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Esta edição contempla cinco artigos derivados das diferentes áreas do 
conhecimento da Engenharia de Petróleo e Gás. 

Os estudos ora apresentados discorrem do uso de imagens para afe-
rir qualidade de estruturas mecânicas, passando pelo reaproveitamento 
ou tratamento de resíduos por vias térmicas. Por fim, estudos de ecoto-
xicidade de ambientes aquáticos e planos de emergência ambiental são 
apresentados. São valiosas contribuições, tanto acadêmicas quanto pro-
fissionais.

Os artigos são coletâneas de autores da Universidade Potiguar (UnP), 
de empresas do segmento petrolífero e de outras instituições de Ensino 
Superior de regiões circunvizinhas. 

Aproveitem a leitura!!!!!

Carlos Enrique de M. Jeronimo
Editor-Chefe

Editorial





  Ano 3, n. 1, p. 9-18, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-668    9

USo da CorrElaÇÃo dE iMaGENS No 
EStUdo da MECÂNiCa da FratUra EM 
aÇoS 8630 E a182 F22 UtiliZadoS Na 
iNdÚStria do PEtrÓlEo

USiNG tHE CorrElatioN oF iMaGES iN tHE StUdY oF FraCtUrE 
MECHaNiCS iN 8630 aNd a182 StEElS F22 USEd iN tHE oil iNdUStrY

Jean Marcel Bezerra França
Especialista em Engenharia de Petróleo e Gás - Universidade Federal Rural do semi-árido – UFERsA.
E-mail: jean_marcel_02@hotmail.com

alMir Mariano SouSa Junior
Engenheiro de Produção. Engenheiro de segurança do Trabalho. Mestre em Engenharia de Petróleo e Gás natural. Professor da UFERsA.
E-mail: almir.mariano@ufersa.edu.br



10   Ano 3, n. 1, p. 9-18, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-6681

envio em: Janeiro de 2014
aceite em: Fevereiro de 2014

REsUMO
Este trabalho teve como objetivo analisar a validade do emprego da correlação de imagens na determinação de 
abertura do entalhe em ensaios da mecânica da fratura, analisando seus aspectos e aplicações. Inicialmente, foi 
realizada uma revisão bibliográfica, no intuito de apresentar, de forma clara, os principais conceitos referentes 
às propriedades dos materiais, a correlação de imagem e a mecânica da fratura. Foram explanadas as diferentes 
técnicas e métodos de avaliação do comportamento dos materiais em relação à mecânica da fratura, em 
especial o fator de intensidade de tensões (K) e o parâmetro cTOD (crack Tip Opening Displacement). na revisão, 
vale ressaltar o guia de utilização do correli Q4, rotina de cálculo desenvolvida no programa computacional 
matemático MatLab, ferramenta fundamental na técnica da correlação de imagens. Tendo sido definidos os 
principais conceitos, partiu-se para a realização do ensaio de flexão, para a determinação do fator de intensidade 
de tensões e abertura do entalhe nos corpos de prova em aço AsTM A182 F22 e AIsI 8630M, materiais escolhidos 
devido a sua utilização em equipamentos de uso submarino na indústria do petróleo, em especial em operações no 
pré-sal. Os corpos de prova foram fresados, retificados e usinados por eletro-erosão, para ficarem de acordo com o 
que rege a norma BS 7448-1. O ensaio de flexão foi realizado ainda segundo essa norma. De acordo com a análise 
dos resultados obtidos neste ensaio e comparando com os resultados encontrados na literatura, ficou evidenciado 
o grande potencial do uso da correlação de imagens no estudo da mecânica da fratura.

Palavras chave: Mecânica da Fratura. Tenacidade à Fratura. correlação de Imagens. correli Q4

AbstrAct
this study aimed to examine the validity of using the correlation of images in determining the opening slot in 
fracture mechanics testing, analyzing its aspects and applications. Initially a literature review in order to clearly 
display the key concepts relating to the material properties, the image correlation and fracture mechanics was 
performed. It were explained the different techniques and methods for evaluating the performance of materials 
in relation to fracture mechanics, in particular the stress intensity factor ( K ) and the parameter ctOD ( crack 
tip Opening Displacement ). In review, it is worth mentioning the usage guide correli Q4, calculation routine 
computer program developed in MatLab mathematical, fundamental tool in the art of the correlation of images. 
Having the main concepts defined, we departed to the test of flexion for determining the stress intensity factor 
and the opening slot on the test specimens in steel AstM A182 F22 and AIsI 8630M , materials chosen because 
of their use in subsea use in the petroleum industry , especially in the pre-salt operations equipment . the 
specimens were machined, rectified and machined by EDM to conform with the governing standard BS 7448-
1. the bending test was still performed to this standard. According to the analysis of the results of this test 
and comparing with the results found in the literature evidenced the great potential of using the correlation of 
images in the study of fracture mechanics.

Keywords: Fracture Mechanics. Fracture toughness. correlation Images. correli Q4.



  Ano 3, n. 1, p. 9-18, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-668    11

     1- iNtrodUÇÃo

A apreensão quanto ao comportamento das estru-
turas de construção mecânica e civil quando expostas 
a forças externas é antiga e primordial no cotidiano da 
indústria do petróleo e da sociedade como um todo, ge-
rando, assim, a necessidade de conhecer e monitorar tal 
comportamento. 

Para esse mensuramento, desenvolveu-se a extenso-
metria, um conjunto de técnicas que permitem determi-
nar o estado de deformação em torno de um ponto de 
um corpo, a partir do conhecimento das extensões em 
várias direções nesse ponto. Nesse contexto, a exten-
sometria óptica correlaciona diferentes imagens de um 
corpo ao longo de um ensaio sobre a ação de uma força 
externa em um determinado espaço de tempo. As diver-
sas técnicas de correlação de imagens fazem uso de pro-
gramas computacionais, como o software Correli Q4, o 
qual faz a comparação das imagens digitais de um corpo 
e seus campos de deformação com o auxílio do MatLab.

A mecânica da fratura surgiu em função das limita-
ções na aplicação dos conceitos tradicionais para pre-
ver o comportamento dos materiais quanto à presença 
de descontinuidades internas e superficiais. E se divide, 
basicamente, em dois segmentos, a saber, mecânica da 
fratura linear elástica (MFLE) e mecânica da fratura elasto-
-plástica (MFEP). 

A técnica de extensometria, a qual foi validada, pode 
ser utilizada no método CTOD (abreviatura da expressão 
inglesa Crack Tip Opening Displacement), em se dispon-
do dos corpos de prova (CP) normatizados, uma vez que 
tal método baseia-se na medição do deslocamento da 
abertura da ponta da trinca como parâmetro crítico de 
iniciação do processo de fratura.

O método extensiométrico da correlação de imagens 
aplicado à mecânica de fratura constitui-se uma podero-
sa ferramenta de auxílio à engenharia no estudo e carac-
terização dos materiais de construção.

2 tENaCidadE À FratUra

O ensaio consiste na aplicação de uma força ou tensão 
de tração ou flexão em um corpo de prova confecciona-
do com um entalhe e uma pré-trinca obtida por fadiga, 
induzindo um ponto de triaxialidade ou de concentração 
de tensão. Graças aos resultados do ensaio na forma de 
curvas, é possível determinar o valor de intensidade de 
tensão que causa o crescimento da trinca e a consequen-
te fratura do material. 

Dessa forma, temos que este método de ensaio pode 
ser utilizado com o propósito de analisar a influência de 
parâmetros, como composição, tratamento térmico e 
operações de fabricação (soldagem e conformação me-

cânica na tenacidade à fratura de materiais novos ou já 
existentes), para a avaliação de um componente em ser-
viço, estabelecendo a adequação do material para a apli-
cação especificada, quando as condições de tensão são 
pré-determinadas. 

Por fim, pode-se afirmar que um tamanho de grão pe-
queno aumenta a tenacidade à fratura, enquanto defei-
tos localizados e alta densidade de discordância reduzem 
a resistência à fratura.

3 Ctod

O CTOD representa a distância entre as duas superfí-
cies da trinca, medida na ponta da trinca. Diferentemente 
da mecânica da fratura linear elástica, a presença de uma 
zona plástica de tamanho significativo na ponta de uma 
trinca permite que as duas superfícies se separem sem 
haver crescimento da trinca. 

É de se esperar que, para haver crescimento de uma 
trinca, seja necessário que a abertura na ponta da trinca 
(CTOD) atinja um valor crítico, dependente do material, 
da temperatura, da taxa de deformação (para materiais 
sensíveis a este parâmetro) e do estado de tensões rei-
nante na ponta da trinca. 

O valor crítico de CTOD, dependendo do critério de 
falha que se utilize, pode ser interpretado como o CTOD 
de início de propagação estável da trinca (CTOD de ini-
ciação), ou o CTOD de início de propagação instável da 
trinca, ou o CTOD de carga máxima.

4 MEtodoloGia

A metodologia deste trabalho consiste em uma revi-
são de literatura, com o intuito de abordar e aprofundar 
os conceitos necessários ao trabalho, como resistência 
dos materiais, mecânica da fratura e extensometria.

O trabalho, no entanto, não se restringe à revisão da li-
teratura. Sendo realizados ensaios mecânicos de flexão, no 
Laboratório de Ensaios Mecânicos da UFERSA, para a de-
terminação da abertura de entalhe com o auxílio da corre-
lação de imagens; e para, posteriormente, comparar com 
os resultados encontrados na literatura, que foram obtidos 
com o uso de extensômetro comum, do tipo clip gage.

5 MatEriaiS

Devido à dificuldade de encontrar os materiais empre-
gados e de usinar os corpos de prova, apenas dois corpos 
de prova foram utilizados, sendo um em aço AISI 8630M 
e outro em aço A182 F22. Tais materiais foram escolhidos 
devido a sua utilização em equipamentos de uso subma-
rino na indústria do petróleo, em especial em operações 
no pré-sal. Uma nova fronteira de exploração de petró-
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leo, que se apresenta como um importante vetor para o 
desenvolvimento do país.

5.1 aÇo 8630M

Aço para componentes mecânicos em geral sob a 
ação de tensões dinâmicas. Utilizado para a fabricação 
de peças na indústria automotiva e na indústria petrolí-
fera e construção naval. É fornecido tratado (revenido) e 

totalmente ultrasonado com dureza média de 248 HB. O 
tamanho médio do grão é 6 (ASTM). O índice “M” refere-
-se a modificado, uma vez que, nessa composição, apre-
senta maiores índices de cromo, níquel e molibdênio do 
que o 8630 comum. Conforme norma, sofreu tratamento 
térmico de têmpera e revestimento, a fim de apresentar 
as propriedades mecânicas indicadas pela norma NACE 
MR0175, a qual rege os materiais utilizados na indústria 
do petróleo. Sua composição pode ser vista na Tabela 1.

Fonte: Oliveira, 2013

Tabela 1 – Composição química do aço AISI 8630M

AISI 8630M

  C Si Mn P Cu Cr Ni Mo Al

0,32 0,3 0,86 0,006 0,06 0,93 0,81 0,38 0,02

Fonte: Oliveira, 2013

Tabela 2 – Composição química do aço ASTM A182 F22

ASTM A182 F22

  C Si Mn P Cu Cr Ni Mo Al

0,15 0,17 0,40 0,012 0,04 2,25 0,06 0,93 0,024

Fonte: Oliveira, 2013

Tabela 3 – Propriedades mecânicas dos aços A182 F22 e 8630M

Dureza (HV)     LE (MPa)     LRT (MPa)     %Área

  AISI 8630M Si 250 621 743 29 

ASTM A1282 F22 200 623 771 33

5.2 aÇo aStM a182 F22

A182 é a especificação padrão para flanges de tubos 
forjados ou laminados e de aço inoxidável, acessórios e 
válvulas forjados e peças para utilização a alta tempera-
tura em sistemas pressurizados, com uma gama de tem-
peratura de -28°C a 593°C.

Depois de forjado, o A182 tem de ser arrefecido até 
uma temperatura específica antes do tratamento térmi-
co, de acordo com o tipo, temperatura de austenização/

solução, meio de arrefecimento e têmpera. Nesse caso, o 
material em questão foi normalizado e revenido, a fim de 
apresentar limite de resistência a tração de, no mínimo, 
655 MPa e limite de escoamento de, no mínimo, 520 MPa 
– valores de acordo com a norma NACE MR0175. A com-
posição do A812 F22 pode ser vista na Tabela 2 e o valor 
de algumas propriedades mecânicas dos materiais utili-
zados na Tabela 3. Esses valores foram obtidos de fato, 
determinados a partir de ensaios, por isso, diferem um 
pouco do encontrado na literatura.

6 ENSaio

Para o ensaio de flexão, foi utilizada a máquina de 
ensaio EMIC DL 1000, tendo sido o cabeçote móvel da 
máquina equipado com o dispositivo adequado para tal 
ensaio. A câmera para a obtenção das imagens foi posi-
cionada de frente para a máquina, com o auxílio de um 
tripé, de forma que seu foco centralizasse o entalhe no 

corpo de prova.
O parâmetro de descida da máquina foi determinado 

de acordo com a norma BS 7448-1, em que uma ordem 
de 1mm/s mostra-se de acordo como o especificado por 
tal norma. O que se mostra uma velocidade adequada, 
também, para o uso da correlação de imagens, uma vez 
que a câmera fotográfica utilizada tem a capacidade de 
registrar uma foto a cada dois segundos, e tendo o en-
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Tabela 2 – Relação pixel/mm

Figura 1 – Gráfico força x tempo para o aço 8630M

Fonte: Autoria própria, 2013.

Fonte: Autoria própria, 2013.

saio uma duração de, aproximadamente, 1 minuto até o 
ponto de interesse (carga máxima), é possível obter uma 
boa amostragem de imagens a serem analisadas.

Ainda em relação à montagem, a norma BS 7448-
1 recomenda o uso de base própria para dobramen-
to em três pontos. O clip gage é um medidor de des-
locamento, o qual é fixado na abertura do entalhe, 
com o objetivo de medir seu deslocamento durante 
os ensaios; que, nesse caso, será substituído pela câ-
mera e o Correli Q4. Depois de fixado na base, o cor-
po de prova é submetido a uma carga máxima, o que 
causará seu deslocamento e, consequentemente, o 
trincamento. Os valores de carga e os respectivos 
valores de abertura do entalhe, medidos pelo ex-

tensômetro, são plotados numa curva carga versus 
deslocamento. 

7 rESUltadoS E diSCUSSÕES

7.1 CP EM aÇo 8630M

Para exemplificar o procedimento descrito no tópico 
anterior, é apresentado, agora, o resultado de abertura 
do entalhe para o CP em aço 8630M. Inicialmente, é pre-
ciso determinar o tempo em que a força máxima é aplica-
da, o que pode ser visualizado no gráfico de força x, des-
locamento obtido a partir do ensaio de flexão realizado, 
que é apresentado na Figura 1.

De acordo com a Figura 1, tem-se que a força 
máxima é aplicada após 92,03 segundos depois do 
início do ensaio. Sabendo que a aquisição de ima-
gens foi de uma foto a cada dois segundos, temos 
que a imagem de interesse será a 46ª foto obtida, 

ou seja, a foto que foi tirada após 92 segundos do 
início do ensaio.

Agora, faz-se necessário determinar a relação pi-
xel/mm das imagens. Essa relação pode ser visualiza-
da na Figura 2.
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Fonte: Oliveira, 2013.

É sabido que a largura W do corpo de prova W mede 12 
mm; e, com auxílio de um programa editor de imagens, foi pos-
sível determinar essa mesma dimensão em pixels, no caso, 420 
pixels. Com isso, temos uma relação de 35 pixels/mm.

Conhecidas a relação pixel/mm e a imagem de inte-
resse, resta, apenas, comparar o tamanho do entalhe en-
tre a imagem de referência e a imagem de interesse, o 
que pode ser visto na Figura 3.

Tabela 3 – Comparação entre a imagem de referência e a imagem de interesse para o aço 8630M

Tabela 4 – Abertura do entalhe para o aço 8630M fornecido por Oliveira (2013)

Fonte: Autoria própria, 2013.

Os valores das coordenadas fornecidas pelo progra-
ma Correli são dados em pixels. Com isso, temos que 
a abertura do entalhe, inicialmente, mede 163 pixels 
ou 4,6571 mm (imagem da esquerda). Já o tamanho 
do entalhe na imagem de interesse é de 180 pixels ou 
5,1428 mm (imagem da direita). Ou seja, temos que até 
o ponto de carga máxima o deslocamento do entalhe 

foi de 17 pixels ou 0,4857 mm.
Como comparação, parte-se, agora, para a apresenta-

ção dos resultados de abertura de entalhe obtidos atra-
vés do clip gage para esse mesmo material, de acordo 
com os ensaios realizados por Oliveira (2013). Têm-se, na 
Figura 4, os resultados de clip gage para o aço 8630M até 
o seu ponto de carga máxima.
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Fonte: Autoria própria, 2013

Tabela 5 – Gráfico força x tempo para o aço A182 F22

De acordo com a Figura 4, é possível constatar o que o 
valor da abertura do entalhe no ponto de carga máxima 

é igual a 0,3358 mm. Com isso, temos:

Fonte: Oliveira, 2013

Tabela 4 – Comparação entre os valores de abertura do entalhe para o aço 8630M

AÇO 8630M

  Abertura do entalhe

FRANÇA, 2013     0,4857 mm

OLIVEIRA, 2013    0,3358 mm

O deslocamento do entalhe obtido pela correlação 
de imagens representa um valor 44,64 % maior ao ob-
tido pelo clip gage. Essa diferença mostra-se bastante 
aguda, porém, não se pode descartar, sumariamente, a 
técnica da correlação, uma vez que a máquina de en-
saios utilizada apresentou uma série de defeitos, como 
cutelo empenado, desnivelamento e folga nos apoios 
do CP’s, que acabaram por deslizar durante a realização 
dos ensaios, saindo da posição determina pela norma 
BS 7448-1. Esses defeitos podem ter influenciado, dire-
tamente, nos resultados. Ademais, pesa o fato da pouca 

quantidade de CP’s disponíveis, impedindo uma análise 
mais contundente de resultados. Antes de uma discus-
são final, são analisados, no tópico a seguir, os resulta-
dos para o aço A182 F22.

