008):  

 

1. Fonte radioativa de 137Cs com atividade de 2,59 GBq; 

2. Detector cintilador com cristal de Iodeto de Sódio ativado com Tálio-NaI(Tl)  da 

marca Hilger com dimensões do cristal de 2,5 x 2,5 cm;  

3. Colimação 5 mm de diâmetro; 

4. Blindagem; 

5. Sistema Eletrônico de Contagens; 

6. Sistema mecânico de movimentação da fonte e do detector.  

 

Nesse contexto, materiais com distintas massas específicas e/ou espessuras 

atenuarão o feixe de radiações em diferentes intensidades. Em consequência, registra-

se a resposta do detector em função do número de contagens transmitidas para cada 

posição do sistema fonte-detetor, obtendo-se um perfil correspondente ao sistema 

(FULHAM, 1975).  

Nos materiais não homogêneos a dificuldade esta na determinação do caminho 

que o feixe de radiação irá atravessar para cada elemento constituinte do sistema, 

conforme mostra a Figura 3.2. 

 

 

 

Figura 3.2: Seção transversal do duto mostrando os  diferentes caminhos para cada 
posição do sistema fonte-detector. 
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Onde: 

µD, µi e µF : coeficientes de atenuação linear do duto, da incrustação e do fluido, 

respectivamente; 

I0: intensidade inicial do feixe de radiação que atinge o duto para cada posição i do 

detector, sendo i = 1, 2 e 3; 

CDi : caminho do feixe de radiação na parede do duto para a posição i do detector, 

sendo i = 1, 2 e 3; 

CIi : caminho  do feixe de radiação na incrustação para a posição i do detector, sendo i 

= 1, 2 e 3; 

CFi : caminho do feixe de radiação no fluido para a posição i do detector, sendo i = 1, 2 

e 3; 

I1 : intensidade do feixe de radiação após atravessar o caminho CD1, CI1 e CF1 para 

posição 1 do sistema fonte-detector; 

I2 : intensidade do feixe de radiação após atravessar o caminho CD2, CI2 e CF2 para 

posição 2 do sistema fonte-detector; 

I3 : intensidade do feixe de radiação após atravessar o caminho CD3 e CI3 para             

posição 3 do sistema fonte-detector; 

 

Na Figura 3.2, como ilustração, foi dado como exemplo 3 posições distintas 

para o sistema fonte-detector.  

 Analisando a Figura 3.2 observa-se que para cada posição, haverão diferentes 

caminhos que a radiação irá atravessar para a parede, incrustação e fluido. Na posição 

1, por exemplo, o caminho no fluido é maior que na posição 2, a medida que a posição 

do sistema avança a espessura do fluido diminui. Na posição 3 a espessura do fluido é 

nula, sendo a influência na transmissão dada apenas pela incrustação e pela parede 

do duto.  

Diante do exposto, para  cada posição i do sistema fonte detector a intensidade 

final do feixe será : E_ � E% · /��H`·a`O�Hb·abO�Hc·acO�                        Equação 2.9 

 

 

3.1.2 CÓDIGO MCNP  
 

O código útilizado para o desenvolvimento desta dissertação foi o Monte Carlo 

N- Particle versão 5. 
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3.1.3 AMOSTRAS DE DUTOS 
 

Na modelagem foram utilizados dutos de Ferro com diâmetro externo de 280 

mm e espessura de parede de 9 mm.  A escolha de dutos com esta dimensão se deu 

em função da equivalência com os empregados nas medidas experimentais realizadas 

em plataforma offshore (Figuras 2.2 e 3.3). 

 

 
 

Figura 3.3: Duto que possui características equivalentes as empregadas na simulação 
no MCNP (OLIVEIRA, 2009) 

 
 

3.1.4 SISTEMA COMPUTACIONAL 
 

 Os cálculos com o código MCNP5 na modelagem do sistema de transmissão 

da radiação gama foram realizadas num microcomputador tipo PC com processador 

Intel Pentium Dual (1,87 GHz) e memória de 4 Gbytes.  

 
3.2      METODOLOGIA 

 

 A partir dos padrões de comportamento dos perfis de contagens obtidos 

experimentalmente por MARINHO (2008) e OLIVEIRA (2009), diversos estudos 

preliminares foram realizados objetivando avaliar a potencialidade do código 

computacional MCNP5  para melhor avaliação qualitativa dos perfis de transmissão e a 

quantificação das incrustações. 

 Diversas variáveis e geometrias do sistema (Figuras 2.2, 3.1, 3.3 e 3.4)  foram 

avaliadas tendo como objetivo obter perfis de contagens que fossem representativos 

para determinados tipos de materiais empregados em dutos, tipos de fluidos e 

composição química da incrustação, utilizando o menor número de informações da 

planta de produção.  
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  Para atingir o sucesso do objetivo proposto neste trabalho foram realizadas as 

seguintes etapas: 

 
a) Avaliação das partes componentes do  sistema experimental, assim como das 

amostras de dutos utilizadas em plataformas de extração de petróleo; 

b) Desenvolvimento de modelagem preliminar de um Sistema de Transmissão Gama 

para dutos no MCNP5, sendo avaliados: 

(1) A composição química dos materiais dos dutos;  

(2) A influência da composição química das incrustações; 

(3) A  influência da espessura da parede do duto; 

(4) A influência do diâmetro do colimador na detecção e quantificação de 

incrustações;  

c) Aperfeiçoamento da modelagem preliminar; 

d) Avaliação da influência da variação da espessura da incrustação no perfil de 

transmissão para os fluidos de interesse através do MCNP5; 

e) Desenvolvimento de cálculos para quantificação das incrustações com deposição 

concêntrica e excêntrica; 

f) Desenvolvimento de cálculos para estimativa da geometria de deposição da 

incrustação empregando coordenadas cartesianas; 

g) Aplicação do estudo as medidas de transmissão experimentais realizadas em  

plataforma offshore; 

h) Desenvolvimento de um banco de dados para visualização dos resultados obtidos 

na dissertação. 

 

3.2.1 MODELAGEM PRELIMINAR DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO GAMA NO   
MCNP 

  

Esta etapa visou analisar a resposta do código MCNP em função das 

informações e resultados obtidos do sistema de transmissão gama experimental.  

 

No sistema proposto se está interessado na avaliação do perfil de transmissão 

da radiação através do sistema duto-incrustação-fluido, ou seja, a relação existente 

entre a intensidade de fótons que chegam ao detector e a intensidade de fótons 

emitidos pela fonte para cada ponto de medida. Assim, na geometria simulada 

considerou-se uma fonte de radiação e uma superfície detectora, ambas distas do duto 

como pode ser visto na Figura 3.4.  
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Figura 3.4: Geometria do duto simulada no MCNP5 
 

A fonte radioativa  que foi empregada nesta fase, é do tipo pontual com emissão 

isotrópica. A resposta da simulação foi obtida utilizando-se o comando de saída                   

“cartão de contagens” (tally card) F1:P5.  

O comando de saída também apresenta um erro relativo devido às contagens 

em cada faixa de energia do espectro. O número de histórias escolhido foi de 107 de 

forma a se obter uma boa estatística, que forneceu valores de erros relativos 

considerados como aceitáveis (R < 0,05) para energia de 662 keV (LANL, 2003).  

Na modelagem preliminar do sistema no MCNP uma fonte com diâmetro de 1,5 

mm  e um detector foram dispostos em passos de 5 mm, ao longo da seção transversal 

do duto.  

Desta forma, foi obtido simultaneamente o número de contagens para cada 

posição do detector, conforme Figura 3.5, sendo calculada a transmissão 

correspondente ao caminho da radiação para cada posição do sistema fonte-detector. 

Este recurso permitiu o desenvolvimento de um código computacional MCNP mais 

otimizado para o sistema de transmissão gama,  promovendo maior velocidade na 

execução das simulações. O fluido adotado, neste exemplo, foi o ar.  

                                                
5 A nomenclatura P refere-se ao tipo de partícula de interesse, neste caso são fótons (photons) 
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Figura 3.5: Perfil de transmissão de um duto contendo ar como fluido (diâmetro 
externo do duto 280 mm  e espessura da parede 9 mm) 

 
 

3.2.2 MATERIAIS PRESENTES NO SISTEMA DUTO, INCRUSTAÇÃO E FLUIDO  
  
 Visando realizar uma avaliação mais representativa e realística foram 

analisados os parâmetros das componentes do sistema duto-incrustação-fluido que 

pudessem influenciar no perfil de transmissão, como: material de composição do duto, 

espessura da parede do duto, composição química da incrustação e tipos de fluidos. 

 



Capítulo 3- Materiais e Métodos 
 

33 
 

3.2.2.1  MATERIAIS DE COMPOSIÇÃO DO DUTO 
 
Nos dutos de extração de petróleo a parede que está em contato direto com os 

fluidos transportados, está sujeita à corrosão, então para sua confecção são utilizados 

aços galvanizados como o AISI6 304, AISI 304L, AISI  316 e AISI 316L (Aços cromo-

niquel molibdênio) e também aços inoxidáveis como o Duplex, o Incolloy e o Inconel. 

(TECHNIP, 2011).   

Os tipos de aço citados apresentam composições químicas diferentes. Sendo 

assim, foi necessário realizar avaliação apenas da influência da composição química 

do material do duto.  As composições químicas para todos os tipos de aço sob estudo 

são mostradas nas Tabelas 3.2. Verificou-se que o elemento Ferro compõe mais do 

que 65 % da fração atômica total. Neste sentido, foram realizadas no MCNP 

simulações para dutos considerando a composição química equilavente a dos aços 

AISI 304, AISI 307, AISI 316 e ferro. Esta avaliação teve como objetivo verificar, 

através de simulações, a viabilidade em adotar como referência apenas o Ferro para 

material de composição do duto. 

 

Tabela 3.2: Composição Química do Aço AISI 304, 307 e 316 (WILLIAM et al., 2006) 

 
FRAÇÃO ATÕMICA DOS ELEMENTOS AÇOS 

Elemento AISI 304 AISI 307 AISI 316 
Cr 0,202087 0,181400 0,189823 

Fe 0,688268 0,650753 0,672594 

Mn 0,020133 0,020198 0,019962 
Mo - 0,014458 - 
Ni 0,089514 0,113436 0,098095 
Si - 0,019755 0,019524 

Massa Específica 
(g/cm3) 

7,92 7,92 7,92 

 
 
3.2.2.2   INFLUÊNCIA DA COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA .INCRUSTAÇÃO 

 

De acordo com análises químicas aproximadamente 61%, da composição 

química das incrustações é de sulfato de bário (CRUZ, 2002, GODOY, 2003), sendo 

este estudo utilizado. Tendo como referência este estudo, foi verificado se era 

representativo usar o sulfalto de bário como material de referência nas simulações. 

                                                
6 Iron Steel Institute e American – Norma americana que estabelece padrões para composição 
de aços 
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 Como é de interesse a interação da radiação com os elementos incrustantes, 

no MCNP foi adotado o vácuo como meio interno e externo ao duto sendo considerado 

apenas a incrustação e, portanto, sendo descartado o material da parede e do fluido. 

Neste estudo foi realizada a comparação da interação da radiação entre  dois 

modelos de incrustações. No primeiro apenas sulfato de bário. No segundo sulfato de 

bário e outros compostos, conforme Tabela 3.3. A espessura empregada para as 

modelagens, considerando os tipos de incrustação foi de 10 mm. A composição 

química em fração mássica para os materiais utilizados na modelagem das 

incrustações são representadas na Tabelas 3.3.  

