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RESUMO 

A busca por derivados de combustíveis fósseis (óleo e gás) aumentou significantemente a 

partir do século XIX, quando a industrialização elevou a demanda por estes produtos. A 

perfuração de um poço requer a circulação de um fluido, cujas funções garantem os requisitos 

necessários ao avanço da operação.  Durante esta etapa são gerados fragmentos de rocha 

denominados cascalhos que, juntamente com os fluidos de perfuração, compõem uma mistura 

sólido-líquida de resíduos da perfuração. Com o objetivo de reduzir custos da operação ao 

recuperar parte deste fluido aderido aos sólidos e de minimizar os impactos ambientais 

relacionados ao descarte destes resíduos, desenvolveram-se formulações menos agressivas ao 

meio ambiente, caso dos fluidos de perfuração de base sintética, e tratamentos secundários de 

sólidos mais eficientes para a descontaminação dos cascalhos para descarte em alto mar. 

Fluidos de base sintética apresentam alguns benefícios como, por exemplo, um menor grau de 

toxicidade quando comparados com base de óleo, porém, apesar das vantagens dessas novas 

formulações, o descarte de cascalhos contaminados com fluido sintético aderido em alto mar 

exige a adequação aos critérios e às normas ambientais em vigor. A secagem de fluidos 

sintéticos por atomização no equipamento spray dryer resultou em sólidos cujo teor de base 

orgânica residual encontrada foi menor que 5% e, portanto, está em conformidade com as 

legislações ambientais quanto ao descarte dos resíduos de perfuração, a qual determina que o 

teor de fase orgânica seja inferior a 6,9% em massa. O valor obtido não causou efeitos de 

toxicidade significativos às espécies marinhas utilizadas nos ensaios ecotoxicológicos. Diante 

dos resultados, pode-se inferir que o método mostrou-se eficiente e com perfil inovador no 

tratamento secundário de resíduos da perfuração e inclui, tanto a descontaminação de 

cascalhos para descarte direto em alto mar conforme as normas ambientais vigentes, quanto a 

possibilidade de reaproveitamento de componentes. 

Palavras - chave: Fluidos sintéticos, Toxicidade, Descarte dos resíduos, Aspectos ambientais.  
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ABSTRACT 

The search for fossil fuel derivatives (oil and gas) increased significantly since the 19th 

century, when industrialization raised demand for these products. The drilling of a well 

requires the circulation of a fluid, whose functions assure the necessary requirements to 

advance the operation. During this stage, rock fragments called cuttings are generated which, 

together with the drilling fluids, make up a solid-liquid mixture of drilling waste. In order to 

reduce the costs of the operation by recovering part of this fluid adhered to the solids and to 

minimize the environmental impacts related to the disposal of these residues, formulations 

were developed less aggressive to the environment, in the case of synthetic base drilling 

fluids, and secondary treatments of more efficient solids for the decontamination of cuttings 

for offshore dumping. Synthetic base fluids have some benefits, such as a lower degree of 

toxicity when compared to oil base, but despite the advantages of these new formulations, the 

disposal of contaminated cuttings with synthetic fluid adhered to the high seas requires 

compliance with the criteria and environmental standards in force. Drying of synthetic fluids 

by spraying in the spray dryer resulted in solids having a residual organic base content of less 

than 5% and therefore complying with environmental legislation for the disposal of drilling 

waste, which determines that the organic phase content is less than 6,9% by mass. The value 

obtained did not cause significant toxicity effects to the marine species used in the 

ecotoxicological tests. In view of the results, it can be inferred that the method proved to be 

efficient and with an innovative profile in the secondary treatment of drilling waste and 

includes both the decontamination of cuttings for direct disposal in the high seas according to 

the current environmental standards and the possibility of reuse of components. 

 

Key-words: Synthetic fluids, Toxicity, Waste disposal, Environmental aspects, spray dryer. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crescente demanda por combustíveis derivados do petróleo, a partir da revolução 

industrial, contribuiu para o desenvolvimento de novas tecnologias para a exploração de 

petróleo e gás na busca por uma maior eficiência na produção. Em paralelo, a procura por 

campos petrolíferos mais ricos acabou transferindo as explorações de terra para o mar e em 

águas cada vez mais profundas (VEIGA, 1998). 

Dentre as áreas da indústria do petróleo, a perfuração de poços é a etapa que mais 

necessita de investimentos, já que para perfurar um poço, exige-se, além de uma rígida 

programação e realização de estudos, um conhecimento detalhado das condições geológicas 

de uma determinada região (MATHIAS, 2016).  

Os principais resíduos gerados pela atividade de perfuração em áreas offshore são os 

cascalhos e o fluido de perfuração e, devido ao grande potencial destes em afetar o 

ecossistema marinho, verifica-se a necessidade de gerenciamento tanto do tratamento quanto 

das opções de descarte (PEREIRA, 2010). 

De um modo geral, os fluidos à base óleo têm propriedades melhores que dos fluidos 

à base água: lubricidade, maior inibição de argila e não são corrosivos. Porém, são mais caros 

e apresentam maiores problemas ambientais relacionados ao seu uso e ao seu descarte 

(VEIGA, 2010). 

Estes problemas têm conduzido à indústria petrolífera ao desenvolvimento de novas 

tecnologias que não sejam tão prejudiciais à natureza. Assim, os fluidos de base sintética 

foram desenvolvidos como uma alternativa às limitações técnicas e operacionais dos fluidos à 

base água e em resposta às restrições ambientais impostas aos fluidos à base óleo (M-I 

SWACO, 2009). 

Os fluidos sintéticos têm propriedades semelhantes aos dos fluidos à base óleo (à 

base diesel e mineral), porém, a menor concentração ou ausência de compostos aromáticos as 

torna importantes para aplicações offshore. Além disso, apresentam maior biodegradabilidade 

e menor toxicidade para o ambiente marinho (M-I SWACO, 2009). 

De acordo com Campos (2015), ao final da perfuração, o fluido pode ser 

reprocessado e reciclado na própria sonda ou pode ser reencaminhado para o fornecedor em 

terra visando a possível utilização em outros poços; quando suas características são alteradas e 
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os custos de reciclagem tornam-se inviáveis economicamente tanto o fluido quanto os 

cascalhos gerados podem ser transportados onshore para disposição adequada e os cascalhos 

podem ser descartados para o ambiente.  

No entanto, verifica-se que o transporte destes rejeitos para terra é indesejável, pois 

apresenta grande dificuldade logística, não somente pelos custos acarretados com transporte 

terrestre, limpeza de tanques, disposição em estações de tratamento e destinação adequadas, 

mas também pelos riscos ambientais (acidentes no percurso mar/terra) e à saúde humana 

devido à destinação final dos subprodutos (VEIGA, 2010; CAMPOS, 2015). 

Alcançar um equilíbrio entre minimizar os impactos ambientais causados pelo uso 

dos fluidos de perfuração e obter sucesso na exploração é uma tarefa desafiadora. Operadores 

têm usado uma variedade de métodos para gerenciar os resíduos da perfuração, normalmente 

movidos por regulamentações governamentais e menores custos (MORTON, 2005). 

Diante dos obstáculos ambientais e logísticos relacionados ao tratamento e 

disposição final dos resíduos da perfuração, este trabalho teve como objetivos:  

 Objetivo geral: Propor um método de descontaminação de cascalhos oriundos da 

perfuração para descarte em ambiente offshore utilizando o processo de secagem no 

spray dryer. 

 Objetivos específicos: 

 Avaliar as propriedades físico-químicas do fluido de base sintética; 

 Quantificar o teor de base orgânica remanescente nos pós gerados na secagem dos 

fluidos; 

 Avaliar a toxicidade para organismos marinhos expostos aos pós. 

 A partir dos resultados obtidos, pode-se indicar a viabilidade do método estudado no 

que se refere ao descarte de resíduos de forma ambientalmente aceitável e a possibilidade de 

reaproveitamento de componentes. 

Esta dissertação está organizada em 7 seções. Na seção 1 tem-se a introdução e uma 

breve justificativa para a escolha do tema.  A seção 2 contém a fundamentação teórica dos 

assuntos abordados. A seção 3 apresenta as metodologias aplicadas no trabalho. Na seção 4 

são apresentados os resultados obtidos durante o estudo e as discussões desses resultados. Em 
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seguida, as conclusões são apresentadas na seção 5. A seção 6 contém as sugestões para 

trabalhos futuros Por fim, a seção 7 é composta pelas referências bibliográficas que 

contribuíram para elaboração da dissertação. 
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2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1. Perfuração de poços 

A descoberta de uma jazida de petróleo em uma área é uma tarefa que envolve um 

longo e dispendioso estudo e uma análise de dados geofísicos e geológicos das bacias 

sedimentares. Somente após exaustivo prognóstico do comportamento das diversas camadas 

do subsolo, os geólogos e geofísicos decidem propor a perfuração de um poço, etapa que 

exige mais investimentos em todo o processo de prospecção (THOMAS, 2001). 

Constatada a presença de estruturas favoráveis à acumulação de hidrocarbonetos é 

necessário coletar dados e avaliar a extensão das reservas por meio dos chamados poços 

exploratórios, sendo o poço pioneiro o primeiro poço perfurado quando se deseja obter óleo 

e/ou gás natural. Após finalizar as pesquisas e os testes exploratórios e certificar-se de que 

uma descoberta tem viabilidade econômica, segue-se a perfuração dos poços de produção ou 

desenvolvimento. (PETROBRAS, 2015). 

Segundo Thomas (2001) as sondas de perfuração são compostas por diferentes 

sistemas responsáveis por perfurar um poço. O método rotativo consiste em fragmentar a 

rocha por meio da ação conjunta da rotação e do peso aplicados a uma broca localizada na 

extremidade da coluna de perfuração. Dentre os sistemas que compõem uma sonda, o sistema 

de circulação dos fluidos é dividido em três fases: 

 Fase de injeção: o fluido é succionado dos tanques pelas bombas de lama e injetado, 

através da cabeça de injeção ou swivel, na coluna de perfuração por onde atravessa 

até alcançar os orifícios ou jatos da broca.  

 Fase de retorno: corresponde à saída do fluido pelos jatos, percorrendo o espaço 

anular até chegar à peneira vibratória. 

 Fase de tratamento ou de controle de sólidos: consiste na eliminação de sólidos e 

gases que se incorporam ao fluido durante a perfuração (THOMAS, 2001). 

Corresponde ao método primário de controle de sólidos e é composto pelos 

equipamentos apresentados na Figura 1 a seguir. Baseia-se no tipo de fluido de 

perfuração utilizado, nas características da formação, nos equipamentos disponíveis 

no local, no tipo de destinação final dos cascalhos (STANCIU et al., 2018). 
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Figura 1: Sistema de tratamento de fluidos de perfuração. (Fonte: THOMAS, 2001). 

A remoção de cascalhos é um dos aspectos mais importantes do controle do sistema 

de circulação, uma vez que interfere diretamente na eficiência da perfuração e representa uma 

oportunidade para reduzir os custos gerais de processo (SCHAFFEL, 2002).  

De acordo com Veiga (2010) após a separação do cascalho o fluido ainda permanece 

com partículas coloidais e argilas finas, perdendo aos poucos suas propriedades originais. 

Dependendo do caso estes fluidos podem ser transportados para uma estação de tratamento 

em terra para serem reconstituídos e reutilizados, estocados para uso em outras locações ou, 

quando não podem mais ser recuperado, são descartados. 

Em relação aos cascalhos, vários estudos têm sido realizados visando avaliar os 

efeitos do descarte destes sólidos. Tais estudos consideram a composição, o volume dos 

efluentes, a avaliação dos potenciais efeitos de descarga e o monitoramento de campo ou área 

de descarte (ALMEIDA NETO, 2017). 