7.2 aÇo a182 F22

De forma análoga ao procedimento realizado no tópi-
co anterior, inicialmente, é necessário determinar o tem-
po em que a força máxima é aplicada, agora para o aço 
A812 F22. O que pode ser visto na Figura 5.

De acordo com a Figura 5, tem-se que a força má-
xima é aplicada após 61,87 segundos depois do início 
do ensaio. Sabendo que a aquisição de imagens foi de 
uma foto a cada dois segundos, temos que a imagem 
de interesse será a 31ª foto obtida, ou seja, a foto que foi 
tirada após 62 segundos do início do ensaio.

A relação pixel/mm é a mesma determinada para o 
corpo de prova em aço 8630M, uma vez que a dimen-
são W e o zoom da câmera também foram os mesmos. 
Em vista disso, resta, apenas, comparar o tamanho do 
entalhe entre a imagem de referência e a imagem de 
interesse, o que pode ser visto na Figura 6.
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Fonte: Autoria própria, 2013

Fonte: Autoria própria, 2013

Tabela 6 – Comparação entre a imagem de referência e a imagem de interesse para o aço A 182 F22

Tabela 7 – Abertura do entalhe para o aço A182 F22 fornecido por Oliveira (2013)

De acordo com a Figura 6, temos que a abertura do en-
talhe, inicialmente, mede 163 pixels ou 4,6571 mm (ima-
gem da esquerda). Já o tamanho do entalhe na imagem de 
interesse é de 175 pixels ou 5,00 mm (imagem da direita). 
Ou seja, temos que até o ponto de carga máxima o deslo-
camento do entalhe foi de 12 pixels ou 0,3429 mm.

Como comparação, parte-se, agora, para a apresen-
tação dos resultados de abertura de entalhe obtidos 
através do clip gage, de acordo com os ensaios realiza-
dos por Oliveira (2013). Têm-se, na Figura 7, os resulta-
dos de clip gage para o CP em aço A182 F22 até o seu 
ponto de carga máxima.

De acordo com a Figura 7, é possível constatar o que o 
valor da abertura do entalhe no ponto de carga máxima 

é igual a 0,4659 mm. Com isso, temos:
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Fonte: Oliveira, 2013

Tabela 5 – Comparação dos resultados de abertura de entalhe para o aço A182 F22

AÇO A182 F22

  Abertura do entalhe

FRANÇA, 2013     0,3429 mm

OLIVEIRA, 2013    0,4659 mm

O deslocamento do entalhe obtido pela correlação de 
imagens representa um valor 35,87 % menor ao obtido 
pelo clip gage. 

Dessa forma, o presente trabalho esbarra, mais uma 
vez, na dificuldade de obtenção dos corpos de prova, 
o que torna os resultados inconclusivos por hora. Com 
isso, pesando as dificuldades encontradas na realiza-
ção dos ensaios (resultando em uma reduzida quanti-
dade destes realizados aqui, como os fornecidos por 
Oliveira, 2013), tem-se que o uso da correlação de ima-
gens na determinação de deslocamento de entalhe 
não pode ser imediatamente descartado, carecendo 
de amostragem mais ampla de ensaios para resultados 
mais precisos e coesos.

8 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Ao final deste trabalho, ficou evidenciada a impor-
tância do estudo da mecânica da fratura, em seus dife-
rentes métodos e técnicas. Quanto ao objetivo especí-
fico do trabalho, que era determinar a validade do uso 
da correlação de imagens na determinação de abertu-
ra de entalhe em ensaio monotônico de flexão em três 
pontos, as dificuldades encontradas na realização dos 
ensaios e a pouca quantidade de corpos de prova re-
sultaram em resultados discrepantes e inconclusivos.

Em se tratando de um trabalho inicial e precursor, 
não é de todo frustrante, restando elencar pontos de 
melhoria para estudos futuros.

•	 Utilizar	máquina	de	ensaios	mais	bem	ajustada,	im-
pedindo falhas na aplicação da carga.

•	 Utilizar	câmera	fotográfica	com	melhor	resolução	e	
maior velocidade de aquisição de imagens, permi-
tindo resultados mais precisos.

•	 Aumentar	a	quantidade	de	ensaios,	utilizando	mais	cor-

pos de prova e com diferentes materiais e geometrias.

Tratando, agora, do objetivo geral do trabalho, que 
era analisar a validade do uso da correlação de imagens 
na mecânica da fratura, é possível concluir que, apesar 
dos resultados inconclusivos para o deslocamento da 
abertura do entalhe, a referida técnica apresenta gran-
des potencialidades e vantagens em diferentes aspec-
tos da mecânica da fratura, seja utilizada sozinha, seja 
em conjunto com o clip gage. Podem ser citadas algu-
mas dessas vantagens:

•	 Permite	o	acompanhamento	dos	campos	de	deslo-
camento e deformação de forma bastante pontual 
e ao longo de todo o corpo de prova e não tão so-
mente no entalhe.

•	 Acompanha	deslocamentos	e	deformações	em	to-
das as direções dos planos.

•	 Permite	 acompanhar	 o	 comportamento	da	 fratura	
ao longo de todo ensaio, auxiliando na determina-
ção do caminho preferencial de propagação, im-
portante em ensaios com juntas soldadas.

•	 A	utilização	da	ferramenta	Vector	permite	determi-
nar anomalias na aplicação da carga.

•	 Não	entra	 em	contato	 com	o	 corpo	de	prova,	 evi-
tando interferência nos resultados - porém, apre-
senta a desvantagem de não poder ser utilizada em 
ensaios cuja configuração prejudique a qualidade 
da imagem.

Outras potencialidades podem ser observadas por 
aqueles que se alvitrem a estudar a mecânica da fra-
tura e/ou a correlação de imagens. E este trabalho se 
propõe a ser uma referência inicial para o desenvolvi-
mento dessa potente, e cheia de potencial, ferramenta 
no estudo da ciência dos materiais.
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REsUMO
O descarte de efluentes tratados, oriundos dos processos da Antiga Unidade de Tratamento e Processamento de 
Fluidos de Guamaré (atual Refinaria Clara Camarão), na Lagoa de Baixo, localizada no Estado do Rio Grande do 
norte, Brasil, resultou na acumulação de hidrocarbonetos de petróleo em seus sedimentos de fundo, dando origem a 
uma distribuição geográfica. Essa distribuição de teores na área da lagoa revelou dois focos de enriquecimento de 
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), um na porção centro-oeste e outro na porção centro-sul da lagoa. Os 
dados dos HPAs apresentaram concentrações anormalmente elevadas, se comparadas a outros estudos similares, 
comprovando o enriquecimento dos sedimentos de fundo da lagoa. nesse contexto, a razão diagnóstica McnR/
HR (Mistura complexa não Resolvida e Hidrocarbonetos Resolvidos, respectivamente) mostrou uma tendência na 
evolução da degradação desses compostos conforme a sua interação e dispersão no referido corpo lêntico. com 
relação à qualidade ambiental dos sedimentos e dos efeitos biológicos adversos relativos às concentrações de HPAs, 
foi observado que esses compostos expuseram, nas amostras de sedimento de fundo da lagoa, concentrações em 
que efeitos toxicológicos podem ser observados no referido sistema ambiental. A suspensão do descarte de efluentes 
e a adoção de medidas de recuperação ambiental em conjunto com a capacidade de recuperação da Lagoa de Baixo 
poderão resultar no retorno gradativo às condições de equilíbrio ambiental, de forma que, no futuro, esse corpo 
hídrico venha a registrar concentrações imperceptíveis de hidrocarbonetos de petróleo em seus sedimentos.

Palavras-chave: Hidrocarbonetos. contaminação. Degradação. Toxicidade.

 

AbstrAct
the disposal of treated effluent coming from the processes of Ancient treatment Unit and Processing Fluids 
Guamaré (current refinery clara camarão) at Lagoa de baixo, located in the state of rio Grande do Norte, 
brazil, resulted in the accumulation of petroleum hydrocarbons in their bottom sediments, giving rise to 
a geographical distribution. this distribution of levels in the lagoon area showed two foci enrichment of 
polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in one midwestern portion and another in the south central portion 
of the lagoon. the data of PAHs showed abnormally high concentrations compared with other studies, 
confirming the enrichment of bottom sediments of the pond. In this context, the diagnostic reason McNr / 
Hr (Unresolved complex Mixture Hydrocarbons and resolved, respectively) showed a trend in the degradation 
of these compounds as their interaction and dispersion in said lentic body. regarding the environmental 
quality of sediments and adverse biological effects on concentrations of PAHs was observed that these 
compounds exhibited in the samples of bottom sediment concentrations in the pond that toxicological 
effects can be observed in that environmental system. the suspension of the wastewater discharge and the 
adoption of measures for environmental recovery in conjunction with the resilience of the Lagoa de baixo, 
may result in gradual environmental conditions of equilibrium so that return in the future, this water body 
will register imperceptible concentrations petroleum hydrocarbons in its sediments.

Key-words: Hydrocarbon contamination. Degradation. toxicity.
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      iNtrodUÇÃo

A indústria petrolífera, em suas atividades de produ-
ção e processamento, apesar de todos os procedimen-
tos e técnicas de proteção ambiental, ocasiona, eventu-
almente, a contaminação do meio ambiente através de 
seus produtos. Esse fato se deve a sua forma de explora-
ção e volume elevado, além da localização dos campos 
produtores, de processamento, de refino e de distribui-
ção, que são, geralmente, em áreas de alto risco.

A área objeto de estudo está inserida no espaço da 
atual Refinaria Clara Camarão, que se localiza no municí-
pio de Guamaré, no Estado do Rio Grande do Norte, Bra-
sil (Figura 1). Essa refinaria reúne todo o petróleo e gás 
natural produzido em terra e em mar na Bacia Potiguar 
(RN e CE), sendo, ali, feito o seu processamento primário 
e a produção de alguns derivados, antes da distribuição 
para outros locais. 

Por, aproximadamente, 16 anos (final dos anos 1980 
e início dos anos 2000), as águas de formação associa-
das ao petróleo, após tratamento adequado, foram 
descartadas pela estação de tratamento de efluentes 
(ETE) na Lagoa de Baixo, situada na parte leste da re-
finaria. Entretanto, embora recebendo águas devida-
mente tratadas, o referido sistema lacustre acumulou 
quantidades mensuráveis de hidrocarbonetos de pe-
tróleo. Por conseguinte, nos últimos anos, a Lagoa de 
Baixo vem passando por um programa de recuperação 
ambiental, conduzido pela PETROBRAS, através de seu 
centro de pesquisa CENPES (Centro de Pesquisas Leo-
poldo Américo Miguez de Mello) e com a parceria de 
universidades da região, desenvolvendo trabalhos de 
pesquisa, conforme os descritos em Alexandre (2001), 
Melo et al (2003); Lima (2004), Mendes e Melo (2005) e 
Mendes (2006, 2012).

Figura 1 – Localização da área de estudo no Estado do Rio Grande do Norte: Lagoa de Baixo ao lado do Polo Industrial de 
Guamaré (Unidade de Tratamento e Processamento de Fluidos de Guamaré – UTPF), atual Refinaria Clara Camarão.

Faz parte desse programa o monitoramento qualita-
tivo e quantitativo de parâmetros físicos, químicos e bio-
lógicos, incluindo metais e hidrocarbonetos nas águas e 
sedimentos de fundo da lagoa e do seu canal de escoa-
mento em direção à região estuarina do Rio Aratuá - RN.

No desenvolvimento deste trabalho foram con-
templadas amostras de dez estações, obtendo-se, 
portanto, uma melhor representatividade dos dados 
no espaço geográfico da citada lagoa. Com os dados 

obtidos neste estudo, pretende-se acompanhar, em 
conjunto com os demais trabalhos executados na 
área, a capacidade de degradação espontânea dos 
componentes do petróleo, especificamente os hidro-
carbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), avaliando, 
assim, o potencial de autodepuração do sistema lagu-
nar avaliado, de forma a subsidiar possíveis medidas 
subsequentes de mitigação que venham a ser adota-
das para o referido sistema hídrico.
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Geologicamente a região é constituída por ro-
chas do Grupo Barreiras e da Formação Jandaíra 
(MONT'’ALVERNE et al., 1998). O clima é semiárido e os 
solos predominantes são Areias Quartzosas Distrófi-
cas. O relevo é caracterizado por altitudes inferiores a 
100 metros (IDEMA, 2004). A Lagoa de Baixo tem uma 
área de aproximadamente 0,4 km2 e faz parte de um 
sistema hídrico característico da hidrografia regional, 
formado por outras lagoas e por riachos temporários. 
Com a suspensão, em 2002, do descarte de efluen-
tes na Lagoa de Baixo, esse corpo lêntico tem como 
alimentador principal, atual, apenas o riacho intermi-
tente que aporta em suas cabeceiras (parte sul), pos-
suindo uma única saída de escoamento (parte norte). 
Segundo os critérios de salinidade, suas águas enqua-
dram-se no tipo salobro. Atualmente, esse corpo hí-
drico vem apresentando significativa redução em seu 
volume de água.

MatEriaiS E MÉtodoS

A Figura 2 mostra a localização das dez estações 
onde foi realizada a coleta das amostras de sedimen-
tos de fundo. Essas estações foram dispostas de modo 
a permitir o conhecimento da distribuição dos hidro-
carbonetos nos sedimentos do referido corpo hídrico. 
As amostras foram coletadas com amostrador do tipo 
van Veen de aço inoxidável, representando, portanto, 
sedimentos superficiais do fundo do corpo de água. 
Imediatamente após cada coleta, o material foi homo-
geneizado e colocado em refrigeração (~0oC) até o mo-
mento das análises. Nas dez estações, a profundidade 
da lâmina d’água variou de 0,20 m (estação D) até 3,30 
m (estação J), com média de 1,63 m.

No laboratório, foram realizados procedimentos 
padrões para a obtenção de extratos para a análise de 
Hidrocarbonetos Totais de Petróleo (HTP) e de Biomar-
cadores (Método 3540C da série EPA SW-846) e para a 
purificação (cleanup) e fracionamento dos extratos (EPA 
3630 da série SW-846). Os extratos de sedimento foram 
fracionados por cromatografia de adsorção, utilizando-
-se uma coluna preenchida com 10 g de sílica-gel ativa-
da. O extrato concentrado (1 mL) foi, cuidadosamente, 
adicionado no topo da coluna e as seguintes frações 
foram coletadas: (i) fração saturada, a partir da eluição 
com 30 mL de n-hexano e (ii) fração aromática, a par-
tir da eluição com 30 mL de mistura 1:3 CH2Cl2 : hexa-
no. Ambas as frações foram reduzidas por evaporador 
Turbo Vap a 1 mL e guardadas sob refrigeração até o 
momento da análise. No extrato concentrado da fração 
aromática, foi adicionado o padrão de recuperação p-
-terfenil-d14 para a análise de Hidrocarbonetos Policí-
clicos Aromáticos (HPAs). 

  

A análise dos HPAs e seus homólogos foi realizada em 
um sistema Agilent Tecnologies (HP) - cromatógrafo a 
gás modelo 6890N, acoplado a um detector seletivo de 
massas modelo MS 5973 Network (Cromatografia Gasosa 
acoplada a um detector de Espectrometria de Massa, CG 
- EM). Foram utilizados um injetor com divisão de fluxo a 
290 °C (razão de split 5:1) e uma coluna de 30 m de com-
primento e 0,25 mm de diâmetro interno, com espessura 
de filme de 0,25 μm de HP-5 (5 % de fenil-metil silicone). 
A temperatura do forno foi programada para: temperatu-
ra inicial da coluna igual a 50 °C, isoterma por 2 minutos, 
taxa de aquecimento de 35 °C/min até a temperatura de 
100°C, taxa de aquecimento de 10 ºC/min até 310 ºC, com 
isoterma por 15 minutos. O gás He foi utilizado como gás 
de arraste. O espectrômetro de massas operou em qua-
drupolo com energia de ionização de 70 eV e os dados 
foram coletados em monitoramento seletivo de íons. Fo-
ram monitorados dois íons por composto, um de quanti-
ficação e outro de qualificação.

A quantificação foi realizada por método de padroni-
zação interna, utilizando os aromáticos

deuterados adicionados antes da extração. A recu-
peração dos padrões internos foi calculada com base 
no p-terfenil-d14. Nos procedimentos analíticos, foram 
utilizados, periodicamente, "brancos" nas análises para 
certificação de ausência de contaminação nos procedi-
mentos laboratoriais.

Os HPAs alquilados e não alquilados avaliados foram os 
seguintes: naftaleno (Naf), acenaftileno (Acl), acenafteno 
(Ace), fluoreno (Flu), fenantreno (Fen), antraceno (Ant), di-
benzotiofeno (DbT), fluoranteno (Fla), pireno (Pir), benzo[a]
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antraceno (BaA), criseno (Cris), benzo[b]fluoranteno (BbF), 
Benzo(k)fluoranteno (BkF), benzo[a]pireno (BaP), perileno 
(Per), dibenzo[a,h]antraceno (DahA), indeno[1,2,3-c,d]pire-
no (IcdP) e benzo[ghi]perileno (BghiP).

rESUltadoS E diSCUSSÃo

A Tabela 1 apresenta o sumário numérico dos resul-
tados analíticos nas dez amostras do presente estudo. 
A soma dos HPAs (alquilados e não alquilados) (ΣHPAs) 
apresentaram concentrações anormalmente elevadas, 
se comparadas a outros estudos similares presentes na 
literatura (ZHENG; RICHARDSON, 1999; READMAN et al., 
2002, dentre outros), atestando o enriquecimento dos se-
dimentos de fundo da lagoa, causado pelo descarte de 
efluentes tratados (Tabela 2). A distribuição geográfica 
dos teores na área da lagoa revela dois focos de enrique-
cimento de hidrocarbonetos de petróleo (Figura. 3): o 

primeiro na porção centro-oeste, próximo, portanto, ao 
ponto de descarte dos efluentes e o segundo na porção 
centro-sul da lagoa. Três fatores principais controlam a 
distribuição desses parâmetros: (i) precipitação diferen-
ciada dos hidrocarbonetos alcançando o substrato, o 
qual é função da dinâmica de massa sólida e líquida nos 
diferentes pontos da lagoa (ação dos ventos; fluxo prefe-
rencial da água na lagoa, ação de eventuais correntes de 
pequena amplitude, etc.); (ii) variação na intensidade do 
intemperismo físico, químico e microbiológico atuando 
nos hidrocarbonetos inicialmente presentes nas águas e 
subsequentemente precipitados nos sedimentos de fun-
do; (iii) variação da natureza dos sedimentos no fundo da 
lagoa. Com relação a esse fator, é reconhecido, na litera-
tura, que sedimentos enriquecidos em matéria orgânica 
e argilominerais são capazes de fixar hidrocarbonetos, 
dentre outras substâncias (MANAHAN, 1994, 2009; BAIRD, 
1999; BAIRD; CANN, 2011).

