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Caros Leitores,
A área de Petróleo e Gás tem tido significativos avan-

ços tanto no Rio Grande do Norte como no Brasil. Em 20 
anos, a produção nacional de petróleo passou de 500 mil 
barris/dia para 2 milhões de barris/dia, necessitando um 
constante investimento em pesquisa e desenvolvimen-
to, principalmente na área acadêmica. Neste contexto, 
o número de trabalhos neste segmento tem aumentado 
significativamente, impulsionado pela necessidade de 
geração de conhecimento.

Então, é com grande satisfação que estamos oportuni-
zando a divulgação de um periódico para a publicação de 
trabalhos científicos relacionados à área de Petróleo e Gás, 
produzidos na Escola de Engenharia da Universidade Poti-
guar e, também, em outros centros de pesquisa, que abor-
dem o tema ou por pesquisadores isolados. 

A revista tem como objetivo fomentar a pesquisa pro-
porcionando aos pesquisadores um meio de divulgação 
dos seus trabalhos. 

A Universidade Potiguar, sintonizada com o momento, 
dispõe aos seus alunos dos cursos de Graduação Tecnológi-
ca, Engenharia e Mestrado, todos na área de Petróleo e Gás, 
uma nova ferramenta de divulgação, objetivando suprir a de-
manda de produções científicas de qualidade. O lançamento 
da RUnPetro coloca a Universidade Potiguar (UnP) além da 
sua missão de formar profissionais, proporcionando agora 
um meio de divulgação dos trabalhos desenvolvidos na área, 
em âmbito nacional e internacional. 

Em sua primeira edição serão publicados estudos reali-
zados em nossa universidade, todos eles frutos de pesqui-
sas dos integrantes do Mestrado em Engenharia de Petró-
leo e Gás sozinhos ou com outros colaboradores.

Neste número, divulgaremos quatro artigos de elevada 
relevância acadêmica. No primeiro, intitulado “Biomarca-
dores de Petróleo no Estudo Ambiental dos Sedimentos de 
Fundo de um Corpo Lacustre”, o autor realiza um diagnosti-
co, além de caracterizar a natureza e a distribuição dos bio-
marcadores presentes nos sedimentos de fundo da Lagoa 
de Baixo, nas proximidades da Refinaria Clara Camarão, lo-
calizada no município de Guamaré no Estado do Rio Grande 
do Norte, formando um banco de dados que servirá de sub-
sidio para o acompanhamento da capacidade de degrada-
ção espontânea dos hidrocarbonetos e para a avaliação da 
capacidade de autodepuração do sistema lagunar em foco, 
de forma a avaliar as medidas de mitigação que deverão ser 
adotadas para o referido sistema hídrico.

No artigo “Coprocessamento em Fornos de Clínquer: 
uma alternativa sustentável para destinação do resíduo 
cascalho de perfuração de poços de petróleo em Mossoró-
-RN”, os pesquisadores analisaram a viabilidade ambiental 
e legal da disposição do cascalho de perfuração oriundo 
da perfuração de poços terrestres de petróleo no municí-
pio de Mossoró, a fim de mitigar os seus impactos ambien-
tais. Para isso, os pesquisadores realizaram uma descrição 
dos aspectos legais aplicados no tratamento de resíduos 
gerados nos poços de perfurações, objetivando identificar 
uma técnica para destinar de forma correta o resíduo cas-
calho de perfuração oriundo de poços de petróleo terres-
tres e, em seguida, foi realizada uma analise técnica do co-
processamento em fornos de cimento, visualizando uma 
destinação final ao resíduo sólido gerado.

Em “Análise de Amostras de Petróleo por Termogravi-
metria”, os autores, a partir de análises termogravimétricas, 
estudou-se o comportamento de quatro amostras, de dife-
rentes tipos de petróleos brasileiros, comparando os resul-
tados obtidos com dados de caracterização já conhecidos 
desses óleos. Neste trabalho, foram observadas as regiões 
de perdas de massa, bastante conhecidas na literatura, sen-
do a primeira chamada de região de destilação e a segunda, 
região de craqueamento.

No ultimo artigo, intitulado “Simulação do Impacto na 
Produção de Gases de Efeito Estufa pela Mudança da Matriz 
Energética em uma Refinaria de Petróleo”, os pesquisadores 
se propuseram a avaliar os benefícios ambientais do uso do 
gás natural como fonte motriz de funcionamento de uma 
refinaria de petróleo tendo em vista a substituição significa-
tiva do óleo e gás combustível pelo gás natural em queimas 
nas fontes fixas de combustão, partindo-se do pressuposto 
de que a não utilização do gás natural acarretaria o uso de 
combustíveis com maiores emissões de poluentes.

Como vocês poderão visualizar, todos os artigos publica-
dos nesta edição da revista mostrarão um pouco dos muitos 
projetos que a Escola de Engenharias e Ciências Exatas vem 
desenvolvendo, ilustrando um pouco a pluralidade nos di-
versos temas que observamos no setor de Petróleo e Gás.

Esperamos que gostem. 
Boa leitura!

Prof. Dr. Max Chianca Pimentel Filho
Prof. Dr. Francisco Wendell Bezerra Lopes
Editores

Editorial
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RESuMO
A utilização da Lagoa de Baixo como local de descarte de efluentes resultou na acumulação de hidrocarbonetos 
de petróleo em seus sedimentos de fundo e originou uma distribuição geográfica em que a porção sul foi a mais 
enriquecida se comparada às demais áreas da lagoa. Os dados dos alcanos cíclicos apresentaram similaridades 
geoquímicas às dos óleos da Bacia Potiguar e à possível contribuição de matéria orgânica recente. Com relação 
às razões de diagnóstico, as mesmas mostraram que as porções oeste e sul da lagoa apresentam maiores 
quantidades de hidrocarbonetos preservados, se comparados aos das porções norte e leste deste corpo hídrico, 
mostrando a evolução da degradação destes compostos conforme a sua interação e dispersão na coluna d’água e 
no assoalho sedimentar do referido corpo lêntico.

Palavras-chave: Lagoa. Sedimentos. Biomarcadores de petróleo. Evolução ambiental.

ABSTRACT
The use of Lagoa de Baixo as effluent disposal site resulted in the accumulation of petroleum hydrocarbons in 
bottom sediments and their geographical distribution originated in the southern portion was richer compared 
to other areas of the lagoon. Data from cyclic alkanes presented geochemical similarities to the Potiguar 
Basin oils and the possible contribution of organic matter recently. With respect to diagnostic reasons, they 
showed that the western and southern portions of the lagoon have higher amounts of hydrocarbons preserved, 
compared to northern and eastern portions of this water body, showing the evolution of degradation of these 
compounds as their interaction and dispersion in water column and sediment on the floor of said body lentic.

keywords: Lagoon. Sediment. petroleum biomarkers. Environmental evolution.
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1  iNtrodUÇÃo

Os empreendimentos relacionados à indústria petrolí-
fera que desenvolvem ações como o processamento, dis-
tribuição e até o próprio consumo de petróleo e derivados, 
tem desenvolvido políticas e ações para impedir acidentes 
e possíveis impactos ambientais ocasionados por suas ati-
vidades. Mesmo assim, os riscos de poluição e deteriora-
ção da saúde ambiental ainda existem, devido a questões 
de transporte (rompimento de dutos, acidentes marítimos, 
etc.), e à produção e o tratamento industrial quando nas 
proximidades de cidades.

A Refinaria Clara Camarão (antiga Unidade de Tra-
tamento e Processamento de Fluidos – UTPF) está lo-
calizada no município de Guamaré no Estado do Rio 
Grande do Norte (Figura 01). A UTPF entrou em funcio-
namento no ano de 1982, operada pela PETROBRAS e 
reúne a grande parte do petróleo e gás natural produzi-

do em terra e em mar na Bacia Potiguar (RN e CE), sendo 
ali feito o seu processamento primário e a produção de 
derivados, antes da distribuição para outros locais. Por 
dezesseis anos (1986 a 2002), as águas de formação as-
sociadas ao petróleo, após tratamento adequado, foram 
descartadas na Lagoa de Baixo, situada na parte leste 
da UTPF. Porém, apesar dos efluentes terem sido descar-
tados de acordo com a legislação vigente, após passa-
rem pela respectiva estação de tratamento de efluentes 
(ETE), a referida lagoa acumulou quantidades mensurá-
veis de hidrocarbonetos de petróleo. Devido ao contex-
to supracitado,  a Lagoa de Baixo vem passando por um 
programa de recuperação ambiental, conduzido pela 
PETROBRAS em parceria com universidades da região e 
com empresas especializadas no assunto que incluiu a 
suspensão dos descartes no referido sistema lacustre e 
trabalhos de pesquisa tais como os de Melo et al (2003); 
Mendes e Melo (2005) e Mendes, (2006, 2010). 

Figura 01. Localização da área de estudo no Estado do Rio Grande do Norte, da 
UTPF (Atual refinaria Clara Camarão), do canal de escoamento para o estuário do 
Rio Aratuá e das estações de amostragem na Lagoa de Baixo (A, C, D, G e J).
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Este estudo teve por objetivo avaliar a evolução dos 
hidrocarbonetos presentes nos sedimentos de fundo do 
referido corpo lêntico. Por conseguinte, foram sumariza-
dos aspectos ligados à distribuição dos biomarcadores de 
petróleo (Terpanos, Esteranos e Poliprenóides Tetracíclicos) 
nos sedimentos de fundo da Lagoa de Baixo. 

Os biomarcadores são compostos orgânicos detecta-
dos na geosfera, que possuem estrutura molecular rela-
cionada aos compostos presentes nos organismos que 
lhes deram origem. São caracterizados pela ocorrência 
restrita, origem específica, estabilidade molecular e con-
centrações adequadas para detecção analítica. Portanto, 
os alcanos cíclicos utilizados neste estudo são moléculas 
que comumente fazem parte da constituição do óleo cru 
e são historicamente utilizados por geoquímicos do pe-
tróleo para se obter informações, entre as quais, a identi-
ficação da origem e dos processos de degradação da ma-
téria orgânica, bem como do petróleo e seus derivados.

O descarte de efluentes na Lagoa de Baixo trouxe 
consigo a assinatura dos diferentes óleos da Bacia Poti-
guar (gerados pelas Formações Alagamar e Pendência). 
Desta forma, os biomarcadores medidos nos sedimentos 
de fundo do presente estudo refletiram essa assinatura 
multigenética, a qual é eventualmente afetada pelos pro-
cessos de dispersão e degradação na coluna de água e 
nos sedimentos de fundo.

2  oBJEtivoS
Os objetivos principais deste estudo foram os seguin-

tes: i) diagnosticar a concentração, a natureza e a distri-
buição dos biomarcadores presentes nos sedimentos 
de fundo da Lagoa de Baixo, (ii) avaliar a capacidade de 
degradação espontânea desses hidrocarbonetos no am-
biente lêntico em foco. Assim, foi construído um banco 
de dados que servirá de subsidio para o acompanhamen-
to da capacidade de degradação espontânea dos hidro-
carbonetos e para a avaliação da capacidade de autode-
puração do sistema lagunar em foco, de forma a avaliar as 
medidas de mitigação que deverão ser adotadas para o 
referido sistema hídrico.