2.2. Os fluidos de perfuração 

Segundo Veiga (2010), os fluidos de perfuração são formulações químicas 

constituídas por uma fase líquida contínua, na qual diversos produtos químicos e materiais 

sólidos são adicionados com o objetivo de alcançar uma composição com propriedades 

específicas como densidade, viscosidade, salinidade, troca iônica e outras necessárias para a 

perfuração de poços de óleo e gás. 
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Fluidos de perfuração podem ainda ser definidos como misturas complexas de 

sólidos, líquidos, produtos químicos e até de gases. Do ponto de vista químico, podem 

assumir aspectos de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão dependendo do estado físico 

dos componentes (THOMAS, 2001).  

Basicamente, de acordo com Caenn et al., (2011), as principais funções 

desempenhadas pelos fluidos podem ser observadas na Figura 2 a seguir e são: 

   Transportar os sólidos até a superfície; 

   Resfriar e lubrificar a broca; 

   Reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço; 

   Manter a estabilidade das formações e sustentar as paredes do poço sem 

revestimento; 

   Evitar o influxo de fluidos - óleo, gás ou água; 

   Controlar o filtrado por meio da formação de um filme de baixa permeabilidade 

(reboco); 

   Auxiliar na coleta e interpretação de informações a partir de perfis elétricos. 

 

Figura 2: Algumas das principais funções do fluido de perfuração. (Fonte: SEIXAS, 2010). 
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A manutenção das propriedades reológicas e a seleção adequada do tipo de fluido são 

extremamente importantes para a execução da perfuração. Se o fluido não executa 

adequadamente as funções listadas acima, pode ser necessário abandonar o poço. (CAENN et 

al., 2011). A seleção dos fluidos de perfuração depende de alguns fatores, tais como: 

 Os tipos de formações a serem perfuradas; 

 A faixa de temperatura, permeabilidade e pressão do fluido dos poros das formações; 

 O procedimento de avaliação de formação utilizado; 

 A qualidade da água disponível e considerações ambientais. 

2.2.1. Tipos de fluidos de perfuração 

Tradicionalmente, os fluidos de perfuração foram classificados em três categorias, de 

acordo com o fluido base usado em sua preparação. Assim, podem ser encontrados fluidos à 

base água, óleo e ar. (CAENN E CHILLINGAR, 1996). 

2.2.1.1. Fluido à base água  

O fluido de perfuração à base água (WBM - Water Based Muds) é uma suspensão 

aquosa de argila ou substâncias poliméricas com viscosidade superior a da água. Pode utilizar 

água doce ou salgada como seu fluido transportador e está envolvido na maioria das 

operações de perfuração do mundo (CAENN E CHILLINGAR, 1996).  

A definição de um WBM considera, principalmente, a natureza da água e os aditivos 

químicos empregados no preparo do fluido. A proporção entre os componentes básicos e as 

interações entre eles provocam sensíveis modificações nas propriedades físicas e químicas do 

fluido. Consequentemente, a composição é o fator principal no controle das propriedades 

desses fluidos (THOMAS, 2001).  

Os fluidos à base água são mais baratos, mais abundantes na natureza e menos 

agressivos ao meio ambiente, porém apresentam desvantagens em relação aos fluidos à base 

óleo devido à baixa lubricidade, estabilidade térmica e inibição em relação à argila, visto que, 

a água presente nestes fluidos pode reagir com argilominerais das formações e provocar a 

expansão da argila e a dispersão de partículas causando instabilidade do poço e perda do 

fluido para a formação (BOURGOYNE, 1991). 
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Apesar dessas deficiências, aditivos químicos podem ser adicionados aos fluidos com 

o objetivo de melhorar suas propriedades e proporcionar um desempenho equivalente, ou 

quase, aos dos fluidos à base óleo, como é o caso dos denominados inibidores, que são 

substâncias químicas capazes de impedir ou diminuir a reação de hidratação da argila e dos 

folhelhos (BOURGOYNE, 1991). 

2.2.1.2. Fluido à base óleo 

Os fluidos de perfuração podem ser emulsões água/óleo propriamente ditas (teor de 

água < 10%) ou emulsões inversas (teor de água de 10% a 45%). Os fluidos à base óleo 

(OBM - Oil Based Muds) são, geralmente, emulsões inversas que consistem em sistemas 

trifásicos contendo óleo ou substância oleofílica (fase contínua), pequenas gotículas de água 

ou de solução aquosa que constituem a fase descontínua ou dispersa, além de partículas 

sólidas (THOMAS, 2001, SANTOS et al., 2003). 

Diversos óleos ou substâncias oleofílicas são usadas em formulações de fluidos de 

perfuração, completação e estimulação à base de emulsão inversa. Durante um longo período, 

os óleos diesel e mineral foram as principais fases oleofílicas utilizadas na preparação de 

fluidos de perfuração, completação e estimulação (GONÇALVES, 2009).  

Os OBM caracterizam-se por apresentarem: elevado grau de inibição em relação às 

rochas ativas, baixa taxa de corrosão, propriedades controláveis entre 350ºF até 500ºF, alto 

índice de lubricidade, amplo intervalo de variação de densidade, baixíssima solubilidade de 

sais inorgânicos (THOMAS, 2001). 

Segundo Gonçalves (2009), apesar de custarem de 2 a 4 vezes mais do que os WBM, 

os OBM ganharam destaque devido aos excelentes resultados na perfuração de: 

 Zonas com folhelhos reativos; 

 Evaporitos (sal, anidrita, carnalita etc.); 

 Poços HPHT - High Pressure High Temperature; 

 Poços em que há necessidade de se testemunhar zonas portadoras de argilominerais; 

 Poços direcionais ou horizontais de grande afastamento; 
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 Poços de pequenos diâmetros; 

 Formações portadoras de H2S e CO2 

Segundo Schaffel (2002) comparando-se com o desempenho dos fluidos de base 

aquosa durante a perfuração, verificou-se que os fluidos à base óleo apresentam: 

 Compatibilidade com as formações sensíveis à água, visto que o óleo é a fase 

contínua nos fluidos à base de óleo e somente ele penetra na formação; 

 Redução da corrosão, pois a fase oleosa presente na lama não atua como um 

eletrólito, o que é verificado nos fluidos à base água; 

 Maior estabilidade térmica e estrutural na perfuração de poços profundos e com altas 

temperaturas; 

 Melhor lubrificação, facilitando a perfuração de poços direcionais; 

 Possibilidade de reaproveitado após tratamento adequado; 

 Aumento das taxas de penetração, diminuindo o tempo de operação. 

Apesar das vantagens, os OBM são prejudiciais ao meio ambiente quando 

descartados no mar, pois são altamente tóxicos e biodegradam-se lentamente em condições 

anóxicas como as encontradas no ambiente submarino (DURRIEU et al., 2000). 

Com o aumento do rigor das leis ambientais proibindo o descarte de cascalhos 

impregnados com a fase oleosa em locações com elevada sensibilidade ambiental, 

desenvolveram-se as bases oleofílicas sintéticas como alternativa a substituição dos óleos 

diesel e mineral começando, assim, a era dos chamados fluidos de base sintética - SBM - 

Synthetic Based Muds (SANTOS et al., 2003). 

O termo "fluido de base sintética" é usado para designar bases provenientes de 

processos químicos sintéticos de baixa toxicidade. Enquanto os fluidos à base óleo são 

derivados do petróleo e incluem óleo diesel, óleo mineral e parafinas lineares, os fluidos 

sintéticos são derivados de reações químicas, nas quais o etileno é um exemplo de matéria 

prima e origina as olefinas, os ésteres e as parafinas lineares sintéticas (ASME, 2005; BURKE 

E VEIL, 1995). 
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Nos SBM, a base sintética corresponde à fase contínua e a salmoura, à fase dispersa. 

Durante as operações de perfuração, os sólidos do fluido e das formações são, principalmente, 

expostos à base sintética e não à fase aquosa, evitando o inchaço e a degradação das paredes 

do poço. Portanto, os sólidos têm menor probabilidade de se dispersarem no fluido de 

perfuração e o sistema não necessita de grandes volumes de diluição para controlá-los. Dessa 

maneira, o volume de fluido utilizado é reduzido (BURKE E VEIL, 1995). 

A seleção das bases sintéticas se baseia, não só nas características técnicas capazes 

de prover uma emulsão estável, mas também nas características de toxicidade e 

biodegradabilidade necessárias para cumprir os requisitos ambientais de cada região 

(GONÇALVES, 2009). 

Os SBM têm alguns benefícios quantificáveis em comparação com os OBM, como: 

baixa toxicidade, redução de propriedades irritantes que aumentam a segurança do trabalhador 

e diminuição do risco de poluição ao meio ambiente, pois elimina o uso do diesel. Já em 

comparação com os WBM, os SBM são reutilizados (reduz as descargas de resíduos), 

melhoram a taxa de penetração e reduzem o tempo de inatividade solucionando problemas 

comuns, como a prisão de tubos de perfuração (BURKE E VEIL, 1995). 

Embora os custos de aquisição de SBM em geral excedam os de OBM, a 

desvantagem de custo será superada se os resíduos da perfuração com SBM puderem ser 

descartados no local, diminuindo os custos de transporte e descarte (BURKE E VEIL, 1995). 

O cascalho resultante da perfuração de um poço, cujo fluido utilizado é de base 

oleosa, quando descartado no mar, tende a acumular-se no assoalho marinho sob a forma de 

pilhas submarinas. O mesmo não se verifica quando se utiliza fluido à base água, em que o 

cascalho não tende a acumular-se, dispersando-se pelo assoalho marinho (SCHAFFEL, 2002). 

A formação de pilhas de cascalho no fundo do mar pode ser amenizada ou até 

extinguida quando a concentração de fluidos sintéticos nos cascalhos é inferior a 5%. Dessa 

maneira, os sólidos descartados são rapidamente hidratados pela água do mar, passando a 

comportar-se como cascalhos revestidos de fluidos de base aquosa (PEREIRA, 2010). 

2.2.1.3. Fluido à base ar 

Estes fluidos são utilizados na perfuração de formações duras e impermeáveis, como 

o basalto e o diabásio, em zonas com grandes perdas de circulação, em formações produtoras 
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com pressão muito baixa ou com grande chance de danos e em rochas duras devido às baixas 

taxas de penetração (THOMAS,2001). 

Em formações duras, estáveis ou fissuradas, em que não haja produção elevada de 

água, utiliza-se ar comprimido ou nitrogênio como fluido para aumentar a taxa de penetração. 

Já em formações que produzem muita água, realiza-se perfuração com névoa que, em geral, é 

executada juntamente com a perfuração com ar. A espuma é utilizada como fluido quando há 

a necessidade de uma elevada eficiência de transporte dos sólidos, uma vez que esta apresenta 

alta viscosidade (THOMAS,2001). 

Os fluidos de perfuração à base ar executam suas funções nas operações de 

perfuração de forma satisfatória, exceto em relação ao transporte de cascalhos (apesar de 

apresentem a vantagem de não contaminar o cascalho) e controle de pressões subterrâneas. 

Dessa maneira, verifica que este tipo de fluido depende de autorização legal e da presença de 

formações geológicas específicas (PEREIRA, 2010). 

2.2.2. Constituintes dos fluidos de perfuração e suas funções 

Os fluidos de perfuração são misturas complexas compostas por substâncias com 

diferentes funções capazes de garantir eficiência e o desempenho operacional. Nos fluidos à 

base óleo, encontram-se: 

 Emulsionantes: têm a função de estabilizar a emulsão direta (óleo em água) ou 

inversa (água em óleo) com auxílio ou não da cal (VEIGA, 1998). 