Tabela 1 – Sumário numérico dos parâmetros analisados nas dez amostras do presente 
estudo, apresentando os valores mínimos (V.min), valores máximos (V.máx) e valores médios 
(X.méd). Os referidos valores estão apresentados em g/kg. HR: Hidrocarbonetos Resolvidos; 

HTP: Hidrocarbonetos Totais de Petróleo; MCNR: Mistura Complexa Não Resolvida.

Tabela 2 – Faixas de resultados analíticos do parâmetro HPAs, para comparação dos 
resultados deste estudo com os descritos segundo a literatura. n= número de amostras

Parâmetro  

  HR  10908,78 1070683,00 288537,69

HTP  144521,21 10293605,85 2475088,92

MCNR  129772,00 9222922,85 2214484,58

ΣHPAs  211,99 80009,39 21668,34

Tabalhos de Pesquisa 

 Este Estudo (n = 10)

Zheng e Richardson, 1999 (n = 20)

Gogou et al., 2000 (n = 10)

Readman et al., 2002 (n = 25)

Meniconi et al., 2002 (n = 30)

Tolosa et al., 2004 (n = 103)

Medeiros e Bícego, 2004 (n = 15)

V.min                        V.máx                  X.médio

Situação da área   HPAs totais, g/kg

Área sob influência de atividades petrolíferas.

Costa de Hong Kong (China): faixa inferior de valores: pouco 

poluídas. Parte mediana da faixa e acima: seriamente poluídos por 

hidrocarbonetos de petróleo.

Mar de Creta: presença de hidrocarbonetos de petróleo (existência de 

α, β-hopanos) e hidrocarbonetos biogênicos.

O Mar Negro: ambiente moderadamente contaminado por petróleo. 

Altas concentrações de hidrocarbonetos totais foram associadas aos 

rios Danúbio, Odessa e Sochi..

A Baía de Guanabara (RJ): ambiente impactado por petróleo. Presença de 

resíduos intemperizados ou degradados de hidrocarbonetos de petróleo.

Contaminação dos sedimentos por petróleo em determinadas áreas do 

mar Cáspio, como em Baku e no Azerbaijão. Origem principal: áreas 

urbanas e industrializadas da região

Na Baía de Santos (SP): áreas não contaminadas (dados analíticos 

próximos ao limite inferior da faixa) e contaminadas (limite superior 

da faixa). Ambiente impactado por petróleo e seus derivados. Sistema 

ambiental influenciado pelo complexo industrial de Cubatão e pela 

cidade de Santos. 

211,99 – 80.009,39

7,25 – 4.420,00

14,60 - 158,50

7,20 - 638,30

91,00 – 8.035,00

6,00 – 2.988,00

79,60 – 15.389,10
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Segundo Wang e Fingas (2003), os HPAs apresenta-
ram um perfil de distribuição C0<C1<C2<C3<C4, que 
está relacionado ao grau de alquilação crescente em 
cada família. A Figura 4 mostra a distribuição dos HPAs 
na estação D, a qual se apresenta, em conjunto com as 
estações B e E, a mais preservada, e a estação J é a que 
se apresenta com o maior estado de degradação. A dis-
tribuição dos referidos compostos nas amostras são si-
milares, expondo a ausência de determinados HPAs em 
todas as estações de amostragem. A degradação dos 
hidrocarbonetos é evidenciada pelos perfis de formato 
ascendente das famílias dos HPAs não alquilados e seus 
respectivos alquilados, confirmando o estágio de de-
gradação mais avançado sobre os HPAs de menor grau 
de alquilação em todas as amostras. Esse comporta-

mento pode ser explicado por variações no grau de de-
gradação sofrida pelos hidrocarbonetos em diferentes 
pontos do assoalho da lagoa. Nesse cenário, as estações 
D e E, mais próximas do ponto de descarte dos efluen-
tes, corresponde ao material com menor intensidade 
de degradação, exibindo um perfil de hidrocarbonetos, 
que estaria reproduzindo a mistura dos diferentes óleos 
que se fizeram presentes nos efluentes descartados ao 
longo de 16 anos. Em contrapartida, as demais estações 
correspondem a diferentes níveis do processo de de-
composição dos hidrocarbonetos descartados, o qual 
consome, preferencialmente, alguns destes em relação 
aos demais, à medida que os mesmos se deslocam no 
assoalho da lagoa e, ao mesmo tempo, interagem com 
os sedimentos.

Tabela 3 – Mapa de isoteores do parâmetro hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPAs), 
expondo os principais focos de enriquecimento.

Tabela 4 – Gráficos expondo as concentrações dos 
respectivos HPAs alquilados e não alquilados (eixo 
das abscissas) nas estações de amostragem D e J. 
Os referidos valores estão apresentados em g/kg 
(eixo das ordenadas).
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Tabela 5 – Mapa de isoteores do parâmetro razão 
diagnóstica MCNR /HR, expondo os principais focos de 
enriquecimento de hidrocarbonetos mais complexos.

A Mistura Complexa Não Resolvida (MCNR) representa 
uma mistura de centenas de compostos, que não pode 
ser resolvida pelas colunas capilares, e é constituída por 
isômeros e homólogos de hidrocarbonetos ramificados 
e cíclicos (BOULOUBASSI; SALIOT, 1993). Já os Hidrocar-
bonetos Resolvidos são todos os compostos que se en-
contram na fração alifática e são resolvidos pela coluna 
capilar. A evolução da degradação do petróleo promove 

o predomínio de compostos com estruturas mais com-
plexas, elevando, assim, a concentração de MCNR em re-
lação à HR (COMMENDATORE et al., 2004). Esse fato pode 
ser comprovado pela razão MCNR/HR, a qual exibiu uma 
distribuição de valores que, a partir da estação D (porção 
oeste da lagoa), mostraram-se crescente, atestando o 
progresso da degradação do óleo na direção oposta da 
lagoa (Figura 5).

As razões ΣHPAs(2+3)a+na/ΣHPAs(4+5+6)a+na1, BaA/
Cri2, Naf3/Fen23 e ΣCri/ΣFen4 caracterizaram uma predo-
minância de HPAs petrogênicos (2 e 3 anéis) na porção 
oeste da lagoa, se comparada à porção leste. Esse fato 

fortalece a convicção de que a porção oeste da Lagoa de 
Baixo apresenta concentrações de hidrocarbonetos de 
petróleo mais conservadas que a porção leste do referido 
corpo hídrico.
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Devido à ausência de valores limitantes específicos, na 
legislação brasileira, para a avaliação da qualidade am-
biental dos sedimentos e dos efeitos biológicos adversos 
relativos às concentrações de HPAs no referido compar-
timento ambiental, os valores de concentração utilizados 
para efeito de comparação no presente estudo foram os 
referentes aos das pesquisas de Long et al. (1995) e da 
agência National Oceanic and Atmospheric Administra-
tion (NOAA, 1999) dos Estados Unidos.

Utilizando-se os limites de concentração dos estudos 
supracitados, os quais, quando superados, ocasionam, 
frequentemente, efeitos adversos nos sistemas biológi-
cos (TAM et al., 2001), observou-se que: os HPAs Ace, Acl, 
Ant, Cri, Flu, Naf, Naf25, Fen, Pir, BaA, BaP, DahA e Fla e a 
ΣHPAs BPM6, ΣHPAs APM7 e ΣHPAs NA8 expuseram, nas 
amostras de sedimento de fundo da lagoa, concentra-
ções em que efeitos toxicológicos podem ser observados 
no referido sistema ambiental (Tabela 3).

1 ΣHPAs(2+3)a+na / ΣHPAs(4+5+6)A+NA = Razão entre a soma dos HPAS de 2 e 3 anéis alquilados e não alquilados e a soma dos HPAs de 4, 5 e 6 anéis alquilados 
e não alquilados;
2 BaA / Cri = Razão entre o benzo (a) antraceno e o criseno;
3 Naf3 / Fen2 = Razão entre o naftaleno com grau de alquilação 3 e o fenantreno grau de alquilação 2;
4 ΣCri / ΣFen = Razão entre a soma dos crisenos alquilados e não alquilados e a soma dos fenantrenos alquilados e não alquilados.
5 Naf2 = naftaleno com grau de alquilação 2;
6 ΣHPAs BPM = Soma do HPAs de baixo peso molecular;
7 ΣHPAs APM = Soma do HPAs de alto peso molecular;
8 ΣHPAs NA = Soma dos HPAs não alquilados.

Tabela 5 – Parâmetros e valores padrão ERL (Faixa baixa de efeitos) e ERM (Faixa mediana de 
efeitos) em μg/kg. < ERL: estações que apresentaram concentrações inferiores ao ERL; > ERL 
e < ERM: estações que apresentaram concentrações superiores ao ERL e inferiores ao ERM; > 

ERM: estações que apresentaram concentrações superiores ao ERM.

Ace

Acl

Ant

Flu

Naf2

Naf

Fen

ΣHPAs BPM

BaA

BaP

Cri

DahA

Fla

Pir

ΣHPAs APM

ΣHPAs NA

Parâmetro         < ERL                  ERL    > ERL e < ERM          ERM       > ERM

TODAS 16,00 NENHUMA 500,00 NENHUMA

TODAS 44,00 NENHUMA 640,00 NENHUMA

TODAS 85,30 NENHUMA 1100,00 NENHUMA

TODAS 19,00 NENHUMA 540,00 NENHUMA

TODAS 70,00 NENHUMA 670,00 NENHUMA

TODAS 160,00 NENHUMA 2100,00 NENHUMA

TODAS 240,00 NENHUMA 1500,00 NENHUMA

TODAS 552,00 NENHUMA 3160,00 NENHUMA

A, C, D, F, G, H, I e J 261,00 B e E 1600,00 NENHUMA

TODAS 430,00 NENHUMA 1600,00 NENHUMA

A, C, D, G e J 384,00 B, F, H e I 2800,00       E

TODAS 63,40 NENHUMA 260,00 NENHUMA

TODAS 600,00 NENHUMA 5100,00 NENHUMA

A, C, D, F, G, H, I e J 665,00 B e E 2600,00 NENHUMA

A, C, D, G, H, I e J 1700,00 B, E, e F 9600,00 NENHUMA

A, B, C, D, F, G, H, I e J  4022,00 E 44792,00 NENHUMA

Valores 
Padrão

Valores 
Padrão

CoNSidEraÇÕES FiNaiS

Constata-se que a utilização da Lagoa de 
Baixo como local de descarte de efluentes 
oriundos dos processos industriais da atua 

Refinaria Clara Camarão resultou na acumula-
ção de quantidades mensuráveis de hidrocar-
bonetos de petróleo em seus sedimentos de 
fundo. Esses hidrocarbonetos sofrem diluição 
e degradação física, química e microbiológi-
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ca à proporção que migram no assoalho do 
referido corpo hídrico, evidenciando a porção 
oeste da lagoa (próxima ao ponto de descar-
te) como a área em que os hidrocarbonetos 
de petróleo estão mais preservados, enquan-
to que, na porção leste, esses compostos se 
apresentam mais degradados. Entretanto, al-
guns HPAs e a ΣHPAs mostraram concentra-
ções que podem causar efeitos tóxicos sobre 
a biota da lagoa de Baixo.

A suspensão do descarte de efluentes no ano 
de 2002, o reforço da adoção de medidas de re-
cuperação ambiental e a própria capacidade de 
recuperação espontânea demonstrada  pode-
rão resultar no retorno gradativo às condições 

do equilíbrio ecológico desejado, a ponto de, no 
futuro, essa lagoa vir a registrar concentrações 
insignificantes de hidrocarbonetos de petróleo 
em seus sedimentos de fundo.
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REsUMO
A atividade petrolífera envolve grande potencial de riscos ao meio ambiente, entre os quais se destaca a produção 
de grandes volumes de cascalhos na perfuração de poços de petróleo. Tem se tornado grande desafio, para os 
governos e empresas envolvidas, a destinação final desse resíduo de forma adequada às exigências ambientais. Para 
isso, faz-se necessário, inicialmente, classificá-lo conforme a legislação ambiental pertinente, para situá-lo ou não 
entre os resíduos potencialmente mais perigosos. Com base nessa classificação, é fundamental a investigação de 
alternativas para solucionar o problema do acúmulo de grandes volumes desse resíduo na superfície, considerando-
se as exigências ambientais e as técnicas atuais disponíveis, seja na forma de deposição em aterros com tratamento 
térmico ou não, seja por meio de sua reciclagem a partir de outros processos industriais. concluiu-se pela viabilidade 
ambiental tanto de sua destinação em aterros sanitários, como de sua reciclagem como matéria prima na indústria 
da construção civil, sugerindo-se como melhor alternativa o coprocessamento do resíduo de cascalho de perfuração 
em fornos de clínquer para fabricação de cimento.

Palavras-chave: cascalho. Perfuração. Poluição. Fluido de perfuração. Resíduo sólido. Reciclagem.  

AbstrAct
Oil activity involves large potential risks to the environment, among which stands out the production of large 
volumes of cuttings in drilling oil wells. Has become a challenge for governments and companies involved the 
disposal of this waste appropriately to environmental demands. For this, it is necessary to initially classify it 
as relevant to situate it or not among the most potentially hazardous waste environmental legislation. based 
on this classification is fundamental to investigate alternatives to solve the problem of the accumulation 
of large volumes of this residue on the surface, considering the environmental requirements and current 
techniques available, either as landfill heat treated or not, is by recycling from other industrial processes. It 
was concluded that both environmental viability of its destination in landfills, as recycling as raw material in 
the construction industry, suggesting better alternative co-processing of waste drill cuttings in clinker kilns 
for cement manufacturing.

Keywords: Gravel. Drilling. Pollution. Drilling fluid. Solid waste. Recycling.
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     1- iNtrodUÇÃo

Há mais de meio século que a indústria de petróleo 
vem se desenvolvendo no Brasil em busca da independên-
cia em relação à sua importação e a de seus derivados. 
Para tanto, rastreando as jazidas geológicas existentes, a 
PETROBRAS tem posicionado suas sondas ao longo do ter-
ritório brasileiro em sua plataforma continental.

Não obstante o predomínio da produção de petróleo 
off-shore, a atividade terrestre vem sendo exercida em 
alguns Estados brasileiros, entre os quais Bahia, Sergipe, 
Alagoas, Espírito Santo, Amazonas e Rio Grande do Norte. 
Geograficamente, esta pesquisa se delimita aos contornos 
da Bacia Potiguar, em sua porção terrestre, que abrange os 
Estados do Rio Grande do Norte e Ceará.

No Estado do Rio Grande do Norte, a exploração e a 
produção de petróleo se desenvolvem no litoral e em al-
gumas regiões continentais, em especial nos campos de 
petróleo terrestres, situados nos municípios de Mossoró, 
Areia Branca, Alto de Rodrigues, Apodi e Macau, notada-
mente na região oeste do Estado.

A escolha dessa região como cenário para a pesquisa 
ora em comento se deve à sua relevância entre os cam-
pos produtores de petróleo em nosso país, uma vez que 
já figurou em primeiro lugar na produção de petróleo e 
gás terrestre, à época sendo o Canto do Amaro consid-
erado o maior campo de petróleo terrestre em atividade 
no país, bem como que, atualmente, representa uma bacia 
madura e consolidada, que responde por grande parte da 
produção nacional terrestre de petróleo e gás.

A indústria petrolífera, durante suas operações, 
gera grandes volumes de resíduos líquidos e sólidos 
nocivos ao meio ambiente e à saúde pública. Evidente-
mente, quando adequadamente tratados, destinados 
e até reciclados, com balizamento em padrões inter-
nacionais inclusive, seus efeitos nefastos podem ser 
reduzidos a níveis aceitáveis.

Entre esses resíduos, ocupam posição de relevância 
os cascalhos de perfuração. A preocupação maior da in-
dústria de petróleo e gás se deve à quantidade desses re-
síduos gerada e a seus contaminantes, sejam orgânicos ou 
inorgânicos. Esforços têm sido empreendidos, tanto pelos 
gestores públicos, quanto pela iniciativa privada, com vis-
tas a atender as determinações legais, bem como a pre-
venir danos ao meio ambiente e à saúde pública, porém, 
muito ainda há que ser feito para que seja alcançado o tão 
sonhado meio ambiente equilibrado.

O presente estudo é direcionado ao impacto ambien-
tal, eventualmente, provocado pelos cascalhos proveni-
entes da perfuração no âmbito dos campos de petróleo 

terrestres da bacia potiguar, que são, em um primeiro in-
stante, carreados para fora do poço, através da circulação 
do fluido de perfuração e, posteriormente, destinados a 
local previamente estabelecido, onde serão depositados, 
ou mesmo incinerados, ou, ainda, reaproveitados na com-
posição de produtos industriais.

