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Introdução 

As atividades de exploração de petróleo e gás 

natural encontram o problema da incrustação, o que 

demanda milhões de dólares anuais para prevenção 

e remoção de depósitos inorgânicos. Nesse âmbito, 

a aplicação de nanopartículas funcionalizadas como 

inibidores se mostra promissora em virtude do alto 

grau de dispersão, baixa toxicidade e elevada área 

superficial disponível para a atuação inibitiva1.  

Resultados e Discussão 

A síntese das nanopartículas Fe3O4@Cit foi 

realizada de acordo com o método da 

coprecipitação. Para a caracterização 

cristalográfica, foi utilizada Difração de Raios X 

(DRX), o que comprovou a identidade cristalina de 

espinélio invertido do óxido de ferro. A ligação do 

citrato à superfície das nanopartículas foi 

comprovada com Espectrometria no Infravermelho 

(FTIR), que revelou uma ligação monodentada nos 

átomos de Fe, além da presença de carboxilatos 

livres para a coordenação com íons Ca2+
 e possível 

atividade inibidora. Análises com Espalhamento 

Dinâmico da Luz (DLS) revelaram um potencial ζ de 

aproximadamente -46 mV, indicando uma grande 

estabilidade coloidal. 

 

 
Figura 1. Imagem 
de TEM 
 

 

 

 

 

 

 

A análise por Microscopia Eletrônica de 

Transmissão (TEM) revelou um diâmetro de 

aproximadamente 9 nm.  

A capacidade de remoção de Ca2+ foi realizada 

por Espectrometria de Emissão Óptica com Plasma 

Indutivamente Acoplado (ICP-OES), o que revelou 

uma capacidade máxima de remoção de cerca de 

30%. 

Por fim, o desempenho inibitivo foi testado com 

auxílio de um Dynamic Scale Loop (DSL), a partir do  

diferencial de pressão, cuja elevação indica o 

processo de incrustação, mostrando que a presença  

 

 

das nanopartículas retardam a formação da 

incrustação em alguns minutos. 

 

Figura 2. Análise de ICP-OES 

Figura 3. Análise de DSL 

Conclusões 

A síntese foi realizada com sucesso e as 

nanopartículas Fe3O4@Cit apresentaram elevado 

grau de dispersão, com sucesso na funcionalização 

com citrato e estabilidade em sistemas aquosos. As 

nanopartículas apresentaram um bom desempenho 

na remoção de cálcio livre em solução, porém ainda 

apresentam uma atividade inibidora distante de 

inibidores comerciais.  
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