 Redutores de filtrado: são responsáveis por formar uma camada semipermeável nas 

paredes do poço (reboco), prevenindo a perda de fluido para a formação porosa ou 

com porosidade secundária. Utilizam-se argila bentonítica, amido, entre outros 

(MOREIRA, 2011); 

 Controladores de densidade: estes aditivos controlam o peso do fluido e garantem 

que a pressão exercida dentro do poço seja maior que a da formação, impedindo 

perda de fluido da formação para o poço, o que poderia causar sérios problemas. A 

variação da densidade é controlada adicionando-se sólidos pesados como a barita 

(sulfato de bário), que possui uma massa específica relativamente alta (MOREIRA, 

2011); 
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 Viscosificantes: são adicionados para conferir viscosidade aos fluidos de perfuração. 

Normalmente adicionam-se bentonita e/ou polímeros para tal função. A adição destes 

compostos deve ser controlada, uma vez que podem provocar a redução da 

permeabilidade da formação e dificultar a manutenção do fluido (MOREIRA, 2011); 

 Floculantes: promovem a floculação dos sólidos ativos nos fluidos para posterior 

remoção mecânica. Um exemplo de floculante é a cal hidratada (VEIGA, 1998). 

2.2.3. Propriedades dos fluidos de perfuração 

Segundo Caen et al. (2011), o bom desempenho dos fluidos depende diretamente das 

propriedades físicas, químicas e reológicas de peso, controle de perda de fluido, viscosidade e, 

dentro destas propriedades, faz-se necessário estudar as diversas características que o 

compõem, como, por exemplo: 

 Densidade: é uma grandeza definida como a massa do fluido sobre o seu volume. É 

expressa em kg/m3, g/cm3 ou lb/gal. O controle desta propriedade é essencial para o 

controle do poço. Caso a densidade do fluido de perfuração seja muito superior ao do 

fluido existente na formação, haverá invasão da formação que poderá fraturar-se, 

causando diversos problemas. Se for inferior, o fluido da formação invadirá o poço 

(kick) podendo causar um Blow-Out (CAENN et al., 2011). 

 Reologia: o conhecimento dos parâmetros reológicos dos fluidos permite definir o 

seu comportamento. Por meio destes parâmetros podem-se estimar as perdas de 

carga, a sustentação de sólidos, o transporte e, também, especificar os tipos de 

aditivos que deverão ser adicionados ao fluido (CAENN et al., 2011). 

 Fluidos de perfuração são sistemas pseudoplásticos, tal característica ocorre devido 

à presença de partículas em dispersões irregulares, argilosas, dispersões poliméricas 

e emulsões diretas ou inversas que interagem garantindo uma alta resistência interna 

contra o escoamento, que é expressa pelo parâmetro reológico chamado viscosidade 

(MACHADO, 2002). 

 Força Gel: por definição, a força gel indica o grau de gelificação devido à interação 

elétrica entre as partículas dispersas. Os fluidos apresentam a tixotropia, que é um 

fenômeno bastante desejável para a perfuração, pois na medida em que o tempo 
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passa, após a agitação cessar, as interações elétricas geram uma estrutura 

tridimensional, denominada gel e que é mantida por ligações iônicas ou pontes de 

hidrogênio. Este gel é capaz de manter os cascalhos gerados na perfuração em 

suspensão durante as pausas na operação (MACHADO, 2002). 

 Parâmetros de Filtração: durante a perfuração de um poço, podem ocorrer perdas 

de fluido para a formação. Por isso, o fluido deve ter a capacidade de formar uma 

parede fina e impermeável na parede do poço (reboco), minimizando a hidratação e o 

desmoronamento da formação (SEIXAS, 2010). 

2.3. Cascalhos da perfuração  

 Cascalhos são pedaços de rochas gerados em todas as fases da perfuração de um 

poço e resultam da ação da broca e dos jatos de fluido sobre as rochas da formação perfurada. 

O volume de cascalho produzido na perfuração é variável e depende das características do 

poço, como profundidade, diâmetro, geologia da formação e tipo de fluido empregado 

(ALMEIDA, 2016).  

A presença de um volume excessivo de cascalhos no fluido durante a perfuração 

pode causar alguns problemas, como: danos ao reservatório, redução da taxa de penetração, 

prisão de coluna, perda de circulação e aumento dos custos com descarte e tratamento de 

sólidos (MOREIRA,2011).  

Para minimizar estes riscos, após o retorno do fluido à superfície ocorrem dois 

processos: o fluido de perfuração é separado dos sólidos e é recirculado (também chamado de 

tratamento primário) e os resíduos sólidos, consistindo principalmente por cascalhos, são 

coletados e submetidos ao chamado tratamento secundário com o objetivo de aumentar a 

recuperação de fluido e/ou adequar os resíduos à legislação ambiental referente ao descarte 

(IOGP, 2003).  

No Brasil, assim como ocorre no Golfo do México, é permitido o descarte de 

cascalho no mar, desde que, após passarem pelo sistema de controle de sólidos e tratamento 

secundário, a concentração de base orgânica aderida aos cascalhos atenda aos valores 

máximos estabelecidos pelo IBAMA em função do tipo da base orgânica utilizada. E, apesar 

desta restrição, os sistemas de secadores de cascalho vêm sendo empregados pela Petrobras 
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em atividades offshore, já tendo sido internalizada nas operações unitárias de perfuração com 

fluido de base não aquosa (MARINHO et al., 2011; ALMEIDA,2016). 

Mesmo nas situações em que descarte monitorado de cascalho no mar é permitido, 

sabe-se que o remanescente de base sintética aderida ao cascalho tem potencial para causar 

impactos locais ao ambiente marinho. Portanto, a busca por soluções sustentáveis, que 

incluam pesquisas voltadas ao desenvolvimento de fluidos com maior biodegradabilidade e 

menor toxicidade e equipamentos eficazes no processo de remoção de base aderida 

correspondem a um diferencial favorável no desempenho ambiental do processo de 

perfuração (MARINHO et al., 2011; ALMEIDA, 2016). 

2.4. Métodos secundários de tratamento de sólidos  

Quando a perfuração ocorre utilizando-se emulsões inversas à base óleo ou base 

sintética, os cascalhos contêm aproximadamente 10% de base aderida. Com aumento das 

restrições ambientais quanto à descarga de resíduos de perfuração de base não aquosa, 

diversos tratamentos estão disponíveis para reduzir o teor de hidrocarbonetos e permitir a 

eliminação ou reutilização do fluido (MCCOSH et al., 2004). 

Segundo Ball et al. (2011) o tipo de tratamento a ser empregado irá depender de um 

estudo minucioso que deve levar em consideração fatores como o custo para implantação do 

projeto, o espaço requerido, a logística e a eficiência dos equipamentos.  

Page et al. (2003) listou 95 possíveis formas para a reciclagem, utilização como 

matéria-prima e disposição final dos cascalhos. As principais técnicas de tratamento e 

disposição final conhecidas são: descarte qualificado no mar, diques, aterros de resíduos 

industriais, reinjeção de cascalhos, solidificação e estabilização, dessorção térmica, dessorção 

termomecânica, micro-ondas e incorporação a materiais cerâmicos e concretos. 

Os principais objetivos relacionados às operações de secagem de cascalhos são a 

adequação às especificações ambientais para descarte e a recuperação dos fluidos sintéticos, 

pois sua reutilização diminui a quantidade de resíduos gerados nas atividades de perfuração e, 

consequentemente, os custos agregados a esta etapa (MARINHO et al., 2011). 

Assim, algumas tecnologias utilizadas e/ou em estudo para o tratamento dos resíduos 

sólidos serão brevemente descritas. 
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2.4.1. Sistema de secadores de cascalho (SSC) 

 É na verdade uma centrífuga filtrante vertical por isso também é chamado de 

secador vertical de cascalhos e corresponde ao método convencionalmente utilizado na 

indústria do petróleo, inclusive pela Petrobras, em projetos onshore e offshore (PEREIRA, 

2013). 

O secador é composto por um cesto cônico vertical que gira com elevada rotação 

promovendo a separação sólido-líquido de maneira instantânea. Durante o processo, o resíduo 

sofre ação simultânea da centrifugação e do peneiramento (Figura 3) produzindo sólidos secos 

(ALMEIDA NETO, 2017). 

 

 

Figura 3: Fluxo do material e estrutura do "secador" de cascalho. (Fonte: PEREIRA, 2013). 

Os SSC são instalados nas unidades de perfuração (Figura 4) e operam com o 

objetivo de reduzir e adequar o conteúdo de base sintética aderida ao cascalho para viabilizar 

o seu descarte no mar.  
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Figura 4: Sistema de controle de sólidos. (Fonte: MOREIRA, 2011). 

Após a secagem, os sólidos podem seguir dois destinos principais: descarte no mar 

ou outra destinação final caso estejam contaminados. Já os fluidos são bombeados para uma 

centrífuga horizontal, onde ocorre a remoção dos sólidos que não foram retirados nas etapas 

anteriores (ALMEIDA, 2016).  

Dessa forma, tem-se uma melhora na relação custo-benefício do tratamento dos 

cascalhos, visto que a quantidade de resíduos é reduzida e a de fluido de perfuração 

recuperado é aumentada. A recuperação do fluido leva a uma redução de 10 a 25% no volume 

de resíduo, por isso a secagem é um procedimento padrão em sistemas fechados de controle 

de sólidos (PEREIRA, 2010). 

Apesar de largamente utilizado, alguns problemas operacionais e técnicos como 

acidentes com operadores devido ao transporte da rosca helicoidal utilizada na alimentação do 

equipamento, o fato do teor de fluido de perfuração residual presente nos cascalhos 

apresentar-se próximo ao valor limite e a dificuldade em se processar continuamente a 

variedade de formas de cascalhos e o grande volume de fluidos, levaram a busca por 

tecnologias mais econômicas, sustentáveis e eficazes no processo de remoção da base 

orgânica aderida ao cascalho (ASME, 2005; SANTOS, 2014). 
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2.4.2. Dessorção termomecânica: Thermomechanical Cuttings Cleaner (TCC®) ou 

hammermill system  

 É um sistema termomecânico para tratamento de cascalhos baseado na secagem por 

dessorção térmica em que o cascalho impregnado com fluido de base não aquosa é aquecido 

até uma temperatura suficiente para evaporar o fluido (MARINHO et al., 2011). 

Diferente dos outros sistemas térmicos convencionais, de acordo com Marinho et al. 

(2011), o calor para o aquecimento do cascalho é gerado pelo processo de fricção entre 

cascalho e as paredes internas do equipamento e não por aquecimento indireto com fonte de 

calor externa, ou seja, ocorre a conversão de energia cinética em energia térmica através do 

atrito produzido pelo rotor do equipamento (Figura 5).  

 

Figura 5: Unidade de dessorção termomecânica vista frontal e lateral. (Fonte: PEREIRA, 2013). 

Estima-se que tratamento com TCC® reduza o teor de hidrocarbonetos nos sólidos 

para 0,05 a 0,2 % resultando em produtos com diversas possibilidades para disposição final, 

dentre elas o descarte no mar (THERMTECH AS, 2010), no entanto, apesar das vantagens, o 

sistema não é muito difundido nas operações offshore devido ao espaço requerido a bordo, ao 

consumo de energia e às limitações da taxa de processamento (ALMEIDA, 2016). 

2.4.3. Secagem por micro-ondas 

Este processo utiliza micro-ondas que são absorvidas pelas substâncias com alto fator 

de perda dielétrica e passam por aquelas com baixo fator de perda (materiais transparentes). 