É importante ressaltar o papel relevante de normatiza-
dor e fiscalizador ambiental do Instituto de Desenvolvim-
ento Sustentável e Meio Ambiente (IDEMA) do Rio Grande 
do Norte em relação à grande demanda das empresas 
quanto ao seu licenciamento operacional e de instalação, 
que viabiliza a fiscalização e adequação da produção in-
dustrial aos limites ambientais determinados, para evitar 
a poluição do meio ambiente, sendo exigência, inclusive 
constitucional, a busca por um meio ambiente ecologica-
mente equilibrado e sustentável.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar o cas-
calho de perfuração de poços na Bacia Potiguar terrestre 
e analisar possíveis alternativas de sua destinação final e 
reaproveitamento ambientalmente adequadas. 

2- CaraCtEriZaÇÃo da BaCia PotiGUar

A Bacia Potiguar situa-se no extremo leste da Margem 
Equatorial brasileira, compreendendo um segmento em-
erso e outro submerso ao longo dos Estados do Rio Grande 
do Norte e Ceará, ao longo de uma área de 48.000 km2; 
destes, 21.500 km2 correspondem à sua parte emersa (FIL-
HO, 2007), que se limita, ao norte, com o Oceano Atlântico; 
ao sul, com o embasmento cristalino; ao noroeste, com o 
Alto de Fortaleza/CE; e ao leste, com a Bacia Pernambuco-
Paraíba pelo Alto de Touros/RN (SOARES et al, 2003 apud 
LIMA, 2006 apud CASTRO et al, 2010).

A porção terrestre da Bacia Potiguar se estende ao lon-
go do território de 15 municípios produtores de petróleo 
no Rio Grande do Norte: Alto do Rodrigues, Apodi, Areia 
Branca, Assu, Caraúbas, Carnaubais, Felipe Guerra, Gov-
ernador Dix-Sept Rosado, Guamré, Macau, Mossoró, 
Pendências, Porto do Mangue, Serra do Mel e Upanema 
(ARAÚJO, 2010).

Buscando-se identificar as formações rochosas exis-
tentes na Bacia Potiguar, tomou-se como base o campo de 
petróleo de Canto do Amaro, por ser este o mais represen-
tativo entre os campos dessa Bacia, seja por conter grande 
quantidade de poços perfurados, seja por ser o campo que 
apresenta a maior produção de petróleo.

As formações geológicas que compõem o perfil ge-
ológico dos poços do campo de Canto do Amaro são as 
mostradas na Tabea 1, com pequenas alterações de pro-
fundidades de poço para poço.



32   Ano 3, n. 1, p. 29-38, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-6681

Fonte: PREDA et al, 2012.

Fonte: FIALHO, 2012, adaptada.

Tabela 1 – Formações geológicas de poços de petróleo da Bacia Potiguar

Tabela 2 – Composição dos cascalhos de perfuração

Formação Barreiras   0 a 30m

Formação Jandaíra   30 a 400m

Formação Açu    400 a 855m

Formação Alagamar   855 a 880 m

Embasamento    topo a 880 m

SiO2 37,60 43,96 36,5 60,4 44,61

Al2O3 13,54 21,48 11,5 10,4 14,23

Fe2O3 6,34 5,40 4,5 4,9 5,29

BaO 11,39 2,38 N.A. N.A. 3,44

CaO 2,78 18,12 35,3 2,5 14,68

MnO 0,17 N.A. 0,09 0,06 0,08

MgO 2,31 N.A. N.A. 2,0 1,08

K2O 2,33 4,51 2,7 1,7 2,81

Na2O 1,17 N.A. N.A. 2,4 0,89

TiO2 0,65 N.A. 0,81 0,6 0,52

P2O5 0,10 N.A. N.A. 0,1 0,05

3- CaraCtEriZaÇÃo doS CaSCalHoS

Conforme Serra (2003 apud MORAES, 2010), o cascalho 
representa os fragmentos de rocha deslocados pela bro-
ca e carreados para a superfície no fluido de perfuração. 
Esses fragmentos são, também, denominados de amostra 
de calha. Estas, quando estão lavadas e secas, são analisa-
das pelos geólogos para a obtenção de informações sobre 
as formações perfuradas. O termo cascalho é utilizado na 
indústria do petróleo para qualquer sedimento retirado do 
poço, seja de granulametria fina, seja grossa.

Ao retornar à superfície, o fluido de perfuração traz 
consigo o cascalho, além de lodo, areia e gases; quan-
do é submetido a um processo de separação de sólidos 
e uma vez apresentando as características desejadas, é 
rebombeado para o poço, fechando, assim, o ciclo de 
bombeamento.

Estima-se que cerca de 10 a 15% do volume do fluido 
de perfuração permanecem aderidos aos cascalhos após 
o processo de separação (MORAES, 2010), o que, indubi-
tavelmente, irá influenciar a composição do resíduo sóli-
do a ser transportado e destinado a aterro, reaproveita-
mento ou mesmo a sua incineração.

Dessa forma, tem-se a composição do cascalho deter-
minada, fundamentalmente, pela composição da rocha 
cortada, que deixa o poço bombeado pelo fluido de per-
furação, predominando, assim, a composição mineral da 
formação perfurada.

O volume de cascalho produzido durante a perfuração, 
teoricamente, corresponde ao volume do poço acrescido 
de 20%, em decorrência de eventuais desmoronamentos 
das formações para dentro do poço, de forma que, para 
cada 100 metros perfurados, são produzidos cerca de 13 
metros cúbicos de cascalho (FIALHO, 2012).

Assim, um poço com profundidade de 900 metros 
(Canto do Amaro) e diâmetro médio de 8,75 polegadas 
geraria, em média, o volume de 41,9 metros cúbicos de 
cascalho. Considerando-se uma densidade média do cas-
calho de 2,6 kg/dm3 (FIALHO, 2012), esse volume corres-
ponderia a 108,9 toneladas.

Da mesma forma, considerando 600 metros como 
profundidade média dos poços da Bacia Potiguar terres-
tre e diâmetro médio do poço de 8,75 polegadas e, ainda, 
o número de poços perfurados de 7.703 desde o início 
de sua exploração até o ano de 2012 (ANP, 2012), obtém-
-se  o volume gerado de cascalho da ordem de 215.170 
m3, que correspondem à massa de 559.443,2 toneladas, 
sendo necessária, para o seu transporte, a utilização de 
cerca de 25.429 carretas com capacidade de carga de 22 
toneladas.

A composição química dos cascalhos é muito variada 
e depende, principalmente, da composição das forma-
ções rochosas perfuradas e da composição química do 
fluido de perfuração (FIALHO, 2012). A Tabela 2 mostra 
os principais componentes químicos dos cascalhos em 
percentagem.

Determinações     ABBE et        PIRES      MEDEIROS           LEONARD e           VALORES 
(%)    al (2009)      (2009)        (2010)    STEGEMAN (2010)         MÉDIOS
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4- o ProBlEMa da dEStiNaÇÃo FiNal do 
CaSCalHo

A atividade de exploração e produção de petróleo 
apresenta diversos riscos, entre estes os grandes volumes 
de cascalho que são carreados à superfície pelo fluido de 
perfuração por ocasião da perfuração de poços, o que 
tem trazido preocupação aos órgãos governamentais e à 
sociedade como um todo. 

As perdas condicionadas ao meio ambiente pela 
utilização de derivados de petróleo, desde a extração 
até a distribuição, representam um problema de ex-
tensão mundial com potencial de contaminação ao 
meio ambiente. A necessidade crescente de preser-
vação dos recursos naturais e dos espaços designa-
dos à ocupação humana requer a criação de soluções 
tecnológicas efetivas para a destinação final dos re-
síduos gerados nas diversas etapas de produção, mi-
nimizando, de forma eficaz, os impactos ambientais 
(GANGHIS et al, 2009).

Estima-se que, na região nordeste do Brasil, exista, 
atualmente, uma quantidade de resíduos da ordem 
de 100 mil m³ oriundos do processo de perfuração de 
poços para produção de petróleo; e, ainda, em função 
do crescente número de poços que estão em fase de 
construção, estima-se uma geração anual de 50 mil m³. 
Embora, comumente, classificado pela legislação bra-
sileira como classe II, a destinação de grandes quanti-
dades desse tipo de resíduo, com as características físi-
co-químicas encontradas, tem se mostrado um grande 
desafio para as empresas do setor e órgãos ambientais 
(GANGHIS, 2009).

A acumulação desse resíduo exige a urgente imple-
mentação de medidas ao menos atenuadoras de seus 
efeitos nefastos ao meio ambiente, já que não é possível 
cessar sua geração.

5- PoSSiBilidadES QUaNto ao MaNUSEio E 
dEStiNaÇÃo FiNal  doS CaSCalHoS

A melhor forma de tratar os resíduos é não gerá-los, 
seguindo a ordem de prioridade na gestão e gerencia-
mento de resíduos sólidos, prevista no art. 9º, da Lei nº 
12.305/2010 (PLANO NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS). 

Também, verifica-se não ser possível a redução de 
sua geração, uma vez que não são resíduos gerados por 
desperdício, erros operacionais, etc., mas como resul-
tado natural da própria atividade industrial – à medida 
que a broca avança no poço, todo o cascalho perfurado 
há de ser retirado de seu interior. Pelo mesmo motivo, 
conclui-se pela impossibilidade de minimização do vo-
lume gerado de cascalho, ainda que por modificações 
no processo de perfuração de poços (CARVALHO, 1993 

apud TOCHETTO, 2005).
Atualmente, existem diversos estudos para o uso do 

cascalho em materiais de construção. Estes apontam al-
ternativas para a construção de sub-base de pavimen-
tação, materiais cerâmicos e cimentícios. Esta etapa do 
estudo tem por objetivo realizar os ensaios para avaliar 
a influência da substituição de parte da areia natural por 
cascalhos de perfuração em blocos de concretos para pa-
vimentação intertravada.

Segundo Miller (2011), podemos lidar com os resíduos 
sólidos que produzimos de duas maneiras: por meio da 
redução de resíduos e do seu gerenciamento.

Quanto ao gerenciamento de resíduos, considera 
Miller (2011) uma abordagem ligada à alta produção de 
dejetos inevitável para o crescimento humano, buscan-
do-se gerenciar os resíduos advindos do crescimento 
econômico a fim de reduzir o dano ao meio ambiente, 
principalmente misturando e compactando os resíduos 
para, depois, incinerá-los, enterrá-los ou enviá-los para 
outro país. Ocorre, assim, a mesclagem dos resíduos e sua 
transferência de um ambiente para outro.

6 MEtodoloGia

Visando a obter dados inerentes à composição quími-
ca dos cascalhos oriundos de poços perfurados após o 
seu término, buscaram-se, junto ao IDEMA, informações 
existentes em processos de licenceamento ambiental re-
lativos à destinação final desses resíduos.

Os dados correspondem à análise de cascalhos pro-
venientes de poços perfurados no campo de Canto do 
Amaro, concluída em 04/12/2009, feita por empresa in-
teressada na caracterização de resíduo segundo parâ-
metros da NBR 10004:2004 constantes do processo de 
requerimento de licença de operação nº 2008-021678/
TEC/LO-0387, tendo como objetivo a instalação para re-
cebimento e disposição final de resíduos situados no Mu-
nicípio de Mossoró/RN.

O referido requerimento teve como objetivo o rece-
bimento e disposição final de resíduos inertes (Classe II) 
em empreendimento situado no município de Mossoró/
RN (BR-304, Km 50,5, na localidade do Rancho Santo An-
dré, s/n; zona rural), datado de 10/07/2008, como base 
na LCE nº 272/2004 e alterações introduzidas pela LCE nº 
336/2006.

As metodologias utilizadas para a elaboração dos 
laudos foram baseadas na “SW 846 USEPA 1986, Test Me-
thod for Evaluating Solid Waste Report Number 846, Wa-
shington DC” e as referências são:

– Norma NBR 10004:2004 da ABNT – Classificação de 
Resíduos Sólidos.

– Norma NBR 10005:2004 da ABNT – Ensaio de Lixiviação.
– Norma NBR 10006:2004 da ABNT – Ensaio de So-
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lubilização.

Foram analisadas pela empresa 12 amostras no pro-
cesso nº 2008-021678/TEC/LO-0387. Basicamente, as aná-
lises foram feitas em relação à massa bruta, ao lixiviado e 
ao solubilizado encontrado nas amostras.

A partir de pesquisa bibliográfica, analisaram-se diver-
sas alternativas, ambientalmente, adequadas para a reci-
clagem dos cascalhos gerados na perfuração de poços na 
Bacia Potiguar, sugerindo-se, ao final, a mais adequada a 
ser empregada no âmbito local.

7- rESUltadoS E diSCUSSÃo

Com relação aos parâmetros relativos à massa bruta 
e ao lixiviado, não foi encontrada qualquer não confor-
midade em relação aos limites impostos pela norma NBR 
10004:2004. Porém, os parâmetros analisados referentes 
ao solubilizado apresentaram não conformidades com os 
valores limites dessa norma. 

Os valores médios dos parâmetros inorgânicos e or-
gânicos dos ensaios de solubilizado são apresentados 
na Tabela 3.

Fonte: IDEMA, processo nº 2008-021678/TEC/LO-0387

Al 0,282 0,596 0,600 0,100 0,704 0,488 1,500 0,880 1,190 0,461 0,731 0,955 0,692 0,2

Cl- 2036 1760 1764 1728 1686 1434 1563 1425 1277 1446 1351 1851 1581 250

Fe 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,695 0,645 0,000 0,499 0,000 0,153 0,3

Na 920 925 873 1020 809 752 903 809 565 759 713 849 815 200

SO4 336 336 446 433 323 381 336 398 216 478 432 328 378 250

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12     
NBR

10004/2004MÉDIA
Número da amostra

Com relação aos valores de alumínio, verificou-se a 
presença de não conformidades em todas as amostras 
analisadas, exceto na amostra nº 4, cujos valores médios 
de solubilizados ultrapassaram o limite da norma. O valor 
médio do desvio é 0,692 mg/l, quando o limite máximo 
permitido pela norma é 0,2 mg/l; isso corresponde a 3,46 
vezes o valor permitido.

O valor médio de cloreto é 1.561 mg/l, quando o limi-
te máximo permitido pela norma é 250 mg/l – o desvio 
médio corresponde a 6,244 vezes o limite da norma, ge-
rando, assim, não conformidades em todas as amostras 
analisadas. 

Detectou-se a presença de ferro apenas nas amos-
tras nºs. 8, 9 e 11, que apresentaram não conformidades. 
Considerando-se todas as amostras, o valor médio do 
desvio é 0,153 mg/l, abaixo do limite máximo permitido 
pela norma, que é 0,3 mg/l. Porém, se considerarmos a 
média apenas dos valores obtidos com as três amostras 
desconformes (amostra 8 = 0,695 mg/l; amostra 9 = 0,645 
mg/l; amostra 11 = 0,499 mg/l), o valor médio passa a ser 
0,613 mg/l, que ultrapassa o valor 0,3 mg/l permitido pela 
Norma NBR 10004/2004 em 104,3%.

Com relação ao sódio, houve não conformidades em 
todas as amostras analisadas. A média do desvio é 815 
mg/l, quando o limite máximo permitido pela norma é 
200 mg/l, portanto, equivalente a mais de quatro vezes o 
limite permitido pela Norma NBR-10004/2004.

Em relação ao sulfato, houve não-conformidades em 
todas as amostras analisadas, cujo valor médio do desvio 

é de 378 mg/l, enquanto que o valor máximo permitido 
pela norma NBR 10004/2004 é de 250 mg/l, estando o 
valor médio acima do permitido em mais de 50%.

Dessa forma, com base na análise dos dados avaliados, 
constata-se que os cascalhos de perfuração analisados se 
classificam como resídos sólidos classe II-A – não inertes.

7.1 a dEStiNaÇÃo FiNal do CaSCalHo dE 
PErFUraÇÃo

Tendo em vista a preocupação dos órgãos governa-
mentais e da sociedade com o risco de poluição ambien-
tal causado pelos resíduos da atividade de perfuração 
de poços, passou-se a pesquisar alterantivas, ambiental-
mente, adequadas para a solução do problema.

Assim, os cascalhos gerados na perfuração de poços 
de petróleo vêm sendo dispostos em aterros sanitários 
ou reciclados como matéria prima na confecção de ar-
tefatos diversos da construição civil, em que pese serem 
recentes os estudos realizados a respeito da matéria (FIA-
LHO, 2012).

O reaproveitamento do cascalho mediante sua recicla-
gem como material de construção vem trazendo benefí-
cios econômicos para a indústria civil, além de atenuar o 
volume depositado em aterros, contribuindo para atenu-
ar a poluição ambiental, uma vez que faz desaparecer o 
resíduo indesejado, ao contrário do que ocorre com a sua 
deposição em aterro sanitário.

Tabela 3 – Valores médios obtidos dos parâmetros inorgânicos e orgânicos em não conformidade com a NBR 10004/2004
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7.1.1 o ProCESSaMENto dE iNCiNEraÇÃo 
doS CaSCalHoS

A incineração dos cascalhos constitui-se etapa que an-
tecede a destinação final a ser dada aos cascalhos, poden-
do servir de fase de preparação tanto para a sua deposi-
ção em aterros como para a sua reciclagem. A Unidade 
de Incineração para o tratamento térmico dos resíduos 
blendados do Canto do Amaro se encontra instalada na 
Unidade de Blendagem de Resíduos e consiste no manu-
seio, movimentação, segregação, pré-acondicionamento 
e blendagem de resíduos industriais oriundos do dique 
mãe e Central de Resíduos.

7.1.2 a dEPoSiÇÃo do CaSCalHo EM 
atErroS SaNitÁrioS

Sendo o cascalho classificado como resíduo sólido não 
inerte (classe II-A), portanto não perigoso, a sua deposi-
ção em aterros sanitários deve seguir a NBR-13.896/1997, 
que dispõe sobre “aterros de residuos não perigosos – cri-
térios para projeto, implantação e operação”. Atualmen-
te, encontra-se em prática, na Bacia Potiguar, a deposição 
dos cascalhos provenientes da perfuração em aterros sa-
nitários situados no campo de Canto do Amaro, confor-
me demonstram os processos de licença ambiental nºs. 
2006-005332/TEC/LP-0153, 2008-021312/TEC/RLO-0850 
e 2008-021678/TEC/LO-0387.

