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SILVA, Daniel Nobre Nunes da – Tratamento de cascalho de perfuração utilizando sistemas 

microemulsionados. Dissertação de Mestrado, UFRN, Programa de Pós-Graduação em 

Engenharia Química, Área de Concentração: Engenharia Química. 

 

Orientadora: Prof.ª Dr.ª Tereza Neuma de Castro Dantas 

RESUMO: A indústria do petróleo é uma das atividades que mais gera resíduos ao meio 

ambiente. O cascalho de perfuração é um resíduo gerado em grande quantidade no processo 

de perfuração de poços e que pode provocar impactos ambientais, tais como a contaminação 

do solo e consequentemente a contaminação de lençóis freáticos, caso descartados sem 

tratamento prévio. Surge à necessidade de se desenvolver atividades científicas e de pesquisar 

maneiras de adequar esses resíduos as normas ambientais vigentes. No caso dos resíduos 

sólidos, a norma NBR 10004:2004 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

classifica-os em resíduos classe I (perigoso) e classe II (não perigoso), onde estabelece quais 

os resíduos que podem ou não ser descartados no meio ambiente sem provocar impacto 

ambiental. Este trabalho apresenta uma inovadora alternativa para tratar o cascalho de 

perfuração, que é classificado como resíduo classe I (Abreu & Souza, 2005), removendo 

principalmente a n-parafina presente no mesmo, uma vez que este é originado quando se usa 

fluidos de perfuração base óleo. Utilizando sistemas microemulsionados promove-se a 

remoção deste contaminante de amostras de cascalho de perfuração provenientes de poços 

localizados em Alto do Rodrigues – RN. Inicialmente, determinou-se a concentração de 

parafina utilizando o método de infravermelho, em amostras previamente extraídas com 

ultrassom, obteve-se uma concentração de parafina na faixa de 36,59 a 43,52 g de parafina 

por quilograma de cascalho. Utilizou-se dois sistemas microemulsionados contendo dois 

tensoativos não iônicos de diferentes classes, um é um álcool etoxilado (UNTL-90) e o outro 

um nonifenol etoxilado (RNX 110). Os resultados indicaram que o sistema com tensoativo 

UNTL-90 possui melhor eficiência que o sistema com RNX 110. O estudo da influência do 

tempo de contato na extração mostrou que para tempos maiores que 25 minutos tem-se uma 

tendência ao aumento do percentual de extração com o aumento do tempo de contato. 

Observou-se também que a extração é rápida, pois em 1 minutos de contato tem-se 22,7 % de 

extração. A reutilização do sistema microemulsionado, sem a remoção da parafina extraída 

em etapas anteriores, mostrou redução de 29,32 no percentual de extração comparando a 

primeira e a terceira extração, mas comparando a primeira e segunda extrações a redução é de 

8,5 no percentual de extração, logo a otimização da reutilização dos sistemas pode ser uma 

opção para viabilizar economicamente a remoção de parafina de cascalho. A extração com 

agitação se mostrou mais eficaz no tratamento do cascalho, atingindo o percentual de extração 

de 87,04 %, ou seja, se obtém um cascalho de perfuração com 0,551 % de parafina. 

Utilizando o percentual de parafina empregado nos fluidos de perfuração não aquosos e o 

limite máximo de fluido no cascalho para descarte estabelecido pela Agência de Proteção 

Ambiental dos Estados Unidos (US Environmental Protection Agency - US EPA), chega-se à 

conclusão que o teor de parafina no cascalho não pode ser superior a 3,93 %. Conclui-se que a 

quantidade de parafina no cascalho tratado com o sistema microemulsionado e com agitação 

está bem abaixo do estabelecido pelo órgão americano (US EPA), mostrando que o sistema 

microemulsionado utilizado foi eficiente na remoção da parafina do cascalho de perfuração.  