3  CoNSidEraÇÕES SoBrE a ÁrEa
A região é geologicamente constituída pelo Grupo 

Barreiras e a Formação Jandaíra (Mont’Alverne et al. 1998). 
A hidrogeologia é caracterizada pelo Aqüífero Barreiras 
(IDEMA, 2004) e oO clima da região é semiárido. O corpo 
hídrico estudado é aportado naturalmente por riachos 
intermitentes (porção sul da lagoa) e antropogênicamen-
te, no passado, pela Estação de Tratamento de Efluentes 
(ETE) (porção oeste da lagoa), possuindo uma única sa-
ída de escoamento (porção norte da lagoa) (Figura 01). 
A Lagoa de Baixo tem uma área de aproximadamente 
0,4 Km2. Os descartes de efluentes na lagoa durante 16 

anos foi o principal fator responsável para a manutenção 
da quantidade de água da lagoa. Com a interrupção dos 
descartes em 2002, a lagoa vem apresentando uma redu-
ção em seu volume de água, em resposta ao forte proces-
so de evaporação relacionado ao clima semiárido em que 
este corpo hídrico se encontra, já que o aporte natural a 
partir de sua terminação sul é pouco significativo e insu-
ficiente para a manutenção da água em níveis elevados.

4  MatEriaiS E MÉtodoS
A Fig. 01 mostra a localização das cinco estações amos-

tradas para sedimentos de fundo. As referidas estações 
foram dispostas de modo a permitir o conhecimento da 
distribuição dos hidrocarbonetos nos sedimentos do re-
ferido corpo hídrico. As amostras foram coletadas no pe-
ríodo seco do ano, com amostrador do tipo van Veen de 
aço inoxidável, representando, portanto sedimentos su-
perficiais do fundo do corpo de água. Após cada coleta, o 
material foi homogeneizado e acondicionado em frascos 
de vidro com tampa rosqueável (1,0 L) e em seguida fo-
ram colocadas sob refrigeração (~0oC) até o momento 
das análises. Os procedimentos analíticos adotados fo-
ram de acordo com a sequência descritiva a seguir.

Hidrocarbonetos em sedimentos
Extração nas amostras
As amostras foram extraídas segundo a metodologia 

EPA (Método 3540). As amostras totais de sedimento fo-
ram homogeneizadas e uma alíquota de 10 g foi mistura-
da com sulfato de sódio (1:4, m/m).

 
Cleanup dos extratos
Os extratos de sedimento foram fracionados por cro-

matografia de adsorção, de acordo com metodologia EPA 
3630, onde uma coluna preenchida com 10 g de sílica-gel 
ativada foi utilizada. O extrato concentrado (1 mL) foi adi-
cionado no topo da coluna e as seguintes frações foram 
coletadas: fração saturada e  fração aromática. 

Análise de alcanos cíclicos (biomarcadores)
Os extratos das amostras da fração saturada foram 

analisados por GC-MS de forma a caracterizar os bio-
marcadores. A análise cromatográfica foi realizada em 
sistema Agilent Tecnologies (HP) - cromatógrafo modelo 
6890N, acoplado a detector seletivo de massas modelo 
MS 5973 Network (íons m/z=191 para terpanos e m/z=217 
para esteranos).

As interpretações dos resultados analíticos foram feitas 
através de tabelas, gráficos e índices de diagnóstico, per-
mitindo assim o entendimento da distribuição espacial e 
evolução intempérica dos parâmetros analisados.

5  rESUltadoS E diSCUSSÕES
O descarte de efluentes na Lagoa de Baixo ocasionou 
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o enriquecimento de hidrocarbonetos de petróleo nos 
sedimentos de fundo do referido corpo hídrico, gerando 
uma distribuição geográfica de seus teores na área da 
lagoa. Os biomarcadores identificados neste estudo ten-
dem a se concentrar em um grau mais elevado na porção 
sul da Lagoa de Baixo. Esta tendência pode ser explicada 
por três fatores principais: (i) Precipitação diferenciada 
dos hidrocarbonetos alcançando o substrato; (ii) Variação 
na intensidade do intemperismo físico, químico e micró-
biológico atuando nos hidrocarbonetos; (iii) Variação da 
natureza dos sedimentos no fundo da lagoa - enrique-
cimento em matéria orgânica e argilominerais, dentre 
outras substâncias (BAIRD, 1999; TOLOSA, et al., 2004). A 
ocorrência do déficit hídrico na região da lagoa ocasio-
nou uma redução significativa do aporte de água para 
este corpo hídrico através de suas drenagens alimenta-
doras localizadas principalmente na cabeceira da refe-
rida lagoa (proximidades da porção sul) (Figura 01). Tal 
fato também pode ter contribuído para a ocorrência 
de uma estagnação local de compostos de petróleo, 
especificamente na porção sul da lagoa. Este contexto 
pode ser devido à diminuição expressiva das correntes 
no interior da lagoa no sentido sul-norte, respectiva-
mente a entrada e a saída da lagoa

A Tabela 01 apresenta o sumário numérico das 
famílias de biomarcadores de petróleo no presente 
estudo. Como podem ser observado na Tabela 01 e 
na Figura 02, as amostras de sedimento expuseram 
o predomínio dos Triterpanos Pentacíclicos, seguidos 
pelos Esteranos e Terpanos tricíclicos e em menor 
concentração os Terpanos tetracíclicos e os Polipre-
nóides tetracíclicos. A Figura 03 mostra os cromato-
gramas das amostras analisadas nas estações A e D, 
os quais possuem uma configuração representativa 
de todas as demais estações de amostragem, varian-
do apenas as concentrações dos compostos identifi-
cados de estação para estação.

Os resultados das amostras de sedimento de todas as 
estações se apresentaram com uma predominância de 
Terpanos tricíclicos em relação aos Tetracíclicos. Tanto os 
Terpanos tricíclicos como os tetracíclicos são caracterís-
ticos de óleos crus, além de serem compostos bastante 
resistentes a biodegradação (HUNT, 1996; WENGER; ISAK-
SEN, 2002). Os Terpanos tricíclicos tiveram como predo-
minantes os compostos: C21, C23 e em seguida o C24. 
Frequentemente as análises de óleo cru produzem frag-
mentogramas da razão m/z 191 dos Terpanos tricíclicos 
apresentando picos máximos do C23 com C24 ou C21 
como segundo pico dominante (HUNT, 1996). Os Terpa-
nos tetracíclicos tiveram como representante nos resulta-
dos das análises das amostras de sedimento o composto 
C24 (17, 21-seco-hopano).

A distribuição de teores dos Triterpanos pentacíclicos 
apresentou, como configuração predominante, a 17α(H), 
21β(H), sendo assim, de acordo com Gogou et al. (2000), 
Wenger e Isaksen (2002), Medeiros e Bícego (2004), essa 
distribuição caracteriza uma origem petrogênica do óleo 
detectado nos sedimentos de fundo das cinco estações. 
O composto predominante dos Triterpanos pentacíclicos 
foi o C30-17α(H), 21β(H)-hopano, com quantidades su-
bordinadas de C27-18α(H), 21β(H)-22, 29, 30-trisnorhopa-
no (Ts), C27-17α(H), 21α(H)-22, 29, 30-trisnorhopano (Tm), 
C29-17α(H), 21β(H)-norhopanos. Em todas as estações 
observou-se a série dos hopanos com homólogos na fai-
xa de C31 a C35, com epimerização no carbono 22(S ou 
R) e a presença de C28-17α(H), 18α(H), 21β(H)-28, 30-bis-
norhopano e gamacerano. Com relação ao oleanano, o 
mesmo foi identificado como pequenos picos nos croma-
togramas (m/z 191) (Figura 03) dos resultados analíticos 
em todas as amostras de sedimento de fundo da Lagoa 
de Baixo. Porém, na literatura consultada em que foram 
apresentadas discussões relativas às análises de óleos da 
Bacia Potiguar, como Mello et al. (1988) e Santos Neto et 
al. (1990), este biomarcador não foi caracterizado. Sendo 
assim, os referidos picos, identificados como oleanano 
nos cromatogramas do presente estudo, provavelmen-
te são ruídos de fundo ocorrido no momento dos pro-
cedimentos analíticos. As configurações predominantes 
dos Esteranos foram: 5α(H), 14β(H), 17β(H) e em seguida 
a 5α(H), 14α(H), 17β(H). No caso dos Poliprenóides Tetra-
cíclicos seu representante foi o composto C30.

6  ÍNdiCES dE diaGNÓStiCo
Estes índices de diagnóstico ou razões de diagnósti-

co têm sido usados com sucesso como indicadores para 
a identificação e observação do grau de intemperização 
e de biodegradação do óleo derramado. A seguir, está a 
discussão dos índices aplicados de acordo com os dados 
apresentados na Tabela 02.

A razão Terpanostricíclicos/Hopanos, de acordo com 
Sá et al. (2003), apresenta variações expressivas em seus 
dados quando da ocorrência da mistura de óleos de-
gradados e não degradados, onde a porcentagem dos 
óleos degradados vai se tornando maior na mistura. 
Tal fato é corroborado por Wenger e Isaksen (2002), no 
tocante à maior susceptibilidade dos hopanos a degra-
dação em relação aos Terpanos Tricíclicos. Portanto, os 
dados obtidos neste estudo revelam que a estação A, 
localizada na porção sul da lagoa, se mostra mais pre-
servada com relação às demais estações. A razão C26Tt/
C25Tt apresentou valores relativamente homogêneos 
em sua distribuição na lagoa e são reportados a gera-
ção de óleos por matéria orgânica lacustre (SPIGOLON; 
SANTOS NETO, 2005).
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Biomarcadores Vmín Vmáx Xmed S Total

Terpanos tricíclicos (Tt) 368.821 497.081 437.455 45.596,22 2.187.273

Terpanos tetracíclicos (Tet) 17.660 21.883 19.208 1.666,22 96.042

Terpanos pentacíclicos (Pt) 638.459 1.127.879 797.619 191.217,50 3.988.094

Esteranos (Est) 22.635 27.500 25.278 1.851,07 126.391

Diasteranos (Dt) 40.688 64.982 50.844 8.792,76 254.219

Colestanos (Ct) 216.470 356.495 266.841 52.894,46 1.334.207

Ergostanos (Ert) 82.745 141.610 103.877 22.207,61 519.383

Estigmastanos (Etg) 128.675 223.117 161.472 35.901,13 807.359

Poliprenóides Tetracíclicos (TPP) 4.941 7.876 5.786 1.187,93 28.929

Gráfico 01. Gráfico de barras expondo as concentrações totais mínimas, máximas e médias dos 
respectivos biomarcadores nas cinco estações amostragem.

Tabela 01. Sumário numérico das famílias de biomarcadores analisados nas cinco amostras do presente estudo, apresentando 
os valores mínimos (V.min), valores máximos (V.máx), valores médios (X.méd), desvio padrão (s) e valores totais de suas 
referidas concentrações (µg/kg).
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Com relação a razão tripla C26(R+S)Tt/C24 Tet , de 
acordo com Aboul-Kassim e Simoneit (1996),  Wang et al. 
(1999) e Wang e Fingas (2003), os valores obtidos da refe-
rida razão tripla são úteis na avaliação da biodegradação 
do óleo. Estes valores, quando apresentados na faixa de 
2,0 a 2,2, são indicativos de uma forte biodegradação do 
petróleo. As porções centro-oeste e centro-sul se expu-
seram como as mais preservadas com relação às demais 
áreas da lagoa, ratificando a questão de que quanto mais 
o óleo se afasta do ponto de descarga mais os processos 

de degradação interferem nos referidos compostos.
Os valores obtidos da razão C24Tt/H30 são utilizados 

para a avaliação de taxas de biodegradação do óleo (WANG 
et al, 1999; WANG; FINGAS, 2003). A partir dos estudos de 
Wenger e Isaksen (2002), observou-se que os Terpanos Tri-
cíclicos apresentam uma menor alteração relacionada à 
degradação se comparados aos Hopanos. Por conseguinte, 
essa faixa de valores revela que as estações localizadas nas 
porções sul e centro-oeste da Lagoa de Baixo se mostraram 
mais preservadas com relação às demais estações.