 
Tabela 3.3: Composição química das incrustações (CRUZ, 2002, GODOY, 2003 ) 

 
FRAÇÃO MÁSSICA DOS ELEMENTOS DA INCRUSTAÇÃO 

Elemento BaSO4 
BaSO4, SrSO4, CaCO3, Fe2O3, 

SiO2 e Al2(SiO4)3 
Al - 0,003 
Ba 0,589 0,368 
C - 0,013 
Ca - 0,045 
Fe - 0,017 
O 0,274 0,331 
S 0,137 0,114 
Si - 0,034 
Sr - 0,075 

Massa Específica 
(g/cm3) 

2,62 2,62 

 
Também foi realizado um estudo das transmissões obtidas num duto cuja a 

parede é de aço e a incrustação contém além do sulfato de bário, os outros 

compostos. Estes resultados foram comparados com as transmissões obtidas num 

duto cujo material da parede é ferro e o material da incrustação é apenas sulfato de 

bário. Em seguida foi calculada a razão entre as transmissões obtidas para cada 

posição do detector. Esta análise tem como objetivo verificar se é consistente utilizar o 

ferro e o sulfato de bário como materiais de referência para a quantificação das 

incrustações. Para tanto utilizou 9 e 10 mm como a espessura da parede do duto e da 

incrustação respectivamente.  

 
3.2.2.3 DETERMINAÇÃO DOS FLUIDOS DE INTERESSE PARA A MODELAGEM 

A seguir descrevem-se os materiais selecionados para os fluidos de interesse 

de forma a se obter as informações necessárias para atender aos requisitos do código 

computacional MCNP.  
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As composições químicas  em fração mássica dos fluidos de interesse são 

apresentados na Tabela 3.4. Os materiais são: ar, água salgada (SALGADO, 2010, 

NIST, 2010) e óleo bruto. 

 

Tabela 3.4: Composição química em Fração Mássica dos Elementos para os Fluidos 

de Interesse (WILLIANS et al.,2006) 

 
FRAÇÃO MÁSSICA DOS ELEMENTOS PARA OS FLUIDOS DE INTERESSE 

ELEMENTO Ar Água Salgada (4%) Óleo 

Ar 0,012827 - - 

C 0,000124 - 0,850000 

Cl - 0,024265 - 

H - 0,107423 0,120000 

N 0,755268 - 0,010500 

Na - 0,015735 - 

O 0,231781 0,852577 0,007750 

S - - 0,030250 

Massa específica 
(g/cm3) 0,001205 1,047 0,973 

 

No caso do petróleo, basicamente, sua composição é geralmente constante 

tendo uma  faixa estreita de variação para cada elemento (SPEIGHT, 2011): carbono, 

83.5 ±1,0 %; hidrogênio, 10.5 ±0,5 %; nitrogênio, 0.5 ±0.2 %; oxigênio, 1.0 ± 0.5 %; 

enxofre, 5.0 ± 0.5 %; metais (níquel e vanádio), < 1000 ppm. 

 

3.2.3 INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DO DUTO NO PERFIL DE TRANSMISSÃO  
 

Nesta etapa foram realizadas simulações no MCNP visando avaliar a influência 

da espessura do duto no comportamento do perfil de transmissão. O sistema duto-

incrustação-fluido é não-homogêneo e a parede do duto dentre estes componentes 

apresenta maior massa específica. 

 A parede é aproximadamente 3, 7,6 e 8,8 vezes mais densa que a incrustação, 

água do mar e o óleo, respectivamente.  

 A intensidade da radiação transmitida é fortemente dependente da massa 

específica e espessura do material. Assim, buscou-se nesta avaliação identificar de 

forma quantitativa o nível de influência de pequenas variações na espessura da 

parede do duto no perfil de transmissão.  
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 Desse modo, foram realizadas duas avaliações quanto a influência da 

espessura da parede no perfil de transmissão. Na primeira foi mantido o raio externo 

do duto fixo e variou-se o raio externo em passos de 1mm. Na segunda foi mantido o 

raio interno do duto fixo e variou-se o raio interno em passos de 1mm.  

A Tabela 3.7 apresenta resumidamente os parâmetros adotados na simulação 

para um duto sem incrustação. 

 
Tabela 3.7: Parâmetros do duto utilizados na simulação para avaliação da espessura 

da parede no perfil de transmissão, sem incrustação 

Parâmetro 
Faixa de variação do 

parâmetro (mm) 
Fluidos 

Raio  interno 131 a 122 
Ar, Água Salgada em 4% e 

Óleo 

Raio externo 140 a 149 
Ar, Água Salgada em 4% e 

Óleo 

 
  Em seguida, visando avaliar a influência da incrustação no perfil de 

transmissão foi simulado um duto de diâmetro externo de 280 mm, com 9 mm de 

espessura de parede com incrustação de deposição concêntrica de 10 mm de 

espessura. Esta simulação foi repetida para os fluidos ar, água salgada em 4 % e óleo. 

 
3.2.4 GEOMETRIA DA FONTE  

 

Foi realizado um estudo sobre a influência da geometria da fonte no perfil de 

transmissão em duas abordagens no MCNP. A primeira seria o emprego de uma fonte 

em que os fótons partem de um único ponto e na mesma direção. A segunda, mais 

consistente com feixe colimado, considera que os fótons emergem uniformemente de 

uma determinada área, mas sempre na mesma direção.  

Nas duas abordagens foram alteradas a geometrias da fonte, sendo mantidas 

as dimensões e características dos materiais componentes do duto. Foram 

comparados os perfis de transmissão do sistema para uma fonte pontual com uma 

fonte monodirecional e colimada em 5 mm.  

Buscou-se verificar a influência da geometria da fonte na detecção das 

espessuras de interesse, assim como verificar se há ganho nos valores 

correspondentes a transmissão na perfilagem do duto.  

Nesta avaliação considerou-se o duto vazio. Na simulação, o material do duto 

empregado foi o ferro e o da incrustação foi sulfato de bário. A espessura da 

incrustação utilizada foi de  10 mm. Em seguida, buscou-se avaliar a influência da 

colimação na detecção e na quantificação do caminho das incrustações.  
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Foram consideradas colimações de 10 mm, 5 mm e 2,5 mm. Foram mantidas as 

dimensões e características dos materiais componentes do duto e da incrustação. Esta 

avaliação considerou o duto vazio. 

 

3.2.5 MODELAGEM PARA O CÁLCULO DA ESPESSURA DAS INCRUSTAÇÕES  
 

Neste estudo, após avaliações realizadas dos itens 3.2.1 a 3.2.5, utilizou-se como 

referências para a modelagem no MCNP as apresentadas na Figura 3.6,  as 

características dos materiais da Tabela 3.8, e ainda: 

(1) O ar para simular ausência de fluido no interior do duto;   

(2) A água salgada com 4% de fração mássica de cloreto de sódio (NaCl) para 

simular a salinidade média dos mares mundiais (SALGADO, 2010);  

(3) O petróleo foi representando pela composição química (C5H10), visto que  97% 

de seus elementos podem ser representados por um hidrocarboneto 

(SPHEIGHT, 2004); 

(4) A  incrustação foi representada por BaSO4 (sulfato de bário);  

(5) O Ferro como material de composição  do duto; 

(6) Um duto com raio externo de 280 mm de diâmetro e 9 mm de espessura de 

parede (MARINHO et al.,2008, OLIVEIRA, 2009). 

 

 

Figura 3.6: Modelagem do duto aperfeiçoada 

280 mm 
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Tabela 3.8 : Características dos materiais  

Material Massa 
específica(g/cm3)7 

Coeficiente de 
Atenuação Linear de 
massa (cm2/g) para 
energia de 662 keV 8 

Coeficiente de 
Atenuação Linear 

para energia                       
de 662 keV (cm-1)9 

Ar 0,001205 0,077 9,30· E-05 

Água 4% 1,047 0,086 0,090 

Óleo  0,896 0,097 0,081 

Incrustação 2,620 0,073 0,190 

Ferro 7,920 0,074 0,578 

    

Os modelos utilizados para incrustações com deposição concêntrica 

considerando os fluidos de interesse são mostrados na Figura 3.7. No MCNP foram 

obtidos os perfis de transmissão para os dutos contendo incrustação, cujo  incremento 

para cada modelo foi convencionado em passos de 10 mm  até o fechamento do duto,.  

 

 

 

Figura 3.7: Modelos de deposição concêntrica para os fluidos ar, água e óleo 

Onde: 

REXT : raio Externo do duto; RINT  : raio Interno do duto; XFLUIDO : espessura do fluido 

 

Também foram simulados no MCNP dutos com deposição excêntrica, onde  

foram obtidos os perfis de transmissão. O incremento da espessura da incrustação foi 

variada em passos de 20 mm até fechamento do duto, para cada modelo.  

                                                
7 WILLIANS et al.,2006 
8 Disponível online: http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html 
9 Disponível online: http://physics.nist.gov/PhysRefData/Xcom/html/xcom1.html 
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Os modelos utilizados para este tipo de deposição e considerando os fluidos de 

interesse são mostrados na Figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: Modelos de deposição excêntrica para os fluidos ar, água e óleo 

 

3.2.6 CAMINHO  DA INCRUSTAÇÃO  COM DEPOSIÇÃO CONCÊNTRICA 
 

A Figura 3.9 representa a disposição do sistema fonte detector com a indição 

das referências utilizadas para o cálculo do caminho da incrustação. 

 

 

 

Figura 3.9: Seção transversal do duto mostrando as das referências utilizadas para o 

cálculo do caminho da incrustação. 
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Onde: 

REXT : raio Externo do duto; RINT  : raio Interno do duto; H passoi : altura do passo de 

varredura do sistema fonte-detector determinado pelo raio de colimação da fonte; 

CD : caminho da parede do duto para a posição i da fonte;CINC : caminho da 

incrustação para a posição i da fonte; CFLUIDO : caminho do fluido para a posição i 

da fonte; CI: caminho na incrustação e fluido. 

 

O duto pode ser representado por sistema absorvedor composto de n camadas 

de materiais com diferentes espessuras e coeficientes de atenuação. A intensidade I 

de um feixe monoenergético de radiação γ transmitido pode ser estimado pela equação 

3.1. E �  EF ·  /� � Hdefgh a`� HijeOdgh ab�  HOPklemfnçãgh acqr�                 Equação 3.1 

 

Onde :   

I : feixe transmitido; Es: Feixe incidente; n: camadas de diferentes materiais 

absorvedores; µ: coeficiente de atenuação para os diferentes materiais absorvedores 

(cm-1); C: caminho (duto - D, fluido - F e incrustação - INC ) que a radiação irá 

atravessar para os diferentes materiais absorvedores (cm). 

 

As etapas do procedimento empregado para a determinação do caminho da 

incrustação para cada posição i do sistema fonte-detector são mostradas a seguir, 

cujos parâmetros são apresentados na Figura 3.9. 

 

a) Etapa 1- Cálculo do caminho na parede do duto  

O caminho que a radiação irá atravessar na parede do duto para cada posição i do 

sistema fonte detector, pode ser determinado por relação trigonométricas pela equação 

3.2 

�t_ � uvw^�Ix� � � 1
00-_� y  � vw^_zx� � � 1
00-_� y{ · 2            Equação 3.2 

 
b) Etapa 2 - Cálculo do caminho no fluido no interior do duto 

 

 Assim, a Equação 3.3 representa o caminho na incrustação e no fluido, dado por  

CI.  

 

                                  �} � vw^_zx� � � 1
00-_� y · 2                                    Equação 3.3 

 



Capítulo 3- Materiais e Métodos 
 

41 
 

 Então, o caminho no fluido para cada posição i do sistema fonte-detector pode 

ser determinado pela Equação 3.4. 

                                              �~ � � �}  �  �}�a  �                                         Equação 3.4 
 

Substituindo 3.3 e 3.4 em 3.2 , o caminho da incrustação foi determinado por: 

 

                                   �}�a = 
��� ��� H` ·r` �Hb ·rc� Hcqr�Hb                          Equação 3.5 

 

Sendo  � �  E/ E-, que pode ser obtido através de medidas experimentais ou por 

simulação no MCNP. 

 

 O  valor da espessura pode ser encontrado a partir de informações conhecidas 

do sistema como caminho da incrustação, raio interno e externo do duto e altura do 

passo que é dependente do raio de colimação da fonte. A Figura 3.10 ilustra a seção 

transversal com os diferentes caminhos na incrustação e a espessura (linha azul) para 

cada posição do sistema fonte-detector. 

 

 

Figura 3.10: Seção transversal do duto para determinação da espessura da 

incrustação. 
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Onde : RINT  : raio Interno do duto; CINC i/2: metade do caminho da incrustação para a 

posição i da fonte e do detector 

 

 Analisando a Figura 3.10, verifica-se que com exceção da posição central do 

duto a espessura possui valor diferente do caminho, logo se faz necessário calcular a 

espessura da incrustação. 