 

Palavras-Chave: Cascalho de perfuração, parafina, microemulsão, extração sólido-líquido. 
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ABSTRACT: The oil industry is one of the activities that generates more waste to the 

environment. The drill cuttings is a waste generated in large quantities in the drilling process 

and that may cause environmental damage such as soil contamination and consequently the 

contamination of groundwater if disposed of without prior treatment. Arises the need to 

develop scientific activities and research ways to adapt these wastes the current environmental 

standards. In the case of solid wastes, the NBR 10004: 2004 of the Brazilian Association of 

Technical Standards (ABNT) classifies them into class I waste (hazardous) and class II (not 

dangerous), which determines which wastes may or may not be discarded in the environment 

without causing environmental impact. This study presents a novel alternative for treating 

drill cuttings, where this waste was classified as class I (Abreu & Souza, 2005), mainly by 

removing the n-paraffin present in it, since this arises when using drilling fluids base oil. 

Using microemulsion systems promotes the removal of this contaminant drill cuttings 

samples from wells located in Alto do Rodrigues - RN. Initially, we determined the 

concentration of paraffin using infrared method in samples were extracted with ultrasound, we 

obtained a paraffin concentration in the range from 36.59 to 43.52 g of paraffin per kilogram 

of cuttings. Used two microemulsion systems containing two nonionic surfactants from 

different classes, one is an alcohol ethoxylated (UNTL-90) and the other an nonylphenol 

ethoxylated (RNX 110). The results indicated that the system UNTL-90 surfactant has better 

efficiency than the system with RNX 110. The study of the influence of contact time at the 

extraction showed that for times greater than 25 minutes has a tendency to increase the 

percentage extraction with increasing contact time. It was also observed that the extraction is 

fast because at 1 minute contact has 22.7% extraction. The reuse of the microemulsion system 

without removing the paraffin extracted in previous steps, showed reduction of 29.32 in 

percentage of extraction by comparing the first and third extraction, but by comparing the first 

and second extractions reduction is 8.5 in percentage extraction, so the systems reuse 

optimization can be an option for economically viable removing paraffin from cuttings. The 

extraction with shaking is more effective in the treatment of cuttings, reaching the extraction 

percentage of 87.04%, that is, obtaining a drill cuttings with 0.551% paraffin. Using the 

percentage of paraffin employed in non-aqueous drilling fluids and fluid maximum limit on 

cuttings for disposal established by the Environmental Protection Agency of the United States 

(US EPA), one arrives at the conclusion that the level of paraffin on gravel cannot exceed 

3.93%. Conclude that the amount of paraffin in the treated cuttings with the microemulsion 

system with shaking is below the established by US EPA, showing that the system used was 

efficient in removing the paraffin from the drill cuttings. 

 

Keywords: Drill cuttings, paraffin, microemulsions, solid- liquid extraction. 
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1. Introdução 

As atividades industriais vêm crescendo e com elas a geração de resíduos, logo um 

eficiente gerenciamento desses resíduos é de grande importância, tanto para o meio ambiente 

como para sua integração com a sociedade. Especificamente a indústria do petróleo é uma das 

atividades industriais que mais gera resíduos dos mais variados e agressivos ao meio 

ambiente. 

Nas últimas décadas, vêm ocorrendo um aumento da atividade exploratória de petróleo 

e com isto um crescimento, na mesma proporção, de geração de resíduos dos mais diversos e 

cada qual com seu impacto econômico, social e ambiental. Esta temática não é diferente para 

o cascalho de perfuração, que é um resíduo gerado em grande quantidade no processo de 

perfuração de poços e que pode provocar diversos impactos ambientais, tais como 

contaminação de lençóis freáticos e contaminação do solo. 

Tendo em vista toda a problemática da geração de resíduos, surge a necessidade de se 

desenvolver atividades científicas e se pesquisar maneiras de adequar esses rejeitos às normas 

vigentes. No caso dos resíduos sólidos a norma NBR 10004:2004 da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT) classifica os diversos resíduos em classe I (perigoso) e classe II 

(não perigoso). O cascalho de perfuração foi classificado em resíduo classe I, logo, perigoso e 

não sendo permitido seu descarte no meio ambiente sem que tratamento prévio (Abreu & 

Sousa, 2005).   

Na atividade de perfuração de poços tem-se que o cascalho gerado ao perfurar o poço é 

carreado pelo fluido de perfuração para fora do poço. Assim, ao utilizar um fluido de 

perfuração base óleo, tem-se a contaminação do cascalho por constituintes desse fluido, por 

exemplo, n-parafina. O cascalho seco, depois de separado do fluido, é classificado como 

resíduo classe I, ou seja, resíduo perigoso, não podendo ser descartado sem tratamento prévio. 