Figura 02. Cromatogramas apresentando a distribuição dos Terpanos Tricíclicos, Tetracíclicos e Pentacíclicos (m/z 191) e dos 
Esteranos (m/z 217) nas estações de amostragem A e D.

A faixa de valores da razão dos trisnorhopanos (Ts/
(Ts+Tm)) apresenta uma baixa amplitude, indicando as-
sim uma origem em comum do óleo nos sedimentos 
de fundo (ABOUL-KASSIM; SIMONEIT, 1996). A taxa de 
degradação de Tm é relativamente maior que a de Ts 
em processos de maturação do óleo cru em sedimen-
tos antigos e no fenômeno de foto-degradação em se-
dimentos recentes. Entretanto, os valores apresentados 
da razão Ts/Ts+Tm constatam a ocorrência de degrada-
ção do óleo mais ressaltada nas porções centro-leste e 
noroeste da lagoa (Tabela 02). 

O oleanano é um biomarcador oriundo de vegetais 
superiores do Cretáceo Superior e principalmente do Ter-
ciário (HUNT, 1996; WANG; FINGAS, 2003). Existe a proba-

bilidade dos picos identificados como oleanano nos cro-
matogramas (m/z 191) serem “ruídos” de fundo ocorridos 
durante a análise cromatográfica. O gamacerano é geral-
mente associado com ambientes de deposição do óleo 
altamente salinos (lacustres ou marinhos) (HUNT, 1996; 
WANG; FINGAS, 2003). Comparando a abundância relati-
va do gamacerano com a dos compostos pertencentes 
ao fragmentograma m/z 191 (Terpanos tricíclicos e Ter-
panos pentacíclicos), excetuando-se C29-17α(H), 21β(H)-
30-NorHopano e o C30-17α(H), 21β(H)-hopano, todos 
possuem concentrações inferiores a do gamacerano. Tal 
fato é um indicativo da ocorrência da evolução de degra-
dação do óleo devido a maior resistência do gamacerano 
as intempéries em comparação aos referidos compostos. 
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Razões Diagnósticas/Índices V.mín V.máx Xméd s Razões Diagnósticas/Índices V mín. V.máx Xméd S

Tt/Hopanos 0,580 0,790 0,722 0,083 Hopanos/Esteranos 1,630 1,740 1,692 0,054

C26/C25 Tt 0,994 1,102 1,049 0,044 25Norhop/H30 0,081 0,091 0,084 0,004

[C26Tt(R)+C26Tt(S)]/C24Tet 1,720 2,041 1,944 0,136 C27/C29 αββ (Esteranos) R+S 1,360 1,456 1,420 0,036

C24Tt/H30 0,251 0,342 0,305 0,039 C28/C29 αββ (Esteranos) R+S 0,714 0,736 0,726 0,011

Ts/Ts+Tm 0,391 0,422 0,406 0,013 C27 Diasteranos/C27Esteranos Reg 0,184 0,200 0,192 0,006

Ol/H30 0,012 0,013 0,013 0,001 TPP/(TPP+C27Diasteranos) 0,095 0,108 0,102 0,006

Gam/H30 0,565 0,680 0,594 0,049 Esteranos (%) C27 51,48 52,40 51,97 0,419

C35/C34 (R+S) homohopano 0,741 0,828 0,779 0,037 Esteranos (%) C28 16,85 17,40 17,04 0,257

Bisnorhopano/H30 0,066 0,078 0,071 0,005 Esteranos (%) C29 25,87 27,42 26,47 0,675

Tabela 01. Sumário numérico das famílias de biomarcadores analisados nas cinco amostras do presente estudo, apresentando os valores 
mínimos (V.min), valores máximos (V.máx), valores médios (X.méd), desvio padrão (s) e valores totais de suas referidas concentrações (µg/kg).

De acordo com os valores obtidos na razão C35/C34 
(R+S) homohopanos e com os dados de Hunt, (1996) a de-
gradação preferencial nos homohopanos ocorre princi-
palmente nos compostos de maior número de carbonos 
e de conformação R. Neste contexto, as estações da por-
ção sul da lagoa são as que se comportam como as mais 
preservadas em relação às outras estações do referido 
corpo hídrico. A faixa de valores da razão Bisnorhopano/
H30 apresentou valores característicos dos óleos advin-
dos da Bacia Potiguar, isto é, da mistura composicional 
dos óleos originados das Formações Pendência (baixos 
valores da referida razão) e Alagamar (presença do Bis-
norhopano) (SANTOS NETO et al., 1990).

A razão Hopanos/Esteranos apresentou uma faixa de 
valores estreita (Tabela 02). No grupo dos Triterpanos 
Pentacíclicos foi observada a ocorrência do 25 Norhopa-
no, a qual é indicativa de processos de degradação do 
hopano correspondente (HUANG et al., 2004) e tem sido 
citada em diversos trabalhos científicos como indicado-
ra de biodegradação intensa do óleo em reservatórios 
(WENGER; ISAKSEN, 2002). Por conseguinte, esses dados 
revelam que as estações localizadas nas porções sul e 
centro-oeste da Lagoa de Baixo se mostraram mais pre-
servadas com relação às demais.

Com relação à origem do óleo do qual foram produ-
zidos os efluentes descartados na Lagoa de Baixo, deve 
ser observado que os valores expostos da razão Hopa-
nos/Esteranos são indicativos de uma mistura compo-
sicional de óleos, pois, o óleo marinho tem muito mais 
esteranos do que hopanos e os lacustres mais hopanos. 
Nos óleos marinho-evaporíticos a razão Hopanos/Este-

ranos é baixa (menor que 0,2) e nos lacustres é maior do 
que 5,0. Dessa forma, os resultados analíticos mostra-
ram valores que remetem a concentração de hopanos 
parecidos com os dos óleos de ambiente deposicional 
lacustre e os esteranos com os dos óleos de ambiente 
deposicional marinho. Os valores obtidos no cálculo da 
razão 25 Norhopano/H301 expuseram que apesar do 
tempo de residência dos hidrocarbonetos de petróleo 
nos sedimentos da Lagoa de Baixo, os valores apresen-
tados pela referida razão são indicativos de biodegrada-
ção ocorrida no próprio reservatório do óleo. 

Com relação à remoção dos Esteranos por degra-
dação, esta é direcionada pelo seguinte ordenamento 
decrescente: C26>C27>C28>C29>C30. No grupo dos 
Esteranos, identificados nas amostras analisadas, os com-
postos C28, C29 e C30 e suas respectivas conformações 
apresentaram concentrações crescentes, caracterizando 
um processo de degradação do óleo. Porém, a porcen-
tagem dos C27 na concentração total dos Esteranos se 
revelou superior a dos C28 e C29 esteranos (Tabela 02). 
Tal característica é um atributo dos óleos da Bacia Poti-
guar. Devido à abundância do C27 esterano, também se 
pode sugerir o domínio de matéria orgânica marinha na 
formação do óleo, o que é suportado pela identificação 
do C30 esterano em todas as estações de amostragem 
(BARAKAT et al., 1997).

A ausência de epímeros ααα (S e R) Esteranos nos 
resultados analíticos dos hidrocarbonetos nos sedimen-
tos de fundo da lagoa é também uma das característi-
cas dos óleos originais da Bacia Potiguar. Deve-se res-
saltar que é descrito na literatura científica, tais como 

H30 = C30-17α(H), 21β(H)-Hopano
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Aboul-Kassim & Simoneit (1996), que a ausência destes 
compostos sugere uma evolução da degradação dos 
hidrocarbonetos de petróleo, uma vez que a referida 
conformação é preferencialmente removida pelos pro-
cessos de deterioração, em que grande parte da degra-
dação dos hidrocarbonetos advém dos processos ocor-
ridos no próprio reservatório original.

A faixa de dados obtidos da razão C27 Diasteranos/
C27 Esteranos Regulares revelam que as estações lo-
calizadas nas porções sul e centro-oeste da Lagoa de 
Baixo se mostraram mais preservadas com relação às 
demais estações. Consultando a literatura, a suscepti-
bilidade à degradação é mais observável nos Estera-
nos em relação aos Diasteranos (PETERS; MOLDOWAN, 
1993; WENGER; ISAKSEN, 2002).

A razão entre os TPP e a soma dos TPP mais C27 dias-
teranos (TPP/(TPP+C27 Diasteranos)) (SÁ et al., 2003; SPI-
GOLON; SANTOS NETO, 2005) foi utilizada em gráficos 
bidimensionais para ser melhor observada a evolução da 
degradação dos hidrocarbonetos. Observando os gráfi-
cos TPP/C27 Diasteranos vs Tricíclicos/Hopanos, TPP/C27 

Diasteranos vs Hopanos/Esteranos e TPP/C27 Diasteranos 
vs C27 Diasteranos/C27 Esteranos Regulares (Figura 04), 
pode-se visualizar que os hidrocarbonetos da amostra da 
estação A (porção sul da lagoa) é a que se mostra mais 
preservada em relação às demais amostras das outras es-
tações. Estas estações correspondem a diferentes níveis 
do processo de decomposição dos hidrocarbonetos, o 
qual consome preferencialmente alguns dos hidrocarbo-
netos de petróleo em relação aos demais, à medida que 
estes se deslocam no assoalho da lagoa e interagem com 
os sedimentos, sofrendo degradação através de proces-
sos físicos, químicos e microbiológicos.

A influência da mistura composicional dos óleos ad-
vindos da Bacia Potiguar, no tocante as Formações Ala-
gamar (óleos marinho-evaporítico e mistos) e Pendên-
cia (óleos lacustres de água doce) (SANTOS NETO et al., 
1990; SPIGOLON; SANTOS NETO, 2005), é refletida nos 
efluentes tratados que foram descartados na Lagoa de 
Baixo, e, por conseguinte, nos resultados analíticos de 
biomarcadores de petróleo nos sedimentos de fundo 
do referido corpo hídrico.

Gráfico 02. Gráficos bidimensionais das seguintes razões: TPP/C27 Dt vs Tricíclicos/Hopanos, TPP/C27 Dt vs Hopanos/Esteranos e TPP/
C27 Dt vs C27 Dt/C27 Esteranos Regulares.
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7  CoNClUSÃo
A presença de biomarcadores de petróleo identifica-

dos por cromatogramas com picos predominantes ca-
racterísticos nos sedimentos de fundo da Lagoa de Bai-
xo deixa clara a contaminação do referido corpo hídrico 
por hidrocarbonetos de petróleo. As razões diagnósticas 
apresentaram valores que evidenciam um estado mais 
preservado da mistura de hidrocarbonetos na porção 
sul e em seguida a oeste da Lagoa de Baixo. As demais 
estações apresentaram valores de razões que indicam es-
tágios variados de degradação. Deve-se ressaltar que os 
resultados dos processos de degradação na lagoa podem 
estar, de forma sinérgica, somados aos fenômenos de de-
composição do óleo original nos próprios reservatórios. 
Porém, de acordo com as verificações realizadas neste es-
tudo, à medida que a mistura de hidrocarbonetos intera-
ge com os sedimentos e se distancia do ponto de descar-
te de efluentes, a eficiência dos fenômenos de diluição 
e degradação física, química e microbiológica sobre os 
referidos compostos aumenta significativamente. 