  

3.2.7 ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO COM DEPOSIÇÃO CONCÊNTRICA 
 

 Na Figura 3.11 são apresentadas as relações utilizadas para o cálculo da 

espessura da incrustação com deposição concêntrica, onde o segmento AB representa 

a espessura da incrustação para uma determinada posição do sistema fonte-detector. 

 

  
 

 
Figura 3.11: Representação do cálculo da espessura da incrustação para desposição 

concêntrica 

 

Onde:   
h : altura do passo para a posição i do sistema fonte-detector; CD : Corda para a 
posição i do sistema fonte-detector; R : Raio interno do duto; AD: Caminho da 
incrustação para a posição i do sistema fonte-detector; AB: Espessura da incrustação 
para a posição i do sistema fonte-detector 
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 O ponto A no plano cartesiano pode ser representado por duas coordenadas 

que foram denominadas de ]� e �� . A coordenada �� representa a altura do passo (h), 

ou seja, o deslocamento do sistema fonte-detector. Deste modo, a coordenada ]� foi 

obtida para cada posição i do detector da seguinte forma: 

 

 ]� � �-�3
 ��2  – ��                                        Equação 3.6 

 
 Considerando o segmento AD é o caminho da incrustação para a posição i do 

sistema fonte-detector, tem-se que: 

 
a%��� at� � √^� � ��                                     Equação 3.7 

 

 Conhecendo o ponto A, pode-se estimar as coordenadas do ponto B  por um 

sistema. Analisando a Figura 3.13, sabe-se que : 

 �� � $ · ]� �  �                                                   Equação 3.8 

  

 Tomando como referência o centro da circunferência, temos $ é coeficiente 

angular da reta AB, daí a coordenada ]��� foi obtida através de um sistema contendo 

as seguintes variáveis: 

 

�^� � ]�� � ���     �1��� �  $ · ]�              �2�� 
 

 
     Substituindo (2) em (1) , tem-se que : 

 

]� � w ��� �� S��                                            Equação 3.9 

 

Conhecendo todas as coordenadas relacionadas a espessura da incrustação 

para a posição i do detector o segmento AB,  foi obtido através da equação: 

 

�	 � ��]� � ]�� � � ��� � ��� �                                Equação 3.10 
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Para determinadas posições do sistema fonte-detector as cordas CD e OA não 

irão se interceptar, Figura 3.12, na circunferência limite que define a espessura da 

incrustação. Neste sentido, observa-se que o segmento PD não representa a 

espessura da incrustação, e sim uma parte do caminho na incrustação. Logo, leva à 

interpretação errada da espessura da incrustação para estas posições do detector. Isto 

irá ocorrer toda vez que o ponto de intersecção estiver localizado na região da 

incrustação, ou seja, quando o feixe de radiação atravessar apenas as paredes do duto 

e da incrustação.  

 
 

Figura 3.12: Representação dos pontos onde não há intersecção das cordas do 
caminho e do Raio Interno do duto para uma determinada posição do sistema fonte-
detector. 
  

3.2.8 CAMINHO DA INCRUSTAÇÃO COM DEPOSIÇÃO  EXCÊNTRICA 
 

 No MCNP para simulação da deposição excêntrica fundamentou-se na 

construção da  intersecção de duas circunferências com raios distintos conforme 

mostrado na Figura 3.13. O raio da circunferência 1 corresponde ao raio interno do 

duto. A circunferência 2 está deslocada em relação ao centro da circunferência 1 de 

uma distância determinada, onde este deslocamento se deu em passos de 20 mm até 

o fechamento do duto. A cada deslocamento foi realizado o levantamento do perfil de 
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transmissão e os cálculos do caminho da incrustação para cada posição do sistema 

fonte-detector.  

 

 
Figura 3.13:  Representação da construção da incrustação na forma de deposição  
excêntrica no MCNP. 
 

Esta modelagem foi realizada visando verificar se os valores simulados, obtidos 

através da Equação 3.5 para esta geometria de deposição, são compatíveis com os 

valores calculados obtidos a partir da análise da  Figura 3.14. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.14: Cálculo do caminho da incrustação em dutos com deposição excêntrica  



Capítulo 3- Materiais e Métodos 
 

46 
 

 
Onde : 

 

d: deslocamento da lúnula (que determinará a espessura máxima da incrustação); h: 

altura do passo para a posição i do sistema fonte-detector; R1 : Raio interno do duto; 

R2: Raio interno da circunferência que limita a incrustação; C1 : Metade do caminho no 

fluido - CFLUIDO/2; C2 : Metade do caminho na incrustação-CINC/2; C3 : Metade da corda 

referente ao diâmetro interno do duto para a posição i do sistema fonte-detector  

 

 
Na  Figura 3.14 temos que : 
 
 

 �� � ��� � ^��               Equação 3.11 
 

 

 
 Logo,  

�� � w^�� �  �����%�                                   Equação 3.12 

 
 

 
e 

                                                         �� � w^�� � ������% � 3� �                       Equação 3.13 

 
 

 
 
Deste modo C2  pode ser obtido por : 

 
 �� � ����  �� �                                                Equação 3.14 

 
 

 
Considerando simetria, o caminho na incrustação pode ser obtido por: 
 

 �}�a � ��� � · 2                                              Equação 3.15 
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3.2.9 ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO COM DEPOSIÇÃO EXCÊNTRICA 

 

 A partir do conhecimento do caminho da incrustação obtido na Equação 3.15, a 

espessura da incrustação excêntrica pode ser obtida, a partir das relações mostradas 

na Figura 3.15. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Figura 3.15: Representação entre as cordas do caminho e da espessura para o duto 

para uma determinada posição do detector 

 

Onde:   

h : altura do passo para a posição i do sistema fonte-detector; CD : Corda para a 
posição i do sistema fonte-detector; R : Raio interno do duto; AD: Caminho da 
incrustação para a posição i do sistema fonte-detector; AB: Espessura da incrustação 
para a posição i do sistema fonte-detector 
 
 O ponto A no plano cartesiano pode ser representado por duas coordenadas 

que foram denominadas de ]� e �� . A coordenada �� representa a altura do passo (h), 

ou seja, o deslocamento do sistema fonte-detector. Deste modo, a coordenada ]� foi 

obtida para cada posição i do detector da seguinte forma: 

 

 ]� � �-�3
 ��2  – ��                                      Equação 3.16 



Capítulo 3- Materiais e Métodos 
 

48 
 

 
 Considerando que segmento AD é o caminho da incrustação para a posição i 

do sistema fonte-detector, tem-se que: 

 
a%��� at� � √^� � ��                                   Equação 3.17 

  

 Tomando como referência o centro da circunferência, temos $ é coeficiente 

angular da reta AB, daí a coordenada ]��� foi obtida de forma equivalente a seção 

3.2.7: 

]� � w ��� �� S��                             Equação 3.18 

 

Da mesma forma, conhecendo todas as coordenadas relacionadas a espessura 

da incrustação para a posição i do detector o segmento AB,  foi obtido através da 

equação: 

 

�	 � ��]� � ]�� � � ��� � ��� �                                 Equação 3.19 

 
    

 Tendo em vista que haverão posições onde a corda CD não irá interceptar a 

corda OA na região limite da incrustação, será estimado para estas posições o 

máximo valor de espessura detectado na posição i do sistema fonte-detector.  

 

3.2.10 RECONSTRUÇÃO DA IMAGEM DA SEÇÃO TRANSVERSAL DO DUTO COM 
INCRUSTAÇÃO 

 
  

 A seção transversal do duto contendo a incrustação foi realizada tomando 

como referência as coordenadas do plano cartesiano. Foi considerada uma 

circunferência com centro no ponto (0,0) do plano. O lugar geométrico de todos os 

pontos (x,y) deste plano estão localizados à mesma distância r do centro, conforme 

mostra a Figura 3.16. 
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Figura 3.16: Representação da reconstrução da imagem do duto 

 

Onde:  REXT - Raio externo do duto; RINT: Raio interno do duto 

 

 A reconstrução da seção transversal da incrustação se dá pela plotagem dos 

pontos�]_ , �_). Os pontos �_ foram deteminados pela posição do sistema fonte detector 

no eixo nas ordenadas. Os pontos ]_  foram obtidos a partir da seguinte equação: 

 ]_ � as�t�r` � � acqr �                                       Equação 3.20 

 

  

 A partir da Equação 3.20 aplicada a incrustação, foi possível estimar a vista 

frontal da deposição da incrustação para os casos simulados. Estes resultados estão 

disponíveis nos ANEXOS B e C. 
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3.2.11 QUANTIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO 

 

Na quantificação da espessura das incrustações, os resultados das medidas de 

transmissão obtidos nas simulações foram aplicados as equações analíticas para a 

determinação do caminho da incrustação. A quantificação foi realizada para uma faixa 

de espessuras convencionadas, para cada tipo de fluido e deposição da incrustação 

(excêntrica e concêntrica). Estes resultados foram comparados com os valores 

calculados, cujas variáveis são conhecidas. Os desvios relativos obtidos para cada 

posição do sistema fonte-detector foram calculados e classificados numa faixa de 

valores. 

 
3.2.12 EMPREGO DO ESTUDO EM MEDIDAS EXPERIMENTAIS  

 

O estudo realizado foi aplicado na determinação de espessura de incrustações 

de dutos localizados em plataformas offshore. As medidas experimentais foram 

aplicadas as equações analíticas desenvolvidas e obtida a estimativa da espessura da 

incrustação para cada posição do detector. Também foi simulado no MCNP um duto 

com características equivalentes ao empregado na plataforma. Então, foi comparado 

os perfis de transmissão simulado com o experimental. Além disso, também foram 

disponibilizados  gráficos de modo a permitir uma estimativa do nível da incrustação do 

duto. Na Figura 3.17 é apresentado um resumo da aplicação do estudo para avaliação 

da espessura da incrustação. 

 

 
 

Figura 3.17: Resumo da aplicação do estudo para avaliação da espessura das 

incrustações em medidas experimentais realizadas em plataforma offshore
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CAPÍTULO 4 - RESULTADOS 

 
 

 Seguindo as etapas descritas na metodologia serão apresentados os resultados 

referentes ao estudo acerca das variáveis e parâmetros identificados no sistema de 

transmissão da radiação gama na perfilagem de dutos. Estes resultados deram origem 

à modelagem adotada para realização do banco de dados.  

 

4.1. AVALIAÇÃO DOS MATERIAIS DO SISTEMA DUTO, INCRUSTAÇÃO E FLUIDO 
 
 

4.1.1. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DOS MATERIAIS DO DUTO 
 
A Figura 4.1 apresenta a resposta da simulação dos dutos considerando os 

aços AISI 304, AISI 307, AISI 316 e ferro puro, conforme descrito na seção 3.2.2.1. 

Observou-se, Figura 4.1, que o perfil de transmissão para os materiais escolhidos 

apresentam comportamento equivalentes.  

 

 

 

Figura 4.1: Gráfico comparativo entre os perfis de transmissão para cada tipo de 

material da parede do duto. 

 
Visando obter uma avaliação quantitativa acerca dos desvios entre as 

transmissões, foi calculada a razão entre a transmissão do tipo de aço sob análise e o 

ferro para cada posição do detector. A Figura 4.2 mostra os resultados até a metade do 

duto, pois nesta avaliação foi considerada simetria. 
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Figura 4.2: Gráfico comparativo entre a razão das transmissões entre materiais de 

interesse para cada posição do detector para metade do duto. 