A quantidade de cascalho gerada na perfuração depende de algumas variáveis, tais 

como, diâmetro e profundidade do poço e fluido usado na perfuração devido a quantidade de 

poços que são perfurados e o contínuo aumento da profundidade dos poços tem-se um 

aumento cada vez maior da quantidade de cascalho a ser descartado.  

No Brasil ainda não se têm uma legislação específica que gerencie o descarte do 

cascalho. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US Environmental 

Protection Agency - US EPA) determinou que o teor de fluído sintético adsorvido no cascalho 
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de perfuração contaminado a ser descartado pelas plataformas offshore (atividade em alto 

mar) não pode ultrapassar 6,9 %, em massa (US EPA, 2000).  

Existem diversas rotas de descarte e tratamento de cascalho de perfuração. Pode-se citar 

o uso de aterros impermeáveis, utilizando mantas poliméricas para evitar contaminações no 

solo; o aterro por diluição que consiste em diluir o solo contaminado misturando-o com solo 

não contaminado; a injeção de cascalho no poço para promover fraturamento da formação; 

dessorção térmica usada para reduzir o teor do fluido no cascalho através de elevadas 

temperaturas; uso de micro-ondas para remover os contaminantes do cascalho. 

Muitos estudos foram realizados na temática de remediação de solos contaminados com 

óleo bruto e outros contaminantes utilizando tensoativos, mostrando resultados consistentes e 

com boa eficiência. Em virtude deste cenário, onde se tem uma problemática séria, esse 

trabalho propõe o tratamento de cascalho de perfuração utilizando microemulsões, logo se 

tratando de uma proposta inovadora e de relevância científica e tecnológica. 

Baseado neste contexto, este trabalho tem como objetivo desenvolver um processo de 

tratamento do cascalho utilizando sistemas microemulsionados para transformar este cascalho 

de perfuração de resíduo classe I para resíduo classe II, ou seja, não perigoso, e podendo 

assim atender às exigências legais para seu descarte ou reutilização.  
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2. Aspectos Teóricos 

Este capítulo tem como finalidade apresentar os principais conceitos a serem usados 

para melhor entendimento do trabalho, onde são abordados o gerenciamento de resíduos, 

cascalho de perfuração e sistemas microemulsionados. 

2.1. Gerenciamento de resíduos  

Devido ao crescente aumento da atividade humana ocorre também um aumento na 

geração de resíduos, logo tem-se uma crescente preocupação com as questões ambientais que 

envolvem o descarte destes resíduos. A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

criou a norma NBR 10004: 2004 com a finalidade de promover um melhor gerenciamento dos 

resíduos sólidos gerados pelas atividades da população brasileira. A norma classifica os 

resíduos sólidos quanto aos seus riscos potenciais ao meio ambiente e a saúde da população, 

para que possam ser gerenciados de forma adequada. 

A norma NBR 10004: 2004 define resíduo sólido como:  

“Resíduos nos estados sólido e semi-sólido, que resultam de 

atividades de origem industrial, doméstica, hospitalar, comercial, 

agrícola, de serviços e de varrição. Ficam incluídos nesta definição 

os lodos provenientes de sistemas de tratamento de água, aqueles 

gerados em equipamentos e instalações de controle de poluição, bem 

como determinados líquidos cujas particularidades tornem inviável o 

seu lançamento na rede pública de esgotos ou corpos de água, ou 

exijam para isso soluções técnica e economicamente inviáveis em face 

à melhor tecnologia disponível.” 

Para promover a classificação dos resíduos, diversos fatores são levados em 

consideração, tais como a identificação do processo ou atividade que lhes deu origem, e de 

quê esse resíduo é constituído. Tendo isso em mãos, comparam-se estes constituintes com 

listagens de resíduos e substâncias cujo impacto ao meio ambiente e à saúde são conhecidos. 

Após identificação dos impactos, o resíduo é classificado em dois tipos:  

  Resíduos classe I – Perigosos;  

  Resíduos classe II – Não perigosos; 
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Os resíduos classe II – não perigosos são sub classificados em dois tipos, o classe II A – 

não inertes e o classe II B – inertes. A Figura 2.1 apresenta a forma de caracterização e 

classificação dos resíduos sólidos de acordo com a NBR 10004: 2004. 