Os resultados analíticos apresentados neste estudo 
refletem a influência da mistura composicional dos óle-
os advindos da Bacia Potiguar (gerados pelas Formações 
Alagamar e Pendência) sobre os efluentes tratados que 
foram descartados na Lagoa de Baixo, cujos compostos 
e derivados neles inseridos se dispersaram ou se degra-

daram na coluna d’água, ou mesmo se depositaram nos 
sedimentos de fundo da Lagoa de Baixo. Esta influência 
foi constatada pela presença do bisnorhopano e a pre-
dominância de determinados biomarcadores em relação 
a outros, como indicado nos índices de diagnóstico e a 
ausência de epímeros ααα (S e R) Esteranos.

Em síntese, os hidrocarbonetos de petróleo, oriun-
dos dos efluentes tratados da ETE da UTPF e descar-
tados na Lagoa de Baixo, sofrem um processo natural 
e espontâneo de degradação. Tal fato poderá resultar, 
no futuro, em um registro de concentrações significa-
tivamente baixas de hidrocarbonetos de petróleo nos 
sedimentos de fundo dessa lagoa. Neste contexto, as 
medidas de recuperação ambiental, atualmente imple-
mentadas pela PETROBRAS e órgãos ambientais, refor-
çarão os processos naturais de atenuação dos impac-
tos ambientais na Lagoa de Baixo.
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RESuMO
A alternativa do coprocessamento de resíduo na atividade de fabricação de cimento tem evoluído em virtude 
da necessidade crescente de uma destinação ambientalmente e socialmente mais responsável de resíduos 
provenientes de diversos processos industriais, dentre eles a produção de petróleo e gás. Esta pesquisa tem como 
objetivo analisar a viabilidade ambiental e legal da disposição do cascalho de perfuração de poços terrestres de 
petróleo na cidade de Mossoró, a fim de mitigar os seus impactos ambientais. A partir de dados coletados sobre 
o resíduo cascalho de perfuração, matérias-primas e o produto final do cimento, através de registros de ensaios 
físicos, químicos, sobre teores de CaCO3, MgCO3, KCl, NaCl, Ferro, Alumínio, Sílica e SO3, que demonstram a 
compatibilidade de elementos químicos e minerais do resíduo, com as matérias-primas, utilizadas no processo de 
fabricação de cimento, dentro dos padrões de qualidade das normas técnicas, quando transformam a mistura do 
resíduo cascalho de perfuração, com as rochas fontes de cálcio, silício, ferro e alumínio, em sua maior parte, em 
farinha ou cru de clínquer, evidenciando a viabilidade do coprocessamento deste resíduo na cidade de Mossoró 
no Estado do Rio Grande do Norte, dentro dos padrões legais e considerando os limites operacionais da etapa de 
clinquerização do cimento. Podendo ser verificada que outra disposição para este resíduo em aterro controlado e 
licenciado, somente adiaria o tratamento deste resíduo, transformando-o em passivo ambiental.

Palavras-chave: Coprocessamento. Cascalho de Perfuração. Fornos de Clínquer. 

ABSTRACT
The alternative of coprocessing of waste in cement manufacturing activity has been evolved to the need for 
an environmental allocation and social responsibility of the waste from various industrial processes, including 
the production of oil and gas. This research aims to analyze the feasibility of environmental and legal disposal 
of drill cuttings from onshore plans in the oil production of Mossoró/RN, to mitigate their environmental 
impacts. From the data collected on the  waste drill, raw materials and final product of cement, through records 
of physical tests, chemical, on levels of CaCO3, MgCO3, KCl, NaCl, Iron, Aluminum, Silica and SO3, which 
demonstrate the compatibility of chemical and mineral components of the residue with the raw materials used 
in cement manufacturing process, within the standards of quality standards, when transforming the mixture 
of the residue drill with rocks sources of calcium , silicon, iron and aluminum, mostly in raw waste and clinker, 
demonstrating the feasibility of coprocessing of waste in the town of Mossoró in the state of Rio Grande do 
Norte, within the legal standards and considering the operational limits of the stage cement clinkerization. 
It can be verified that another provision of this waste in landfill and licensed only delay the treatment of this 
waste, turning it into environmental liabilities

keywords:  Coprocessing, Gravel Hole, Clinker kilns.
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1  iNtrodUÇÃo

O desenvolvimento das atividades de exploração e 
produção de petróleo, tanto em terra (onshore) quanto 
no mar (offshore), desde o estudo de sondagem para a 
perfuração do poço para extração do petróleo, passando 
pela retirada dos hidrocarbonetos dos poços se esten-
dendo até a comercialização dos resíduos ou seu produ-
to final, deve ser pensado com alternativas de disposição 
sustentável, seja através de tecnologias ambientais inova-
doras, ou através de técnicas já consideradas legalmente 
adequadas, como é o caso do coprocessamento com resí-
duos cascalhos de perfuração em fornos de clínquer, uma 
vez que esses resíduos, não sendo controlados, podem 
provocar impactos significativos ao meio ambiente e à 
saúde das pessoas.

O destino final do resíduo, denominado cascalho de per-
furação, está condicionado, para o caso da alternativa de co-
processamento em fornos de clínquer, ao teor de hidrocarbo-
netos de petróleo total, ao teor de umidade, à salinidade, e à 
fração de argila existente, sendo utilizado como substituinte 
de matéria-prima, podendo ser incorporado ao clínquer e 
melhorando a qualidade do produto, que será o foco da pes-
quisa deste artigo.

Em virtude da preocupação acima referenciada, a pes-
quisa tem a intenção de verificar como o coprocessamen-
to do cascalho de perfuração em fornos de clínquer, tor-
na-se uma atividade viável e adequada em consonância 
com a legislação ambiental, diante da possibilidade de 
utilização desta alternativa dentro da cidade de Mossoró 
e região, o que se constata é a necessidade de um estudo 
prévio nas indústrias de cimento instaladas na cidade (e 
em fase de instalações), para despertar sobre a deman-
da uma relação socioambiental, comercial e sustentável 
para as empresas envolvidas.

O objetivo geral deste artigo está baseado em analisar a 
viabilidade ambiental e legal da disposição do cascalho de 
perfuração oriundo da perfuração de poços terrestres de 
petróleo na cidade de Mossoró a fim de mitigar os seus im-
pactos ambientais. Para isso, foram estabelecidos os seguin-
tes objetivos: descrever os aspectos legais do tratamento de 
resíduos gerados nos poços de perfurações; identificar uma 
técnica para destinar de forma correta o resíduo cascalho de 
perfuração oriundo de poços de petróleo terrestres; analisar 
a técnica do coprocessamento em fornos de cimento para 
dar destinação final ao resíduo sólido (cascalho) oriundo da 
perfuração de poços de petróleo terrestres.

2  rEFErENCial tEÓriCo

2.1 ProdUÇÃo dE PEtrÓlEo
A produção de petróleo no Brasil em fevereiro de 

2012 foi de aproximadamente 2,205 milhões de barris/dia 

(bbl/d). O percentual de 91,7% da produção de petróleo e 
gás natural é proveniente de campos operados pela Pe-
trobras. Dos 20 maiores campos produtores de petróleo e 
gás natural, três são operados por empresas estrangeiras: 
Frade/Chevron, em 11º lugar; Peregrino/Statoil, em 12º; e 
Ostra/Shell, em 15º. O campo com o maior número de po-
ços produtores foi Canto do Amaro, localizado no municí-
pio de Mossoró, Bacia Potiguar, com 1.113 poços, e está em 
operação desde o ano de 1986 (PORTAL BRASIL, 2012).

2.2 aSPECtoS aMBiENtaiS Na PErFUraÇÃo 
tErrEStrE dE PoÇoS dE PEtrÓlEo

A geração de resíduos foi sempre um problema em 
qualquer atividade industrial. Na perfuração de poços 
de petróleo, o seu manuseio, bem como sua disposição 
final de forma responsável e correta são de fundamen-
tal importância para na implantação de um Programa 
de Gerenciamento de Risco Ambiental (LUCENA et al., 
2007).

Os poluentes em potencial podem deixar de ser uma 
preocupação quando são convenientemente tratados 
para posterior reuso ou adequadamente reciclados. Um 
dos resíduos produzidos pelas indústrias de petróleo é 
o “cascalho de perfuração”, produzido em grande escala 
durante a perfuração de poços de petróleo. Juntamente 
com o cascalho, o resíduo fluido de perfuração se torna 
um dos principais, gerados na perfuração de poços de 
petróleo, mas, não será o foco de estudo desta pesquisa.

2.2.1 GErENCiaMENto dE rESÍdUoS SÓlidoS 
Na ProdUÇÃo dE PEtrÓlEo

A gestão de resíduos sólidos no processo de produ-
ção de petróleo permite a implementação de ações que 
foquem a redução da quantidade gerada, a busca de al-
ternativas para disposições sustentáveis e a realização de 
testes com tecnologias limpas e inovadoras que poderão 
ser adotadas mediante análise prévia de viabilidade téc-
nica, econômica e ambiental de todo processo, em con-
formidade com os órgãos ambientais.

2.2.1.1 CaSCalHo dE PErFUraÇÃo
Cascalho de perfuração são fragmentos das rochas 

produzidos pela ação da broca durante a passagem pelas 
formações. Estes fragmentos são carreados até a superfí-
cie pelo fluido de perfuração e são compostos de diver-
sos tipos de minerais: calcários, argilas, ferro, alumínios e 
arenitos. Atualmente, no Rio Grande do Norte, estão dis-
postos nas centrais de resíduos, para tratamento e desti-
nação final.

Em análise realizada em base seca do resíduo cas-
calho de perfuração, em fase de teste de sistema piloto 
numa cimenteira em Mossoró, com amostras coletadas 
conforme recomendação da NBR 10.007/2004 foram pos-
síveis verificar os componentes que são mais importan-
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tes na composição da farinha1 que irão alimentar o forno 
de clínquer, dos quais: CaCO3, MgCO3, KCl, NaCl, Ferro, 
Alumínio, Sílica, SO3, para então, ser calculada a taxa de 
alimentação do cascalho na farinha e estabelecer como 
será a dosagem do resíduo no calcário.

Os resíduos de cascalho e calcário serão homogenei-
zados juntos, por terem características em comum quan-
to à sua composição química potencial, como a cal (CaO), 
a sílica (SiO2), a alumina (Al2O3), o óxido de ferro (Fe2O3), 
certa proporção de magnésia (MgO) e uma percentagem 
de anidrido sulfúrico (SO3). Têm ainda, como constituin-
tes menores, óxido de sódio (Na2O) e óxido de potássio 
(K2O) que constituem os denominados álcalis do cimen-
to (BAUER, 1994 apud MELLO, 2004).