Dessa forma, verifica-se um aquecimento seletivo, resultando em uma significativa economia 

de energia, pois não é necessário aquecer nem a fase orgânica, nem o cascalho (ROBINSON 

et al., 2010). 
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Os resultados preliminares indicam que os níveis de descontaminação alcançados 

pelo secador por micro-ondas se enquadram na legislação ambiental e são superiores aos 

alcançados em uma centrífuga filtrante. (PEREIRA, 2013), no entanto, o uso de unidades de 

micro-ondas em escala industrial é restrito e limitado, pois o mecanismo de aquecimento 

ainda ser pouco familiar à engenharia de processos (ALMEIDA, 2016).  

2.4.4. Secagem a vácuo: Rotary Vacuum Dryer (RVD):  

Método patenteado pela Baroid Surfaces SolutionsTM que possui unidades de operação 

denominadas RotaVac. Estas unidades são instaladas na saída das peneiras de fluido, 

representando, assim, uma grande vantagem frente aos sistemas de secador de cascalho 

convencionais, visto que simplifica a ocupação física da plataforma e elimina grande parte 

dos riscos associados à operação de secagem de cascalho (HALLIBURTON, 2010). 

O sistema RotaVac é composto por um tambor cilíndrico revestido de telas, com 

vácuo aplicado em seu interior. Assim, o vácuo substitui a força centrífuga e provoca um 

significativo diferencial de pressão na superfície da tela fazendo com que o fluido de 

perfuração atravesse-a e, em seguida, seja carreado pelo fluxo de ar a alta velocidade até o 

separador ar-líquido, de acordo com a representação da Figura 6 a seguir (MARINHO et 

al.,2011) 

 

 
Figura 6: Sistema de secagem a vácuo. (Fonte: Adaptado de PEREIRA, 2013). 

O equipamento apresenta como vantagem a exigência de menos manutenção o que 

significa redução nos custos operacionais e com mão de obra na sonda (HALLIBURTON, 

2010), porém, os teores de hidrocarbonetos nos cascalhos encontram-se entre 5,1 e 6,7% em 

massa, valores muito próximos aos das legislações ambientais atuais (PEREIRA, 2013). 
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2.5. Spray dryer 

A expressão drying ou secagem refere-se ao processo que resulta na remoção da 

parte líquida de uma mistura sólido-líquido utilizando-se meios térmicos e foi aplicado pela 

primeira vez em 1895, ao ser patenteado na operação de secagem de ovos (MASTERS, 1985).  

O procedimento de secagem pode ocorrer por diversos mecanismos, para este 

trabalho, no entanto, é relevante o processo de secagem de fluidos de perfuração por 

pulverização – spray dryer - via atomização. 

Um secador típico consiste em uma câmara cilíndrica que converge em um fundo 

cônico curto. O processo de secagem via atomização consiste em pulverizar um produto 

fluido ou mistura de produtos fluidos dentro da câmara submetida a uma corrente controlada 

de ar quente que evapora os solventes de maneira ultrarrápida, resultando na separação dos 

sólidos e solúveis contidos com a mínima degradação do produto, finalizando o processo com 

a recuperação do produto já transformado em pó (Spray Process, 1998; OKI, 2009). 

Após a secagem, o gás e os sólidos resfriados são separados. Isso pode ser feito 

parcialmente na parte inferior da câmara de secagem, em que as partículas secas mais grossas 

caem no fundo do secador e as mais finas são separadas do fluxo de gás resfriado usando 

ciclones externos (OKI, 2009). 

O princípio básico do processo está relacionado ao aumento da área superficial do 

líquido, pois durante a operação formam-se milhões de pequenas gotas expostas ao ar quente, 

resultando em altas taxas de transferência de calor e massa. Assim, o tempo de secagem 

reduz-se, evitando a degradação térmica do produto (MASTERS, 1985). 

2.5.1. Vantagens no uso do spray dryer 

O spray dryer pode ser empregado em diversos segmentos e resultam em 

características vantajosas, como: (RICHARDSON e HARKER, 2002; OKI, 2009)  

 Produzem partículas esféricas, o que geralmente não é possível por outras técnicas de 

secagem. Como resultado, as operações como manuseio, embalagem e 

armazenamento são facilitadas; 
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 Resultam em produtos mais homogêneos quando se utilizam soluções de múltiplos 

componentes, como pastas ou fluidos de perfuração; 

 Aplicam-se para substâncias sensíveis ao calor que não suportam temperatura por um 

longo período de tempo, por exemplo, leite em pó, produtos farmacêuticos. Este 

atributo é possível, pois o tempo de secagem ou o tempo de permanência no secador 

é curto; 

 Geram sólidos com propriedades mais específicas de acordo com o objetivo da 

utilização; 

 Reduzem custos com transporte devido à significativa redução de volume do 

produto; 

 Reduzem umidade do produto sem provocar corrosão. 

2.5.2. Influência das variáveis no processo  

O controle dos parâmetros do equipamento permite a flexibilização do seu uso e 

torna a secagem por atomização um dos mais versáteis sistemas de secagem do mercado, 

possibilitando a obtenção de um produto final de excelente qualidade. Sendo assim, o sistema 

deve ser utilizado conforme as características que se deseja obter no produto seco, como 

granulometria, textura, solubilidade, densidade e molhabilidade (Spray Process, 1998). 

De acordo com Masters (1985), algumas variáveis influenciam as propriedades do pó 

resultante do processo de secagem. Dentre as principais variáveis de processo, destacam-se:  

 Rotação do atomizador: quanto maior a velocidade de rotação do equipamento, 

menores serão as partículas formadas; 

 Concentração do fluido: uma maior concentração do fluido reduz o calor requerido 

pela operação e resulta em partículas grandes; 

 Vazão de alimentação: altas vazões produzem partículas maiores; 

 Temperatura do fluido: o aquecimento da amostra antes do início do procedimento 

diminui o consumo de calor requerido pelo secador, reduzindo assim, o consumo de 

energia; 
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 Temperatura e umidade do ar de secagem: aumentando-se a temperatura de 

entrada e de saída, diminui-se da densidade do produto; 

 Vazão do ar de secagem: altas vazões resultam em baixo tempo na câmara e, 

consequentemente, há alta umidade residual. 

 Densidade: seu efeito varia inversamente com o tamanho da partícula; 

 Viscosidade: o tamanho da gota varia diretamente com a viscosidade da 

alimentação. 

2.5.3. Componentes de secador por pulverização 

Segundo OKI (2009), um sistema típico de spray dryer consiste nos seguintes 

componentes e suas funções (Figura 7): 

1. Câmara de secagem: mantém as partículas em suspensão no fluxo de ar quente por 

um período de tempo suficiente para completar o processo de secagem. Geralmente, 

os termopares são colocados ao longo da parede do vaso para medir a temperatura do 

gás de aquecimento; 

2. Atomizador: dispersa e introduz a alimentação líquida - na forma de gotículas após 

a atomização – na câmara de secagem por pulverização; 

3. Forno: é usado para aquecer o ar de aquecimento (ar de entrada) que irá entrar na 

câmara de secagem; 

4. Bomba dosadora: uma bomba peristáltica é usada para bombear a solução de 

alimentação para o atomizador; 

5. Ciclone de recuperação: é usado para separar partículas arrastadas do gás de 

aquecimento existente na corrente. 
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Figura 7: Esquema de um secador por pulverização via atomização adaptado. (Fonte: 

http://www.sprayprocess.com.br/processo-de-secagem-por-atomizacao/ Acesso em: 14-09-2018). 

2.5.4. Aplicações industriais do spray dryer 

A secagem por atomização pode ser empregada em emulsões, pastas, soluções e 

suspensões; e é utilizada idealmente para secagem de produtos sensíveis ao calor, na qual a 

escolha dos parâmetros operacionais é fundamental para obtenção da máxima qualidade do 

sólido (ROSA, 2011). Dentre as aplicações, observam-se diversos produtos obtidos pelos 

seguimentos:  

 Indústria farmacêutica: antibióticos e derivados, vacinas, vitaminas, fármacos em 

geral; 

 Indústria alimentícia: cereais e extratos de plantas, lácteos em geral, cafés e seus 

sucedâneos, leveduras, hidrolizados de proteínas, derivados marinhos, subprodutos 

de frigoríficos, ovos, sopas em pó, frutas e extratos de frutas. 

 Cerâmica: argilas para aplicações diversas e especiais; 
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 Química orgânica: ácidos, sais orgânicos, compostos nitrogenados, plásticos, 

resinas, catalisadores e corantes, fertilizantes, pesticidas, inseticidas, detergentes em 

geral, taninos naturais e sintéticos, etc; 

 Química inorgânica: compostos de alumínio, bário, boro, cromo, cloro, enxofre, 

flúor, iodo, magnésio, hidróxidos e óxidos em geral; 

2.6. O gerenciamento ambiental quanto ao descarte de resíduos da perfuração 

Devido a sua importância, a perfuração de poços tem sido alvo de regulamentação 

ambiental específica em diversos países, particularmente devido ao uso e descarte de 

inúmeros produtos químicos potencialmente tóxicos, utilizados para diversos fins (EPA, 2001 

e OSPAR, 2000a, 2000b e 2003). 

De acordo com Moreira (2011) o gerenciamento do descarte de cascalhos e de 

fluidos de perfuração em áreas offshore é importante para minimizar os impactos ambientais e 

tem como base as legislações ambientais regulamentadas por órgãos governamentais que 

autorizam e fiscalizam as atividades.  

Os cascalhos gerados na perfuração e os fluidos utilizados durante esta etapa devem 

ser descartados de forma correta, de acordo com os critérios definidos pelas legislações 

ambientais, pelas normas e convenções internacionais e pelos procedimentos operacionais. 

Um mau gerenciamento dos resíduos pode resultar em multas, problemas ao meio ambiente, 

interrupção da operação e/ou cassação do licenciamento ambiental (IOGP, 2003; MOREIRA, 

2011). 

No Brasil, a elaboração das diretrizes ambientais é resultado do esforço conjunto 

entre ANP, órgãos ambientais e estaduais e IBAMA com o intuito de garantir os subsídios 

necessários ao processo de licenciamento (PEREIRA, 2010). Assim, em 2018 foi publicada 

uma regulamentação específica para reger as atividades de perfuração e cimentação no país. 

 A Instrução Normativa nº 1, de 2 de janeiro de 2018 (ANEXO A) define as 

diretrizes que regulamentam as condições ambientais de uso e descarte de fluidos, cascalhos e 

pastas de cimento nas atividades de perfuração marítima de poços e produção de petróleo e 

gás, além disso, estabelece o Projeto de Monitoramento de Fluidos e Cascalhos e dá outras 

providências (BRASIL, 2018).  
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As novas diretrizes implicam em gestão mais responsável por parte das empresas e 

impõem restrições ao descarte de efluentes de acordo com a toxicidade e presença de 

contaminantes a partir de avaliação feita pela empresa no momento da operação, limitando o 

descarte de resíduos em ambiente marinho e, como consequência, tem-se o aumento na 

quantidade de resíduos destinados em terra (CAMPOS, 2015). 

             Os esforços dos cientistas em conhecerem os efeitos das substâncias químicas sobre 

os organismos vivos contribuíram para o desenvolvimento da área de ecotoxicologia. 

Segundo Cairns e Mount (1990) os testes de toxicidade são a principal ferramenta para se 

avaliar os efeitos de substâncias químicas sobre a biota, pois consistem na exposição de 

organismos vivos a diferentes concentrações da amostra por um determinado período de 

tempo após o qual se avalia a resposta dos mesmos. 