Figura 2.1 - Caracterização e classificação dos resíduos sólidos. 

 

Fonte: NBR 10004:2004 
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Abreu & Sousa (2005) apresentaram um Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

para a Indústria de Petróleo desenvolvido na Fazenda Belém, localizada em Icapuí – Ceará, e 

classificaram todos os resíduos de acordo com a norma NBR 10004:2004. Dentre estes 

resíduos o cascalho de perfuração foi classificado como resíduo classe I, ou seja, um resíduo 

perigoso, não podendo ser descartado sem tratamento. 

2.2. Cascalho de perfuração 

Na perfuração de poços de petróleo a broca promove o corte da formação rochosa 

gerando pequenos fragmentos de rocha conhecidos como cascalhos de perfuração. Para que 

seja promovida essa perfuração, estes cascalhos devem ser removidos do poço, pois se não 

forem retirados ocorrerá o aprisionamento da coluna, isso levará a parada da operação e a 

custos no conserto e retorno às operações normais. O fluído de perfuração é o responsável por 

este carreamento de sólidos para fora do poço.  

Após os cascalhos serem retirados do poço pelo fluido de perfuração, essa mistura é 

processada para reutilização do fluido no poço. Este processo consiste na remoção do 

cascalho, que contaminado pelo fluído de perfuração, através de diversos equipamentos, onde 

cada um vai retirar frações de cascalho com diferentes granulometrias. Entre estes 

equipamentos têm-se as peneiras vibratórias, desareiador, dessiltador, mud cleaner e 

centrífuga.  

A mistura de fluido e cascalho de perfuração passa primeiro nas peneiras vibratórias 

onde ocorre a remoção de sólidos com maiores diâmetros e logo após pelo desareiador, que é 

um conjunto de hidrociclones que retiram uma fração de sólidos com granulometria ainda 

menor. Após a passagem pelo desareiador a mistura vai para o dessiltador, que é um conjunto 

de hidrociclones que removem partículas menores que as separadas pelo desareiador. Um 

equipamento muito importante é o mud cleaner, que é um dessiltador que promove a 

recuperação de partículas que pode ser utilizado na fabricação do fluido reduzindo custos de 

produção. Por fim, tem-se a centrífuga, onde há a remoção das partículas de menor 

granulometria. 
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Figura 2.2 - Sistema de recuperação do fluido de perfuração 

 

 

[Fonte: Autor 

A utilização de fluido de perfuração base óleo irá promover a contaminação do cascalho 

com óleo, ou a fase contínua utilizada na confecção do fluido, fazendo com que este cascalho 

não possa ser descartado direto no meio ambiente sem um tratamento prévio. 

Os níveis tolerados de fluido adsorvidos no cascalho ainda não possui uma legislação 

específica no Brasil. A Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (US 

Environmental Protection Agency - US EPA) determina que o teor de fluído sintético 

adsorvido no cascalho de perfuração contaminado, a ser descartado pelas plataformas offshore 

(atividade em alto mar), não pode ultrapassar 6,9 %, em massa (US EPA, 2000). 

2.2.1. Tratamento do cascalho 

O tratamento do cascalho de perfuração tem por finalidade remover contaminantes 

presentes no mesmo ou reduzir o teor desses componentes perigosos, visando seu reuso ou 

descarte de forma a não agredir o meio ambiente. A escolha do tipo de tratamento a ser 

empregado é minuciosa e leva em consideração diversos fatores, tais como custos de 

implementação, tempo, espaço requerido e fatores técnicos, como equipamentos e logística. 

(Ball et al., 2011)  

A seguir serão listamos os principais métodos empregados do tratamento de cascalho. 