No que diz respeito à sua classificação, segundo a Nor-
ma NBR 10.004/2004, de acordo com suas características 
físico-químicas, o cascalho de perfuração é classificado 
como resíduo não perigoso, classe II – A – não inerte, mas, 
deve ser monitorado nos seus riscos potenciais ao meio 
ambiente e à saúde pública.

2.3 CoProCESSaMENto EM ForNoS dE 
ClÍNQUEr

2.3.1 CoProCESSaMENto
O coprocessamento de resíduos é uma atividade que 

visa à reutilização de materiais resultantes de processos 
produtivos e, no entanto, indesejáveis por sua fonte gera-
dora, como alternativa para substituição de matéria-pri-
ma para a produção de cimento. Há duas formas de reu-
tilização de material: a substituição de insumos que são 
incorporados no processo para a produção de cimento 
e a substituição de combustíveis tradicionais, como por 
exemplo, de coque de petróleo, atuando então como 
um combustível alternativo para a produção de cimento 
(TOCCHETTO, 2005).

O coprocessamento de resíduos é uma tecnologia re-
gulamentada de destinação final de resíduos em fornos 
de cimento que não gera novos resíduos e contribui para 
a preservação de recursos naturais, sendo considerada 
uma das mais eficientes (KIHARA, 2008).

As fábricas de cimento Portland sugerem uma nova 
alternativa: a incorporação de resíduos industriais duran-
te a produção de clinquer, incinerados em seus fornos 
que atingem uma temperatura de até 1450º, realizando 
assim a destruição total desses resíduos, sem prejuízo à 
qualidade de seu produto. 

O coprocessamento de resíduos deverá atender aos 

critérios técnicos fixados em normas e Leis, complemen-
tados, sempre que necessário, pelos Órgãos Ambientais 
competentes, de modo a atender as peculiaridades re-
gionais e locais. (CONAMA 264/1999).

Neste caso, o cascalho de perfuração entraria no co-
processamento adicionado ao calcário (matéria-prima 
básica para fabricação do cimento) uma vez que o resí-
duo não possui poder calorífico para ser substituto de 
combustíveis, além de apresentar características físico-
-químicas semelhantes às do calcário, obtidos a partir de 
minerais e outros materiais ricos nestes componentes, 
como a argila e minério de ferro.

 Algumas fábricas de cimento têm como principal 
característica à utilização de resíduos em seu processo 
produtivo. No Brasil, ele representa uma fatia importan-
te de um mercado em expansão, visto, que essa é uma 
tendência real para as fábricas de cimento, pelas novas 
oportunidades de negócios pelos aspectos no âmbito 
econômico, social e ambiental. É um ramo de negócio 
que está diretamente vinculado com a sustentabilidade 
da produção industrial, e também para as fontes gerado-
ras (ASSOCIAÇÃO..., 2010).

2.3.2 FaBriCaÇÃo dE CiMENto PortlaNd
O processo de fabricação, em linhas gerais, compre-

ende processos geológicos acelerados, transformando 
matérias-primas, rearranjando os elementos químicos 
em novos compostos. Inicialmente, as matérias-primas 
são preparadas, moídas, transformando as rochas, fontes 
de cálcio, silício, ferro e alumínio, em sua maior parte, em 
farinha ou cru de clínquer.

O cimento Portland é um produto obtido pela pulveri-
zação de clínquer, constituído essencialmente de silicatos 
hidráulicos de cálcio, com certa proporção de sulfato de 
cálcio natural e, eventualmente, de adições de substâncias 
que modificam suas propriedades ou facilitam seu empre-
go. A temperatura do forno de clinquer, combinado com o 
lead time do processo de clinquerização que gira em torno 
de 45 minutos é ideal para a destruição de resíduos (SILVA, 
2010). 

Os dados da ABCP (Associação Brasileira de Cimento 
Portland), (2010) apontam que a primeira tentativa de co-
processar resíduos em fornos de clinquer  no exterior foi 
de 1974 a 1976, no Canadá, e no Brasil, no ano de 1990.

O Brasil possui 37 plantas licenciadas para executar a 
atividade de coprocessamento, o que corresponde a quase 
80% dos fornos do país, e destruíram no ano de 2010, um 
volume de 870.000t de resíduos. No Estado do Rio Grande 

1 Farinha: matéria-prima finamente moída para a produção de clínquer, composta basicamente de carbonato de cálcio (CaCO3), sílica (SiO2), alumina (Al2O3) 
e óxidos de ferro expressos como Fe2O3, obtidos a partir de minerais e outros materiais ricos nestes componentes, como o  calcário, argila e minério de ferro.
(www.proamb.com.br/leis_decretos/conama_436.pdf).
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do Norte, na cidade de Mossoró, já existe uma planta de ci-
mento licenciada para realizar coprocessamento (KIHARA, 
2008; RODRIGUES, 2011). 

2.4 lEGiSlaÇÕES aPliCÁvEiS
Em termos legais, as principais nor¬mas federais para 

controle de emissões dos fornos de cimento são: Resolu-
ção CONAMA 264/1999, que dispõe sobre procedimen-
tos e critérios específicos do coprocessamento e da coin-
cineração; Resolução CONAMA 316/2002 que trata de 
funcionamento dos sistemas de tratamento térmico de 
resíduos, apoiada pelo CONAMA 386/ 2006 que altera o 
art. 18 da Resolução nº 316/ 2002 e recebe complemento 
da Resolução 436 de 22 de dezembro de 2011.

No aspecto de gerenciamento dos resíduos sólidos na 
fonte geradora, a Lei Nº 12.305, de 02 de agosto de 2010 
que trata da Política Nacional de Resíduos Sólidos, esta-
belece critérios e restrições para o tratamento e descarte 
destes resíduos, de forma a não causar impactos ambien-
tais associados, respeitando os aspectos legais estabele-
cidos nas leis estaduais, municipais e normas específicas 
(ROCHA et al, 2011).

2.5 BENEFÍCioS SoCioaMBiENtaiS E 
ECoNÔMiCoS

Além dos benefícios econômicos e sociais gerados pe-
los diversos produtos derivados, o cimento também con-
tribui, em seu processo produtivo, para retirar resíduos 
do meio ambiente [...] A indústria do cimento coloca seus 
fornos à disposição de outros setores para a eliminação 
de resíduos industriais. Essa alternativa de destruição de 
resíduos, considerada uma das mais eficientes, é deno-
minada coprocessamento. Além dos benefícios ao meio 
ambiente, é uma atividade que gera empregos diretos e 
indiretos e é regulamentada, pelo Conselho Nacional de 
Meio Ambiente (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA ..., 2010).

3 MatEriaiS E MÉtodoS
Foi realizada pesquisa bibliográfica, de natureza qua-

litativa. Utilizou-se da tipologia adotada por Boaventura 
(2007); Lakatos e Marconi (2008), com caráter descritivo, 
realizada através de dados coletados em sites do gover-
no, site de empresa geradora do resíduo de petróleo, 
pesquisas em livros e artigos científicos, monografias, 
dissertações, experiências e relatos de ensaios físicos e 
químicos de matérias-primas, produtos intermediários e 
acabado, com o uso do resíduo, com base em resulta-
dos de empresa cimenteira, alvo de projeto piloto com 
o coprocessamento do resíduo, cascalho de perfuração 

no Estado do Rio Grande do Norte, com base na NBR 
10.007/2004, em abril de 2012 e observação qualitativa 
em uma das duas centrais de tratamento de resíduos, 
localizada na cidade de Mossoró-RN.

Foram analisados os aspectos legais pertinentes ao 
coprocessamento de resíduos em fornos de clínquer, 
considerando os parâmetros necessários para adequar a 
utilização do cascalho de perfuração, na substituição do 
calcário e demais minerais estabelecidos pela ABCP para 
fabricação do cimento. 

4 diSCUSSÕES SoBrE oS rESUltadoS
A partir do estudo e levantamento de informações so-

bre a utilização do cascalho de perfuração em substituição 
a matéria-prima no coprocessamento em fornos de clín-
quer, se percebe viabilidade técnica dentro do processo de 
fabricação de clínquer, considerando a disponibilidade da 
geração constante do resíduo nas sondas de perfuração, 
compatibilidade de elementos químicos e minerais com as 
matérias-primas, utilizadas no processo de fabricação de 
cimento, quando são homogeneizadas, preparadas e moí-
das, dentro dos padrões de qualidade, em adequação com 
as normas técnicas, transformando a mistura do resíduo 
cascalho de perfuração, com as rochas fontes de cálcio, si-
lício, ferro e alumínio, em sua maior parte, em farinha ou 
cru de clínquer.

Pelas características físico-químicas analisadas no 
resíduo, o cascalho de perfuração é classificado como 
resíduo não-perigoso, classe II – A – não inerte, o que 
reflete no processo receptor do resíduo uma margem 
de confiança em relação à segurança no transporte, ar-
mazenamento e tratamento para destinação final, não 
oferecendo riscos à saúde humana, mediante a utiliza-
ção de mecanismos de controle e prevenção de impac-
tos ambientais, simples e de baixo custo, tornando a 
parceria entre as empresas envolvidas, uma alternativa 
viável e sustentável.

As informações analisadas demonstram que os resíduos 
de cascalhos, continuarão sendo gerados nas sondas de per-
furação, ao longo do tempo, necessitando de alternativas, 
não apenas de tratamentos e destinações temporárias, mas, 
em definitivo, como é o caso da alternativa de coprocessa-
mento em fornos de clínquer.

5 CoNSidEraÇÕES FiNaiS
A necessidade de gerenciar, reduzir e destinar ade-

quadamente os resíduos de cascalhos de perfuração, 
atendendo as legislações e normas ambientais vigentes, 
dentro de uma perspectiva social e econômica, susten-

2 Componente básico do cimento, constituído principalmente de silicato tricálcico, silicato dicálcico, aluminato tricálcico e ferro aluminato tetracálcico. (www.
ambientaldobrasil.com.br/pdfs/CONAMA_264-1999).
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tável, é um grande desafio da atividade de perfuração 
dos poços de petróleo, mas torna-se possível, mediante 
parcerias com empresas que possam desenvolver técni-
cas de tratamento e destinação definitivas, realização de 
estudos de viabilidade técnica, operacional, assim como, 
testes e ensaios laboratoriais com a utilização do resíduo 
cascalho, dentro dos parâmetros legais.w

A aplicação da técnica de coprocessamento com o re-
síduo cascalho de perfuração, dentro dos padrões legais, 
é considerada adequada às necessidades operacionais 
do forno de clínquer, contribuindo para o objetivo dos 
aspectos legais sobre o tratamento de resíduos gerados 
nos poços de perfuração onde, através desta técnica, se 
constata que outra disposição deste resíduo em aterro 
controlado, somente adiaria o tratamento do passivo, 
não sendo considerado eficaz.

O objeto desse estudo teve a constatação de que o co-
processamento com o cascalho de perfuração é conside-
rado uma alternativa economicamente viável para as em-
presas envolvidas, onde os benefícios socioambientais são 
evidentes e podem ser definitivos, uma vez que serão incor-
porados ao produto final: o cimento.