A deposição de cascalhos de perfuração em aterrros 
sanitários demanda a disponibilidade de grandes áreas 
destinadas ao seu armazenamento, além do monitora-
mento dos gases gerados no aterro, das águas subterrâ-
neas e de detecção de vazamentos, o que se perpetua ao 
longo do tempo.

7.1.3 a altErNatiVa dE dEStiNaÇÃo dE 
rESÍdUoS dE CaSCalHoS dE PErFUraÇÃo 
EM MiNa dE SalGEMa

A deposição de resíduos de cascalhos em cavidades 
subterrâneas de minas de salgema consiste na injeção 
do cascalho bombeado através de tubulação instalada 
em poços de injeção perfurados e instalados para este 
fim, em solução de salmoura saturada, que retornará 
à superfície através do espaço anular existente entre 
a tubulação e as paredes do poço. Dessa forma, a fase 
sólida será depositada na base da cavidade subterrâ-
nea de configuração cilíndrica, com seção transversal 
de cerca de cinquenta metros de diâmetro e cento e 
vinte metros de altura, situada entre 850 m e 1.000 m 
de profundidade, abaixo de um espesso pacote de ro-
chas sedimentares formadas por camadas de folhelho 
(GANGHIS et al, 2009).

7.2 tÉCNiCaS dE rECiClaGEM do CaSCalHo 
dE PErFUraÇÃo

7.2.1 o EMPrEGo do CaSCalHo dE 
PErFUraÇÃo Na CoNFECÇÃo dE tijoloS 
Solo-CiMENto

A incorporação do resíduo do cascalho na mistura ho-
mogênea compactada e curada de solo para formação 
do cimento proporciona ao material boa resistência à 
compressão, bom índice de permeabilidade, baixo índice 
de retração volumétrica e boa durabilidade.

Surgem, então, os tijolos ecológicos, que apresentam 
a vantagem de serem fabricados rapidamente, no pró-
prio canteiro de obras, por mão-de-obra não especiali-
zada, tendo como maior quantidade de matéria prima 
o solo, possibilitando menor consumo de argamassa de 
assentamento e de revestimento devido à boa qualidade 
e regularidade no aspecto final das peças, reduzindo a 
duração da obra e promovendo uma relação custo-be-
nefício mais satisfatória (MARQUES, 2010).

Assim, esse modelo de destinação do cascalho apre-
senta, conjuntamente, dupla vantagem: a reciclagem do 
próprio cascalho com a eliminação de seu potencial de 
poluição e a fabricação de material de construção a baixo 
custo.

Outro aspecto relevante a ser considerado é que essa 
técnica pode ser implementada em qualquer atividade 
de construção civil que envolva a utilização de tijolos as-
sentados com argamassa de cimento, independe de sua 
localização geográfica.

7.2.2 o CoProCESSaMENto do rESÍdUo dE 
CaSCalHo dE PErFUraÇÃo EM ForNoS dE 
ClÍNQUEr Para FaBriCaÇÃo dE CiMENto

O reaproveitamento do cascalho de perfuração na 
fabricação de cimento Portland por meio do seu copro-
cessamento consiste em uma atividade que visa à reuti-
lização de materiais resultantes de processos produtivos 
e, no entanto, indesejáveis por sua fonte geradora, como 
alternativa para substituição de matéria-prima para a 
produção de cimento (MENDES; SOUSA, 2013).

Segundo os autores acima, o processo de fabricação 
do cimento Portland consiste na transformação de ma-
térias-primas por meio do rearranjo de seus elementos 
químicos em novos compostos, a partir da preparação 
destas matérias-primas, que são moídas, transformando 
as rochas, fontes de cálcio, silício, ferro e alumínio na fari-
nha ou cru de clínquer.

Adquire-se, assim, o cimento Portland através da 
pulverização do clínquer constituído essencialmen-
te de silicatos hidráulicos de cálcio, sulfato natural de 
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cálcio natural e adições de substâncias que modificam 
suas propriedades ou facilitam o seu emprego, ocor-
rendo a destruição total do resíduo empregado (MEN-
DES; SOUSA, 2013).

O emprego dessa técnica é viável para aproveitamen-
to de cascalhos gerados em campos de petróleo situados 
nas proximidades de fábricas de cimento Portland, a me-
nos que haja viabilidade do seu transporte a locais onde 
estão instaladas as fábricas de cimento, considerando a 
grande demanda. 

7.2.3 o EStUdo do PotENCial dE aPliCaÇÃo 
do CaSCalHo dE PErFUraÇÃo EM 
CoNCrEto

A utilização do cascalho de perfuração no concreto 
produzido pode se dar tanto pela substituição parcial da 
areia por cascalhos de perfuração, como pela adição dos 
cascalhos em relação à massa do cimento.

Segundo Fialho (2012), para um melhor aproveita-
mento do resíduo, é necessário um estudo particular do 
cascalho a ser utilizado, partindo-se de sua caracteriza-
ção exaustiva. Estudos mostraram resultados que apon-
taram no sentido de que existe o potencial de substitui-
ção de cascalhos de perfuração em concretos nos teores 
indicados nos experimentos acima, quando comparados 
ao concreto de referência.

7.2.4 o EMPrEGo do CaSCalHo dE 
PErFUraÇÃo Na FaBriCaÇÃo dE MatErial 
CErÂMiCo

Visando ao emprego de tecnologias limpas para a 
destinação e reaproveitamento do cascalho de perfura-
ção na indústria, destaca-se o seu emprego associado a 
argilas, exercendo estas o suporte para o resíduo, tendo 
em vista suas características e natureza homogêneas, 
com vasto espectro de composições de materiais plásti-
cos e não plásticos, que permite a presença de materiais 
residuais de vários tipos, mesmo em percentagens signi-
ficantes (MEDEIROS, 2010).

Medeiros (2010) estudou o processo industrial de 
aproveitamento dos cascalhos na fabricação de material 
cerâmico. Neste, foram obtidos tijolos maciços para alve-
naria, conforme a norma ABNT NBR 07170/1983, e blocos 
cerâmicos para alvenaria de vedação, de acordo com a 
norma ABNT NBR 15270-1/2005 (MEDEIROS, 2010).

Constatou-se, com o trabalho referido acima, que a 
utilização dos cascalhos na fabricação de material cerâ-
mico tanto contribui para a atenuação do problema am-
biental, como para a redução dos custos de materiais na 
indústria da construção civil, agregando, ainda, valor a 
um material que não estava sendo utilizado nos proces-

sos industriais (MEDEIROS, 2010).
Em que pese a viabilidade técnica do aproveitamento 

dos cascalhos como matéria-prima na fabricação de tijo-
los cerâmicos, há que se verificar o custo de seu trans-
porte do campo de petróleo até o local onde é realiza-
da a fabricação cerâmica, buscando-se a sua viabilidade 
econômica, ambiental e social em escala industrial, em 
comparação com a redução de custos de materiais na in-
dústria da construção civil e a demanda disponível desse 
resíduo, o que pode ser otimizado por meio de novos es-
tudos a serem realizados a respeito.

8 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

A destinação final dos cascalhos de perfuração tem 
sido motivo de preocupação e, ao mesmo tempo, um 
verdadeiro desafio para os órgãos gevernamentais e para 
as empresas petrolíferas (não só no Brasil, mas em todo 
o mundo), não existindo, ainda, uma padronização ade-
quada para o caso, em que pese os estudos até então re-
alizados.

Essa preocupação decorre, principalmente, dos gran-
des volumes de cascalhos gerados na perfuração de po-
ços de petróleo, tendo em vista a quantidade provenien-
te dos poços atuais, que acrescem ao grande estoque 
existente há várias décadas.

Através de informações colhidas da análise dos laudos 
obtidos junto ao IDEMA, constatou-se que os cascalhos 
de perfuração são classificados, segundo a Norma NBR 
10004:2004, como sendo de classe II-A, portanto, não 
inertes e não perigosos, uma vez que só foram verifica-
das não conformidades entre os parâmetros analisados e 
os valores limites da norma técnica acima nos ensaios de 
solubilidade.

Essa classificação possibilita que sejam os cascalhos 
não só destinados à deposição em aterros sanitários ou 
em outros locais, ambientalmente, viáveis, mas, também, 
reaproveitados por meio de reciclagem em processos in-
dustriais, em particular da construção civil. 

A deposição do cascalho em aterros sanitários requer 
a observância de regras previstas em normas técnicas, 
mas tem suas viabilidades técnica e econômica calcadas 
na disponibilidade de áreas existentes nas proximidades 
dos poços geradores, no entanto, a sua viabilidade am-
biental torna-se ameaçada, pelo fato de que não faz de-
saparecer o resíduo em estudo, que se perpetuará no lo-
cal destinado indefinidamente, exigindo monitoramento 
contínuo, o que não afasta a possibilidade da poluição de 
suas proximidades.

Para o estudo da reciclagem do cascalho de perfura-
ção, a atençao voltou-se para: a reciclagem de cascalho 
na confecção de solo-cimento, o coprocessamento do re-
síduo de cascalho para a fabricação de cimento, o estudo 
do potencial de aplicação do cascalho em concreto e, o 
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emprego do cascalho na fabricação de material cerâmico.
Essas alternativas apresentam grande viabilidade 

do ponto de vista ambiental, tendo em vista que a re-
cicalgem dos cascalhos faz desaparacer o indesejável 
resíduo, embora dependam de outros fatores para a 
sua implementação, tais como a existência do proces-
so industrial pertinente em locais próximos da fonte 
geradora do cascalho, além de parcerias com empre-
sas industriais, considerando as viabilidades técnicas 
e econômicas.

Por último, analisou-se a alternativa de destinação 
do cascalho em mina de salgema abandonada (subsu-
perfície), verificando-se a sua inaplicabilidade na Bacia 
Potiguar, ante a inexistência do espaço de subsuperfície 
essencial à sua deposição.

Assim sendo, sugere-se, como melhor alternativa, o 
reaproveitamento do cascalho no coprocessamento do 
resíduo em forno de clínquer para fabricação de cimento, 
tendo em vista que existe em atividade uma fábrica de 
cimento na cidade de Mossoró, o que viabiliza, economi-
camente, o empreendimento.

Verifica-se que, não obstante haver viabilidades téc-
nica, econômica e ambiental para o emprego das 
tecnologias analisadas, há necessidade de aprofun-
damento de pesquisas, enfocando a reciclagem do 
cascalho de perfuração na confecção de materiais 
de construção civil, bem como em outros processos 
industriais a serem identificados, não descartando a 
necessidade de mais estudos acerca da deposição em 
aterros sanitários.

rEFErÊNCiaS

ARAÚJO, Vagner. A história do petróleo no Rio Grande do Norte. Disponível em <http://www.vagneraraujo.
com/2010/08/historia-do-petroleo-no-rio-grande-do.html>. Acesso em 15 set 2013.

AGÊNCIA NACIONAL DO PETRÓLEO, GÁS NATURAL E BIOCOMBUSTÍVEIS (ANP). Banco de dados de Exploração e 
Produção. POÇOS – DADOS ESTATÍSTICOS - 2012. Disponível em <www.bdep.gov.br/SITE/acao/download/?id=6236>. 
Acesso em 02 jun 2014.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 10004: Resíduos sólidos - Classificação. Disponível em <http://
www.aslaa.com.br/legislacoes/NBR%20n%2010004-2004.pdf>. Acesso em 7 jun 2014.

______. NBR 10005: Procedimento para obtenção de extrato lixiviado de resíduos sólidos. Disponível em <http://
wp.ufpel.edu.br/residuos/files/2014/04/ABNT-NBR-10005-Lixiviacao-de-Residuos.pdf>. Acesso em 7 jun 2014.

______. NBR 10006: Procedimento para obtenção de extrato solubilizado de resíduos sólidos. Disponível em 
<http://patriciamirotti.files.wordpress.com/2012/04/nbr-10006-procedimento-para-obtenc3a7c3a3o-de-extrato-
solubilizado-de-resc3adduos-sc3b3lidos.pdf>. Acesso em 7 jun 2014.

______. NBR 13896: Aterros de resíduos não perigosos – critérios para projeto, implantação e operação. Disponível 
em <hftp://ftp.cefetes.br/cursos/MetalurgiaMateriais/Joseroberto/P%D3S/NORMAS,%20ARTIGOS%20E%20%20
EXERC%CDCIOS/nbr13896.pdf>. Acesso em 7 jun 2014.

BRASIL. Lei nº 12.305, de 2 de agosto de 2010 - Política Nacional de Resíduos Sólidos. Disponível em <http://www.
planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2007-2010/2010/Lei/L12305.htm>. Acesso em 23 dez 2013.

CASTRO, Francker Duarte de; COSTA, Luzimar Pereira da; SAN TOS, Narja Najara Barboza dos; SANTOS E SILVA, Clara 
Rafaela de Olveira. Aspectos geomorfológicos, gelológicos e oceanográficos da margem continental potiguar: 
uma fração do Brasil carente em informação. Disponível em <http://connepi.ifal.edu.br/ocs/index.php/connepi/
CONNEPI2010/paper/viewFile/563/342>. Acesso em 12 maio 2014.

COSTA FILHO, Antonio. Riscos e Vulnerabilidade – Campo Petrolífero Canto do Amaro, Mossoró-RN. 189 f. 2007. 
Tese (Doutorado em Recursos Naturais) – Programa de Pós-Graduação em Rrecursos Naturais, Universidade 
Federal de Campina Grande-PB, Setembro, 2007. Disponível em <http://www.recursosnaturais.ufcg.edu.br/teses/
AntonioCFilho_2007.pdf>. Acesso em 23 mai 2014.



38   Ano 3, n. 1, p. 29-38, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-6681

FIALHO, Poline Fernandes. Cascalho de perfuração de poços de petróleo e gás. Estudo do potencial de aplicação 
em concreto. 217 f. 2012. Dissertação de (Mestrado em Engenharia Civil) – Programa de Pós-Graduação em Engenharia 
Civil, Universidade Fedeal do Espírito Santo, Vitória, 2012. Disponível em <http://portais4.ufes.br/posgrad/teses/
tese_5089_Poline%Fernandes%20Fialho.pdf>. Acesso em 23 mai 2014.

GANGHIS, Diógenes; ALARSA, Marcelo; TRENTINI, Sérgio. Alternativa para destinação final de cascalho de perfuração 
de poços de petróleo on shore gerados noNordeste do Brasil. Congresso Internacional de Meio Ambiente 
Subterrâneo, 1, 2009. Disponível em <http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/article/view/21961/14330>. 
Acesso em 26 dez 2012.

IDEMA. Processo nº 2006-005332/TEC/LP-0153. Licença Prévia.

______. Processo nº 2008-021312/TEC/RLO-0850. Renovação de licença operacional.

______. Processo nº 2008-021678/TEC/LO-0387. Licença Operacional. Contém laudos de análise do cascalho em 
laboratório.

MARQUES, Sheyla Karolina Justino. Estudo da incorporação de cascalho proveniente da perfuração de poços 
de petróleo em formulações para tijolos de solo-cimento. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal do Rio 
Grande do Norte. Centro de Ciências Exatas e da Terra, Programa de Pós-graduação em Ciência e Engenharia de 
Materiais, Natal, 2010. Disponível em <http://bdtd.bczm.ufrn.br//tde_busca/arquivo.php?codArquivo=4315>. Acesso 
em 12 nov 2013.

MEDEIROS, Leonardo Coutinho de. Adição de cascalho de perfuração da Bacia Potiguar em argilas para uso em 
materiais cerâmicos: influência da concentração e temperatura de queima. Dissertação (Mestrado em graduação em 
Ciências e Engenharia da Materiais) pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte - Programa de Pós-graduação 
em Ciências e Engenharia de Materiais, 2010.

MENDES, Franklin Silva; SOUSA, Cacilda Alves de. Coprocessamento em fornos de clínquer: uma alternativa sustentável 
para destinação do resíduo cascalho de perfuração de poços de petróleo em Mossoró-RN. RUnPetro, Ano I, n. 1 
nov.2012/abr.2013. Acesso em 29 set 2013.

MILLER, G. Tyler. Ciência ambiental. São Paulo, Cengage Learning, 2011.

MORAES, Mariana Almeida de. Estudo Geoquímico, Ecotoxicológico do sedimento nas proximidades de um poço 
de perfuração na Bacia de Campos, Rio de Janeiro, Brasil. Disponível em <www.bdtd.ndc.uff.br/tde_arquivos/8/
TDE-2011-05-09T110702Z-2916/Publico /Dissert-MarianaMoraes.pdf>. Acesso em 02 set 2012.

PREDA, Wagner Nogueira; ALENCAR FILHO, Martinho Quintas de; BORBA, Genildo Luiz. Características gerais 
dos projetos de injeção de água nos reservatórios produtores de petróleo da formação açu na Bacia Potiguar. 15, 
Congresso Brasileiro de Águas Subterrâneas. Disponível em <http://aguassubterraneas.abas.org/asubterraneas/
article/view/23855>. Acesso em 29 nov 2012.

TOCHETTO, Marta Regina Lopes. Gerenciamento de resíduos sólidos industriais. Departamento de Química, 
Universidade Federal de Santa Maria/RS, 2005.