2.2.1.1. Aterro com diluição 

O aterro com diluição é um método físico que consiste em misturar solo sem 

contaminação e resíduos sólidos contaminados promovendo assim uma diluição e, 

consequentemente, reduzindo a concentração dos contaminantes a níveis aceitáveis pela 

legislação vigente. Mas devido à elevada quantidade de resíduos gerados, é preciso dispor de 

uma grande quantidade de solo para esta diluição, logo promovendo impacto ambiental, não 

Peneira 

Vibratória 
Desareiador Dessiltador 

Mud cleaner Centrífuga 
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sendo assim uma solução. Onwukwe e Nwakaudu (2012) afirmam que a principal função 

deste método é promover maior ação microbiana, visto que quanto maior a quantidade de 

organismos capazes de degradar a matéria orgânica presente neste cascalho, menor será o 

impacto ambiental. 

2.2.1.2. Injeção de cascalho no poço 

A injeção de cascalho no poço é realizada visando o fraturamento da formação, que 

consiste em bombear no poço um certo material com elevada pressão visando formar 

rachaduras na formação para promover melhorias na produção do petróleo (Thomas , 2001). 

Este fraturamento deve ocorrer em regiões muito abaixo dos aquíferos e lençóis freáticos, 

promovendo assim a não contaminação das águas neles contidas (Cripps et al, 1998). Como a 

operação de fraturamento é uma operação específica e não é utilizada continuamente, e 

também devido a grande quantidade de cascalho gerado, provocará acúmulo de cascalho, 

trazendo limitações para esse método. 

2.2.1.3. Impermeabilização de diques 

Neste método é utilizada uma manta polimérica de alta densidade para impedir a 

migração de contaminantes dos resíduos para o solo e, consequentemente, para o lençol 

freático. Esses diques são aterrados quando finalizada a etapa de perfuração do poço. Devido 

aos altos volumes de cascalhos gerados em uma perfuração, a sua aplicação é apenas em 

operações on-shore, ou seja, em terra, e ao alto preço das mantas, este método se torna caro e 

limitado (Pereira, 2010). 

2.2.4. Dessorção térmica 

O método de dessorção térmica é usado com o intuito de reduzir para baixos teores de 

fluido de perfuração nos sólidos a partir da evaporação desse fluido que até então estava 

aderido ao cascalho. As elevadas temperaturas garantem a remoção da água e do óleo, bem 

como sua separação. Seaton et al. (2006) afirmam que esse método é capaz de reduzir o teor 

de hidrocarbonetos no cascalho para valores inferiores a 1% em massa e garantem que o 

fluido recuperado pode ser reutilizado como fluido de perfuração. A Figura 2.3 apresenta uma 

unidade de dessorção térmica convencional. A quantidade elevada de energia usada nesse 
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método é a principal desvantagem, pois eleva muito os custos com implementação e aquisição 

de equipamentos. 

Figura 2.3 - Unidade de dessorção térmica convencional 

 
Fonte: Pereira, 2010 

2.2.1.5. Extração supercrítica 

O extrator supercrítico possui a capacidade de solubilização de um líquido e 

características de transporte equivalentes às de um gás. Um exemplo de extrator supercrítico 

muito estudado é o dióxido de carbono (CO2), pois é um gás inerte, atóxico, não expansível e 

relativamente barato. Em condições supercríticas (31 °C e 74 bar) pode ser usado como 

solvente de hidrocarbonetos contaminantes do cascalho. Street & Guigard (2009) observaram 

extrações de fluido de perfuração base óleo contido nos cascalhos com eficiência de até 98% 

utilizando este método. Apesar da extração supercrítica ser uma das melhores técnicas, do 

ponto de vista ambiental, ela demanda um elevado custo de implementação, devido aos 

equipamentos  terem que suportar pressões elevadas assim como gastos na compressão do 

gás. 

2.2.6. Secagem 

Na secagem do cascalho é utilizado um secador que funciona como uma centrífuga 

vertical, onde o cascalho é alimentado na parte superior do equipamento, que através da força 

centrípeta de rotação do equipamento força o cascalho úmido a passar por uma tela de 

determinado abertura de malha, separando, assim, o fluido dos fragmentos sólidos (Figura 

2.4). 
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Figura 2.4 – Secador de cascalho 

 
Fonte: Pereira, 2010 

As vantagens desta secagem é que esse método pode ser incorporado ao processo de 

separação de cascalho do fluido de perfuração, reduzindo custos de unidades de 

processamento externo e com transporte do cascalho para tratamento em lugares externo a 

perfuração. As desvantagens são a baixa eficiência de remoção de hidrocarbonetos, 

promovendo basicamente a remoção do fluido de perfuração. 