Esta pesquisa corresponde a uma parte dos estudos 
sobre o tema apresentado, onde posteriores resulta-
dos serão apresentados no âmbito cientifico, no intui-
to de despertar nos atores sociais envolvidos a cons-
cientização sobre a emergência para a alternativa de 
coprocessamento, pioneira em Mossoró, em empresas 
cimenteiras, observando o ponto de vista de que, a fal-
ta de um gerenciamento de resíduos adequado, pode 
trazer impactos no meio ambiente no qual, socialmen-
te, pertence a todos.
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RESuMO
A análise termogravimétrica foi utilizada para estudar o comportamento de quatro amostras de diferentes tipos 
de petróleos brasileiros e os resultados comparados com dados de caracterização já conhecidos desses óleos. 
Foram observadas as regiões de perdas de massa encontradas na literatura: a primeira, chamada de região de 
destilação que ocorre da temperatura ambiente até em torno de 400°C; a segunda, região de craqueamento, que 
aparece entre 400 e 600ºC.

Palavras-chave: Termogravimetria. Destilação. Craqueamento. Análise térmica.
 

ABSTRACT
Thermogravimetric analysis was used to study the conditions of four samples of different Brazilian oils and the 
results compared with knew characterization data of these oils. There were observed two mass losses regions 
in the literature: the first, called distillation zone, which occurs from the neutral temperature until around 400 
° C; and the second, in the cracking region, which appears between 400 and 600 ° C.

keywords: Thermogravimetry. Distillation. Cracking. Thermal analysis.



26   Ano I, n. 1 nov.2012/abr.2013

1 iNtrodUÇÃo

Segundo o International Confederation for Thermal 
Analysis and Calorimetry (ICTAC), Análise Térmica significa 
a “análise da mudança da propriedade de uma amostra, a 
qual é relacionada à alteração controlada da temperatura” 
(BROWN, 2001), ou seja, um conjunto de técnicas que permi-
te medir as mudanças de uma propriedade física ou química 
de uma substância ou material em função da temperatura 
ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma pro-
gramação controlada de temperatura (GIOLOTO, 1987). 

Uma das técnicas de análise térmica mais utilizada é a 
termogravimetria, onde medições das mudanças da mas-
sa da amostra em função da temperatura são realizadas 
utilizando uma termobalança ou analisador termogravi-
métrico. Termobalança é uma combinação de microbalan-
ça eletrônica, forno, programador de temperatura e com-
putador de controle. Esse conjunto permite que a amostra 
seja simultaneamente pesada e aquecida (ou resfriada) de 
forma controlada, ao mesmo tempo em que os dados de 
massa, tempo e temperatura são capturados. A balança 
deve estar em um sistema fechado de forma que o ambien-
te e a pressão ao redor da amostra possam ser controlados 
(BROWN, 2001). Na termogravimetria (TG), o parâmetro a 
ser medido é a massa, enquanto que na termogravimetria 
derivativa (DTG), mede-se a variação da massa, ambos em 
função do tempo ou da temperatura.

Durante as ultimas décadas, a análise térmica tem 
sido utilizada para o estudo e caracterização do petróleo 
e seus derivados. Para petróleos crus, as técnicas são nor-
malmente empregadas para avaliar sua pirólise e com-
bustão. Pirólise é uma técnica de caracterização de deter-
minado material, na ausência de oxigênio, pelas reações 
de degradação químicas induzidas por energia térmica. A 
termogravimetria auxilia o estudo do efeito da composi-
ção do óleo e cinética de degradação. Os resultados são 
correlacionados com as propriedades físico-químicas e 
outras técnicas de caracterização.

Kök (1993) caracterizou a pirólise como as proprieda-
des de combustão e o estudo cinético de dois óleos crus 
pesados de campos da Turquia, com °API de 18.7 e 12.9. 
Durante a pirólise, quando o óleo cru estava aquecido 
em uma atmosfera de nitrogênio, dois mecanismos dife-
rentes que causam perda de massa foram observados. A 
primeira região, entre a temperatura ambiente e 400°C 
onde ocorre a destilação. E uma segunda região, entre 
400 e 800°C, envolvendo craqueamento térmico e visbre-
aking, processo não-catalítico que reduz a viscosidade do 
óleo por aquecimento e produz hidrocarbonetos leves. 

Na primeira região, a perda de massa é principalmente 
atribuída à destilação, onde os hidrocarbonetos leves e mé-
dios se vaporizam devido ao aquecimento. Foi observado 

que uma relação aproximada pode ser feita entre a quanti-
dade de perda de massa inicial e a proporção de hidrocar-
bonetos saturados no petróleo. 

Nas reações de pirólise, conforme a temperatura vai 
aumentando, começam a ocorrer reações químicas como 
craqueamento e visbreaking. Nesta região, se inicia a re-
cuperação de asfaltenos e a formação de coque quando 
essa recuperação chega a um valor máximo. Nessa região 
de craqueamento, as ligações C-C, C-H e C-heteroátomo 
são quebradas, produzindo radicais livres e reativos. Esses 
radicais podem não só continuar seu próprio craqueamen-
to, como também contribuir na separação de materiais de 
carbono, com baixa relação H/C (KOK, 1993). Foi observa-
do que a quantidade de material consumido nessa região 
está diretamente relacionada com a quantidade de resi-
nas mensuradas na caracterização, porém não foi possível 
realizar uma boa relação entre o material consumido e a 
quantidade de asfaltenos

Kok e Karacan (1998) estudaram a pirólise e o compor-
tamento cinético de seis diferentes óleos crus através de 
termogravimetria. Na pirólise, foram observadas as mes-
mas duas regiões do trabalho anterior: a primeira entre a 
temperatura ambiente e 400°C, onde ocorre a destilação 
das frações de menor peso molecular e a segunda, entre 
400 e 600°C, onde se observa o visbreaking e o craquea-
mento térmico.

Além disso, a quantidade de saturados existente 
no petróleo foi relacionada com a perda de massa nas 
duas regiões, sendo que as amostras com maior quan-
tidade de saturados perdeu mais massa na primeira re-
gião: a de destilação (KOK; KARACAN, 1998).

Assim, neste trabalho serão utilizadas amostras de 
petróleos brasileiros para a observação das duas regiões, 
encontradas durante a pirólise, além da comparação de 
outros dados previamente fornecidos de caracterização 
dos óleos, com as análises termogravimétricas obtidas.

2 MEtodoloGia
 As amostras

As amostras analisadas foram fornecidas pela Petro-
brás e compreendem quatro tipos diferentes de petró-
leos, chamadas de PETA, PETB, PETC, PETD. Elas foram 
analisadas na ordem crescente do seu °API (informado 
previamente). 

Foi também fornecida pela Petrobrás a caracteriza-
ção de cada petróleo por métodos convencionais, sen-
do de fundamental importância para a análise dos resul-
tados experimentais. Dentre as informações recebidas, 
a Tabela 1 mostra o grau API, tipos de hidrocarbonetos 
que constituem as amostras, fator de caracterização, re-
síduo de carbono micro, entre outros.
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 PETA PETB PETC PETD

DENSIDADE (°API) 11,0 15,4 25,2 32,7

Densidade relativa (a 20/4 °C) 0,9889 0,9592 0,8996 0,8579

Resíduo de carbono micro (% m/m) 14,0 9,7 5,3 3,2

Fator de caracterização 11,5 11,7 11,8 12,1

Hidrocarbonetos (% m/m) saturados 39,50 41,20 48,30 72,10

aromáticos 27,50 26,30 31,00 16,00

resina 21,90 28,70 18,79 11,10

asfaltenos 11,10 3,84 1,91 0,85

Água e sedimentos  (% v/v) 14,0 < 0,05 < 0,05 < 0,05

Tabela 1 - Caracterização geral dos petróleos.

Figura 1 - Desenho esquemático de uma termobalança.

Análise termogravimétrica (TG) e termogravimétrica 
derivada (DTG).

A análise termogravimétrica se deu em uma ter-
mobalança TGA/SDTA 851 – Mettler Toledo. Confor-
me o esquema da Figura 1, amostras com massas de 
aproximadamente 30 mg foram colocadas num cadi-
nho de alumina de 900 µL. O gás de arraste escolhi-
do para a pirólise foi o hélio, a uma vazão controlada 
de 15 mL/min.

O método de análise consistiu em submeter cada 
tipo de petróleo a uma razão de aquecimento não 
isotérmica de 20°C/min, da temperatura ambiente até 
900°C. No final de cada corrida, o fluxo de gás de arraste 
continuava por mais cinco minutos, enquanto a balança 
resfriava, para arrastar impurezas existentes no forno.

Os dados de DTG foram obtidos pelo próprio software 
do equipamento e calculados através da razão de perda 
de massa em relação à variação da temperatura.
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3  rESUltadoS E diSCUSSÕES
O estudo consistiu em estabelecer relações e con-

clusões entre os resultados encontrados na caracteri-
zação dos petróleos fornecida pela Petrobrás, com a 
análise térmica. 

Plotados os gráficos de TG e DTG que representam 
o comportamento geral das amostras, pode-se perce-
ber nas curvas de TG, Figura 2, que elas possuem picos 
de perda de massa que praticamente coincidem com a 
ordem do °API, sendo que o petróleo mais leve (maior 
°API) apresenta perdas de massa maiores do que os pe-

tróleos mais pesados num primeiro momento da de-
gradação, em uma região chamada de região de des-
tilação que vai da temperatura ambiente até em torno 
de 388°C. 

A segunda região, denominada de região de craque-
amento e visbreaking, ocorre entre 388 e 527°C. Após 
527°C as perdas de massa, permanecem em valores mui-
to baixos até 900°C, onde termina a pirólise e os resíduos 
formados foram medidos.

Analisando o gráfico da DTG, Figura 3, pode-se perce-
ber bem essas duas regiões, destilação e craqueamento, 
como sendo os dois principais eventos de perda de massa.

Figura 2 -TG das amostras de petróleo.

Figura 3- DTG das amostras de petróleo
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Amostra 1ª Região 2ª Região 527 - 900°C Resíduo a

 30 - 388°C (%) 388 - 527°C (%) (%) 900°C (%)

PETA 47,1 37,8 2,5 12,6

PETB 52,1 38,0 2,0 7,9

PETC 71,0 22,0 1,7 5,3

PETD 85,0 10,6 2,6 1,8

Tabela 2 - Perda de massa por região das quatro amostras a 20°C/min.

Comparando os dados obtidos nos gráficos TG/DTG e 
na Tabela 2 com os dados de caracterização informados 
na Tabela 1 da metodologia experimental, podem-se ob-
servar correlações diretas entre:

g   O percentual de asfaltenos e o resíduo formado a 
900 °C;

g  O percentual de saturados e a perda de massa na re-
gião de destilação;

g  O °API e a perda de massa na região de destilação;

g  O percentual de resinas e a perda de massa na região de 
craqueamento;

Além disso, a massa da amostra a 600°C foi compa-
rada com o resíduo de carbono micro, sendo observada 
uma relação muito próxima, como mostra a Tabela 3:

4  CoNClUSÕES
Na análise por TG e DTG, as curvas de degradação 

térmica apresentaram picos de perda de massa dire-
tamente proporcionais ao °API e foram observadas as 
duas regiões de perda de massa descritas na literatura, 
a região de destilação e a de craqueamento. A porcen-
tagem dos tipos de hidrocarbonetos em cada amostra 
pode ser relacionada com essas regiões de perda de 
massa. 

Os resíduos formados a 600°C são comparáveis com 
boa concordância ao valor de resíduo de carbono micro, 
uma técnica de caracterização utilizada atualmente, que 
aquece o petróleo até 550°C e mede o resíduo formado. 

aGradECiMENtoS 
Esse trabalho foi realizado através de uma parceria 

entre o Laboratório de catálise e Petroquímica da UFRN 
(LCP) e o Centro de Pesquisa da Petrobrás (CENPES). 