  Ano 3, n. 1, p. 39-48, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-668    39

PirÓliSE dE rESÍdUo dE PEtrÓlEo 
UtiliZaNdo MatErial MESoPoroSo 
do tiPo al-SBa-15

PYrolYSiS oF oil rESidUE USiNG al-SBa-15 MESoPoroUS 
MatErial

ana catarina. F. coriolano
Pós-Doutorado em Química. Doutora em Geodinâmica e Geofísica - Universidade Federal do Rio Grande do norte (UFRn). 
Professora - Universidade Potiguar (UnP).
E-mail: catarina.coriolano@unp.br

PriScilla M. G. Melo
Tecnóloga em Petróleo e Gás - UnP. Graduanda em Engenharia de Petróleo e Gás - UnP.
E-mail: priscillamarianne@hotmail.com

antonio S. arauJo
Pós Doutorado - Kent state University, Ohio UsA. Doutorado em Química - Instituto de Química UsP. Professor Titular do Instituto 
de Química - UFRn.
E-mail: araujo.ufrn@gmail.com

criStiano GuilherMe da câMara Silva 
Mestrado em Engenharia de Petróleo e Gás - UnP. Professor - UnP.
E-mail: cristianocamara@hotmail.com

lariSSa c. l. F. araúJo
Mestrado em ciências e Engenharia de Petróleo e Gás – UFRn. Doutoranda em ciências e Engenharia de Petróleo e Gás - UFRn.
E-mail: larissaquimic@yahoo.com.br 



40   Ano 3, n. 1, p. 39-48, out.2014/mar.2015  ISSN 2316-6681

envio em: Julho de 2014
aceite em: Agosto de 2014

REsUMO
O impacto ambiental causado pela indústria do petróleo é um tema em constante discursão. nesse contexto, 
destacam-se os resíduos industriais que são lançados para o meio ambiente, entre eles a borra oleosa, proveniente 
da indústria de petróleo.  Considerando o avanço nas pesquisas cientificas e tecnológicas, com o objetivo de 
minimizar essa poluição ambiental, a aplicação de materiais catalíticos é uma alternativa para adicionar a esses 
resíduos, visando a obter produtos valiosos, como destilados médios na faixa dos combustíveis gasolina e diesel. 
neste trabalho, é proposta a aplicação do material catalítico mesoporoso do tipo AlsBA-15 adicionado à borra oleosa 
de petróleo e a aplicação do processo de pirólise, visando à obtenção de hidrocarbonetos de alto valor agregado. A 
acidez e os mesoporos da AlsBA-15 são os responsáveis pela atividade e seletividade catalítica.

Palavras-chave: Pirólise. Borra Oleosa. Alsba 1. Materiais catalíticos.

AbstrAct
the environmental impacts caused by the oil industry is a theme in constant discussion. In this context, we 
highlight the industrial wastes which are released into the environment, including the oily sludge, from the oil 
industry. Considering the advances in the scientific and technological research, with the goal of minimizing 
this environmental pollution, the application of catalytic materials is an alternative to add to these wastes 
aiming to obtain valuable products, such as middle distillates in the range of gasoline and diesel fuels. In this 
paper, it is proposed the application of mesoporous catalytic material type AlsbA-15 added to the oily sludge 
and application of the pyrolysis process, in order to obtain high-value hydrocarbons. the acidity associated 
with the mesoporous are responsible by the catalytic activity and selectivity.
 
Keywords: Pyrolysis. Oily sludge. Alsba-15. catalytic Materials.
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     1- iNtrodUÇÃo

1.1 a iNdÚStria PEtrolÍFEra

A indústria petrolífera é, reconhecidamente, causa-
dora de poluições ambientais, sendo as de maior impacto 
aquelas associadas à liberação de resíduos para o meio 
ambiente. Resíduos são gerados em todas as etapas de ex-
ploração e produção de petróleo, são tóxicos e poluentes. 
Apesar da conscientização ambiental, a indústria busca, 
cada vez mais, novas fontes de petróleo, uma vez que este 
é o responsável pela movimentação econômica dos países. 

Desde a década de 60 do século passado, começaram 
a surgir as primeiras preocupações com a questão da dis-
posição final dos resíduos. O ritmo de exploração dos re-
cursos naturais exigidos pelo desenvolvimento econômi-
co não correspondia ao tempo que a natureza necessitava 
para decompor partes desses materiais, contribuindo, as-
sim, gradativamente, com a degradação ambiental e co-
lapso dos recursos naturais em curto período de tempo [1].

Desde o século XIX, o homem tem desenvolvido e aper-
feiçoado várias técnicas nas atividades industriais, visando 
a aumentar o seu potencial na produção de produtos de 
melhor qualidade. Essa produção em massa resulta na 
geração de resíduos industriais, que, inúmeras vezes, são 
lançados ao meio ambiente sem tratamento prévio, cau-
sando grandes degradações ambientais, contaminado o 
solo, ar, água e, consequentemente, a flora e a fauna, tra-
zendo prejuízos econômicos e ambientais incalculáveis [1].

Os resíduos industriais gerados nas indústrias petro-
químicas constituem-se em um dos graves problemas 
socioambientais não só do Brasil como do mundo, e são 
apontados como um dos grandes desafios para as áreas 
responsáveis pelas pesquisas em planejamento e opera-
ção do sistema de destino final de resíduos sólidos [2].

A indústria petrolífera produz enormes quantidades de 
resíduos com níveis de periculosidade em suas quatro áreas 
principais (extração de óleo cru, transporte para refinarias 
e centros de distribuição de produtos, refino de produtos 
acabados e venda dos produtos aos consumidores), que 
são, basicamente, constituídos de hidrocarbonetos na for-
ma de óleo, água e sólidos em diferentes proporções, de 
acordo com área. O resíduo mais abundante é o oleoso, o 
qual apresenta capacidade abrasiva de aglomerar areia ou 
pó de pedra, podendo formar uma massa de resíduo final 
entre 10-20 vezes maior que o resíduo inicial [2].

Há muitos anos, a maior preocupação com os resíduos 
da indústria do petróleo está relacionada à redução do 
teor de óleo. Diante de toda a questão relacionada ao 
meio ambiente, em 1979, surgiu uma maior preocupação 
com a deposição desses resíduos sólidos. Logo, em 2010, 
foi criado o Plano Nacional de Resíduos Sólidos – PNRS, 

que define, em seu artigo 13, “resíduos industriais” como 
aqueles gerados nos processos produtivos e nas insta-
lações industriais.  Entre os resíduos industriais, inclui-se, 
também, uma grande quantidade de material perigoso, 
que necessita de tratamento especial, devido ao seu alto 
potencial de impacto ambiental e à saúde.

Diante de toda essa problemática, observou-se que 
os materiais catalíticos podem ser promissores para o 
processo de degradação catalítica de resíduos sólidos de 
petróleo, visando à obtenção de produtos de alto valor 
agregado. Existe um interesse particular na escolha desse 
material não apenas pela sua importância nas aplicações 
industriais (adsorventes, catalisadores e suportes catalíti-
cos), mas, também, pela sua grande potencialidade tec-
nológica em materiais avançados, tais como: fotossen-
sores de transferência de elétrons, semicondutores, fibras 
de carbono, clusters, materiais com propriedades ópticas 
não-lineares, entre outros. Sabendo-se que a degradação 
de resíduos sólidos de hidrocarbonetos utilizando méto-
dos catalíticos é um processo pouco explorado, pesquisas 
sobre seu beneficiamento podem ser promissoras. 

 
 1.2 Borra olEoSa

A indústria petrolífera gera grandes quantidades de 
borras de petróleo, também conhecidas como borras 
oleosas; são geradas no processamento primário dos flui-
dos durante a exploração e produção de petróleo e nos 
processos de refinamento do óleo cru. Estima-se que cada 
refinaria produza cerca de 30.000 toneladas métricas de 
borras oleosas a cada ano [3]. As borras de petróleo são 
caracterizadas por três fases multicomponentes: as borras 
orgânicas contendo água; o óleo; e os sólidos. Ao serem 
classificadas, enquadram-se na  Classe I – Perigosos, de 
acordo com a NBR 10004:2004 [4].

As borras oleosas geradas durante as operações de 
exploração e refinamento do óleo cru variam muito na 
sua composição e toxicidade. Suas características depen-
dem do processo produtivo que as gera, assim como do 
tipo de petróleo processado e dos derivados produzidos. 
Geralmente, esses resíduos contém 5-60 % de óleo, 30-
90 % de água e 5-40 % de partículas minerais [5]. Alguns 
autores definem as borras oleosas como sendo uma mis-
tura de argila, sílica, óxidos inorgânicos e resíduos de óleo 
processado [6]. 

O tratamento e a disposição da borra oleosa é um dos 
maiores desafios para as indústrias de petróleo, pois é um 
resíduo de difícil armazenagem final [7]. Essa borra, em uma 
planta de produção e refino do petróleo, consome uma 
parcela elevada do orçamento. Atualmente, são utilizadas 
novas tecnologias e tratamentos alternativos, como, por 
exemplo: tratamentos térmicos por pirólise, gaseificação e 
incineração; reciclagem da borra com a sua incorporação à 
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massa argilosa para a fabricação de blocos cerâmicos para 
a construção civil e a sua disposição em aterros sanitários. 

1.3 MatEriaiS MiCro E MESoPoroSoS

O termo “peneira molecular” foi introduzido para des-
ignar um grupo de zeólitas naturais que tinham a capa-
cidade de separar grupos de moléculas em função do seu 
diâmetro cinético inferior ou superior aos diâmetros dos 
poros das zeólitas [8]. Diâmetro cinético corresponde ao 
menor tamanho que uma determinada molécula atinge, 
quando ela está em movimento. Essa propriedade, tam-
bém definida como seletividade de forma, foi, então, tida 
como a base da arquitetura de novos tipos de materiais 
zeolíticos.

De acordo com a definição da IUPAC (International 
Union for Pure and Applied Chemistry) [9], os materiais po-
rosos são divididos em três classes, a partir do diâmetro de 
poro (dp): microporosos (dp≤ 2nm); mesoporosos (2 < dp 
< 50nm) e macroporosos (dp ≥ 50 nm). 

Na classe dos microporos, estão as zeólitas, que apre-
sentam excelentes propriedades catalíticas, em virtude da 

rede cristalina de aluminosilicato. Porém, suas aplicações 
são limitadas pela abertura do poro ser relativamente 
pequena (0,3-0,72 nm). Portanto, dada a sua importância, 
o alargamento do poro foi o primeiro aspecto a ser estu-
dado na química das zeólitas. 

Donald W. Breck, na década de 60, sintetizou a zeól-
ita do tipo Y na forma sódica (NaY) e revolucionou a in-
dústria de refino de petróleo, sendo utilizada, até hoje, 
como catalisadora de craqueamento catalítico fluidiza-
do – FCC (Fluid Catalytic Cracking) [10]. Na década se-
guinte, Argauer e Landolt [11] sintetizaram a zeólita do 
tipo ZSM-5, utilizada em vários processos da indústria 
petroquímica, como a isomerização de xilenos, alquila-
ção de benzeno e tolueno e desproporcionamento de 
tolueno. Schlenker e colaboradores (1978) sintetizaram 
a ZSM-48 [12], que é uma zeólita rica em sílica na es-
trutura (ZSM: Zeolite Socony Mobil). Todos os materiais 
zeolíticos sintetizados, até então, apresentaram poros 
menores que 1 nm. As zeólitas NaY e ZSM-5, cujas es-
truturas são ilustradas na Figura 1, são usadas, até hoje, 
como fases ativas em catalisadores para as indústrias de 
petróleo e petroquímica.

a)

a)

b)

b) c)

Nas décadas de 80 e 90, várias companhias multina-
cionais e grupos de pesquisas começaram a direcionar 
seus esforços no sentido de sintetizar materiais com po-
ros maiores que 1 nm. O objetivo era atender às exigên-
cias ambientais nos processos de purificação de petróleo, 
compostos contendo heteroátomos de enxofre, nitro-
gênio e oxigênio com maiores diâmetros cinéticos [10]. 
Wilson e colaboradores, em 1982 [14], descobriram os 

aluminosfosfatos (ALPO´s), enquanto que Lok e colabora-
dores [15], em 1984, sintetizaram os silicoaluminofosfatos 
(SAPO´s), com diâmetros de poros de 0,8 nm. Mais tarde, 
em 1988, Davis e colaboradores [16] do Instituto Politéc-
nico da Virgínia, nos Estados Unidos, relataram a síntese 
do VPI-5 (VPI: Virginia Polytech Institute), uma peneira 
molecular tipo ALPO, com 1,3 nm de diâmetro de poro. 
As estruturas desses materiais são mostradas na Figura 2.

Figura 1 – Arranjo da cela unitária das zeólitas microporosas: (a) NaY (estrutura FAU: Faujasita); (b) 
ZSM-5 (estrutura MFI: Mobil Five), de acordo com a Associação Internacional de Zeólitas [13].

Figura 2 – Arranjo da cela unitária dos materiais microporosos do tipo: (a) ALPO-5 (estrutura AFI – ALPO Five); (b) ALPO-
11 (estrutura AEL: ALPO Eleven); (c) (estrutura VFI – VPI Five), de acordo com a Associação Internacional de Zeólitas [13].
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a)

Figura 3 – Estruturas de materiais mesoporosos da Família M41S: (a) MCM-41 unidimensional; (b) 
MCM-48 cúbica; (c) MCM-50 lamelar. Adaptado da Kresge e Roth, (2013) [24].

Figura 4 – Estrutura unidimensional da SBA-15, mostrando sistema hexagonal de mesoporos 
interligados por microporos [26]. 

Desde então, diversos materiais microporosos com 
esta faixa de abertura de poro têm sido sintetizados, den-
tre eles estão: o ALPO-8, com diâmetro de poros (dp) de 
0,9 nm [16], a cloverita, com 1,3 nm de dp [18] e JDF-20, 
com dp de 1,5 nm [19]. 

No início dos anos 90, pesquisadores do grupo Mobil 
Oil Corporation desenvolveram silicatos e aluminosilica-
tos mesoporosos do tipo MCM-41[20,21] (MCM: Mesopo-

rous Composition of Matter), com a distribuição do tama-
nho dos poros uniforme. A novidade deste trabalho foi a 
utilização de moléculas surfactantes como direcionado-
ras de estrutura [22]. O MCM-41 é o principal material de 
uma família de nanomateriais, denominada M41S. Nessa 
família, foram obtidas três fases: hexagonal (MCM-41); 
cúbica (MCM-48) e fase lamelar (MCM-50) [22,23]. Essas 
estruturas são mostradas na Figura 3.

b) c)

Entretanto, no final dos anos 90, pesquisadores da 
Universidade da Califórnia – Santa Bárbara, EUA [21] - sin-
tetizaram um novo material mesoporoso com diâmetro 
de poros entre 2 e 30 nm, altas áreas superficiais, largas 
espessuras de paredes e maior estabilidade térmica do 
que os materiais MCM-41. Esse material foi chamado de 

SBA-15 (Santa Bárbara Amorphous) e empregou-se o co-
polímero tribloco Pluronic P123 não iônico como agente 
direcionador de estrutura. A estrutura da SBA-15 é mos-
trada na Figura 4. Devido aos seus poros mais largos, foi 
possível a utilização desses materiais em processos com 
moléculas maiores [10].

Neste artigo, é proposta a aplicação do material ca-
talítico mesoporoso do tipo AlSBA-15 adicionado à borra 
oleosa de petróleo e a aplicação do processo de piróli-
se, visando à obtenção de hidrocarbonetos de alto valor 
agregado, a partir do processamento de resíduo de borra 
oleosa. 

 1.3 aNÁliSE tÉrMiCa E PirÓliSE

A análise térmica, através da termogravimetria (TG) e 
termogravimetria derivada (DTG), tem sido amplamente 

utilizada na caracterização de catalisadores, pois permite 
uma avaliação rápida das mudanças ocorridas, quando 
esses materiais são submetidos a variações de tempera-
tura. Com a utilização de métodos de análise térmica, é 
possível realizar a determinação de muitas propriedades 
dos materiais, tais como: estabilidade térmica, percentual 
de água adsorvida, pureza, coeficiente de expansão line-
ar; inflamabilidade, reações metal gás, caracterização de 
catalisadores, cristalização, caracterização de minerais, 
caracterização de fibras, controle de produtos cerâmicos, 
transições do vidro, controle de qualidade de polímeros 
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[23]. Estudos cinéticos utilizando a termogravimetria na 
degradação de petróleo pesado têm demonstrado bons 
resultados [27,29].

O equipamento utilizado para esse experimento é 
denominado de termobalança. A partir da análise TG, 
obtém-se um gráfico de perda de massa no eixo da or-
denada versus temperatura ou tempo no eixo da abscis-
sa. A partir da derivada da curva TG, obtém-se a curva 
DTG, que, em outras palavras, dá ideia da taxa de perda 
de massa em função da temperatura ou do tempo. Da 
curva DTG, também podem ser visualizados, com boa 
aproximação, o início e o término de cada evento de 
perda de massa. 

A pirólise ou destilação destrutiva é a decomposição 
química de um composto orgânico induzido pelo calor 
na ausência de oxigênio, ocorrendo em temperaturas, 
geralmente, entre 300 e 1600°C [1].

A pirólise de resíduos de petróleo é um processo 
complexo e diversos métodos de análises podem ser 
empregados para auxiliar na identificação dos produtos 
resultantes da pirólise [30]. Dentre eles, destacam-se: 
análise elementar (C,H,N,S,O), espectroscopia de absor-
ção na região do infravermelho e técnicas de extração de 
solventes. Para a avaliação dos produtos resultantes do 
processo de pirólise, a cromatografia a gás com detecção 
por espectrometria de massas tem sido muito utilizada. A 
pirólise permite analisar amostras com alto grau de sensi-
bilidade para líquidos e sólidos, com identificação simul-
tânea e quantificação de vários elementos durante uma 
corrida experimental.

No processo de pirólise, ocorrem rupturas das estru-
turas moleculares originais dos compostos, pela ação do 
calor em um ambiente inerte, ou com pouco ou nenhum 
oxigênio. Assim, novas moléculas podem ser formadas, 
tanto pelo craqueamento térmico quanto pela recom-
binação dos fragmentos obtidos na pirólise. O processo 
de pirólise também pode ser realizado em presença de 
catalisador heterogêneo, e nesse caso, poderá ser deno-
minado de craqueamento, reforma ou pirólise catalítica. 

Neste trabalho, foi utilizado o AlSBA-15 como catali-
sador para a pirólise catalítica de borra oleosa de petró-
leo. O AlSBA-15 foi escolhido como catalisador em função 
dos micro e mesoporos presentes em sua estrutura, que 
proporcionam atividade para o processo de pirólise mo-
léculas volumosas, para obtenção de moléculas menores.