  
 Os resultados mostram que para 97 % das razões calculadas o desvio entre  

as transmissões do Ferro e os aços são inferiores a 5 %. Isto deve-se ao fato do ferro 

compor, aproximadamente, não menos que 65 % da fração mássica dos aços 

analisados. Além disso, os demais elementos químicos presentes nos aços analisados 

apresentam número atômico muito próximos, o que geralmente implica em 

coeficientes de atenuação linear semelhantes. Na posição 5 o desvio foi superior a 

5%,  pois representa a região onde o feixe percorre um maior caminho no duto, 

consequentemente diminuindo o número de contagens o que implica num maior erro 

relativo. Verifica-se que para posições superiores a 5 a razão entre as transmissões se 

aproxima da unidade, visto que a influência do caminho na parede do duto vai 

diminuindo e a do fluido vai aumentando. Isto também contribui para um aumento do 

número de contagens porque o ar apresenta massa específica muito inferior ao duto, 

desta forma diminuindo o desvio relativo. Diante do exposto é consistente utilizar o 

Ferro como material de referência para a parede dos dutos, empregados na simulação 

por MCNP,em substituição ao aço AISI 304, AISI 307 e AISI 316. 

Dentre os tipos de aço analisados as razões entre as transmissões não 

apresentaram desvios superiores 0,6 %, logo não há diferença significativa entre as 

transmissões dos aços AISI 304, AISI 307 e AISI 316. Isto é devido à composição 

química similar, deste modo apresentando elementos que possuem coeficientes de 

atenuação linear muito próximos. 
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4.1.2. COMPOSIÇÃO QUÍMICA DA INCRUSTAÇÃO 
 

Na Figura 4.3 observa-se um comportamento equivalente entre o modelo de 

incrustação que apresenta apenas BaSO4, quando comparado ao segundo modelo que 

considera o BaSO4 somado a outros compostos, conforme descrito na seção 3.2.2.2.  

 

Figura 4.3: Gráfico comparativo entre os perfis de transmissão para cada tipo de 

incrustação.  

Na Figura 4.4 observa-se que para 100% dos resultados, a razão entre as 

transmissões não apresentaram desvios maiores que 1 %. Alguns dos elementos 

químicos presentes no primeiro modelo também são recorrentes no segundo. Neste 

sentido, os elementos bário (56Ba), enxofre (16S) e oxigênio (8O) representam 81 % do 

total da fração mássica do segundo modelo. Os elementos químicos do segundo 

modelo possuem número atômico próximo ao elementos do primeiro, o que implica em 

coeficientes de atenuação linear semelhantes. Isto pode justificar que 96 % dos 

resultados apresentem desvios inferiores a 1%. 

 

Figura 4.4: Razão da transmissão entre os dois modelos de incrustação (para metade 

do duto). 
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Como descrito na seção 3.2.2.2, também foi verificada a razão da transmissão 

entre os dois modelos de incrustação considerando o material da parede ferro e aço, 

respectivamente, conforme apresentado na Figura 4.5. 
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Figura 4.5: Perfil de transmissão entre os dois modelos de incrustação considerando o 

material da parede ferro e aço, respectivamente (espessura da parede  e da 

incrustação : 9 mm  e 10 mm respectivamente). 

 

 Para a Figura 4.5, foi calculada a razão entre as transmissões para cada 

posição do detector. Verificou-se que para 100% dos resultados a razão entre as 

transmissões não apresentaram desvios superiores a 1 %, ou seja, não houve 

diferença significativa entre os dois modelos. Diante dos resultados apresentados será 

utilizado o sulfato de bário (BaSO4) como material de referência para a modelagem 

das incrustações nos dutos empregados na simulação por  MCNP, assim como o ferro 

como o material da parede. 

 

4.1.3. TIPO DE FLUIDO  
 

Nesta fase, verificou-se qual o padrão de comportamento do perfil de 

transmissão do duto contendo apenas os fluidos de interesse, conforme descrito no 

seção 3.2.2.3. A Figura 4.5 mostra o perfil de transmissão de um duto vazio sem 

incrustação. Foi empregado para o levantamento do perfil um duto cuja a composição 

quimíca adotada para a parede foi o ferro, conforme seção 3.2.2.1, considerando o 

fluido ar.  
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Figura 4.6: Perfil de transmissão de um duto vazio sem incrustação  

 

Analisando o perfil, Figura 4.6, percebe-se que ocorre uma queda significativa 

da transmissão comparada à medida realizada fora do duto, esta queda é devida a 

entrada do feixe na parede do duto. Na região que compreende a parede do duto, 

verificou-se que a posição 270 tem menor contagem que a posição 275. Isto significa 

que o feixe percorre um caminho maior dentro da parede, por isso deve estar mais 

próximo da tangente do diâmetro interno do duto. A partir dos pontos de menor 

atenuação (vale10), pode - se estimar o diâmetro interno do duto, que neste caso seria 

de 260 mm. O valor nominal  é de 262 mm resultando num desvio de 0,8 %. 

Na Figura 4.7 têm-se os perfis de dutos contendo água salgada e óleo, sem 

incrustação.  

 

Figura 4.7: Comparação entre os perfis de transmissão de um duto sem incrustação 

contendo água salgada e óleo  

 

                                                
10Região no perfil correspondente a um ponto de baixo valor de transmissão comparado aos  pontos adjacentes. 
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O padrão de comportamento entre os perfis, Figura 4.7, é similar pois os fluidos  

apresentam valores de massa específica próximos (água salgada – 1.05 g/cm3 e óleo – 

0.97 g/cm3). Verifica-se que a transmissão na água salgada é inferior ao óleo, pois sua 

massa específica é superior. O diâmetro interno do duto também pode ser identificado 

no valor de 260 mm, resultando num desvio de 0,8 % em relação ao valor nominal. 

 
4.2. INFLUÊNCIA DA ESPESSURA DA PAREDE DO DUTO 

 

4.2.1.  VARIAÇÃO DO RAIO INTERNO 
  
Nesta fase foi analisada a influência da espessura da parede do duto no perfil 

de transmissão considerando ar, água salgada e óleo. As condições para análise estão 

descritas na seção 3.2.3. Visando avaliar a influência da espessura da parede foi 

mantido o raio externo do duto fixo e diminuído o raio interno em passos de 1 mm, 

desta forma têm-se diferentes espessuras de parede com diminuição do diâmetro 

interno do duto.  

 
4.2.1.1. FLUIDO: AR 

 
A Figura 4.8 apresenta os resultados da influência da espessura no perfil de um 

duto vazio sem incrustação. 

 

 
Figura 4.8: Comparação entre os perfis de transmissão de um duto vazio sem 
incrustação para espessuras de parede entre 9 a 18 mm. 

 

Verificou-se através do perfil que para espessuras entre 9 a 18 mm a detecção 
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relação ao valor nominal. Para as espessuras de 9 a 14 mm a detecção do diâmetro 

interno se deu em 260 mm. Já para espessuras de 15 a 18 mm a detecção do 

diâmetro interno foi de 250 mm. A estimativa do diâmetro interno do duto obtido através 

do perfil apresentou desvios inferiores a  5 %, conforme mostrado na Tabela 4.1.  

 
Tabela 4.1: Desvios encontrados para o diâmetro interno para cada espessura de 

parede para o duto contendo os fluidos ar, água salgada 4% e óleo, sem 
incrustação. 

Espessura 
(mm) 

Φnominal 
(mm) 

Φmedido  pelo perfil MCNP (mm) Desvio  
Ar Água  Óleo Ar Água  Óleo 

9 262 260 260 260 1% 1% 1% 
10 260 260 260 260 0% 0% 0% 
11 258 260 260 260 1% 1% 1% 
12 256 260 260 260 2% 2% 2% 
13 254 260 260 260 2% 2% 2% 
14 252 260 260 260 3% 3% 3% 
15 250 250 250 250 0% 0% 0% 
16 248 250 250 250 1% 1% 1% 
17 246 250 250 250 2% 2% 2% 
18 244 250 250 250 

2% 2% 2% 

  

4.2.1.2. FLUIDO:ÁGUA SALGADA EM 4% 

Neste tópico são apresentados os resultados da influência da espessura no 

perfil de um duto com água salgada em 4 % sem incrustação. Na Figura 4.9 são 

apresentados os resultados para espessuras entre 9 e 18 mm. 

 
 

Figura 4.9: Comparação entre os perfis de transmissão de um duto com água salgada 
4 % sem incrustação para espessuras de parede entre 9 e 18 mm. 
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 Comparando a Figura 4.8 com a 4.9, foi observado que a atenuação no ar pode 

ser desprezada, deste modo a influência no comportamento do perfil de transmissão se 

dará pelos outros materiais componentes no sistema. O mesmo não foi observado 

quando o fluido é água. Verifica-se que a cada incremento de 1 mm na espessura da 

parede, além da redução das transmissões há uma mudança significativa na forma do 

perfil. Tomando como exemplo as posições 40 (início do duto)  e 140 (centro do duto) 

verifica-se que a diferença entre as transmissões no perfil vão diminuindo a cada 

incremento de 1 mm espessura.  

O caminho percorrido pelo feixe na parede é maior na posição 40 do que na 

140. No entanto, o caminho percorrido pelo feixe na água é menor na posição 40 do 

que na 140. Como a transmissão na água não pode ser desprezada, verifica-se que 

para esta posição, espessuras entre 9 e 13 mm, a  transmissão ainda é maior do que 

na posição central. A partir da espessura de 13 mm verifica-se uma maior redução da 

transmissão para esta posição comparada a posição 140, pois a partir deste valor o 

caminho na parede passa a ter maior peso.  

Para espessuras entre 9 a 18 mm a detecção do diâmetro externo do duto se 

deu em 270 mm apresentando um desvio de 3,6% em relação ao valor nominal. Para 

as espessuras de 9 a 14 mm a detecção do diâmetro interno se deu em 260 mm.  

 Já para espessuras de 15 a 18 mm a detecção do diâmetro interno se deu em 

250 mm. A estimativa do diâmetro interno do duto obtido através do perfil apresentou 

desvio de 5 %, conforme mostrado na Tabela 4.1. 

 Analisando os perfis da Figura 4.8 foi observado que não há uma relação linear 

entre a espessura da parede e as transmissões calculadas pelo MCNP. 

 

4.2.1.3. FLUIDO: ÓLEO 

 

Neste tópico são apresentados os resultados da influência da espessura no 

perfil de um duto com óleo sem incrustação. Na Figura 4.10 são apresentados os 

resultados para espessuras entre 9 e 18mm. 

Comparando a Figura 4.8 com 4.10, foi observado que a atenuação no ar pode 

ser desprezada, deste modo a influência no comportamento do perfil de transmissão se 

dará pelos outros materiais componentes no sistema. No entanto, o mesmo não foi 

observado quando o fluido é óleo. Verifica-se que a cada incremento de 1 mm na 

espessura da parede, além da redução das transmissões há uma mudança significativa 

na forma do perfil.  
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A explicação para as diferenças de transmissão encontradas para as posições 

40 e 140, por exemplo, seguem as mesmas considerações discutidas para o fluido 

água salgada. 

 

 
 

Figura 4.10 :Comparação entre os perfis de transmissão de um duto com óleo sem 

incrustação para espessuras de parede entre 9 e 18 mm. 

 
 O comportamento do perfil foi similar ao encontrado para água salgada, 

diferenciando-se apenas nos valores de transmissão. Os resultados das transmissões 

através do duto contendo óleo são maiores do que na presença de água salgada, 

devido sua menor massa específica (0,973 g/cm3).Os desvios encontrados para 

detecção do diâmetro externo e interno foram equivalentes ao fluido ar e água salgada.  

Verificou-se através do perfil que para espessuras entre 9 e 18 mm a detecção 

do diâmetro externo do duto se deu em 270 mm apresentando um desvio relativo de 

3,6% em relação ao valor real. Para as espessuras de 9 a 14 mm a detecção do 

diâmetro interno se deu em 260 mm. Já para espessuras de 15 a 18 mm a detecção do 

diâmetro interno se deu em 250 mm. A estimativa do diâmetro interno do duto obtido 

através do perfil apresentou desvio em torno de  5 %, conforme mostrado na Tabela 

4.1.  
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4.2.2. VARIAÇÃO DO RAIO EXTERNO 

 

Nesta fase foram realizados simulações para diâmetros externos variando entre 

280 a 298 mm conforme citado na seção  3.2.3.  

 

4.2.2.1. FLUIDO:AR 

 

Na Figura 4.11 são apresentados os perfis correspondentes a variação da 

diâmetro externo do duto entre 280 a 298 mm, tendo como fluido ar.  