Segundo APHA et al. (1995) a toxicidade refere-se ao potencial ou capacidade de 

um material testado, geralmente uma substância química ou uma mistura de substâncias, 

causar efeitos adversos sobre a vida de organismos. Logo, a toxicidade é o resultado da 

exposição dos organismos teste a determinadas concentrações por um período de tempo, 

modificados por variáveis como temperatura, forma química e disponibilidade. 

Em relação à seleção dos organismos-teste algumas características são levadas em 

consideração, como a sensibilidade às substâncias testadas, a distribuição geográfica, a 

abundância e a disponibilidade ao longo do ano, a relevância para o propósito do estudo, a 

metodologia de cultivo, a manutenção em laboratório, entre outras (APHA, et al., 1995). 

De acordo com o período de tempo, os testes podem ser agudos ou crônicos. Neste 

trabalho, utilizou-se o teste agudo, pois corresponde ao exigido pela legislação. O teste agudo 

consiste na exposição dos organismos a concentrações elevadas da substância por um período 

curto de tempo e, dependendo do ciclo vital do organismo, pode variar de minutos até 10 dias 

(VEIGA, 1998). 

Dependendo do tipo de efeito que se deseja observar (letalidade, imobilidade, entre 

outros), os resultados são expressos em concentração letal (CL50) ou efetiva (CE50) para 

50% dos organismos em teste (VEIGA, 1998). 

A CL50 é a concentração tóxica estimada que produz morte em 50% dos 

organismos-teste, em que tempo de exposição é especificado. Os valores da CL50 e da 
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toxicidade são inversamente proporcionais, ou seja, quanto menor a CL50, mais tóxica é a 

substância, isso significa que uma pequena quantidade da amostra é suficiente para causar o 

efeito que se deseja observar sobre a população testada (VEIGA, 1998). 

De acordo com a Instrução Normativa nº1 de 2018, o descarte de cascalho com 

fluido de perfuração de base não aquosa aderida somente será permitido quando: 

 O teor de base orgânica não exceder o limite de 6,9% (em massa) no caso de n-

parafinas, olefinas internas (IO´s), olefinas alfa lineares (LAO), polialfa olefinas 

(PAO). Este valor também corresponde ao limite determinado pela Agência de 

Proteção Ambiental dos Estados Unidos (U.SEPA, 2010). 

 O resultado da CL50-96h for superior a 30.000 ppm da FPS, conforme o critério 

definido no método EPA 1644; 

 A avaliação da ecotoxicidade em sedimento marinho da base orgânica dos fluidos de 

perfuração não aquosos atender a razão de até 1,0 (método EPA 1644). 

 

 

 

Nos dois últimos casos, o IBAMA pode aceitar o ensaio ecotoxicológico com o uso 

de organismo nativo conforme ABNT NBR 15.638. Contudo, mantém-se a determinação do 

uso do método EPA 1646 para a contaminação de sedimento, assim como o uso do método 

EPA 1644 para a interpretação dos resultados (BRASIL, 2018). 

 

 

 

 

Método EPA 1644 

  ≤ 1.0 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

 As amostras tratadas neste trabalho são de natureza líquida e sólida, por este motivo 

a metodologia foi dividida de modo a permitir um melhor entendimento acerca dos 

procedimentos realizados. 

3.1. Amostras fluidas 

3.1.1. Preparação das amostras 

O preparo dos fluidos ocorreu no LADEQ/UFRJ e a matéria prima, em quantidade 

suficiente para a produção de 2 amostras distintas com um volume igual a 1,75 litros cada, foi 

cedida pelo próprio laboratório e pelo CENPES. 

Com o auxílio de uma balança marca Beleng, modelo M1702 (Figura 8a), os 

materiais foram pesados e separados (Figura 8b) e, em seguida, colocados no copo do 

misturador marca Hamilton Beach, modelo HMD200 (Figura 9). 

(a)                                      (b)                                                                                                                                                                                                                        

     

Figura 8: (a) Balança utilizada na pesagem dos materiais; (b) Materiais após a pesagem. 
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Figura 9: Misturador dos componentes dos fluidos. 

Os fluidos produzidos são emulsões inversas de razão óleo/água (ROA) 60/40 (60% 

base sintética/ 40% salmoura) compostas por: olefina (base sintética), emulsificante primário, 

emulsificante secundário, salmoura, cal hidratada, viscosificante, modificador reológico, 

redutor de filtrado, barita e carbonato de cálcio (CaCO3). 

As formulações dos fluidos diferenciaram-se apenas pelo diâmetro da partícula do 

CaCO3 que foi utilizado com o objetivo de simular os cascalhos gerados durante a perfuração. 

Ao fluido 1 acrescentou-se CaCO3 intermediário (74 - 2000 µm) e ao fluido 2,  CaCO3 

micronizado (2 - 74 µm). Depois de produzidos, os fluidos foram armazenados em galões e 

seguiram para caracterização.  

3.1.2. Caracterização dos fluidos 

3.1.2.1.  Densidade 

A densidade dos fluidos de perfuração foi determinada com o auxílio da balança de 

lama pressurizada marca fann modelo 141 Tru-Wateum (Figura 10). 

 Agitou-se cada amostra no misturador por 5 minutos para homogeneizar o fluido; 

 Colocou-se, no copo da balança, uma quantidade de fluido até que atingisse a 

marcação estabelecida no equipamento; 
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 Vedou-se o copo e com a tampa e seguiu-se a pressurização do mesmo; 

 Posicionou-se o copo sobre o apoio até que o equilíbrio fosse atingido; 

 Verificou-se a densidade do fluido por observação direta do equipamento. 

 
Figura 10: Balança de lama pressurizada (Fonte: www.sabresafety.com.br/produto. Acesso em: 30-09-2018). 

3.1.2.2. Reologia 

Para a obtenção dos valores utilizados no cálculo dos parâmetros reológicos do 

fluido, seguiram-se as etapas: 

 Agitou-se cada amostra no misturador em velocidade alta (18.000 rpm) durante 5 

minutos; 
 

 Em seguida, colocou-se o fluido até a marcação do copo do viscosímetro (Ofite 

Model 900 Viscometer), como o da Figura 11; 
 

 Assentou-se o copo sobre o elevador e o suspendeu até que o traço de referência do 

cilindro rotativo coincidisse com o nível do fluido.  
 

 Ligou-se o viscosímetro na velocidade angular de 300 rpm e aguardou-se até que 

temperatura atingisse aproximadamente 49°C; 
 

 Atingida a temperatura desejada, modificou-se a velocidade para 600 rpm e, após 1 

minuto de operação, fez-se a leitura correspondente; 

 Registrou-se o valor obtido; 
 

 Repetiu-se o procedimento para 300, 200, 100, 6 e 3 rpm. 
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Figura 11: Viscosímetro (Ofite Model 900 Viscometer). 

3.1.2.3. Força géis 

Os parâmetros de força géis inicial e final foram obtidos seguindo-se as condições 

especificadas nas Normas Petrobras N-204 e N-2605: 

 Agitou-se cada fluido no viscosímetro em velocidade angular de 600 rpm por 2 

minutos; 
 

 Desligou-se o motor; 
 

 Após 10 segundos de repouso, ligou-se o motor novamente na rotação de 3 rpm ao 

mesmo tempo em que se observou o ponto máximo atingido pela escala, valor este 

denominado força gel inicial (Gi); 
 

 Em seguida, agitou-se o fluido em velocidade de 600 rpm durante 2 minutos, para a 

obtenção da força gel final (Gf); 
 

 Desligou-se o motor, manteve-se o fluido em repouso durante 10 minutos e fez-se a 

leitura do máximo valor na velocidade de 3 rpm. 
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3.1.2.4. Teor de filtrado  

 Para a realização do teste, seguiram-se a etapas: 

 Inicialmente ligou-se a jaqueta térmica do equipamento HPHT Filter Pressure da 

marca Ofite (Figura 12) e ajustou-se o termostato até que ele atingisse a temperatura 

de aproximadamente 49°C; 
 

 Colocou-se cada amostra no misturador por 5 minutos para homogeneizá-las; 
 

 Em seguida, montou-se a célula observando as válvulas (topo e base) e anéis de 

vedação (célula e tampa); 
 

 Transferiu-se uma quantidade de fluido para a célula, colocou-se o papel filtro sobre 

o anel de vedação e introduziu-se a tampa com válvula de drenagem aberta; 
 

 Fechou-se esta válvula para que a célula pudesse ser assentada na jaqueta térmica; 
 

 Conectou-se a cápsula de gás carbônico para pressurizar a célula a 300 psi; 
 

 Colocou-se uma proveta de 10 mL abaixo da válvula de saída com o objetivo de 

coletar a parte líquida durante o teste; 
 

 Abriu-se a válvula de saída ao mesmo tempo em que se acionou um cronômetro; 
 

 Após 30 minutos, mediu-se o volume da proveta. 
 

 
Figura 12: Equipamento HPHT Filter Pressure utilizado no teste de filtração. 
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3.1.2.5. Análise da base orgânica e dos aditivos líquidos 

No laboratório de Métodos Especiais da Gerência de Química (QM) localizado no 

CENPES, realizaram-se a Cromatografia Gasosa acoplada à Espectrometria de Massas (CG-

EM) para análise da olefina e dos aditivos (modificador reológico, emulsificantes primário e 

secundário) e a Análise Termogravimétrica da olefina. 

 Cromatografia gasosa: é uma técnica para separação e análise de misturas de 

substâncias voláteis. A amostra é vaporizada e introduzida em um fluxo de um gás adequado 

denominado de gás de arraste. Este fluxo de gás com a amostra vaporizada passa por um tubo 

contendo a fase estacionária (coluna cromatográfica), onde ocorre a separação da mistura 

(COLLINS, 2006). 

Em um sistema de CG-EM as amostras provenientes da coluna, no estado gasoso, 

são bombardeadas por elétrons e são quebradas gerando íons positivos, negativos e radicais e 

a partir da diferença entre massa/carga dos íons gerados irá separá-los e o aparelho detecta e 

registra os fragmentos gerados pelo impacto dos elétrons. Num gráfico de espectro de massa 

aparecem picos de intensidades variáveis, cada pico correspondendo a íons com uma razão 

massa/carga (GROB, 2004). 

 Análise Termogravimétrica (TGA): baseia-se no estudo da variação da massa (perda 

ou ganho) de uma amostra resultante de transformações físicas ou químicas em função do 

tempo e da temperatura, é uma técnica muito utilizada na caracterização do perfil de 

degradação de polímeros e de outros materiais (MOTHÉ et al., 2009). 

Para uma melhor avaliação e visualização da TGA desenvolveram-se instrumentos 

capazes de registrar as derivadas dessas curvas. Assim, a Termogravimetria Derivada (DTG) 

corresponde à primeira derivada da TGA e permite visualizar com clareza as temperaturas 

correspondentes ao início e final do evento térmico, além da temperatura em que a velocidade 

de reação é máxima, representada pelo pico (MOTHÉ et al., 2009, DENARI et al., 2012). 

 Os resultados dessas variações são curvas denominadas termogramas e apresentam 

informações como estabilidade térmica, definida como a capacidade da substância em manter 

suas propriedades, durante o processamento térmico, o mais próximo possível de suas 

características iniciais (MOTHÉ et al., 2009). 
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3.2. Amostras sólidas 

 As duas amostras fluidas foram levadas para a fábrica Spray Process responsável 

pela produção de secadores (spray dryer) localizada na cidade de Itapevi, SP, onde ocorreu a 

transformação dos fluidos em pó. 