2 MatEriaiS E MÉtodoS

2.1. SÍNtESE do CataliSador alSBa-15

Para obtenção do material mesoporoso AlSBA-15, fo-
ram utilizados os seguintes reagentes: tetraetilortossi-
licato – TEOS (Aldrich) como fonte de sílica; copolímero 
tribloco Pluronic – P123 (Sigma) como direcionador estru-

tural; ácido clorídrico 37% (Chemco) como diluente; pseu-
bobohemita (Vista Chemical) como fonte de alumina e 
água destilada, como solvente. Procedimento utilizado 
de acordo com a Coutinho [10]. 

Para o processo de síntese, inicialmente, o P123 foi di-
luído com HCl e água destilada. Esses três compostos fo-
ram aquecidos a 45ºC, sob agitação constante por duas 
horas. Em seguida, foi adicionado a pseudoboemita, que é 
a fonte de Al2O3, que serviu para melhorar a estrutura do 
material mesoporoso, através da geração de sítios ácidos, 
e, junto a essa mistura, também foi adicionado o TEOS. O 
sistema foi, constantemente, agitado por mais 24 horas. O 
gel obtido foi transferido para uma autoclave, e aquecido a 
100°C por 48 horas. Após todo esse processo, foi feita uma 
lavagem a vácuo, usando um compressor e uma solução 
de ácido clorídrico em etanol. Esse procedimento facilita a 
remoção do direcionador orgânico dos poros do material, 
diminuindo o tempo de calcinação [22]. 

 2.2 tErMoGraViMEtria

Para se determinar as faixas de temperatura em que 
ocorrem a remoção de água adsorvida e direcionador 
estrutural, a amostra foi caracterizada via termogravime-
tria. Essa análise foi realizada em um equipamento marca 
TA, modelo SDT 600, com uma rampa de aquecimento de 
10 °C/min, na faixa de temperatura de ambiente até 900 
°C min-1, usando nitrogênio como gás de arraste, a uma 
vazão de 100 mL min-1. Para a análise, foi utilizada uma 
massa de 11 mg do material mesoporoso.

 2.3 CalCiNaÇÃo

Para a calcinação do AlSBA-15 contendo o direciona-
dor estrutural Pluronic P123, cerca de 1 g de material foi 
colocado em uma mufla, onde foi aquecido até atingir a 
temperatura de 550°C, com uma rampa de aquecimento 
igual a 10 °C min-1, em atmosfera de gás nitrogênio com 
um fluxo de 100 mL min-1. Após ter atingido a tempera-
tura, deixou-se o material por mais uma hora nessa mes-
ma atmosfera de nitrogênio. Passado esse tempo, o gás 
nitrogênio foi trocado por ar sintético com fluxo também 
de 100 mL min-1, permanecendo sob essa atmosfera por 
mais quatro horas. A utilização de ar sintético foi necessá-
ria para favorecer a queima do direcionador estrutural or-
gânico, deixando os poros livres para promover a catálise.

2.4 PirÓliSE da Borra olEoSa

A amostra da borra oleosa de petróleo foi coletada na 
região de descarrego de campos petrolíferos do Estado 
do Rio Grande do Norte. Por ser muito heterogênea, an-
tes da realização dos experimentos, a amostra foi homo-
geneizada, utilizando um agitador mecânico. 
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Os testes de pirólise foram, inicialmente, realizados 
em equipamentos de termogravimetria. As temperaturas 
selecionadas pelas curvas TG forneceram as condições 
térmicas para processamento do resíduo. Os testes via TG 
foram realizados usando nitrogênio como gás de arraste, 
a um fluxo de 30 mL min-1, na faixa de temperatura de 
ambiente a 900 ºC. Nesse caso, a temperatura seleciona-
da para o processo foi de 500 ºC. A pirólise térmica foi 
realizada somente com a borra oleosa, enquanto que a 
pirólise catalítica foi conduzida em presença de 10% do 
material mesoporoso AlSBA-15.

Para a pirólise da borra oleosa, sobre o catalisador Al-
SBA-15, foi utilizado o método de pirólise rápida, em um 
pirolisador (modelo PY-2020iS, Frontier Lab) acoplado a 
um cromatógrafo a gás com espectrômetro de massa 
(modelo GC/MS QP2010 Plus). O pirolisador consiste de 
um reator tubular de quartzo (62 mm de comprimento 
por 6 mm de diâmetro interno), que foi inserido em um 
forno aquecido a 500 °C. Os vapores dos produtos obti-
dos foram analisados pelo GC/MS, operando nas seguin-
tes condições: temperatura do injetor de 250 °C, usando 
uma coluna capilar cromatográfica UA5–30M-0.25F (30 
m x 0.25 mm x 0.25 µm de espessura do filme interno); 
hélio 99,999% como gás de arraste a um fluxo de 1.0 mL 
min-1. A temperatura do forno do cromatógrafo operou 

de acordo com a seguinte programação: 40 °C (2 min) 
e aquecimento até 300 °C, à razão de 10 oC min-1, per-
manecendo por 10 min. A temperatura da interface do 
GC/MS foi mantida a 300 °C, e o espectrômetro de mas-
sa operou a 70 V de energia de ionização, e 0.80 kV de 
detector, e temperatura  de 280 ºC para a fonte de íons. 
Os espectros de massa foram obtidos para razão massa/
carga (m/z) de 29 a 600 uma. 

Os resultados obtidos foram uma média de duas me-
didas para cada experimento. A identificação dos picos 
cromatográficos foi realizada de acordo com os padrões 
do NIST (National Institute of Standards and Technology), 
disponíveis na biblioteca do espectrômetro de massa.

3  rESUltadoS E diSCUSSÕES

O método hidrotérmico utilizado para a síntese do 
AlSBA-15 foi eficiente para obtenção de materiais meso-
porosos ativos para o processo de conversão de hidrocar-
bonetos. Com a introdução de alumínio na estrutura, o 
material é denominado de aluminossilicato com estrutura 
mesoporosa do tipo SBA-15 (Santa Barbara Amorphous). A 
formação de sítios ácidos ocorre quando os átomos de 
alumínio estão coordenados ao silício através de oxigê-
nio, com arranjo tetraédrico, como mostrado abaixo:

De acordo com o esquema acima, o alumínio triva-
lente é desbalanceado pelos íons de oxigênio, formando 
unidades [AlO4]-. Essas espécies são compensadas por 
espécies positivas, representadas por H+, que são indica-
doras dos sítios ácidos de Bronsted. 

O direcionador estrutural tribloco Pluronic P123 e o 
tetraetilortossilicato foram eficientes para obtenção da 
estrutura ordenada, sob condições hidrotermais. As eta-
pas de lavagem, secagem e calcinação foram importantes 
para geração dos sítios ácidos nos mesoporos do material.

Através de termogravimetria, foi observado que o ma-
terial AlSBA-15 não calcinado apresentou, tipicamente, 

duas perdas de massa, como pode ser verificado na Figu-
ra 5. A região I, na faixa de temperatura ambiente até 220 
oC, foi atribuída à dessorção de cerca de 25% em massa 
de água superficial. Na faixa de temperatura entre 100 e 
220 ºC, observa-se uma pequena perda de massa (cerca 
de 2%), que foi atribuída à saída de água dos microporos. 
Na região II, foi observada uma perda de massa de cerca 
de 15%, na faixa de temperatura de 220 a 550 ºC, que foi 
atribuída à remoção do direcionador orgânico Plurônic 
P123 da AlSBA-15., evidenciando que a temperatura usa-
da no processo de calcinação foi suficiente para remover 
o direcionador dos poros do material.
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Figura 5 – Curva da TG/DTG, com duas regiões principais de perda de massa, regiões I/II 

Figura 6 – Resultado da análise de pirólise térmica da borra oleosa de petróleo, na ausência de catalisador.

Figura 7 – Resultado da análise de pirólise da borra oleosa de petróleo com catalisador AlSBA-15. 

Os cromatogramas obtidos a partir da realização dos 
processos de pirólise térmica e catalítica são mostrados nas 
Figuras 6 e 7, respectivamente. Os produtos resultantes do 
processo de pirólise foram identificados, separadamente, 
pela faixa de hidrocarbonetos. Na pirólise térmica (Figura 
5), foram identificados produtos nos tempos de retenção 
acima de 15 min, representando hidrocarbonetos de alto 
peso molecular, tipicamente na faixa de C17 a C42, que po-

dem ser utilizados como gasóleo ou matérias primas para 
óleos lubrificantes, graxas e velas. No caso da pirólise ca-
talítica, Figura 6 (na presença de catalisador mesoporoso 
AlSBA-15), foi verificado um deslocamento dos picos no 
cromatograma para produtos de hidrocarbonetos na faixa 
de C11 a C23, que são compostos, tipicamente, na faixa de 
óleo diesel, evidenciando a atividade catalítica associada à 
presença dos mesoporos na AlSBA-15. 

4 CoNSidEraÇÕES FiNaiS

O método hidrotérmico utilizado foi eficiente para obten-
ção do material mesoporoso do tipo AlSBA-15. A introdução 
do alumínio na estrutura do material resultou na geração de 
acidez de Bronsted, indispensável para promover a conver-
são catalítica de hidrocarbonetos, como a borra oleosa.

Sugere-se que a atividade catalítica do AlSBA-15 para a 
pirólise do resíduo de borra oleosa para formação de pro-
dutos de baixo peso molecular foi resultado da combina-

ção dos sítios ácidos com a acessibilidade aos mesoporos, 
resultando em eficiência para obtenção dos produtos de 
interesse comercial, o que sugere o reuso do resíduo de 
borra oleosa de petróleo.

Comparando-se os cromatogramas dos produtos ob-
tidos, a pirólise térmica resultou em hidrocarbonetos de 
alto peso molecular, na faixa de C17 a C42. A pirólise rea-
lizada na presença do AlSBA-15 resultou na obtenção de 
produtos de maior valor agregado, com seletividade para 
gasolina e diesel.
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REsUMO
Os vazamentos de petróleo e seus derivados, no solo ou em ambientes aquáticos, causam sérios danos ao 
meio ambiente. se esses possuírem grande volume, afetarem atividades socioeconômicas ou atingirem áreas 
ambientalmente sensíveis, poderão chegar ao nível de severidade catastrófico. Devido ao alto potencial de 
impacto ambiental da travessia de um oleoduto pelo rio Piranhas-Açu, em 2009, foi confeccionado pela Petrobras 
um Plano de Emergência Individual, para o trecho que liga a Estação coletora de Porto carão A à Estação coletora 
de Alto do Rodrigues B. O presente trabalho avaliou a sensibilidade ambiental da área de influência do oleoduto, 
bem como as estratégias para resposta a incidentes de possíveis vazamentos, tendo em vista os estudos de 
solicitação de licença prévia entregue ao órgão ambiental estadual e a legislação ambiental brasileira para 
os casos de vazamento de petróleo. O resultado da análise da sensibilidade ambiental realizada na área em 
estudo revela a importância de se conhecer os aspectos ambientais da região, os recursos biológicos existentes, 
a socioeconomia e as atividades agropecuárias e industriais que possuem interface no caso de um possível 
vazamento do oleoduto no rio Piranhas-Açu.

Palavras-chave: Plano de emergência Individual. sensibilidade ambiental. vazamento de petróleo.

AbstrAct
Leaks of petroleum and its derivatives in soil or in aquatic environments cause serious damages to the 
environment. If these leaks have larges volumes, affect socioeconomic activities or touch environmentally 
sensitive areas they could reach the catastrophic level of severity. Due to the high potential of environmental
impact of an oil pipeline crossing through Piranhas-Açu river, in 2009 it was elaborated by Petrobras an 
Emergency Action Plan concerning to stretch between Carão. A Crude Oil Storage Facility and Alto do Rodrigues 
b crude Oil storage Facility. this study evaluated the environmental sensitivity of the pipeline region, as well
as strategies for responding to incidents of possible leaks, focusing the necessary documents for requiring 
prior license delivered to the state environmental agency and the brazilian environmental legislation for cases 
of petroleum leakage. As a result, the analysis of the environmental sensitivity conducted in the study area
reveals the importance of knowing the environmental aspects of the region, the existing biological resources, 
socioeconomics and the agricultural and industrial activities that have interface in case of a possible leak 
from the pipeline in Piranhas-Açu river.

Keywords: Emergency Action Plan. Environmental sensitivity. Crude oil spill.
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     1- iNtrodUÇÃo

Os acidentes com vazamento de petróleo e derivados 
ocorridos no Brasil datam de 1960, com a explosão do 
navio Sinclair Petrolore, na costa do Espírito Santo, próxi-
mo da Ilha de Trindade, e somam, até o ano de 2012, um to-
tal de 42 acidentes entre média e grande severidade. Den-
tre os acidentes, o que causou maior impacto ambiental 
foi o do Porto de Paranaguá, no Paraná, em 2004, em que 
a explosão do navio químico Vicuña levou ao vazamento 
de 4.079 toneladas de metanol e 285 toneladas de óleos - 
com predominância de óleo combustível marítimo. Nesse 
acidente, dezenas de animais marinhos foram afetados ao 
longo de 170 km da Baía de Paranaguá (crustáceos, golfin-
hos, tartarugas e aves aquáticas), incluindo seis unidades 
de conservação. Houve prejuízos ao cais de atracação; ao 
terminal em que o navio estava; às pequenas embarca-
ções; às atividades portuárias; à pesca; e ao turismo.

A ocorrência de maior repercussão foi o rompimento 
do oleoduto na Baia da Guanabara, em 2000, entre a Re-
finaria Duque de Caxias e o Terminal da Ilha d Á́gua, com 
vazamento de 1.300 m³ de óleo combustível marítimo, 
causando a contaminação de praias, costões, manguezais, 
unidades de conservação e de patrimônio histórico. Houve 
mortandade de aves aquáticas e de crustáceos e impactos 
negativos às atividades da pesca, do extrativismo e do tur-
ismo (CETESB, [2012]).

No cenário internacional, danos severos ao meio am-
biente foram causados pelo vazamento do navio Exxon 
Valdez, no Alaska, em 1989, o qual liberou 40 mil toneladas 
de óleo pesado em uma área abrigada, de clima frio e de 
grande sensibilidade ambiental. Em 2010, a explosão da 
plataforma Deepwater Horizon, no Golfo do México, cau-
sou o pior vazamento da indústria do petróleo, fazendo 
com que 779 mil toneladas desse produto atingissem 4 
estados dos EUA, causando danos severos à vida marinha, 
ambientes costeiros, atividade pesqueira, maricultura e ao 
turismo (CETESB, [2012]). 

No Brasil, para a prevenção e controle de vazamentos de 
petróleo e seus derivados, há uma legislação abrangente, 
que vai desde estudos ambientais prévios para requeri-
mento de licenças ambientais, lançamento de efluentes 
com teor de óleo e graxa, até a precaução com incidentes 
de poluição por óleo em águas sob a jurisdição nacional. 
São exemplos desse tipo de legislação: a Lei 9.966, de 22 
de Abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, o controle 
e a fiscalização da poluição causada por lançamento de 
óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas 
sob jurisdição nacional [...]; bem como a Resolução Consel-
ho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA) nº 398, de 11 de 
Junho de 2008, que dispõe sobre o conteúdo mínimo do 
Plano de Emergência Individual para incidentes de polu-

ição por óleo em águas sob jurisdição nacional [...].
Apesar da legislação vigente, os exemplos de acidentes 

ambientais envolvendo petróleo e seus derivados eviden-
ciam que ainda existem lacunas a serem observadas nos 
casos de vazamento, principalmente em relação às águas 
interiores, como no caso do rio Piranhas-Açu.

No Rio Grande do Norte, o rio Piranhas-Açu é vital para 
o abastecimento do consumo humano e para inúmeras 
atividades socioeconômicas ao longo do seu curso. De 
acordo com Santos et al (2005), a bacia do Piranhas-Açu 
detém 78% do potencial hídrico acumulado no Estado, e 
corresponde a um volume total armazenado de 3,16 bil-
hões de m3. Entre os mais de 1.000 açudes desta bacia, en-
contra-se a Barragem Armando Ribeiro Gonçalves, o maior 
açude do Estado, com capacidade de armazenamento de 
2,4 bilhões de m3 de água.

Devido ao alto potencial de impacto ambiental da 
travessia do oleoduto pelo rio Piranhas-Açu, e sendo esta 
uma atividade potencialmente poluidora, em 2009, a 
Petrobras confeccionou um Plano de Emergência Individ-
ual (PEI) para o trecho que liga a Estação Coletora de Porto 
Carão A (EC-PC-A) à Estação Coletora de Alto do Rodrigues 
B (EC-ARG-B). 

Conforme o volume de petróleo vazado para rio Pira-
nha-Açu, este poderá atingir locais de captação de água 
para consumo humano, agricultura, atividades ribeirinhas, 
turismo, dessedentação de animais, entre outros, sendo 
assim, além de identificar a sensibilidade ambiental local, o 
PEI deve contemplar a melhor estratégia de resposta para 
possíveis acidentes.

O presente trabalho tem como objetivo avaliar a sen-
sibilidade ambiental da área, bem como a estratégia mais 
adequada para responder a possíveis vazamentos de 
petróleo no trecho da travessia do rio pelo oleoduto.

2- MatEriaiS E MÉtodoS

Inicialmente, foi solicitada, à Petrobras S.A., uma autor-
ização para elaboração do trabalho, que, mesmo sendo 
informação considerada pública, foi consentida através 
do protocolo de Serviço de Informação ao Cidadão nº 
04434/2013.  

Para o início do estudo, foi realizado um levantamento 
bibliográfico na documentação entregue ao IDEMA para 
licença prévia, tratando-se da descrição técnica do em-
preendimento (memorial descritivo), do estudo de avalia-
ção dos impactos ambientais, da análise e gerenciamento 
de riscos ambientais e do plano de emergência individual. 
Além disso, foram pesquisados outros estudos ambientais 
da área, livros sobre o tema, bem como artigos e teses em 
base de dados de acesso aberto, entre eles os repositórios 
de universidades brasileiras.