Foi verificado que as transmissões nas regiões localizadas na entrada do duto 

apresentam valores diferentes, Figura 4.11, visto que cada espessura irá implicar em 

caminhos diferentes na parede do duto, ou seja, quanto maior o caminho maior será a 

atenuação sofrida pelo feixe.  

A detecção do diâmetro externo através do perfil é bem definida, Figura 4.11. O 

desvio entre o valor nominal e as estimativas encontradas no perfil foram inferiores a    

5 %, como pode ser visto na Tabela 4.2. 

  

Tabela 4.2: Desvios encontrados para o diâmetro externo para cada espessura de 

parede do duto contendo os fluidos ar, água salgada 4% e óleo, sem 

incrustação. 

 
Diâmetro 
Externo  

(mm) 

Φinterno 

nominal 
(mm) 

Φmedido pelo perfil no MCNP (mm)   Desvio Absoluto 
Ar Água  Óleo Ar Água  Óleo 

280 262 260 260 260 1% 1% 1% 
282 260 260 260 260 0% 0% 0% 
284 258 260 260 260 1% 1% 1% 
286 256 260 260 260 2% 2% 2% 
288 254 260 260 260 2% 2% 2% 
290 252 260 260 260 3% 3% 3% 
292 250 250 250 250 0% 0% 0% 
294 248 250 250 250 1% 1% 1% 
296 246 250 250 250 2% 2% 2% 
298 244 250 250 250 

2% 2% 2% 
 

 A detecção do diâmetro interno do duto foi a mesma para todas as posições do 

detector. Isto é justificado pelo fato do diâmetro interno não ter sido alterado nas 

simulações. Em todos os casos, esta foi a posição que apresentou menor transmissão 

(vale), como pode também ser identificado na Figura 4.11.  
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Figura 4.11: Comparação entre os perfis de transmissão para dutos com diâmetro 

externo variando entre 280 e 298 mm e diâmetro interno fixo-Fluido Ar sem 

incrustação  

 
O diâmetro interno é de 262 mm e o valor medido pelo perfil foi de 270 mm, 

logo o desvio relativo para todos os casos foi de 3,1 %. Foi verificado que as 

transmissões são diferentes nesta posição para cada incremento de 1 mm de 

espessura.  

 
 

4.2.2.2. FLUIDO: ÁGUA SALGADA EM 4% 

 

Na Figura 4.12 são apresentados os perfis correspondentes a variação do 

diâmetro externo do duto entre 280 a 288 mm e diâmetro interno fixo tendo como fluido 

água salgada em 4%. 

Verificou-se na Figura 4.11 que a estimativa do diâmetro interno através do 

perfil se deu em 270 mm (posições 20 e 290) mantendo desvio relativo em 3,1 % em 

relação ao valor nominal (262 mm).  Na Tabela 4.2 são apresentados os desvios 

relativos encontrados do diâmetro externo para cada espessura de parede. 
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Figura 4.12: Comparação entre os perfis de transmissão para variação do diâmetro 

externo entre 280 e 298 mm e diâmetro interno fixo -  Duto com água salgada em 4% 

sem incrustação.  

 

Os resultados da Tabela 4.2 mostram que a detecção do diâmetro externo 

apresentou equivalência com os resultados apresentados na seção 4.2.2.1. Os desvios 

medidos do diâmetro externo pelo perfil comparado ao valor nominal foram inferiores a  

5 %. Verificou-se que a transmissão na região da parede foi a mesma encontrada na 

seção 4.2.2.1 (posições 10 e 15 para metade do duto).  

Comparando a Figura 4.11 com 4.12, foi observado que a atenuação no ar pode 

ser desprezada, deste modo a influência no comportamento do perfil de transmissão se 

dará pelos outros materiais componentes no sistema. 

 Analisando os perfis da Figura 4.12 foi observado que não há uma relação 

linear entre a espessura da parede e as transmissões calculadas pelo MCNP. 

 

4.2.2.3. FLUIDO: ÓLEO 

 

Na Figura 4.13 são apresentados os perfis correspondentes a variação do 

diâmetro externo do duto entre 280 e 288 mm com diâmetro interno fixo tendo o óleo 

como fluido.  
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Foi verificado na Figura 4.13 que a detecção do diâmetro interno foi realizada 

entre as posições 20 e 290, assim como na seção 4.2.2.2.  A estimativa do diâmetro 

interno através do perfil se deu em 270 mm mantendo erro relativo em 3,1 % em 

relação ao valor real (262 mm) para todos os casos simulados.  

Comparando a Figura 4.10 com 4.13, foi observado que a atenuação no ar pode 

ser desprezada, deste modo a influência no comportamento do perfil de transmissão se 

dará pelos outros materiais componentes no sistema. 

 

 
 

Figura 4.13: Comparação entre os perfis de transmissão para variação do diâmetro 

externo entre 280 e 298 mm e diâmetro interno fixo -  Duto com óleo sem incrustação. 

 

Na Tabela 4.2 são apresentados os desvios relativos encontrados do diâmetro 

externo para cada espessura de parede. Os resultados mostram que a detecção do 

diâmetro externo apresentou os mesmos resultados apresentados na seção 4.3.2.1. e 

4.3.2.2, e os  desvios medidos pelo perfil comparado ao valor real foram inferiores a                  

5 %.  
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4.2.2.4. INFLUÊNCIA DA INCRUSTAÇÃO NO PERFIL DE TRANSMISSÃO PARA OS 
FLUIDOS DE INTERESSE 

 
Nesta fase, procurou-se investigar a influência da incrustação no perfil de 

transmissão para os três fluidos de interesse:ar, água salgada em 4% e óleo, 

conforme descrito na seção 3.2.3. As Figuras 4.14 e 4.15 apresentam os  resultados 

obtidos para os fluidos de interesse. 

 

 

(a) Ar 

 

(b) Água Salgada em 4 % 

 

Figura 4.14: Comparação entre os perfis de transmissão para raio externo em 280 

mm, sendo 9 mm e 10 mm as espessuras de parede e incrustação  
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 Na Figura 4.14 (a)  e (b) verifica-se que o diâmetro interno do duto foi detectado 

em 260 mm, apresentando um desvio de 0,77 % em relação ao valor nominal. 

Observa-se que a transmissão para o duto com incrustação foi menor que o duto sem 

incrustação.  As mesmas constatações foram verificadas para um duto com 10 mm de 

incrustação contendo fluido o óleo, Figura  4.15. 

 

 
 

Figura 4.15: Comparação entre os perfis de transmissão para raio externo em 280 

mm, sendo 9 mm e 10 mm as espessuras de parede e incrustação respectivamente - 

Fluido: Óleo.  

 

 Foi analisado o comportamento dos perfis de transmissão para os três fluidos 

de interesse. Comparando a Figura 4.14 (a) com a Figura 4.14 (b) e 4.15, foi  verificado 

que a atenuação no ar pode ser desprezada. O mesmo não foi observado quando os 

fluidos são água salgada e óleo. Deste modo, a influência no comportamento no perfil 

de transmissão se dará pelos demais componentes do  sistema, neste caso, o fluido 

(água salgada em 4 % ou óleo), material da parede e incrustação.  

 Para os fluidos água salgada em 4 % e óleo, na presença de incrustação o 

comportamento do perfil é modificado, principalmente nas regiões próximas à tangente 

do diâmetro interno do duto. A diferença entre as transmissôes nesta região tende a 

ser menor quando comparada com um duto sem incrustação. À medida que a fonte e o 

detector se afastam da região correspondente à tangente do diâmetro interno do duto 

(vale), o caminho na parede irá diminuir, enquanto que o caminho na incrustação e no 

fluido para as próximas posições irá aumentar. Como o coeficiente de atenuação 

destes materiais não é desprezível, consequentemente a diferença entre as 

transmissões, nesta região, não é tão perceptível quanto num duto sem incrustação.  
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Outro ponto a ressaltar é que por comparação com um duto de características 

conhecidas é possível verificar que há presença de incrustação, porém a quantificação 

através do perfil nesta primeira avaliação é muito limitada. 

Esta constatação direcionou este trabalho a investigar dutos na presença de 

incrustação com maiores espessuras para os fluidos de interesse, assim como a 

aplicação de um  estudo para quantificação das mesmas.  

 

4.3.  GEOMETRIA DA FONTE NO MCNP 
 
Na Figura 4.16 é apresentado um comparativo entre os perfis de transmissão 

de uma fonte em que os fótons partem de um único ponto (pencil beam) e na mesma 

direção e uma outra fonte em que os fótons emergem uniformemente de uma 

determinada área, mas sempre na mesma direção (colimada). Ambas as fontes foram 

deslocadas transversalmente ao longo da seção reta do duto em passos de 5 mm 

conforme seção 3.2.4. Nesta simulação foi considerada simetria para a metade do 

duto. 

 

 

 

Figura 4.16: Comparação entre a geometria de uma fonte colimada x uma fonte pencil 

beam (em passos de 5 mm) - Duto Vazio com 10 mm de incrustação de BaSO4 

(sulfato de bário) 

 

Verificou-se que quando empregou-se a fonte colimada houve melhor detecção 
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Na sequência foi verificado se houve divergência nos valores de transmissão 

para cada passo do detector, deste modo foi realizada a razão de transmissão entre a 

fonte pontual e a colimada para cada posição do detector até a metade do duto, 

conforme Figura 4.17.  

 

 

Figura 4.17: Razão entre as transmissões entre a fonte colimada e pencil beam 

 

Na Figura 4.17 foi verificado o desvio entre a tranmissão da fonte pontual e da 

fonte colimada. Em 86 % dos resultados apresentaram desvios inferiores a 5 % e                

14 % dos resultados apresentaram desvios superiores a 10 %. Os desvios superiores a 

10 % estão localizados na região inicial do duto (posição 0 a 20), este desvio a maior é 

devido a interação dos fótons que emergem das fontes com  os diferentes materiais do 

duto para determinadas posições do sistema fonte-detector. Na posição 5 os fótons da 

fonte pencil beam ainda não interagiram com a parede do duto, enquanto os fótons da 

fonte colimada para esta mesma posição já inicia o percurso na parede do duto. Por 

esta razão o desvio é da ordem 33 %, aproximadamente, em relação a fonte colimada. 

A partir da posição 20 este desvio começa a diminuir, pois a quantidade de fótons que 

emergem das fontes começam a interagir com os mesmos tipos de materiais no duto, 

possibilitando a mesma estatística de contagem nas superfícies detectoras. Isto pode 

justificar os desvios inferiores a 5 % a partir da posição 20. Deste modo, as avaliações 

realizadas até esta etapa mostram-se válidas, pois foi verificado que não há divergência 

significativa entre a  emissão de fótons de uma fonte pencil beam e a fonte colimada, 

para as mesmas condições de materiais de interação no duto.  

A geometria da fonte adotada na modelagem do MCNP foi a colimada pelo fato 

de sua geometria ser mais aproximada da realidade dos ensaios experimentais.  
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Nesta fase, também foi verificada a influência do diâmetro do colimador na 

detecção e quantificação do caminho das incrustações, conforme seção 3.2.4.  

Na Figura 4.18 são mostrados os perfis obtidos para cada colimação 

considerando metade do duto. Verificou-se que quanto menor a colimação melhor é a 

detecção do feixe na entrada do duto e do diâmetro interno.  

 

 
 

Figura 4.18: Comparação entre colimações na fonte e no detector para dutos com 

incrustação (10 mm de espessura), fluido ar. 

  

 Analisando as respostas para os três perfis de colimação, foi verificado que 

alguns caminhos de incrustações para determinadas posições do sistema fonte-

detector apresentaram desvios relativos maiores do que a média, destacando as 

regiões próximas aos diâmetros interno do duto. Isto se deve à diminuição da taxa de 

contagens, visto que o feixe nesta região percorre um caminho maior na parede. Em 

situações práticas, pode-se estimar uma taxa de contagem a fim de diminuir o desvio 

nesta região, aumentando a atividade da fonte ou aumentando o tempo de contagem 

para as posições onde já são esperados desvios mais elevados.  