 Incialmente despejou-se o fluido em um recipiente metálico e aqueceu-o até a 

temperatura de 50°C em um aquecedor térmico, com o objetivo de diminuir a 

viscosidade e facilitar a operação; 
 

 Mediu-se a massa de um recipiente de vidro que, em seguida, foi acoplado ao 

equipamento para armazenar todo o sólido produzido; 
 

 Atingida a temperatura de 50°C, o conteúdo do recipiente metálico foi colocado na 

lateral do equipamento denominado tanque de alimentação; 

 

 Ligou-se o secador modelo DR 0,4 AIR (Figura 13) e ajustaram-se as temperaturas 

de entrada e de saída para a realização do procedimento. As temperaturas utilizadas 

foram 190°C e 135°C, respectivamente; 

 Após 2 minutos de operação, retirou-se o recipiente de vidro contendo o pó 

produzido e mediu-se a massa do conjunto. Por diferença entre as massas do 

recipiente vazio e do conjunto, obteve-se a massa da amostra; 
 

 Transferiu-se o pó para um saco plástico e identificou-se a amostra; 
 

 Repetiu-se o procedimento para o fluido 2. 
 

 De um volume inicial de 1,75L para cada amostra fluida foram obtidas massas iguais 

a 600g de pó. Essas amostras sólidas seguiram para caracterização utilizando os 

procedimentos adequados à análise. 
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Figura 13: Equipamento Spray Dryer modelo DR 0,4 AIR. 



34 

3.2.1. Caracterização do pó 

3.2.1.1. Extração Soxhlet (Método SM 5520 F) 

É um método de extração contínua de substâncias insolúveis em água, mas solúveis 

em solventes orgânicos, assim, após o teste é possível quantificar o teor de extratos 

remanescentes na amostra sólida. O teste ocorreu no laboratório QM e seguiu a sequência: 

 Em uma balança analítica, mediu-se a massa de um filtro de papel; 

 Fez-se um pacote com o filtro, colocou-se uma quantidade de amostra sólida em seu 

interior, após fechá-lo, pesou-se o conteúdo; 

 Pesou-se um balão de fundo redondo de 250 mL e em seguida, acrescentou-se 100 

mL do solvente n-hexano 95%; 

 Colocou-se o pacote no interior do extrator de Soxhet (Figura 14) e montou-se o 

esquema (manta de aquecimento + extrator de Soxhlet + balão de fundo redondo de 

250 mL + condensador) para realização do teste, conforme a Figura 15; 

 Ligou-se a manta do aquecedor, deixando o sistema interagir; 

 Após 3 refluxos, desligou-se o sistema e esperou que ele esfriasse; 

 Por fim, mediram-se as massas residuais do pacote e do balão com extrato. 

 
Figura 14: Extrator de Soxhlet + amostra. 



35 

 
Figura 15: Esquema para extração Soxhlet. 

Durante a análise química dos pós por meio da extração Soxhlet as massas do filtro 

de papel, do filtro de papel + pó e do balão foram medidas em uma balança. As demais 

massas foram obtidas fazendo-se a diferença entre os valores encontrados, segundo as 

equações:  

I                m3 = m2 - m1       

II              m6 = m5 - m4 

III            m8 = m7 - m1 

IV           % extrato = (m6 / m3) x 100% 
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3.2.1.2. Ensaios ecotoxicológicos 

A avaliação ecotoxicológica das amostras de pó obtidas dos fluidos 1 e 2 foi 

realizada utilizando dois ensaios agudos. O ensaio com a fração particulada suspensa (FPS), 

preparada segundo as normas ABNT NBR 15.469 (2015) e ABNT NBR 15.308 (2017), 

ambas com adaptações e o ensaio de sedimento, conforme as normas EPA 1644 (U.SEPA 

2011) e ABNT NBR 15.638 (2016), com adaptações. 

 Os ensaios foram realizados no LABTOX (Laboratório de Análise Ambiental) 

localizado na Cidade Universitária/ Ilha do Fundão/ RJ. As amostras receberam uma nova 

identificação para controle do próprio laboratório. A amostra 1 (resultante do fluido 1) foi 

denominada de 1820-18 e a amostra 2 (proveniente da secagem do fluido 2) passou a ser 

identificada como 1822-18, conforme a Figura 16. 

 
Figura 16: Identificação dos pós para realização dos ensaios. 

Para avaliação ecotoxicológica da FPS utilizaram-se microscrustáceos da espécie 

Mysidopsis juniae (Figura 17), pois são importantes bioindicadores de toxicidade; e para o 

ensaio de sedimentos, foram utilizados anfípodos marinhos e estuarinos da espécie 

Leptocheirus plumulosus (Figura 18). 
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Figura 17: Mysidopsis juniae (Fonte: Banco de imagens Cifonauta. Disponível em: 

http://cifonauta.cebimar.usp.br/photo/4804. Acesso em: 06-12-2018). 

 

 
Figura 18: Leptocheirus plumulosus (Fonte: Banco de imagens Maryland. Disponível em: 

https://www.marylandbiodiversity.com/record.php?record=233322. Acesso em: 06-12-2018). 

3.2.1.2.1. Ensaio com a fração particulada suspensa 

De acordo com os métodos de referência adotaram-se os seguintes procedimentos: 

 Mediu-se um volume igual a 1800 mL de água do mar filtrada; 

 Em uma balança da marca Toledo, pesaram-se 200g do pó (Figura 19); 

 Transferiu-se a água para um béquer e acrescentou-se o pó, resultando em uma 

solução-estoque de concentração igual a 1.000.000 ppm da fração particulada 

suspensa (FPS); 

 A mistura foi levada para agitação à 150 rpm por 5 minutos (Figura 20); 

 Desligou-se o agitador deixando a mistura em repouso por 1 hora para decantar; 
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 Após 1 hora, FPS foi filtrada com o auxílio de uma gaze para retirada das partículas 

em suspensão; 

 Em seguida, o extrato coletado foi diluído de acordo com a concentração desejada e 

colocado em frascos transparentes de polipropileno (PP) de 350 mL devidamente 

identificados (Figura 21); 

 Para cada concentração, prepararam-se 3 réplicas com volume aproximado de 300 

mL do extrato; 

 Mediram-se a salinidade, o teor de oxigênio dissolvido e o pH de cada concentração; 

 Preparou-se o grupo controle apenas com água do mar natural; 

 Em cada recipiente, foram colocados 10 organismos da espécie Mysidopsis juniae, 

provenientes do cultivo no próprio laboratório; 

 Os recipientes correspondentes ao grupo controle foram numerados de 1 a 3, os da 

amostra 1820-18, de 4 a 21 (Figura 22) e os da amostra 1822-18, de 22 a 39 (Figura 

23); 

 Em seguida, fecharam-se os recipientes com uma tampa que continha um orifício 

central para facilitar o encaixe da cânula de aeração; 

 O conjunto recipiente + organismos foi disposto em uma estante onde permaneceram 

por 4 dias ou 96 horas e receberam aeração e alimentação adequadas diariamente 

(Figura 24); 

 Ao final do ensaio, quantificou-se o número de organismos vivos/mortos e resultado 

foi expresso como CL(I)50;96h. Os parâmetros de salinidade, teor de oxigênio 

dissolvido e pH foram medidos novamente. 
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Figura 19: Pesagem do pó utilizado no ensaio com fração particulada suspensa. 

 

 
Figura 20: Agitação da amostra (água+ pó). 
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Figura 21: Diluição do extrato para preparação das réplicas. 

 

 

 

 
Figura 22: Réplicas correspondentes ao grupo controle e à amostra 1820-18. 
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Figura 23: Réplicas da amostra 1822-18. 

 

 

 

 
Figura 24: Disposição das amostras durante o período de teste. 
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O resumo das condições do ensaio pode ser observado no quadro 1 a seguir: 

Quadro 1: Resumo das condições do ensaio com a fração particulada suspensa. 

Duração dos ensaios...................................................................................................96 horas 

Temperatura de incubação........................................................................................25 ± 2 ºC 

Fotoperíodo................................................................................................12h luz:12h escuro 

Frasco-teste ................................................................frascos de polipropileno (PP) de 350 mL 

Volume de solução-teste.................................................................................................300 mL  

Origem dos organismos.....................................................................................cultivo Labtox 

Idade dos organismos.....................................................1 a 8 dias (diferença de idade ≤ 4 dias) 

Nº de org. por frasco-teste.....................................................................................................10 

Nº de réplicas/ soluções-teste.................................................................................................3  

Nº de soluções-teste...........................................................................................6 + 1 controle 

Soluções-teste.................31.250; 62.500; 125.000; 250.000; 500.000 e 1.000.000 ppm da FPS 

Sistema-teste............................................................................................................... estático  

Aeração.....................................................................................................................constante 

Alimentação.........................................30 náuplios de Artemia sp. recém clodidos/misídeo/dia 

Água de diluição...............................................................água do mar natural filtrada (0,5 µm) 

 

 

3.2.1.2.2. Ensaio com sedimentos 

Conforme os procedimentos definidos nos métodos de referência adotou-se a 

seguinte metodologia: 

 Em uma balança da marca Toledo, pesaram-se as massas de sedimento natural e de 

pó necessárias para a preparação de 3 concentrações distintas (Figura 25)  

 Misturou-se o sedimento aos pós e a mistura foi homogeneizada por uma batedeira 

durante 9 minutos (Figura 26). O mesmo procedimento de agitação foi realizado com 

o sedimento de referência sem contaminante (controle negativo); 

 Transferiu-se 75 gramas da mistura de cada uma das 3 concentrações para béqueres 

de vidro de 400 mL devidamente identificados; 

 Adicionou-se um volume aproximado de 300 mL de água do mar natural a cada uma 

das 4 réplicas resultantes, formando-se um sistema com uma parte de sedimento 

contaminado e quatro partes de água de diluição (1:4); 

 Fecharam-se os recipientes com uma tampa que continha um orifício central para 

facilitar o encaixe da cânula de aeração que foi constante para todo o teste; 
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 Todos os recipientes foram dispostos em uma estante por 24 horas para estabilização 

da temperatura; 

 Após 24 horas, cada recipiente recebeu 5 da espécie Leptocheirus plumulosus 

provenientes do cultivo no próprio laboratório (Figura 27); 

 Ao final do período de exposição, o sedimento foi peneirado e quantificou-se a 

sobrevivência dos organismos. O resultado foi expresso como CL(I)50;96h.  

   Estes procedimentos foram realizados para as duas amostras 1820-18 e 1822-18; 

 
Figura 25: Sedimento (esquerda) e pó (direita) utilizados na preparação do teste. 

 

 
Figura 26: Homogeneização da mistura sedimento e pó. 
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Figura 27: Amostras dispostas durante o período de teste. 

O quadro 2 apresenta o resumo das condições do ensaio de sedimentos. 

Quadro 2: Resumo das condições do ensaio com sedimento. 

Duração dos ensaios...................................................................................................96 horas 

Temperatura de incubação........................................................................................25 ± 2 ºC 

Fotoperíodo................................................................................................12h luz:12h escuro 

Frasco-teste.................................................................................................béqueres de 400 mL 

Volume da água de diluição........................................................................................300 mL  

Quantidade de sedimento................................................................................................. 75 g 

Origem dos organismos...................................................................................cultivo Labtox 

Idade dos organismos...................................................................................................adultos 

Nº de org. por frasco-teste......................................................................................................5 

Nº de réplicas/ soluções-teste.................................................................................................4  

Nº de tratamentos (soluções-teste)....................................................................3 + 1 controle 

Soluções-teste...........................................................18,75; 75,0 e 300,0 mL.kg de sed seco-1 

Sistema-teste............................................................................................................... estático  

Aeração.....................................................................................................................constante 

Alimentação........................................................................................................não se aplica 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Para uma melhor compreensão, os resultados das análises serão subdivididos, uma 

vez que existem amostras fluidas e pós. 