 A área de estudo foi delimitada pelo trecho de travessia 
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do oleoduto pelo rio, visando a concentrar as avaliações in 
loco, verificando quais locais, naquela região, um possível 
vazamento de petróleo atingiria. Foram realizadas as aval-
iações, usando como ferramentas uma planilha de campo, 
máquina fotográfica e um GPS Garmin® modelo Map 78 S, 
este para verificar as coordenadas geodésicas e o sentido 
do fluxo do rio. 

Os dados obtidos foram avaliados e tabulados em 
planilha, e, posteriormente, utilizando um sistema de infor-
mações geográficas (SIG ou GIS - Geographic Information 
System, do acrônimo inglês), inseridos para localização. 
Após isso, as figuras geradas foram trabalhadas, utilizando 
ferramenta de desenho com ícones usados nas cartas de 
sensibilidade ambiental ao óleo (SAO), para representação 
de recursos biológicos, conforme as especificações e nor-
mas técnicas para elaboração dessas cartas do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA 2004). 

2.1 ÁrEa dE EStUdo 

A bacia hidrográfica Piranhas-Açu abrange os estados 
do Rio Grande do Norte e Paraíba, sendo a maior bacia for-
madora da região hidrográfica Atlântico Nordeste Oriental 
(15% da área), sendo que seu território divide-se 60% no 
Estado da Paraíba e 40% no Rio Grande do Norte.

O rio Piranhas-Açu é um rio intermitente em condições 
naturais e sua perenização ocorre através de dois reser-
vatórios de regularização construídos pelo Departamento 
Nacional de Obras Contra a Seca (DNOCS): Curema-Mãe 
d’Água, na Paraíba, e Armando Ribeiro Gonçalves, no Rio 
Grande do Norte (ANA 2014). Pelo fato de não ser um rio 
perene, foi considerada, durante o estudo, a situação en-
contrada in loco, visto que a sazonalidade poderia levar 
a estratégias de resposta diferentes para vazamentos de 
óleo em relação à época estudada.

As principais atividades econômicas no setor industrial 
da região são a agricultura, pecuária, laticínios, cerâmica, 
aquicultura – especialmente a produção de camarão – e a 
exploração mineral de sal, petróleo e gás.

No município de Pendências, como nos demais mu-
nicípios da região, existe a exploração e produção de 
petróleo da empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras), 
através da sua Unidade de Operações do Rio Grande do 
Norte e Ceará (UO-RNCE). A necessidade de escoamento 
da produção fez com que a UO-RNCE, solicitasse em 2009 
ao Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Am-
biente (IDEMA), a licença prévia (LP) para instalação de um 
oleoduto de transporte de petróleo entre a Estação Cole-
tora de Porto Carão A e a Estação Coletora de Alto do Ro-
drigues B.

Usou-se como referencial geodésico o sentido de 
PC-A, para ARG-B de acordo com o fluxo de transporte 
do petróleo que fica no sentido Oeste, sendo o ponto à 

montante 752058,20E e 9421041,92N e ponto à jusante 
752249,3E e 9420942,24N.

O oleoduto que interligará as estações será construído 
com tubo de aço carbono, espessura 4,8 mm (milímet-
ros), diâmetro nominal de 8” (polegadas) e terá um com-
primento total de 12.375 m (metros). A superfície externa 
do tubo, que se encontra abaixo do nível do solo, deverá 
ser revestida com tripla camada de polietileno extrudado. 
Na travessia do rio, serão instaladas válvulas, antes e de-
pois do rio, para isolamento do trecho, quando necessário 
(PETROBRAS 2009). 

3- rESUltadoS

3.1 SENSiBilidadE aMBiENtal da ÁrEa do 
olEodUto

As informações referenciais para elaboração do plano 
de emergência individual, contidas no Anexo II da Res-
olução CONAMA nº 398/08, trazem, entre outros itens, a 
análise de vulnerabilidade, na qual, deverão ser avaliados 
os efeitos dos incidentes de poluição por óleo sobre a se-
gurança da vida humana e do meio ambiente nas áreas 
passíveis de serem atingidas por estes incidentes. A análise 
de vulnerabilidade considerará a probabilidade de o óleo 
atingir determinadas áreas e a sensibilidade destas a esse 
óleo. A determinação dessas áreas é realizada através de 
hipóteses acidentais, em particular o volume de derrama-
mento correspondente à descarga de pior caso; ambos 
definidos em um estudo de análise risco ambiental espe-
cífico.

Para o caso de dutos, a análise e gerenciamento de ris-
cos ambientais utilizou a fórmula indicada na Equação (1), 
conforme a Resolução CONAMA nº398/08, tendo, assim, 
o cálculo do volume de derramamento correspondente à 
descarga no pior caso (Vpc):

VPC =  (T1+T2) x Q1 + V1 (1)

Sendo:
T1 = Tempo estimado para a detecção do derramamento.
T2 = Tempo estimado entre a detecção do derramamento 

e a interrupção da operação de transferência.
Q1 = Vazão máxima de operação do duto.
V1 = Volume remanescente seção do duto, após a interrup-

ção da operação de transferência.

No caso de rompimento do oleoduto, imediatamente, 
será acionado o alarme de pressão baixa do duto nos su-
pervisórios da Estação Coletora Estreito-A (ET-A). Após 
isso, será acionada uma equipe de inspeção visual, que se 
dirigirá ao local e verificará se o alarme foi espuriamente 
acionado ou não. O tempo estimado para a detecção do 
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derramamento é de uma hora, que corresponde ao tempo 
de acionamento da equipe de inspeção visual e ao deslo-
camento desta até o local.

Após a detecção do derramamento, a equipe de in-
speção visual que se dirigiu ao local aciona a operação que 
procederá ao fechamento das válvulas que isolam o duto 
no trecho de travessia do rio Piranhas-Açu. O tempo esti-
mado entre a detecção do derramamento e a interrupção 
da operação de transferência é de uma hora.

A vazão máxima de operação do duto está descrita no 
memorial descritivo do oleoduto PC-A/ ARG-B 8”, na De-
scrição das Instalações em Porto Carão A, sendo esta de 
38 m3/h.

A vazão máxima Q1 descrita corresponde à vazão bruta 
do fluido (óleo somado com a água) no duto. Para obter a 
vazão de óleo, foi corrigido esse valor, considerando a fra-
ção de água produzida, comparada com a produção total, 
que é o BSW (basic sediments and water) do fluido.

O BSW médio do óleo dos campos de Porto Carão é de 
80%, conforme as características do fluido transportado. 
Com base nesses dados, considerou-se que 80% do vol-
ume que passa na seção transversal considerada se con-
stituem de água e apenas os outros 20% de óleo, portanto, 
apresentando a justificativa técnica para a correção do 
valor da vazão máxima (Q1*), que será de 7,60 m³/h.

O diâmetro do oleoduto é de 8 polegadas (0,2032 
m) e a distância entre as válvulas imediatamente à mon-
tante e imediatamente à jusante da travessia do rio Açu é 
de aproximadamente 600 m, conforme o levantamento 
planialtimétrico do oleoduto no memorial descritivo, foi 
calculado o volume de fluido remanescente na seção do 
duto, após a interrupção da operação de transferência.

Cálculo do volume remanescente na seção do duto, 
após a interrupção da operação de transferência (V1) de 
19,46 m³: O volume V1 encontrado é o volume bruto do 
fluido (óleo somado com água) remanescente na seção do 
oleoduto. Para obter o volume de óleo, foi corrigido este 
valor, considerando o BSW do fluído, sendo, então, V*1 = 
3,98 m³. Com esses dados, pode-se calcular o volume de 
derramamento correspondente à descarga de pior caso 
para dutos (VPC) de 19,09 m³.

A alínea b do subitem 2.2.1 do Anexo II da Resolução 
CONAMA nº 398/08 descreve que o volume V1 poderá ser 
reduzido, mediante justificativa técnica a ser apresentada 
pelo empreendedor e aprovada pelo órgão ambiental 
competente; desse modo, foi apresentada a justificativa 
técnica para fazê-lo, a qual foi aceita pelo IDEMA.

Pelo fato de não haver um modelo hidrodinâmico da 
área em estudo, a estimativa de dispersão da mancha de 
um possível vazamento de petróleo não foi considerada. 
Foi estimado, então, através da análise e gerenciamento de 
riscos ambientais, um volume de descarga pequena (Vdp), 
que é igual ao menor valor entre 8 m³ e o volume da des-

carga de pior caso, e um volume de descarga média (Vdm), 
sendo este igual ao menor valor entre 200 m³ e 10% da 
descarga de pior caso. 

Nesse caso, foram encontradas duas hipóteses aciden-
tais, uma com volume pequeno e outra com volume mé-
dio, porém, por haver inconsistência da própria resolução, 
foi considerado o volume médio como 19,09 m³, que é o 
de pior caso, visto que 10% deste volume seria apenas 1,9 
m³, gerando uma incongruência, pois, assim, o Vdm seria 
menor que o Vdp.

Conforme o MMA preconiza em sua norma técnica que 
trata da sensibilidade ambiental, os principais objetivos 
da resposta a derramamentos de óleo, além da proteção 
da vida humana, são reduzir as consequências ambientais 
do vazamento e tornar eficientes os esforços de conten-
ção, limpeza e remoção, e, para isso, são usadas cartas de 
sensibilidade para identificar e mapear as localizações de 
recursos sensíveis antes que ocorra um acidente, de modo 
que as prioridades de proteção possam ser estabelecidas 
antecipadamente e as estratégias de resposta melhor de-
lineadas (MMA, 2004).

As cartas de sensibilidade são documentos cartográfi-
cos, que servem como ferramentas críticas no planejamen-
to e resposta a incidentes com derramamento de óleo. As 
cartas de sensibilidade ambiental ao óleo (cartas SAO) aux-
iliam a reduzir as consequências ambientais dos vazamen-
tos de óleo, através da identificação de sensibilidade dos 
ecossistemas, de seus recursos biológicos e das atividades 
socioeconômicas que caracterizam a ocupação dos espa-
ços e o uso dos recursos nas áreas representadas.

A sensibilidade dos ecossistemas da linha de costa clas-
sifica as seções do litoral em hábitats, de acordo com suas 
características geomorfológicas, sensibilidade a derrama-
mentos de óleo, persistência natural de óleo e condições 
de limpeza e remoção. Essa classificação é baseada em um 
entendimento completo do ambiente costeiro, incluindo 
as relações entre os processos físicos e o substrato, que 
produzem tipos específicos de linhas de costa e permitem 
prever padrões de comportamento do óleo derramado e 
de transporte de sedimentos (MMA, 2004).

Os recursos biológicos nas cartas SAO incluem plantas 
e animais sensíveis ao óleo, com informação no âmbito de 
espécie e atenção especial a áreas onde ocorrem concen-
trações de espécies sensíveis ao óleo, como áreas de ali-
mentação, reprodução, berçários, hábitats de nidificação e 
áreas de trânsito / rotas de migração (MMA, 2004). 

As cartas de sensibilidade também identificam os usos 
humanos dos recursos - atividades socioeconômicas - que 
possam ser prejudicados, sendo esses: áreas de recreio e 
de lazer no litoral (exemplos: praias e “campings”); áreas 
de pesca e maricultura; áreas sob gerenciamento especial 
(exemplos: unidades de conservação e reservas extrativis-
tas); aquíferos (fontes e lençóis freáticos) e sítios históricos 
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e culturais (MMA, 2004).
Foi analisada a área do estudo, que está localizada no 

ISL 10, visto que se enquadra em: terraços alagadiços, ban-
hados, brejos, margens de rio e lagoa. O mapa de sensi-
bilidade entregue junto ao estudo ambiental tratava do 
empreendimento com os ícones existentes na norma do 
MMA para concepção de cartas de sensibilidade. Pelo 
decorrer do tempo da apresentação do estudo ambien-
tal (2009) até a data deste trabalho (2014), torna-se difícil a 
comparação em relação aos dados analisados in loco e nas 
imagens atualizadas do GIS.

Sendo assim, foram usadas novas imagens de satélites 

e inseridos ícones conforme a norma do MMA, de acordo 
com os dados encontrados e tabulados na análise de cam-
po, demonstrados na Figura 1.

Foi observado, na região, que existe uma pre-
dominância da aquicultura de camarões (carcinicultura), 
além de pesca artesanal, pequenas indústrias ceramis-
tas, e tomadas d’água para irrigar plantações próximas 
às margens do rio.

Sendo a norma técnica do MMA direcionada para 
regiões costeiras, alguns ícones inexistem, como para o caso 
de regiões com características agropecuárias e dessedenta-
ção de animais, ambas encontradas nas margens do rio.

Fonte: Autores (2014)

Figura 1 – Mapa de sensibilidade ambiental revisada da área

4.2 EStratÉGiaS dE rESPoSta NoS CaSoS 
dE VaZaMENto 

De acordo com a resolução CONAMA 398/08, a capa-
cidade de resposta da instalação deverá ser assegurada 
por meio de recursos próprios ou de terceiros, prove-
nientes de acordos previamente firmados, obedecidos 
aos critérios de descargas pequenas (8 m3) e médias (até 
200 m3) e de pior caso.

No plano de emergência individual, foi calculada a ca-
pacidade efetiva diária de recolhimento do óleo, seguin-
do todos os critérios da resolução CONAMA 398/08. Isso 
demonstra o dimensionamento adequado dos recursos 
de resposta, que foram atendidos através dos equipa-
mentos existentes na Base de Alto do Rodrigues e com 
complemento do Centro de Defesa Ambiental (CDA) de 
Guamaré, com o qual a Petrobras mantém um contrato 

para atendimento às emergências desse tipo.
Pelo fato de existir o plano de emergência individual 

completo e aprovado pelo IDEMA, com os recursos, de-
vidamente, dimensionados e estratégias definidas, cabe, 
aqui, avaliar a melhor estratégia de resposta para a situ-
ação avaliada no local, através do tipo de material que 
deverá ser utilizado, locais que deverão ser protegidos e 
o melhor método de limpeza e da área.

Tendo como base os equipamentos apresentados no 
PEI, esses foram considerados para elaboração da estra-
tégia, de acordo com o mapa de sensibilidade gerado.

Conforme avaliado no local, o rio Piranhas-Açu encontra-
va-se com nível, relativamente, baixo, o que formou diversos 
bancos de areia. Uma estratégia seria conter o vazamento e 
fazer com que ficasse entre esses bancos, utilizando estes 
como área de sacrifício, assim, eliminando o risco de espa-
lhamento da mancha, conforme demonstrado na Figura 2.
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Fonte: Autores (2014)

Fonte: Autores (2014)

Figura 2 – Estratégia de cerco com barreira seafence® e absorvente, utilizando os bancos de areia

Figura 3 – Estratégia de proteção de áreas sensíveis (carta tática).

Apesar de demonstrar que, em uma situação atual, o 
vazamento de petróleo pelo oleoduto seria contido utili-
zando os bancos de areia como área de sacrifício, ainda 

ressaltam-se outras estratégias alinhadas à sensibilidade 
anteriormente avaliada, visto que existem outros compo-
nentes ambientais a serem protegidos.
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Conforme demonstrado na Figura 3, a estratégia de 
resposta através da imagem georeferenciada visa a con-
ter o petróleo mais próximo ao oleoduto, visto que um 
possível espalhamento de mancha atingiria pontos de 
captação de água, principalmente da carcinicultura, os 
quais, também, foram protegidos. Essa medida visa a di-
minuir, ao máximo, a possibilidade de interrupção dessa 
atividade econômica.

5- CoNSidEraÇÕES FiNaiS

O resultado da análise da sensibilidade ambiental 
e a confecção do mapa revelam a importância de co-
nhecer os aspectos ambientais da região, os recursos 
biológicos existentes, a socioeconomia e as ativida-
des agropecuárias e industriais que possuem interfa-
ce no caso de um possível vazamento do oleoduto no 
rio Piranhas-Açu.

Apesar de não ser considerada a sazonalidade dos vo-
lumes do rio, pode-se definir não só a estratégia de res-
posta mais adequada, mas, também, desenhar uma carta 
tática para priorização da resposta com a proteção dos 
recursos mais sensíveis, ambientalmente.

Um dos fatores limitantes foi o fato de não possuir 
uma modelagem com a dispersão do petróleo no rio, 
devido a sua intermitência, que dificulta a orientação de 
um modelo hidrodinâmico. Isso fez com que não hou-
vesse uma orientação da distância em que uma mancha 
de petróleo poderia chegar, dando mais precisão aos 
estudos de sensibilidade.

Outro fator importante de ser descrito é a falta de 
normas específicas para ambientes puramente de águas 
interiores (rios, lagos e lagoas), pois tanto a resolução CO-
NAMA 398/08 como a norma técnica do MMA para aná-
lise da sensibilidade ambiental descrevem a obrigatorie-
dade de realização, mas são direcionadas para ambientes 
costeiros, fato que podemos comprovar pela inexistência 
de itens específicos e ícones para recursos encontrados 
no rio Piranhas-Açu, como áreas de pastagens e ativida-
des agropecuárias, por exemplo.

O próprio PEI, elaborado de acordo com a resolução 
CONAMA 398/08, dimensiona a capacidade de resposta, 
usando a metodologia para todas as águas sob jurisdição 
nacional, porém, não traz a especificidade das ações para 
rios, tratando-se muito mais de ambientes costeiros. Isso 
pode ser observado nos itens referentes aos equipamen-
tos que devem ser dimensionados de acordo com essa 
resolução, existe a falta de dimensionamento de bar-
reiras absorventes, recolhedores específicos para águas 
calmas, tipos de tancagem para recolhimento do óleo e 
embarcações específicas.

Com a adoção do mapa de sensibilidade ambiental e 
a carta tática para a estratégia de resposta, pode-se ga-
rantir a eficácia e eficiência para as resposta nos casos 
de vazamento do referido oleoduto, pois o que deve ser 
considerado, antes de tudo, é a vital importância desse 
rio em uma região com características semiáridas – como 
no caso estudado –, pois a preservação e o uso adequado 
da água representam um fator limitante para o desenvol-
vimento local e a sustentabilidade da região.  
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