 A Tabela 4.3 apresenta os resultados da influência dos colimadores na 

quantificação das incrustações. 
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Tabela 4.3: Avaliação das colimações na quantificação do caminho das incrustações 

considerando as faixas de desvio entre o valor obtido pela equação analítica e 

simulação no MCNP, com o fluido ar. 

 
Faixa de  
Desvio 

COLIMAÇÃO 
∅∅∅∅=10 mm ∅∅∅∅=5 mm ∅∅∅∅=2,5 mm 

≤ 5% 44% 66 % 98 % 

5% - 10% 48% 34 % 2 % 

10% - 20% 7% 0 % 0,00% 

 

 A partir dos resultados obtidos na Tabela 4.3, adotou-se como colimação para 

as próximas avaliações o diâmetro de 5 mm, visto que para a colimação de 10 mm mais 

de 50 % dos resultados apresentaram desvios maiores que 5%. Já na colimação de 2,5 

mm, 98 % dos resultados apresentaram desvios inferiores a 5%. No entanto, deve ser 

levado em consideração que isto implicaria em duplicar, aproximadamente, o tempo de 

execução das simulações, quando comparado a colimação de 5 mm.  

 

4.4   QUANTIFICAÇÃO DA ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO 
 

O valor do caminho da incrustação para cada passo, obtido por meio do MCNP foi 

comparado com o valor calculado através de relações de geometria analítica, pois as 

características dimensionais dos dutos simulados são conhecidas e foi desenvolvido um 

estudo para obtenção dos caminhos para cada tipo de deposição, como descrito nas 

seções 3.2.6 a 3.2.9. As dimensões do duto utilizadas para esta avaliação estão 

descritas na seção 3.2.5. Este procedimento foi repetido para o fluido ar, água salgada 

e óleo. Em seguida foi obtida uma estimativa da imagem da seção reta do duto, sendo 

verificado se a imagem gerada era representativa ao modelo simulado no MCNP, seção 

3.2.10. Os resultados encontram-se no ANEXO B e C. Para 100 % dos casos foi 

possível a reconstrução da seção. 

 Os ANEXOS B  e C formam um banco de dados acerca das avaliações da 

espessura das incrustações. Nestes estão disponíveis o perfil de transmissão obtido no 

MCNP para diferentes espessuras e tipos de fluidos, além de estimativas do 

imageamento da seção transversal do duto contendo a incrustação.  

 Nesse sentido, nas próximas seções são mostrados os desvios para os 

caminhos e espessuras, considerando o valor calculado e o valor obtido pelo MCNP 

para cada tipo de fluido. 
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4.4.1 AVALIAÇÃO DO CAMINHO DA INCRUSTAÇÃO   COM DEPOSIÇÃO 

CONCÊNTRICA            

 
Na Tabela 4.4 são apresentados os desvios entre o  caminho da incrustação 

calculado e a obtido por equações analíticas através do MCNP. São apresentados os 

resultados para os fluidos ar, água salgada em 4 % e óleo. Alguns resultados 

apresentaram valores superiores a 10 %. No entanto, para as discussões foram 

considerados os desvios inferiores 10 %. 

Para o fluido ar, verificou-se que para todos os casos simulados mais de  81% 

dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios inferiores a 5 % quando 

comparado aos valores calculados.  

 

Tabela 4.4: Desvio entre o caminho da incrustação calculado e obtido pelo MCNP para 

os fluidos Ar, Água Salgada em 4% e Óleo para deposição concêntrica 

Espessura da 
incrustação 

Desvio  
Ar Água Salgada 4% Óleo 

Valor nominal  
(mm) 

≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % 

10  100% - 98% 2% 98% 2% 
20 100% -  79% 21% 89% 11% 
30 100% -  64% 36% 72% 28% 
40 100%  38% 62% 47% 53% 
50 100%  26% 74% 28% 72% 
60 100% - 25% 75% 26% 74% 
70 96% 4% 13% 87% 19% 81% 
80 92% 7% 9% 91% 15% 85% 
90 89% 11% 9% 87% 15% 85% 
100 85% 15% 13% 81% 15% 81% 
110 81% 19% 11% 79% 15% 77% 
120 83% 17% 13% 75% 15% 81% 
130 89% 11% 14% 71% 15% 81% 

   

Para o fluido água salgada em 4 %, verificou-se que para todos os casos 

simulados mais de 85 % dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios 

inferiores a 10 % quando comparado ao valor calculado. O aumento do desvio, 

quando comparado com o fluido ar, deve-se à influência da massa específica da água 

que colabora para a diminuição o número de contagens.  

Mesmo considerando esta influência, os resultados denotam uma concordância 

muito boa entre o valor calculado e o obtido pelo MCNP.  Quanto ao fluido óleo, mais 

de 92 % dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios inferiores a 10 % 

quando comparado ao valor calculado.  
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 De modo geral, os desvios encontrados no óleo foram inferiores aos 

encontrados na água devido à menor massa específica do óleo, que contribui para um 

aumento no número de contagens na superfície detectora. 

Em suma, os resultados confirmam que os parâmetros empregados para 

resolver as equações analíticas foram corretamente dimensionados, validando desta 

forma os modelos matemáticos desenvolvidos para a determinação do caminho da 

incrustação, considerando os fluidos ar, água salgada 4 % e óleo. Outro fator que 

colabora para os resultados satisfatórios é que foi possível reconstruir a seção 

transversal da deposição da incrustação para 100 % dos casos simulados. Os 

resultados podem ser vistos no ANEXO B.  

 

4.4.2 AVALIAÇÃO DA ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO  COM DEPOSIÇÃO 

CONCÊNTRICA            

 
Na Tabela 4.5 é apresentado os desvios entre a espessura da incrustação 

calculada e a obtida por equações analíticas através do MCNP. São apresentados os 

resultados para os fluidos ar, água salgada em 4% e óleo. Alguns resultados 

apresentaram valores superiores a 10 %. No entanto, para as discussões foram 

considerados os desvios inferiores 10 %. 

 

Tabela 4.5:  Desvio entre a espessura da incrustação calculada e a obtida pelo MCNP 
para os fluidos Ar, Água Salgada em 4% e Óleo para deposição concêntrica 

 
Espessura da 
incrustação 

Desvio  
Ar Água Salgada 4% Óleo 

Valor nominal  
(mm) 

≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % 

10  100 % - 100 % - 100 % - 
20 100 % -  100 % - 100 % - 
30 100 % -  100 % - 100 % - 
40 100% - 100 % - 100 % - 
50 100% - 100 % - 100 % - 
60 100 % - 100 % - 100 % - 
70 100 % - 100 % - 100 % - 
80 100 % - 100 % - 100 % - 
90 100 % - 100 % - 100 % - 
100 100% - 100 % - 100 % - 
110 100% - 1,89% 98 % 2 % 98 % 
120 100 % - - 100 % - 100 % 
130 - 100% - 100% - 100% 

   

Para o fluido ar até a espessura de 120 mm 100 % dos valores obtidos pelo 

MCNP apresentaram desvios inferiores a 5 % quando comparado ao valor calculado. 
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 Nesse sentido, foi observado que a partir deste valor os desvios inferiores a 5 % 

começam a diminuir, devido ao aumento do caminho da incrustação. Deve ser 

ressaltado que para esta situação aproximadamente 85 % do duto está incrustado. 

Ainda assim observa-se que as equações desenvolvidas foram capazes de detectar e 

quantificar as incrustações, com desvios inferiores a 10 %. 

Os resultados confirmam que os parâmetros empregados para resolver as 

equações analíticas foram corretamente dimensionados, validando desta forma os 

modelos matemáticos desenvolvidos para a determinação da espessura da incrustação 

com deposição concêntrica, considerando os fluidos ar, água salgada 4 % e óleo.  

Outro fator que colabora para os resultados satisfatórios é que foi possível 

reconstruir a seção transversal da deposição da incrustação para 100 % dos casos 

simulados. Os resultados podem ser vistos no ANEXO B. 

  

4.4.3 AVALIAÇÃO DO CAMINHO DA INCRUSTAÇÃO  COM DEPOSIÇÃO   

EXCÊNTRICA      

 
Na Tabela 4.6 é apresentado os desvios entre a espessura da incrustação 

calculada e a obtido por equações analíticas através do MCNP. São apresentados os 

resultados para os fluidos ar, água salgada em 4 % e óleo. Alguns resultados 

apresentaram valores superiores a 10 %. No entanto, para as discussões foram 

considerados os desvios inferiores 10 %. 

 

Tabela 4.6: Desvios entre o caminho da incrustação calculado e obtido pelo MCNP 

para os fluidos Ar, Água Salgada em 4% e Óleo para deposição excêntrica 

Espessura da 
incrustação 

Desvio  
Ar Água Salgada 4% Óleo 

Valor nominal  
(mm) 

≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % 

0-11 89% 6% 79% 9% 79% 11% 
0-31 87% 8% 64% 23% 66% 28% 
0-51 85% 11% 64% 25% 66% 28% 
0-71 85% 8% 49% 34% 53% 42% 
0-91 74% 8% 40% 32% 42% 38% 
0-111 68% 9% 43% 26% 43% 32% 
0-131 60% 17% 30% 36% 30% 45% 
0-151 60% 21% 25% 42% 26% 49% 
0-171 58% 26% 21% 47% 23% 55% 
0-191 62% 26% 17% 53% 19% 62% 
0-211 55% 36% 13% 58% 15% 68% 
0-231 58% 36% 8% 66% 9% 76% 
0-251 57% 38% 1% 74% 4% 81% 
0-271 62% 38% 2% 77% 6% 85% 
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No caso do fluido ar, foi verificado que para todos os casos simulados mais de 

77 % dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios inferiores a 10% quando 

comparado ao valor calculado. Para incrustações de até 80 mm mais de 83 % dos 

casos simulados apresentaram desvios inferiores a 5 %.  

Os desvios apresentados na faixa de 10 a 20 % devem-se a valores muito 

pequenos de espessura localizados no início da formação da incrustação no interior do 

duto, que geram uma maior imprecisão na quantificação do caminho. 

 Para o fluido água salgada, foi verificado que para todos os casos simulados 

mais de 66 % dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios inferiores a              

10 % quando comparado ao valor calculado. Para incrustações de até 80 mm mais de 

79 % dos casos simulados apresentaram desvios inferiores a 10 %.  

 Para o fluido óleo, foi verificado  que para todos os casos simulados mais de     

75 % dos valores obtidos pelo MCNP apresentaram desvios inferiores a 10% quando 

comparado ao valor calculado.Para incrustações de até 80 mm mais de 85 % dos casos 

simulados apresentaram desvios inferiores a 10 %. 

 Reiterando que os desvios superiores a 10 % devem-se a valores muito 

pequenos de espessura localizados no início da formação da incrustação no interior do 

duto. Além disso, a água salgada e o óleo contribuem para a diminuição do número de 

contagens, consequentemente contribuindo para o aumento desvio. 

Os resultados mostram uma boa concordância, mesmo considerando alguns 

desvios superiores a 10% entre os valores obtidos empregando o MCNP e o valor 

calculado.  

Outro fator que colabora para os resultados satisfatórios é que foi possível 

reconstruir a seção transversal da deposição da incrustação para 100 % dos casos 

simulados. Os resultados podem ser vistos no ANEXO C.  