4.1. Caracterização dos fluidos produzidos 

A partir da leitura do viscosímetro para as diferentes velocidades angulares foi 

possível calcular os seguintes parâmetros reológicos dos fluidos 1 e 2:  viscosidade plástica 

(V.P) e limite de escoamento (L.E).  

Segundo Machado (2002), a viscosidade plástica é a medida da resistência interna 

para escoar um fluido, como resultado da interação dos sólidos presentes em um fluido de 

perfuração. O cálculo da V.P foi feito subtraindo-se as leituras da viscosidade a 600 rpm e a 

300 rpm, (L600–L300), sendo expressa em centipoise (cP).  

O L.E representa o esforço requerido para iniciar o movimento de um fluido. O valor 

é calculado subtraindo a leitura a 300 rpm e resultado da viscosidade plástica, (L300 – V.P), 

sendo expresso em lbf/100ft2 (ou convertido para Pa).  

As forças géis relacionam-se com a perda de carga que ocorre durante a circulação 

de um fluido de perfuração e foram obtidas por meio da leitura do viscosímetro a 3 rpm 

seguindo o procedimento padrão.  

Os fluidos foram avaliados seguindo um critério adotado pela empresa Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) e que é utilizado como parâmetro pelas empresas do ramo de petróleo. 

A Tabela 1 apresenta as especificações da PEMEX. 

Tabela 1: Valores de referência para os parâmetros reológicos adotados pela PEMEX (Fonte: Relatório 

Weatherford). 

Especificações da PEMEX 

L6 12-18 

L3 10-16 

L.E., lbf/100ft2 18-24 

Gi 15-25 

Gf 18-30 
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Os valores observados no viscosímetro e os resultados obtidos para a V.P e L.E dos 

fluidos 1 e 2 encontram-se na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Dados obtidos na leitura direta do viscosímetro e resultados calculados para a V.P e L.E (Fonte: 

Elaboração própria). 

Leitura Fluido 1 Fluido 2 

L600 99 90 

L300 61 65 

L200 52 55 

L100 38 43 

L6 8 15 

L3 4 10 

V.P.,  cP 38 25 

L.E., lbf/100ft2 23 40 

Gi 3 9,8 

Gf 3,5 11,2 
 

Comparando-se os valores encontrados e os de referência utilizados pela PEMEX, 

verifica-se que o fluido 2 apresenta comportamento mais próximo ao desejável pela indústria, 

no entanto, os valores obtidos para o fluido 1 estão na faixa considerada típica para fluidos de 

aplicação em campo. É importante ressaltar que é possível ajustar os parâmetros 

acrescentando-se ou retirando-se os aditivos dos fluidos. 

Os valores encontrados para a densidade dos fluidos 1 e 2 medidos na balança de 

lama pressurizada são iguais a 9,2 lb/gal e 9,3 lb/gal, respectivamente. 

Os volumes obtidos durante o teste de filtração foram 1,5 mL (fluido 1) e 1,2 mL 

(fluido 2). Para se formar o reboco é necessária a presença de uma quantidade razoável de 

partículas com dimensões dos poros das rochas expostas. Considerando-se que quanto menor 

o influxo da fase líquida do fluido para a formação maior eficiência do controle de filtrado, 

nota-se que o fluido 2 apresenta melhor resultado.  

Sabendo-se que a diferença na formulação entre os dois fluidos está apenas no 

diâmetro das partículas, esta pode ser uma explicação para o melhor do desempenho do fluido 

2, visto que os sólidos são maiores e, portanto é mais fácil obstruir os poros da formação. 
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4.2. Caracterização dos pós 

As variáveis do processo de secagem (vide item 2.5.2 desta dissertação) que 

originaram os pós não foram avaliadas detalhadamente, pois as etapas deste estudo foram 

realizadas em locais distintos.  

As massas obtidas por medição direta e utilizando as equações estabelecidas em 

3.2.1.1 encontram-se dispostas na Tabela 3 a seguir. 

 

Tabela 3: Resultados obtidos para a extração Soxhlet (Fonte: Elaboração própria). 

  
Pó 1  Pó 2  

m1 Massa do filtro de papel (g) 2,2332 2,1416 

m2 Massa do filtro de papel + pó (g) 5,0297 5,9143 

m3 Massa da amostra (g) 2,7965 3,7727 

m4 Massa do balão (g)       127,4523 110,5880 

m5 Massa do balão + extrato (g) 127,6086 110,7750 

m6 Massa do extrato (g) 0,1563     0,1870 

m7 
Massa do filtro de papel + pó 

residual (g) 
4,8321 5,6565 

m8 Massa do resíduo (g) 2,5989 3,5149 

% extrato Percentual de extrato no pó (%) 5,5891 4,9656 

 

Utilizando-se o método ISO GUM 2008 para o cálculo de incerteza obteve-se um 

percentual de extrato remanescente no pó igual a 5%, semelhante aos percentuais encontrados 

durante a extração e calculados pela equação (IV). Estes resultados indicaram que, durante os 

procedimentos de spray dryer, não ocorreu a completa eliminação da porção oleosa e a 

amostra sólida contém base orgânica, modificador reológico e/ou emulsificantes primário e 

secundário.   

Comparando-se o valor obtido (5% em massa) com o valor limite aceito pelo 

IBAMA e pela U.SEPA (2010) para a olefina (6,9% em massa) verificou-se que a amostra 

encontra-se dentro das condições para descarte de cascalho com fluidos de perfuração de base 

não aquosa aderido, visto que, independente de qual seja a composição do extrato 

remanescente, o percentual de olefina é menor. 
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4.3. Análise do resíduo oleoso 

Ao final da extração Soxhlet, analisou-se conteúdo do balão e verificou-se a presença 

de um extrato de n-hexano com aspecto semelhante ao da base orgânica (Figura 28), exceto 

por uma leve coloração amarelada que não existe na base original (incolor). 

 
Figura 28: Extrato de n-hexano obtido no método Soxhlet. 

 

Este resultado reafirmou o que já havia sido constatado durante a caracterização dos 

pós, porém levantou o questionamento sobre qual seria a composição do extrato 

remanescente. Para responder esta pergunta, buscaram-se subsídios na análise da base e dos 

aditivos líquidos por CG-EM e na análise térmica da olefina.  

A análise por CG-EM, realizada nos extratos de n-hexano provenientes da extração 

Soxhlet forneceu a composição dos materiais residuais presentes nos pós e os resultados 

encontram-se em anexo (ANEXOS B, C, E e F). Notou-se a presença de duas substâncias nos 

dois pós: olefina (espécie predominante) e trietilenoglicol monobutil éter (ANEXOS D e G). 

Considerando-se que etoxilados são usados como tensoativos, inferiu-se que isso 

caracterizava uma incorporação de componentes de um dos insumos usados na formulação 

dos fluidos, provavelmente o emulsificante primário, que apresenta características tensoativas. 

Sabe-se que, para a formulação dos aditivos oleosos dos fluidos, normalmente, são 

utilizados materiais ativos e um solvente. Logo, esta formulação é bastante relevante na 

transformação do fluido em pó, visto que os solventes também serão volatilizados no 

processo.  
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Assim, efetuaram-se testes de solubilidade em hidrocarbonetos dos materiais ativos 

dos insumos usados na formulação dos fluidos. Os materiais ativos foram gerados por 

evaporação dos insumos em forno a 300ºC por 2 horas.  

Para o teste de solubilidade colocou-se, em frascos distintos, uma quantidade de 

isoctano (solvente menos volátil que o n-hexano) e de cada aditivo. De acordo com os 

resultados verificou-se que não ocorreu qualquer alteração indicativa de miscibilidade entre o 

solvente e os materiais ativos do emulsificante secundário e do modificador reológico, 

conforme as Figuras 30 e 31a seguir. 

 

 
Figura 29: Teste de solubilização da matéria ativa do emulsificante secundário (sem solubilização no isoctano). 

 

 

 

Figura 30: Teste de solubilização da matéria ativa do modificador reológico (sem solubilização no isoctano). 
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Observou-se ainda que apenas o material ativo do emulsificante primário gerou 

solubilidade, havendo coloração amarelada na solução e turvação na primeira tentativa com 

baixa abundância de solvente. 

Dessa forma, os extratos obtidos no método Soxhlet e uma solução de calibração do 

material ativo do emulsificante primário foram submetidos a um estudo espectrofotométrico. 

Os espectros dos extratos, comparados com o da base, mostraram excelente concordância, 

confirmando mais uma vez a predominância de componentes da base no extrato. 

Determinou-se a concentração do ativo do emulsificante primário no extrato no 

início da região do visível (400 nm). A partir da solução de calibração em isoctano, 

encontrou-se o fator de cálculo de concentração de 241,5 para cubeta de 1 cm de caminho 

ótico. Os resultados (Tabela 4) indicaram os seguintes teores de material ativo residual nos 

pós. 

 

Tabela 4: Resultados referentes à matéria ativa do emulsificante primário. 

 Fluido 1 Fluido 2 

A (400 nm) 0,024 0,026 

C (mg/100 mL) na amostra 5,8 6,3 

Diluição final isoctano (mL) 4,0 4,0 

Massa da matéria ativa (mg) 0,23 0,25 

Massa do extrato (mg) 4,5 4,5 

Percentual de matéria ativa no extrato % 5,2 5,6 

Os teores encontrados estavam abaixo da expectativa que poderia ser obtida da 

avaliação da formulação (cerca de 1/3 em massa). Isso foi creditado à solubilidade limitada do 

tensoativo em meio aos hidrocarbonetos. 

Um teste foi efetuado com uma sobre extração dos pós em Soxhlet com n-hexano. 

Obteve-se um material amarelado (Figura 32) que se acreditou corresponder ao ativo do 

emulsificante primário, tornado imiscível pela extração em grande proporção. 
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Figura 31: Material amarelado resultante da sobre extração dos pós. 

A análise termogravimétrica da olefina foi realizada com o objetivo de se identificar 

qual seria a temperatura de operação do spray dryer para a completa vaporização da base. Os 

resultados da análise podem ser observados no gráfico da Figura 29 a seguir. 

 

Figura 32: Gráfico resultante da análise térmica da olefina. 

A curva verde corresponde à curva termogravimétrica de reação em um único 

estágio, em que a perda de massa da olefina é caracterizada pelas temperaturas inicial e final 

do processo térmico. 
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Já a curva azul representa a DTG e sua observação permite afirmar com mais clareza 

quais são as temperaturas de início da decomposição (80ºC) e final (230ºC) e em qual 

temperatura a velocidade de reação é máxima, representada pelo pico (225ºC).   

Além disso, a curva azul corrobora para o fato de que seria necessária uma 

temperatura em torno de 230ºC para completa vaporização da base. Sendo assim, as 

temperaturas de operação no spray dryer deveriam ser superiores àquelas utilizadas de modo 

a garantir uma completa separação da base oleosa do material sólido. 

A curva vermelha corresponde à Análise Térmico Diferencial ou DTA. Pode-se 

verificar que ao longo do aquecimento as temperaturas da amostra e da referência eram iguais 

até aproximadamente a temperatura de 50ºC quando ocorreu alguma alteração física ou 

química na amostra, mas que não se traduz em perda de massa. Porém estas alterações não 

foram estudadas no presente trabalho. O pico endotérmico ocorreu à 225ºC.. 

4.4. Avaliação ecotoxicológica 

4.4.1. Ensaio com fração particulada suspensa (FPS) 

Os valores referentes aos parâmetros físico-químicos medidos no começo e no fim 

dos ensaios, assim como o percentual de mortalidade dos misídeos, encontram-se nas Tabelas 

6 e 7 a seguir: 

Tabela 5: Dados do ensaio com misídeos para o pó 1 (Fonte: Boletim Labtox). 