 Massa a 600°C (%) Resíduo de carbono (%)

PETA 14,20 14,0

PETB 9,5 9,7

PETC 6,7 5,3

PETD 4,0 3,2

Tabela 3 - Relação entre a massa a 600°C e o resíduo de carbono
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RESuMO
A busca por soluções para o abatimento de emissões e consequentemente a mitigação do efeito estufa é uma das 
principais preocupações do segmento industrial, sobretudo as atividades que envolvem combustão direta para 
produção de energia. O segmento petroquímico é um dos ramos que mais impacta nesse tipo de contribuição 
e poluição. Sendo assim, neste trabalho são apresentados resultados da simulação da mudança da matriz 
energética de uma refinaria de petróleo, passando da utilização dos convencionais óleos e gases combustíveis de 
refinaria, para o gás natural processado. As simulações foram realizadas mediante a determinação do inventário 
por meio do sistema GHG PROTOCOL e as simulações das dispersões atmosféricas pela modelagem via AERMOD. 
Os resultados demonstram que tal mudança promove cerca de 45 mil toneladas abatidas de dióxido de carbono 
equivalente por ano, considerando investimentos da ordem de R$ 7 milhões. Ademais, o cenário de qualidade do 
ar, em relação ao entorno, é melhorado com redução significativa dos níveis de óxidos de enxofre.

Palavras-chave: Refinaria. Emissões atmosféricas. GHG Protocol e AERMOD.

 

ABSTRACT
The search for solutions to the reduction of gas emissions and the purpose to mitigate the greenhouse effect is 
concerning with the industrial sector, especially activities that involve direct combustion for energy production. 
The petrochemical sector is one of the groups that most impact in this type of contribution and pollution. 
Thus, this paper presents simulation results of changing the energy matrix of an oil refinery, through the use 
of conventional oil and gas fuels for natural gas processed. The simulations were performed by determining 
the inventory through the system GHG PROTOCOL and simulations of the atmospheric dispersion modeling via 
AERMOD. The results show that this change impacts on about 45,000 tons harvested carbon dioxide equivalent 
per year, considering investments of approximately U$ 3,8 million. The scenario of air quality in relation to the 
environment is improved with significant reduction in the levels of sulfur oxides.

keywords: Refinery. Atmospheric emissions. GHG Protocol and AERMOD.
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1 iNtrodUÇÃo

Segundo definições das Resoluções do Conselho 
Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) 003/1990 e 
436/2011, poluente atmosférico é “toda e qualquer forma 
de matéria ou energia com intensidade e em quantidade, 
concentração, tempo ou características em desacordo 
com os níveis estabelecidos em legislação e que tornem 
ou possam tornar o ar impróprio, nocivo ou ofensivo à 
saúde, inconveniente ao bem-estar público, danoso aos 
materiais, à fauna e à flora ou prejudicial à segurança, ao 
uso e gozo da propriedade e às atividades normais da co-
munidade”. Consequentemente, são os agentes que al-
teram as características da atmosfera e geram impactos, 
tais como: danos à camada de ozônio, efeito estufa e/ou 
chuvas ácidas.

Nesta mesma vertente, a legislação brasileira avançou 
no controle desses poluentes atmosféricos, visto que em 
1990 a resolução CONAMA 003/1990 estabelecia limites 
para alteração da qualidade do ar, onde os parâmetros de 
emissões gerados por fontes fixas (qualquer instalação, 
equipamento ou processo, situado em local fixo, que libe-
re ou emita matéria para a atmosfera, por emissão pontual 
ou fugitiva) eram monitorados apenas como consequên-
cia e não de forma direta, como estabelecia outras legis-
lações adaptadas para água potável e corpos receptores. 
Entretanto, em 2006 e 2011, com a promulgação das reso-
luções 382/2006 e 436/2011, tal visão é alterada com o con-
trole direto nas fontes de emissões dos poluentes (sejam 
elas antigas ou novas).

Diante desse quadro legal brasileiro e as constantes 
cobranças para o desenvolvimento de acordos interna-
cionais para o abatimento dos níveis de emissões tais 
quais os protocolos e acordos: Quioto (BRASIL, 2012) e 
Copenhagen (SCIENCEBLOG, 2012), surge a necessidade 
de um maior controle e o estabelecimento de mecanis-
mos de desenvolvimento limpo para as atividades pro-
dutivas industriais, sobretudo, as relacionadas com pro-
cessos de combustão, ou ditas indústrias com chaminé. 
Nesse segmento, a indústria de petróleo desponta como 
uma das atividades com o maior potencial poluidor, na 
geração dos chamados gases de efeito estufa.

Segundo Quintanilha (2009), os níveis de poluição at-
mosférica são medidos pela concentração de substâncias 
poluentes presentes no ar. A variedade das substâncias 
que podem ser encontradas na atmosfera é muito gran-
de, o que torna difícil a tarefa de estabelecer uma clas-
sificação. A medição sistemática da qualidade do ar é 
restrita a um número de poluentes, definidos em função 
de sua importância e dos recursos disponíveis para seu 
acompanhamento. Sendo assim, os grupos de poluentes 
que servem como indicadores de qualidade do ar, ado-
tados universalmente e que são escolhidos em razão da 

frequência de ocorrência e de seus efeitos adversos são: 
materiais particulados (MP), óxidos de enxofre (SOx), óxi-
dos de nitrogênio (NOx), monóxido de carbono (CO), dióxi-
do de carbono (CO2), metano (CH4) e o ozônio (O3). Desses 
poluentes, são precursores do efeito estufa o CO, CO2 e o 
CH4; que comumente são agrupados em função da pon-
deração dos seus níveis de impacto como CO2eq, dióxido 
de carbono equivalente.

A concentração de poluentes está fortemente rela-
cionada à composição dos combustíveis utilizados nas 
atividades industriais e nas condições meteorológicas. 
Alguns dos fatores que favorecem altos índices de polui-
ção nas fontes geradoras são os percentuais de enxofre, 
a capacidade calorífica, os níveis de compostos nitroge-
nados e a qualidade dos níveis de excesso de oxigênio 
e temperatura de queima. Já em relação aos elementos 
meteorológicos, em geral, temos as altas porcentagens 
de calmaria, ventos fracos e inversões térmicas a baixas 
altitudes (QUINTANILHA, 2009).

Diante desse cenário, tende-se, nas atividades indus-
triais, a se utilizar cada vez mais combustíveis menos 
agressivos ao meio ambiente, o que conduz à redução 
da influência nas matrizes energéticas de combustíveis a 
base de lenha, óleo combustível, diesel e coque verde de 
petróleo e incremento na utilização do gás natural. Tais 
medidas também são observadas no consumo “domés-
tico”, com a substituição de motores de veículos para a 
utilização do gás natural veicular (GNV). 

Consequentemente, no Brasil, inúmeros investimentos 
vêm sendo realizados para ampliar a malha de produção 
e distribuição do gás natural, sobretudo, como uma forma 
de abater os níveis de emissões e atender as metas mun-
diais, negociadas nos diferentes acordos internacionais.

A inauguração do gasoduto Urucu-Coari-Manaus é 
um desses marcos, conforme descreve Câmara dos De-
putados (2007). A entrada da operação desse empreen-
dimento constitui um dos maiores avanços no transporte 
de gás natural do país, beneficiando oito cidades com o 
aumento de oferta de combustível pela exploração de 
uma das maiores reservas de gás natural do território bra-
sileiro, bem como, subsidiando o fornecimento aos prin-
cipais consumidores do recurso do estado do Amazonas, 
em especial, as usinas termoelétricas e as indústrias insta-
ladas no distrito industrial de Manaus.

 Diante desse quadro de investimentos, surge a dificul-
dade de mensurar os ganhos, em termos ambientais, que 
o desenvolvimento de empreendimentos desse porte 
agrega em termos de mitigação dos níveis de emissões. 
Sendo assim, neste trabalho, foi desenvolvida a modela-
gem matemática, por meio de protocolos internacionais 
de cálculo para mensurar o abatimento das emissões 
atmosféricas que a substituição de matrizes energéticas 
pelo gás natural gera. Para tal, foi desenvolvido um estu-
do para mensurar os ganhos da substituição em uma refi-
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naria de petróleo (com capacidade de processamento de 
46 mil barris de petróleo por dia), cuja matriz era essen-
cialmente o óleo combustível (e o diesel), pela totalidade 
do consumo para o gás natural.

São focados neste trabalho, os resultados das mode-
lagens de dois cenários, em relação à matriz energética 
de uma refinaria de petróleo, sendo avaliado o impacto 
da implementação da utilização do gás natural e manu-
tenção da queima de óleo e gás combustível (OC e GC), 
em relação à qualidade das emissões, qualidade do ar e, 
especialmente, às metas de redução de Gases de Efeito 
Estufa (GEE). 

Destarte, o presente estudo se propõe a avaliar os 
benefícios ambientais do uso do gás natural como fonte 
motriz de funcionamento do referido empreendimento, 
tendo em vista a substituição significativa do óleo e gás 
combustível pelo gás natural, em queimas nas fontes fixas 
de combustão, partindo-se do pressuposto de que a não 
utilização do gás natural acarretaria o uso de combustíveis 
fósseis com maiores emissões de poluentes (OC e GC).

2 MEtodoloGia

2.1 dadoS GEraiS
O estudo foi desenvolvido, considerando o levanta-

mento das melhorias requeridas para adequação dos sis-
temas térmicos da refinaria, visando adaptação à queima 
do gás natural, o que serviu como referência para identifi-
cação dos investimentos necessários para a implantação 
do projeto.

Os dados secundários de consumo de combustíveis, 
da qualidade dos produtos utilizados, das capacidades 
térmicas, dos níveis de eficiência de queima e dos índices 
de excesso de oxigênio padronizados, foram obtidos por 
meio do relatório do projeto, descrito em Oliveira et al. 
(2011).

2.2 iNvENtÁrio dE EMiSSÕES
Os protocolos de cálculo para determinação dos ga-

ses de efeito estufa, NOx, SOx, MP etc., seguiram a me-
todologia GHG PROTOCOL desenvolvida pelo Centro de 
Estudos em Sustentabilidade da EAESP e publicada em 
FGV (2009). Contudo, foi possível a obtenção do inven-
tário comparativo entre as fontes no cenário com os dois 
combustíveis avaliados.

2.3 diSPErSÃo atMoSFÉriCa
Segundo Barbon; Gomes (2010), na atmosfera, os pro-

cessos de dispersão de poluentes desempenham papel 
fundamental, pois permitem a “renovação” do ar no am-
biente, fazendo com que a concentração dos poluentes 
provenientes das fontes naturais ou antropogênicas as-
suma níveis aceitáveis para a vida humana. 

Sendo assim, foi realizada a modelagem matemática 

do efeito da dispersão dos poluentes exclusivamente 
para os níveis do SOx (em função de ser o componente 
com maior efeito negativo ao entorno da instalação). Para 
tal, utilizou-se do modelo AERMOD, que consiste num 
modelo estacionário de pluma gaussiana desenvolvido, 
segundo Hanna et al (2001), a partir de um projeto de co-
operação científica entre a Sociedade de Meteorologia 
dos Estados Unidos (American Meteorological Society, 
AMS) e a Agência de Proteção Ambiental do Estados Uni-
dos (United States Environmental Protection Agency, U.S. 
EPA). A formulação matemática e as características técni-
cas do AERMOD são descritas por Cimorelli et al. (2004).