 

4.4.4  AVALIAÇÃO  DA  ESPESSURA DA INCRUSTAÇÃO  COM DEPOSIÇÃO 

EXCÊNTRICA      

 

Na Tabela 4.7 é apresentado os desvios entre a maior espessura da 

incrustação calculada e a obtido por equações analíticas através do MCNP, conforme 

descrito na seção 3.2.8. Neste caso, são apresentados os resultados para os fluidos 

ar, água salgada em 4 % e óleo.  
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Tabela 4.7: Desvios entre a espessura da incrustação calculada e a obtida pelo MCNP 

para os fluidos Ar, Água Salgada em 4% e Óleo para deposição excêntrica 

Espessura da 
incrustação 

Desvio  
Ar Água Salgada 4% Óleo 

Valor nominal  
(mm) 

≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % ≤ 5% 5% - 10 % 

0-11 100 % - 100 % - 100 % - 
0-31 100 % - 100 % - 100 % - 
0-51 100 % - 100 % - 100 % - 
0-71 100 % - 100 % - 100 % - 
0-91 100 % - 100 % - 100 % - 
0-111 100 % - 100 % - 100 % - 
0-131 100 % - 100 % - 100 % - 
0-151 100 % - 100 % - 100 % - 
0-171 100 % - 100 % - 100 % - 
0-191 100 % - 100 % - 100 % - 
0-211 100 % - 100 % - 100 % - 
0-231 100 % - 100 % - 100 % - 
0-251 100 % - 100 % - 100 % - 
0-271 100 % - 100 % - 100 % - 

 

Quanto a quantificação da espessura da incrustação, para 100 % de todos os 

casos simulados de deposição excêntrica foi possível detectar o maior valor de 

incrustação com desvio menor de 5%. Isto denota que as informações necessárias para 

resolver as equações analíticas foram adequadamente obtidas pelo código 

computacional MCNP para o fluido ar, água e  óleo, validando desta forma os modelos 

matemáticos desenvolvidos.  

Outro fator que colabora para os resultados satisfatórios é que foi possível 

reconstruir a seção transversal da deposição da incrustação para 100 % dos casos 

simulados. Os resultados podem ser vistos no ANEXO C.  

 

4.5 APLICAÇÃO DO ESTUDO EM MEDIDAS EXPERIMENTAIS  

 

Uma vez validada as simulações, foi verificado a aplicação do estudo à medidas 

experimentais em dutos localizados em plataforma offshore (MARINHO et al,  2008). As 

varreduras foram feitas em seções de tubulações, o tempo de aquisição foi variável de 

30 a 60s por ponto, em passos de 5 mm. Os pontos a serem inspecionados foram 

sugeridos por parte da equipe da unidade. Nesta dissertação foram estudados 5 

pontos, chamados neste trabalho como DUTO 01 ao 05, para todos os casos 

estudados aplicaram-se as transmissões obtidas nas medidas de campo ao banco de 
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dados desenvolvido para validar as simulações. Este cálculo permitiu quantificar o 

maior valor de espessura encontrado para o duto sob estudo. 

 A Figura 4.19, DUTO 01, mostra os perfis de transmissão simulado no MCNP e 

experimental. A maior espessura calculada foi de 11 mm. Através do perfil foi 

observado que o duto está vazio e que a incrustação tende a uma deposição 

excêntrica, principalmente entre as posições 110 e 200. 

 

 

Figura 4.19: Perfil simulado e experimental do DUTO 01 

 

 A Figura 4.20, DUTO 02, mostra os perfis de transmissão simulado no MCNP e 

experimental. Foi verificado que a incrustação tende a uma deposição excêntrica e que 

fluido no interior do duto é ar. A maior espessura calculada foi de 5,18 mm. 

 

Figura 4.20: Perfil simulado e experimental do DUTO 02 
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Em relação a detecção do diâmetro externo dos DUTOS 01 e 02,  os valores obtidos 

pelo perfil foi de  220 mm, entre as posições 5 e 225 mm,  apresentando um desvio 

absoluto de  4 % em relação ao valor nominal. O diâmetro interno de 190 mm, 

apresentando um desvio de 3 % em relação o valor nominal. 

Como podemos observar, ANEXO D, os pontos de medição experimental dos 

DUTOS 01 e 02 estão próximos, um antes e outro depois da válvula, validando a 

utilização do MCNP para a avaliação das espessuras das incrustações em plataformas 

offshore. 

A Figura 4.21, DUTO 03, mostra os perfis de transmissão simulado no MCNP e 

experimental. Foi constatado que a incrustação tende a uma deposição excêntrica e 

que fluido no interior do duto é água salgada, conforme comprovada pelos dados 

experimentais (MARINHO et al., 2008). A maior espessura calculada foi de 5 mm. 

Verificou-se que para as posições entre 30 a 40 mm, aproximadamente, estão 

localizados os maiores valores de espessuras. Os pontos onde as medidas 

experimentais foram maiores que o simulado, podem ser justificados por falta de 

material da parede do duto. 

 

 

Figura 4.21: Perfil simulado e experimental do DUTO 03 

 
 Em relação a detecção do diâmetro externo do duto o valor obtido pelo perfil foi 

de  280 mm (entre as posições 10 e 290 mm),  não apresentando desvio absoluto em 

relação ao valor real. O diâmetro interno foi detectado em 270 mm, apresentando um 

desvio de 3,7 % em relação o valor nominal. 
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A Figura 4.22, DUTO 04, mostra os perfis de transmissão simulado no MCNP e 

experimental. Foi constatado que o duto encontra-se livre de incrustação e que fluido no 

seu interior é água salgada, comprovada pelos dados experimentais (MARINHO et al., 

2008). Para todas as posições não foram detectadas espessuras de incrustação. Os 

pontos onde as medidas experimentais foram maiores que o simulado, podem ser 

justificadas por falta de material da parede do duto.  

 

 

Figura 4.22: Perfil simulado e experimental do DUTO 04 

 

 Os diâmetros externo e interno do DUTO 04 foram de 280 e 270 mm, 

respectivamente, para o diâmetro externo não foi apresentando desvio absoluto em 

relação ao valor nominale e para o diâmetro interno foi apresentando um desvio de         

3,7 % em relação o valor nominal. 

 A Figura 4.23, DUTO 05, mostra os perfis de transmissão simulado no MCNP e 

experimental. Foi constatado que a incrustação tende a uma deposição excêntrica e 

que fluido no interior do duto é água salgada, conforme comprovada pelos dados 

experimentais (MARINHO et al., 2008). A maior espessura detectada foi de 7 mm. Os 

pontos onde as medidas experimentais foram maiores que o simulado podem ser 

justificadas por falta de material da parede do duto.  

Os diâmetros externo e interno do DUTO 05 foram de 280 e 270 mm, 

respectivamente, para o diâmetro externo não foi apresentando desvio absoluto em 

relação ao valor nominal. O diâmetro interno apresentou um desvio de 3,7 % em 

relação o valor nominal. 
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      Figura 4.23: Perfil simulado e experimental do DUTO 05 

 

Em relação a detecção do diâmetro externo do duto o valor obtido pelo perfil foi 

de  280 mm (entre as posições 10 e 290 mm),  não apresentando desvio absoluto em 

relação ao valor real. Neste caso, para facilitar a visualização dos resultados na Figura 

4.23 foi representado os valores de transmissão entre 15 e 285 mm. O diâmetro interno 

foi detectado em 270 mm, apresentando um desvio de 3,7 % em relação o valor real. 

Os resultados satisfatórios, respeitado as faixas de desvios e espessuras 

adotadas, indicam  a  possibilidade potencial de aplicação da técnica de transmissão 

gama na avaliação de espessuras em dutos localizados em plataformas de extração de 

petróleo.  
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CAPÍTULO 5 - CONCLUSÕES 
  

O objetivo principal do trabalho foi alcançado, uma vez que foi possível 

quantificar as espessuras das incrustações e desenvolvido um banco de dados 

contendo uma série de padrões de perfis de transmissão para uma faixa de valores de 

espessuras e formas de deposição da incrustação, considerando os fluidos de 

interesse ar, água salgada em 4 % e óleo. 

Dentre os tipos de aço analisados as razões entre as transmissões não 

apresentaram desvios superiores 0,6 %, logo não há diferença significativa entre as 

transmissões dos aços AISI 304, AISI 307 e AISI 316. Isto é devido a composição 

química similar, deste modo apresentando elementos que possuem coeficientes de 

atenuação linear muito próximos. 

 Foi concluído que o sulfato de bário pode ser utilizado como material de 

referência para o desenvolvimento de cálculos para quantificação de incrustações, 

empregando a técnica de transmissão gama para dutos de extração de petróleo. A 

comparação da transmissão em incrustações contendo apenas sulfato de bário, com 

sulfato de bário e outros compostos comumente encontrados em dutos de extração de 

petróleo, mostrou que os desvios foram inferiores a 1 %. 

  O estudo comparativo realizado entre as transmissões num duto cuja parede 

era de ferro com incrustação de sulfato de bário, e outro duto cuja parede era de aço 

incrustado com sulfato de bário e compostos, também corroborou na conclusão de que 

o material da parede pode ser ferro e o da incrustação pode ser sulfato de bário para o 

desenvolvimento de cálculos para quantificação de incrustações.  Os resultados entre 

as razões das transmissões foram inferiores a 1 %, ou seja, desvio  pouco significativo. 

 As simulações com MCNP permitiram um melhor conhecimento sobre a 

influência da espessura da parede no perfil de transmissão na presença dos fluidos 

como o ar, a água salgada em 4% e o óleo, bem como determinar os diâmetros 

externo e interno dos dutos com desvios absolutos inferiores a 5 % quando 

comparados ao valor nominal. 

 A  colimação influencia  na precisão da quantificação da  incrustação visto que, 

para dutos vazios com 10 mm de incrustação, para colimadores com 10 mm de 

diâmetro menos de 50 % dos resultados apresentaram desvios menores que 5%. 

Quando empregado  a  colimação de 5 mm,  66 % dos resultados apresentaram 

desvios inferiores a 5% e quando utilizada a colimação de 2,5 mm 98 % dos resultados 

apresentaram desvios inferiores a 5%. 
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Foi possível verificar através da simulação com MCNP que para a quantificação 

do caminho da incrustação com deposição concêntrica e excêntrica, para regiões não 

próximas a tangente do diâmetro interno duto, os desvios foram inferiores a 10 % em 

relação ao valor calculado para todos os tipos de fluido. Isto denotou que as 

informações necessárias para resolver as equações analíticas foram adequadamente 

obtidas pelo código computacional MCNP tanto para o fluido ar, água quanto para o  

óleo, validando desta forma os modelos matemáticos desenvolvidos.  

Para todos os dutos contendo incrustações com geometria concêntrica e 

excêntrica simulados pelo MCNP, foi  possível a reconstrução da seção tranversal da 

incrustação, o que se mostra inovador em trabalhos até aqui publicados. Isto deveu-se  

a adequada validação dos modelos matemáticos, que propiciaram  boa precisão na 

quantificação do caminho e da espessura da incrustação.  

A aplicação do estudo mostrou-se potencial em medidas experimentais em 

plataformas offshore, para  todos os casos analisados foi possível: identificar o tipo de 

fluido; a forma de deposição da incrustação; estimar o diâmetro interno e externo 

através do perfil de transmissão com desvios inferiores a 3,70 % em realção ao valor 

nominal; detectar e quantificar o valor da maior espessura de incrustação no interior do 

duto. 

Foi concluído que a atenuação no ar pode ser desprezada, quanto a  influência 

no comportamento do perfil de transmissão.  

  Os resultados obtidos através do estudo e disponíveis no banco de dados, 

determinados pela simulação com MCNP, podem ser utilizados como mais um 

elemento de comparação para medidas experimentais e também auxiliar na previsão 

de comportamentos futuros, acerca da deposição da incrustação em dutos de 

transporte/extração de petróleo. 

 Concluímos que a utilização da simulação computacional permitiu criar cenários 

realistas e geometrias complexas de deposição de incrustação, que seriam muito 

difíceis e em alguns casos impraticáveis de serem obtidas de forma experimental seja 

em laboratório ou em plataformas de petróleo, indo ao encontro do objetivo deste 

trabalho.  

Verificou-se ao final desta dissertação a necessidade de estudos mais 

aprofundados que poderão colaborar para trabalhos futuros, dentre eles podem-se 

destacar: 
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a) O aprimoramento do estudo para quantificação das espessuras das incrustações, 

quando o sistema fonte-detector atravessa apenas a incrustação e a parede. Foi 

verificado que  os desvios  na quantificação das espessuras são altos, quando 

comparados a regiões onde isto não ocorre. Sugere-se, então, o desenvolvimento 

de um sistema onde a fonte e o detector deslocam-se alinhados e em passos 

determinados em torno do duto (quando viável), pois desta forma o valor da 

espessura poderia ser obtido diretamente. 

 

b) A aplicação do estudo em dutos de tamanhos diversificados que contenham borras 

e incrustações com densidades radiais  variáveis, para comparar os resultados com 

medidas experimentais, quando for viável. 