Soluções-teste 

(ppm da FPS) 

 

 

 

Mortalidade 

(%) 

Salinidade 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg/L) 

pH 

I T I T I T 

Controle 0,0 36 36 6,2 

 

7,1 8,0 8,2 

31.250 0,0 

 

36 

 

 

 

36 

 

 

 

6,5 7,2 

 

8,1 

 

8,0 

 62.500 0,0 36 36 6,4 6,7 8,2 8,1 

125.000 50,0 38 38 6,6 6,8 8,4 8,1 

250.000 43,3 40 40 6,5 7,0 8,5 8,2 

500.000 83,3 45 45 6,6 

 

7,1 8,9 8,1 

1000.000 100,0 56 56 6,4 6,8 9,5 8,2 
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Tabela 6: Dados do ensaio com misídeos para o pó 2 (Fonte: Boletim Labtox). 

Soluções-teste 

(ppm da FPS) 

 

Mortalidade 

(%) 

Salinidade 

Oxigênio 

dissolvido 

(mg/L) 

pH 

I T I T I T 

Controle 0,0 36 37 7,5 

 

7,0 8,2 8,1 

31.250 0,0 

 

36 

 

 

 

37 

 

 

 

7,0 6,9 

 

8,0 

 

8,0 

 62.500 0,0 36 37 6,9 6,7 8,3 8,0 

125.000 0,0 38 38 7,3 6,8 8,4 8,1 

250.000 0,0 40 41 7,0 6,7 8,7 8,0 

500.000 56,7 45 46 7,0 

 

6,7 9,0 8,0 

1000.000 100,0 52 53 7,0 6,5 10,1 8,0 

I: início; T: término do teste. 

O cálculo da CL(I)50;96h foi realizado utilizando-se a análise estatística de Trimmed 

Spearman-Karber (Hamilton et al., 1977) e os valores encontrados para cada amostra foram 

dispostos na tabela 7. 

Tabela 7: Resultado do Método Estatístico de Trimmed Spearman-Karber para a CL(I)50;96h (Fonte: 

Elaboração própria). 

 CL(I)50;96h Intervalo de Confiança 

Pó 1 (1820-18) 207.809,47 ppm da FPS 169.867,91 a 254.225,63 ppm da FPS 

Pó 2 (1822-18) 477.420,80 ppm da FPS 421.145,11 a 541.216,36 ppm da FPS 

Considerando-se que os resultados obtidos são superiores a 30.000 ppm da FPS e 

sabendo-se que a CL(I)50;96h e a toxicidade são grandezas inversamente proporcionais, tem-

se que as duas amostras não são consideradas tóxicas para os misídeos e, portanto poderiam 

ser descartadas, conforme regulamentação ambiental. 

4.4.2. Ensaios com sedimentos 

De acordo com o método EPA 1644, as concentrações letais das amostras que se 

deseja analisar devem ser comparadas com a CL(I)50;96h do fluido de referência. O cálculo 

destes valores é feito levando em consideração as densidades dos fluidos, como no presente 

estudo as amostras testadas são de natureza sólida, as densidades utilizadas correspondem às 
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densidades do fluido original, ou seja, 9,2 e 9,3 lb/gal, respectivamente, para as amostras 1 e 

2; a densidade do fluido de referência foi igual a  9,0 lb/gal. 

Os parâmetros medidos no início e término do ensaio são observados nas tabelas 8 e 

9, respectivamente. A tabela 10 apresenta os valores obtidos utilizando-se o fluido de 

referência. 

Tabela 8: Dados do ensaio com anfípodos para o pó 1 (Fonte: Boletim Labtox).  

 

 
Tabela 9: Dados do ensaio com anfípodos para o pó 2 (Fonte: Boletim Labtox). 
 

Soluções-

teste 

(mL/kg 

sed seco) 

 

N° anfípodos vivos 

por réplica 

 
Mortalidade 

(%) 

  Salinidade 
Oxigênio 

dissolvido 
  pH 

I T I T I T 

Controle 5 5 5 5 0,0 20 22  5,9 4,8 8,1 8,0 

    18,75 5 5 5 5 0,0 20 22 6,1 4,7 8,0 8,2 

    75,00 5 5 4 5 5,0 20 23 6,0 6,7 8,1 8,2 

    300,00 5 5 5 5 0,0 22 25 5,9 6,6 7,9 8,0 

 
Tabela 10: Resultados do ensaio com anfípodos utilizando o fluido de referência (Fonte: Boletim Labtox). 

 

Soluções-

teste 

( (mL/kg 

sed seco) 

N° anfípodos vivos por 

réplica 

 

Mortalidade 

(%) 
Salinidade 

Oxigênio 

dissolvido 
pH 

I T I T I T 

Controle 10 10 10 10 10 10  0,0 20 23 6,1 6,0 8,1 8,3 

    18,75 6 6 10 7 8 5 30,0 20 23 6,2 5,9 8,2 8,4 

    37,50 7 3 10 7 6 5 36,7 20 23 6,1 5,9 8,1 8,4 

    75,00 9 8 7 6 6 0 40,0 20 23 6,1 6,0 8,2 8,5 

    150,00 6 1 6 5 4 5 55,0 20 23 6,0 5,5 8,1 8,5 

    300,00 1 2 2 0 1 2 86,7 20 23 6,2 4,1 7,9 8,1 

 

Soluções-

teste 

(mL/kg  

sed seco) 

 

N° anfípodos vivos 

por réplica 

 
Mortalidade 

(%) 

Salinidade 
Oxigênio 

 dissolvido 
pH 

I T I T I T 

 

 

 

 

Controle 5 5 5 5 0,0 20 22 5,9 4,8 8,1 8,0 

    18,75 4 4 5 5 10,0 20 23 6,3 6,4 8,2 8,4 

    75,00 4 5 3 4 20,0 20 23 6,4 6,3 8,1 8,2 

    300,00 5 5 0 5 25,0 22 25 6,2 6,1 8,0 8,0 
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As informações resultantes dos ensaios com sedimento contaminado foram 

submetidas à análise estatística utilizando o programa Trimmed Spearman-Karber (Hamilton 

et al., 1977) para a obtenção das concentrações letais. No entanto, só foi possível obter a 

CL(I)50;96h do fluido de referência, pois a mortalidade dos organismos na maior 

concentração durante o ensaio com as amostras foi inferior a 50% dos organismos expostos. 

Dessa forma, considera-se que as concentrações letais obtidas para as duas amostras 

foram superiores a 300 mL.kg sed seco -1 e quando comparadas à CL(I)50;96h do fluido 

referência (96,23 mL.kg sed seco -1) a razão obtida é inferior a 1, ou seja, as amostras são 

consideradas não tóxicas para L. plumulosus, como mostram as tabelas 11 e 12. Portanto, os 

pós poderiam ser descartados em alto mar segundo a Instrução Normativa nº 1 de 2 de janeiro 

de 2018. 

Quadro 3: Resultados obtidos para o ensaio do sedimento para o pó 1 (Fonte: Boletim Labtox). 

RESULTADOS 

Pó 1 (1820-18)  Fluido de referência – 9,0 lb/gal 

 

CL(I)50;96h: Não calculada 

 

 

CL(I)50;96h: 96,23 mL.kg de sed seco -1 

 

Em função da sobrevivência dos organismos na 

maior concentração testada ter sido de 75%, não 

foi possível o cálculo da CL(I)50;96h (> 300 

mL.kg de sed seco-1) 

 

IC: 66,01 – 140,30 mL.kg de sed seco -1 

 

Razão: < 1 – Passou* 
    

IC: intervalo de confiança 

*Método EPA 1644 
 

Quadro 4: Resultados obtidos para o ensaio de sedimento para o pó 2 (Fonte: Boletim Labtox). 

RESULTADOS 

Pó 2 -(1822-18) Fluido de referência – 9,0 lb/gal 

 

CL(I)50;96h: Não calculada 

 

 

  CL(I)50;96h: 96,23 mL.kg de sed seco-1 

 

Em função da sobrevivência dos organismos na 

maior concentração testada ter sido de 100%, 

não foi possível o cálculo da CL(I)50;96h (> 300 

mL.kg de sed seco-1) 

 

 IC: 66,01 – 140,30 mL.kg de sed seco-1 

 

Razão: < 1 – Passou* 
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5. CONCLUSÕES 

A pesquisa realizada para esta dissertação mostrou que diversos métodos de 

tratamento secundários de resíduos sólidos oriundos da perfuração de poços de petróleo têm 

sido desenvolvidos, no entanto, algumas limitações técnicas e/ou econômicas dificultam sua 

implantação. 

O presente estudo apresentou uma nova proposta para o tratamento dos cascalhos 

realizando um processo de secagem de fluidos de perfuração por meio do equipamento spray 

dyer, que se mostrou bastante eficiente de acordo com critérios ambientais utilizados no 

Brasil e no mundo para este fim, podendo ser empregado como uma alternativa para o 

descarte de cascalho no mar. 

As análises química e ecotoxicológicas das amostras sólidas demonstraram que, 

apesar da presença de óleo residual (5% em massa), os valores obtidos encontram-se dentro 

dos limites definidos pelos critérios EPA 1644/1646 e pela Instrução Normativa nº 1 de 2 de 

janeiro de 2018 (6,9% em massa).  

As análises químicas realizadas no extrato residual aderido ao pó demonstraram que 

a temperatura de entrada utilizada durante o processo não foi suficiente para degradar a 

olefina, o que indica a possibilidade de recuperação da base para posterior reutilização e a 

redução de custos na compra de aditivos.  

Os resultados provenientes dos ensaios ecotoxicológicos garantiram que os sólidos 

gerados no processo não foram considerados tóxicos aos organismos-teste, ou seja, o teor de 

óleo remanescente nos pós não foi suficiente para causar efeitos significativos aos organismos 

marinhos utilizados nos ensaios.  

Pode-se inferir ainda que o trabalho atendeu aos objetivos dos métodos de tratamento 

de cascalho que visam diminuir o conteúdo de base aderida aos sólidos, produzir um produto 

seco mais fácil de ser manuseado e adequar-se às especificações ambientais para descarte em 

áreas offshore. Portanto, os sólidos poderiam ser descartados diretamente nestas áreas, 

reduzindo custos com transporte mar-terra, limpeza de equipamentos e manutenção de 

estações de armazenamento. 
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6. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A seguir estão algumas sugestões para a continuidade do estudo de descontaminação 

do cascalho utilizando o spray dryer. 

 Desenvolver alternativas para recuperação da base orgânica do efluente gasoso gerado 

durante o processo; 

 Avaliar a qualidade do fluido recuperado; 

 Realizar a avaliação econômica do projeto; 

 Avaliar a influência das variáveis envolvidas no processo de secagem. 
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ANEXO A: Instrução Normativa Nº 1 de 2 de janeiro de 2018 
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ANEXO B: Composição dos extratos remanescentes da amostra sólida 1 obtida por CG-EM após extração Soxhlet. 
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ANEXO C: Espectros de massas do 1-hexadeceno no sólido 1. 
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ANEXO D: Espectros de massas do trietilenoglicol monobutil éter presentes no pó 1. 
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ANEXO E: Composição dos extratos remanescentes da amostra sólida 2 obtida por CG-EM após extração Soxhlet. 
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ANEXO F: Espectros de massas do 1-hexadecenono sólido 2. 
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ANEXO G: Espectros de massas do trietilenoglicol monobutil éter presentes no pó 2. 

 

 