A equação diferencial, desenvolvida no AERMOD, que 
descreve o transporte de poluentes em meio atmosférico 
é obtida através do conceito de conservação de massa, 
sendo expressa na sua forma tridimensional, a partir de 
Fischer et al. (1979) e Seinfeld e Pandis (1997).

2.4 dadoS SECUNdÁrioS
Os dados meteorológicos foram obtidos em INMET 

(2012) para a estação instalada em Manaus-AM, conside-
rando os pontos de emissões nas coordenadas: latitude 
sul 03º 08’ e longitude Oeste 58º 25’. A região apresenta 
em altitude de 60 metros acima do nível do mar, tendo-se 
uma pressão atmosférica mínima de 750,2 mmHg, média 
de 752,6 mmHg e máxima de 755,6 mmHg.

A direção predominante dos ventos é no sentido 
NE/E, caracterizados com uma calmaria de 57%, tendo-
-se uma velocidade máxima entre 17,2 e 20,7 m/s, com 
valores médios de 0,7 m/s. A média das temperaturas 
máximas é de 31ºC, tendo-se picos que ultrapassam os 
42ºC. A média diária da temperatura é de 27ºC, tendo-
-se uma média das temperaturas mínimas em 22ºC, com 
registros mínimos de até 18ºC.

2.5 CENÁrioS avaliadoS
Conforme aludido, para se realizar a avaliação pro-

posta, foram determinados dois cenários de operação da 
refinaria, levando em consideração os combustíveis quei-
mados nas suas fontes fixas de combustão: óleo combus-
tível, gás combustível e gás natural:

n  Cenário 1: sem a instalação do Gasoduto Coari-Manaus; 
sendo os combustíveis a serem queimados OC e GC;
n  Cenário 2: com a instalação do Gasoduto Coari-Manaus; 
sendo os combustíveis a serem queimados GN, OC e GC.

Para obtenção de dados objetivando a comparação 
entre os dois cenários, foram realizadas simulações das 
vazões mássicas (toneladas/ano) das emissões dos GEE 
pelas fontes fixas de combustão, utilizando o balanço de 
massa, conforme item 2.2. Para a simulação, foram levan-
tados os seguintes dados nas fontes fixas de combustão: 
consumo anual dos combustíveis, tipos de queimadores, 
condições de processo e composição dos combustíveis.
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3 rESUltadoS E diSCUSSÕES

3.1 iNvEStiMENtoS NECESSÁrioS
Para mensurar as ações necessárias às adequações 

numa refinaria para a utilização do gás natural foram le-
vantadas as propostas técnicas e seus respectivos custos 
de investimento, de forma a concretizar a distribuição 
de gás natural. Sendo, então, estabelecidas as seguintes 
intervenções: instalação das tubulações da “City Gate” 
(externo) para as unidades de consumo direto do gás 
natural, constituindo a malha de distribuição; aquisição 
e instalação de novos queimadores de gás para os fornos 
das unidades de destilação; aumento do diâmetro da li-
nha de gás do header até os queimadores dos fornos das 
unidades de destilação; adequação dos bicos dos quei-
madores de gás do sistema de craqueamento catalítico; 
adaptação de caldeiras e de sistemas de cogeração para 
o recebimento e queima do gás natural.

Ainda dentro desse contexto de desenvolvimento 
sustentável, outros fatores impulsionam a alteração de 

matriz energética tais como: Lei Estadual Nº 3.135/2007 – 
Aquecimento Global e Mudanças Climáticas; Plano Ama-
zônia Sustentável – Governo Federal (2007/2008); Cenário 
de Inserção: Reservas de Preservação Permanente; Inte-
resse da Mídia Internacional; Preocupações com a Ama-
zônia: projeto de lei de criação do “Royalty Verde”.

3.2 iNvENtÁrio dE EMiSSÕES
Os resultados da simulação de emissões dos compos-

tos estudados (dados em toneladas por ano) para cada 
um dos equipamentos contemplados com a mudança de 
combustível, dentro dos dois cenários avaliados seguem 
relacionados na Tabela 1. A nomenclatura adotada con-
siste em (F e B) Fornos e (GV) Caldeiras.

Entre os dados apresentados na Tabela 1 observa-se 
uma significativa redução nos níveis de emissões para a 
maioria dos equipamentos, com exceção das caldeiras 
que apresentam elevação na emissão de NOx, resultado 
da qualidade e excesso de oxigênio atribuídos na quei-
ma, sobretudo, nos níveis de temperatura envolvidos.

Tabela 1: Valores de emissões nos cenários 1 (OC e GC) e 2 (GN).

Em termos de gases de efeito estufa (GEE), ou CO2eq, 
tem-se nas Figura 2 e 3 uma estratificação dos dados obti-

dos, observando-se que há uma redução nos níveis indivi-
duais de contribuição e no resultado global da simulação.
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De acordo esses dados (sumarizados na Figura 1), o 
total anual de redução com a implementação do gás na-
tural nas fontes fixas de combustão é de 45.902 tonela-

das de CO2eq, representando assim, 25% de redução das 
emissões dos GEE, partindo do pressuposto de continui-
dade na utilização do óleo e gás combustíveis.

Figura 1: Níveis Globais de emissões de CO2eq nos cenários 1 (OC e GC) e 2 (GN).

Figura 2: Níveis de emissões por fonte fixa de CO2eq nos cenários 1 (OC e GC) e 2 (GN).

Confrontando-se esses valores de emissões de GEE 
reduzidos com a proposta do Ministério do Meio Am-
biente (2012), conforme Figura 3, a qual avalia a meta 
de redução das emissões totais de CO2 até 2020 em 
38%, do total de 86 milhões toneladas de CO2eq a se-

rem abatidas pelo setor energético na qual a indústria 
de petróleo está inserida, os resultados dessa refina-
ria (45 mil toneladas de CO2eq anuais) representarão, 
ao longo dos próximos 10 anos, 0,5% da meta estabe-
lecida pelo governo.
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3.3 diSPErSÃo dE PolUENtES
O êxito no ganho ambiental foi estudado através do 

impacto das emissões de SOx provenientes das fontes fi-
xas nos dois cenários analisados. O mapeamento da plu-
ma de dispersão de emissões foi gerado pelo programa 
AERMOD, no qual se observou que a partir da queima de 
OC e GC, a pluma mostrou-se mais intensa nas proximi-
dades da refinaria, decorrendo de concentrações mais 
severas de SO2. No entanto, o emprego de GN minimiza 
bruscamente as emissões de SO2, partindo da contem-
plação da nova tecnologia de queima nos equipamentos 
caracterizados como fontes fixas de combustão.

As Figuras 4 e 5 demonstram os resultados da simulação 

do impacto das emissões de SO2 provenientes das fontes fi-
xas nos dois cenários analisados. Nota-se que, além do maior 
diâmetro da pluma de dispersão gerada com a queima de 
OC e GC, a área sobre a qual decorrem as concentrações 
mais severas de SO2 é também significantemente maior, 
uma vez que o emprego de GN elimina a emissão atmosfé-
rica desse rejeito a partir dos equipamentos contemplados.

O ganho adicional, não contabilizado na análise aci-
ma, incide sobre a qualidade da bacia aérea do entor-
no da refinaria, oriunda de menores emissões de N2O, 
NOX, SO2, CO e material particulado com o uso do GN. 
Tais resultados são semelhantes ao estudo desenvol-
vido para uma refinaria no Paraná, desenvolvido por 
Barbon e Gomes (2010).

Fonte: http://www.mma.gov.br/sitio/index.php?ido=ascom.noticiaMMA&codigo=5324

Figura 3: Níveis de emissões por fonte fixa de CO2eq nos cenários 1 (OC e GC) e 2 (GN).

Uso da terra 1084 669 669 24,7% 24,7%
Red Desmatamento Amazônia (80%)  564 564 20,9% 20,9%
Red Desmatamento no Cerrado (40%)  104 104 3,9% 3,9%
Agropecuária 627 133 166 4,9% 6,1%
Recuperação de Pastos  83 104 3,1%  3,8% 
ILP - Integração Lavoura Pecuária  18 22 0,7% 0,8
Plantio Direto  16 20 0,6% 0,7%
Fixação Biológica de Nitrogênio  16 20 0,6% 0,7%
Energia 901 166 207 6,1% 7,7%
Eficiência Energética  12 15 0,4% 0,6%
Incremento do uso de biocombustiveis  48 60 1,8% 2,2%
Expansão da oferta de energia por Hidroelétricas  79 99 2,9% 3,7%
Fontes Alternativas (PCH, Bioeletricidade, eólica)  26 33 1,0% 1,2%
Outros 92 8 10 0,3% 0,4%
Siderurgia - sub carvão de desmate por plantadas  8 10 0,3% 0,4%
Total 2703 975 1052 36,1% 38,9%

Ações de Mitigação (NAMAs) 2020
(tendencial)

Amplitude da redução
2020 (mi tCO2)

Proporção
de Redução

Figura 4: Plumas de dispersão de emissões de SO2 no entorno da refinaria nos 
cenários sem implementação da queima de gás natural.

Fonte: Aermod®
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Figura 5: Plumas de dispersão de emissões de SO2 no entorno da refinaria 
nos cenários com a implantação do gás natural.

Fonte: Aermod®

Outros ganhos indiretos que são observados no cená-
rio operacional dizem respeito a:

n  aumento na eficiência nas caldeiras pelo uso de com-
bustível livre de materiais incrustantes.
n  ausência de incrustação nos tubos e câmaras de com-
bustão dos fornos e caldeiras pela substituição do óleo 
combustível por gás natural.
n  diminuição da contaminação por enxofre dos medido-
res de O2 online.
n  eliminação das etapas de ramonagem e diminuição 
significativa nas limpezas dos conjuntos de queimadores 
nos fornos e caldeiras.
n  capacitação de trabalhadores com a introdução de no-
vas tecnologias.
n  melhorias na qualidade de vida e bem estar da co-
munidade e dos colaboradores.

4 CoNClUSÕES
Com a disponibilidade do gás natural, uma refina-

ria reduz significativamente suas emissões atmosfé-
ricas, contribuindo assim, tanto às questões ambien-

tais locais (compostos tóxicos e particulados) quanto 
mundiais (GEE).

Com os resultados das simulações, conclui-se que 
a implementação da queima do GN contribui para o 
Brasil a atingir sua meta de redução de emissões proa-
tivas estimadas pelos programas do Governo Federal e 
acordada em tratado internacional. Resultado este que 
se reveste de importância tanto no cenário ambiental 
quanto no cenário político-econômico e estratégico das 
companhias de Petróleo.

Outra mudança identificada é o impacto futuro no 
mercado de óleo combustível, que necessita de uma po-
lítica de mercado para redirecionamento desta produção, 
de acordo com sua exclusão da matriz energética com as 
vantagens observadas com a utilização do gás natural.

Os investimentos necessários para as referidas 
adaptações, cerca de R$ 7 milhões, para um abati-
mento de 45 mil toneladas por ano, remetem a um 
custo de R$ 150,00 por tonelada abatida, que quando 
comparado a técnicas de replantio ou outros meios 
de abatimento, consiste num valor inferior e bastan-
te representativo, conforme dados do Ministério do 
Meio Ambiente (2012).
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