 
 

c) A aplicação do estudo, desde que justificado, a inspeção de dutos em outros 

segmentos produtivos, como exemplo sistemas de tratamento de água, pois  

devido à elevada temperatura observada na água da caldeira são formadas 

incrustações em base de cálcio, magnésio, sílica e fosfato que promovem a 

redução da passagem do fluido, causando impactos similares aos observados no 

setor petrolífero.  
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ANEXO A: ESTRUTURA DOS DADOS DE ENTRADA DO MCNP 

 

 O MCNP é composto por uma série de códigos de comando e arquivos de 

dados relacionados com a interação da radiação com a matéria. Neste contexto, o 

usuário cria um arquivo de entrada de dados que é processado pelo MCNP.O modelo 

a seguir é usado para configurar a problemática em estudo, incluído  descrição de  

geometria, materiais, registros de saída, etc. a partir do bloco de mensagem ou da 

execução das linhas, apresentando a seguinte forma (SALINAS,2006): 

 

Bloco de Mensagem (opcional) 
Linha em branco delimitadora (opcional) 
Título do Problema 
Células 
. 
. 
Linha em branco delimitadora 
Superfícies 
. 
. 
Linha em brano delimitadora 
Fonte 
Composição Química dos Materiais  
. 
. 
Linha em Branco Indicativa da Finalização dos dados de entrada   (recomendável)  
Informação adicional caso necessário  (opcional) 
 

 

 O código realiza diversas verificações na construção do arquivo de entrada, 

analisando os possíveis erros do usuário antes de qualquer simulação de transporte 

de radiação, e qualquer erro encontrado na estrutura dos dados de entrada é 

apresentado (SALGADO, 2003 e SALINAS, 2006). Segue a descrição da estrutura: 

 

A.1) TÍTULO DO PROBLEMA:  

 Esta é a primeira linha que aparece nos dados de entrada do código MCNP e, 

como as demais linhas, está limitada a 80 colunas. Esta linha pode conter qualquer 

informação, podendo descrever sucintamente o problema que está sendo simulado, 

fica a critério do usuário. 

 

A.2) DESCRIÇÃO DAS CÉLULAS (Cell Cards):  

 Onde é feita a construção da geometria do problema, utilizando-se 

combinações de formas geométricas pré-definidas, como planos, esferas, elipsóides, 

etc, que são selecionadas e descritas no item seguinte (Surface Cards).  
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As regiões são combinadas utilizando-se operadores booleanos tais como 

intercessões e uniões, nesta parte também são representadas os materiais que irão 

compor a geometria do problema. 

 

A.3)  DESCRIÇÃO DAS SUPERFÍCIES (Surface Cards):  

 São selecionadas as formas geométricas a serem utilizadas na representação 

geométrica do problema para isto, são usados caracteres mnemônicos indicando o 

tipo de superfície e em seguida os coeficientes da equação da superfície selecionada. 

 

A.4) DESCRIÇÃO DOS DADOS FÍSICOS (Data Cards):  

 Parte dos dados de entrada onde é descrita a parte da física do problema; de 

uma forma geral, esta parte é composta dos seguintes itens: 

 

A.4.1) TIPO DE RADIAÇÃO (Mode card):  

 Onde é feita seleção do tipo de radiação que será analisada no problema. As 

possibilidades de transporte são apresentadas na Tabela 1. 

 

Tabela  A1 :  Possibilidades de transporte no MCNP. 

 

MODE TRANSPORTE 

N Apenas de nêutrons 

N P De nêutrons e fótons 

P Apenas de fótons 

E Apenas de elétrons 

P E De fótons e elétrons 

N P E De nêutrons, fótons e elétrons 

  

 

A.4.2 ) CÉLULAS MAIS IMPORTANTES (Imp Card): IMP: N OU P OU E.  

 O MCNP5 utiliza este mnemônico para especificar a importância relativa da 

célula ou região da geometria desenvolvida. Pode-se usar IMP:P ou N ou E. Por 

exemplo, em uma geometria com 3 células em que a região 2 não é de  interesse, 

usa-se: IMP:P 1 0 1. Os fótons das células 1 e 3 seriam seguidos, porém ao entrar na 

região 2 seriam descartados. 
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A.4.3 ) ESPECIFICAÇÃO DA FONTE (Source Card) 

 Existem várias opções para descrever a fonte; porém, algumas características 

são comuns, tais como: posição da fonte, energia, tipo de partículas, dentre outros 

dados que caracterizam a fonte. 

 

A.4.4) TIPO DE GRANDEZA A SER CALCULADA NA SIMULAÇÃO (Tally Card) 

 É utilizada para especificar o que se deseja escrever nos dados de saída, ao 

final de uma execução. Existem algumas opções, que podem ser selecionadas através 

do uso de seu mnemônico correspondente, que são apresentados na Tabela 2. 

 

Tabela A2 :  Definição das grandezas utilizadas 

 

MNEMÔNICO DESCRIÇÃO 

F1:N ou F1:P ou F1: E Corrente integrada sobre uma superfície 

F2:N ou F2:P ou F2: E Fluxo médio sobre uma superfície 

F4:N ou F4:P ou F4: E Fluxo médio sobre uma célula 

F5:N ou F5:P Fluxo em um ponto 

F6:N ou F6:P ou F6: E Energia depositada em uma célula 

F7:N Deposição da energia medida de fissão em uma 

célula 

F8: E ou F8:P,E Distribuição de pulsos de energia criados em um 

detector 

+F8: E Deposição de carga 

 

A.4.5) ESPECIFICAÇÃO DE MATERIAIS (Material Card):  

 Através desta opção é feita a especificação dos materiais que serão utilizados 

na composição das células da geometria para os dados de entrada. A estrutura 

utilizada por este comando apresenta a seguinte forma: Mm ZAID1 fraction1 ZAID2 

fraction2 … 

 ZAIDn é uma representação numérica na forma ZZZAAA.nnX, contendo o 

número atômico do elemento (Z), a massa do elemento (A) e nn e X são opções para 

acionamento de bibliotecas de seções de choques especiais. 

 

Ex.: 182
74W – ZAID=74182 

 

Fraçãon é a fração de ZAIDn presente no material 
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A.4.6) DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA (Cutoffs) 

 

 Nesta opção são apresentados os limites impostos pelo usuário para a 

finalização do problema, tais como tempo, energia, numero de histórias, etc. O código 

MCNP irá utilizar este parâmetro como um limitador para cada uma das opções 

selecionadas. Como exemplo pode-se citar a seleção do número de histórias 

(mnemônico NPS), que quando for atingido o número total de histórias selecionado, o 

código terminará sua execução e apresentará então uma mensagem de finalização do 

problema em execução.Deve-se sempre lembrar que o código MCNP  utiliza uma linha 

em branco, para realizar a separação dos conjuntos de dados entre CELL, SURFACE 

e DATA . 

 

A.5) ESTIMATIVA DO ERRO RELATIVO 

 Todas as grandezas calculadas aparecem nos arquivos de dados de saída 

seguidas por um número, que é o erro relativo definido por:  

 

    ^ � ���I�                                             Equação A.1 

 

 Baseando-se em análises qualitativas, em (LANL, 2003) apresenta a Tabela 

A3, como uma recomendação para interpretar os valores das grandezas calculadas. 

Esta interpretação assume que todas as porções da fase espacial do problema foram 

corretamente amostradas pelo processo de Monte Carlo. 

 

Tabela A3:  Intervalos de valores de R para classificação da grandeza calculada, 

quanto sua confiabilidade. 

 

VALORES DE R CLASSIFICAÇÃO DA GRANDEZA 

0,5 a 1 Descartável 

0,2 a 0,5 Pouco confiável 

0,1 a 0,2 Questionável 

<0,10 
Geralmente digna de confiança,                                        

exceto para detectores pontuais. 

<0,05 Geralmente digna de confiança 
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ANEXO B 

 

 

BANCO DE DADOS  DOS PERFIS DE TRANSMISSÃO SIMULADOS NO 

MCNP  PARA DUTOS COM   INCRUSTAÇÕES  CONCÊNTRICAS 
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Figura B.1: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:10 mm) 
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Figura B.2: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:20 mm) 
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Figura B.3: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:30 mm) 
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Figura B.4: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:40 mm) 
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Figura B.5: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:50 mm) 
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Figura B.6: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:60 mm) 
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Figura B.7: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:70 mm) 
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Figura B.8: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:80 mm) 
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Figura B.9: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:90 mm) 
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Figura B.10: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:100 mm) 

  



 

103 
 

 
 

 

Figura B.11: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:110 mm) 
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Figura B.12: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:120 mm) 
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Figura B.13: Perfil de Transmissão - Fluido Ar, Deposição Concêntrica (Esp.:130 mm) 
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Figura B.14: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:10 mm) 
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Figura B.15: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:20 mm) 
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Figura B.16: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:30 mm) 
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Figura B.17: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:40 mm) 
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Figura B.18: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:50 mm) 
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Figura B.19: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:60 mm) 
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Figura B.20: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:70 mm) 
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Figura B.21: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:80 mm) 
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Figura B.22: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:90 mm) 
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Figura B.23: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:100 mm) 

  



 

116 
 

 

 

 

 

Figura B.24: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:110 mm) 
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Figura B.25: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:120 mm) 
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Figura B.26: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Concêntrica (Esp.:130 mm) 
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Figura B.27: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:10 mm) 
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Figura B.28: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:20 mm) 
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Figura B.29: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:30 mm) 
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Figura B.31: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:40 mm) 
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Figura B.32: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:50 mm) 
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Figura B.33: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:60 mm) 
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Figura B.34: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:70 mm) 
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Figura B.35: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:80 mm) 
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Figura B.36: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:90 mm) 
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Figura B.37: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:100 mm) 
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Figura B.38: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:110 mm) 
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Figura B.39: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:120 mm) 



 

131 
 

 

 

Figura B.40: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Concêntrica (Esp.:130 mm) 
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ANEXO C 

 

BANCO DE DADOS  DOS PERFIS DE TRANSMISSÃO SIMULADOS NO 

MCNP  PARA DUTOS COM  INCRUSTAÇÕES EXCÊNTRICAS 
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Figura C.1: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:11 mm) 
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Figura C.2: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:31 mm) 
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Figura C.3: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:51 mm) 
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Figura C.4: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:71 mm) 
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Figura C.5: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:91 mm) 
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Figura C.6: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:91 mm) 
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Figura C.7: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:151 mm) 
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Figura C.8: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:191 mm) 
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Figura C.9: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:210 mm) 
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Figura C.10: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:231 mm) 
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Figura C.11: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:251 mm) 
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Figura C.12: Perfil de Transmissão-Fluido Ar, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:271 mm) 
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Figura C.13: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:11mm) 
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Figura C.14: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:31mm) 
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Figura C.15: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:51mm) 
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Figura C.16: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:71mm) 
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Figura C.17: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:91mm) 
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Figura C.18: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:131mm) 
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Figura C.19: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:151mm) 
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Figura C.20: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:171mm) 
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Figura C.21: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:191mm) 
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Figura C.22: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:211mm) 
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Figura C.23: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:251mm) 
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Figura C.24: Perfil de Transmissão-Fluido Água, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:271mm) 
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Figura C.25: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:11mm) 
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Figura C.26: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:31mm) 
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Figura C.27: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:51mm) 
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Figura C.27: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:71mm) 
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Figura C.28: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:91mm) 
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Figura C.29: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:131mm) 
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Figura C.30: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:151mm) 
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Figura C.31: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:171mm) 
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Figura C.32: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:191mm) 
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Figura C.33: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:211mm) 
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Figura C.34: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:251mm) 
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Figura C.35: Perfil de Transmissão-Fluido Óleo, Deposição Excêntrica (Esp.Máx:271mm) 
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ANEXO D 

 

RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO ESTUDO A MEDIDAS EXPERIMENTAIS 

REALIZADAS EM PLATAFORMAS OFFSHORE 
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Figura D.1: DUTO 1 
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Figura D.2: DUTO 2 
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Figura D.3: DUTO 3 
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Figura D.4: DUTO 4 
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Figura D.5: DUTO 5 

 