2.2.1.7. Tratamento por micro-ondas  

No tratamento do cascalho por micro-ondas tem-se um aquecimento seletivo, pois as 

ondas são refletidas pelos materiais opacos, passam pelos transparentes e são absorvidas pelos 

constituintes com elevado fator de perda dielétrica, que são conhecidos como materiais 

absorventes. Sendo os hidrocarbonetos presentes no cascalho constituintes transparentes sua 

remoção não será direta, mas sim devido ao aquecimento da água, que é uma substância 

absorvente, pois a água é evaporada e, em sua trajetória para escapar dos poros do cascalho, 

ocorre o arraste do óleo nele contido.   Barranco et al. (2009) afirmam que essa técnica pode 

reduzir o teor de hidrocarbonetos contidos nos cascalhos para teores inferiores a 1% e que o 

fluido recuperado é semelhante ao original. Este método ainda está na fase de 

desenvolvimento, ou seja, não foi empregado no processo de perfuração. 

2.2.1.8. Incineração 

Um método de tratamento que vem sendo cada vez menos utilizado, devido ao alto 

custo de instalação e devido ao risco de poluição atmosférica, é a incineração, onde o 

processo consiste na transformação de um resíduo perigoso em um resíduo inerte a partir de 

reações químicas de oxidação e processos físicos. 
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2.2.1.9. Tratamento químico 

Os tratamentos químicos são baseados na utilização de substâncias químicas para 

promover a extração de contaminantes os mais variados, principalmente, fase oleosa, cloreto e 

metais. 

Os métodos mais utilizados são as extrações sólido-liquido, onde se tem a utilização de 

um componente químico para extrair determinados contaminantes. A escolha do extratante 

determina quais componentes serão removidos, assim como o método de extração é um fator 

relevante nessa escolha. 

2.3. Tensoativos 

2.3.1. Definição 

 De acordo com Hunter (1992), tensoativos ou surfactantes são substâncias sintéticas 

ou naturais que apresentam em sua estrutura uma parte lipofílica (ou hidrofóbica) e outra 

parte hidrofílica, responsáveis pela adsorção de moléculas tensoativas nas interfaces líquido-

líquido, líquido-gás ou sólido-líquido de um dado sistema. A Figura 2.5 apresenta o esquema 

de uma molécula genérica de um tensoativo. 

Figura 2.5 - Representação esquemática de um tensoativo 

 
Fonte: Autor 

2.3.2. Propriedades 

Tensoativos na presença de água e óleo, devido a sua estrutura e propriedades, tendem a 

se adsorver nas interfaces orientando-se de maneira que o grupo polar fique voltado para a 

fase aquosa e a parte apolar voltada para a fase oleosa. Esse filme, que se forma na interface 

ou superfície, é responsável pela redução da tensão interfacial e superficial, respectivamente. 
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A extremidade apolar do tensoativo é geralmente formada por cadeias hidrocarbônicas, 

lineares ou ramificadas, contendo ou não grupos aromáticos, enquanto a parte polar é formada 

por átomos com concentração de carga (negativa ou positiva), 

Devido às suas propriedades os tensoativos vêm sendo aplicados em diversas áreas, tais 

como farmacêutica, cosméticos, agroquímica, cerâmica, petroquímica, entre outras. Umas das 

principais propriedades é a capacidade de dissolver fases imiscíveis, formando emulsões, 

espumas, suspensões e microemulsões. 

A utilização destes compostos na indústria do petróleo vem se destacando, 

principalmente na variedade de aplicações, tais como, recuperação avançada de petróleo, no 

tratamento de água produzida e no preparo de fluidos de perfuração. 

2.3.2.1. Formação de micelas 

À medida que a concentração do tensoativo aumenta, as moléculas irão migrar para as 

interfaces, por exemplo, interface água-óleo, superfície-água e superfície-óleo. Com o 

contínuo aumento da concentração do tensoativo as interfaces irão começar a saturar, logo os 

monômeros de tensoativos ficam no seio das fases. Esse aumento de concentração é crescente 

até que as propriedades do sistema mudem bruscamente, o que caracteriza a concentração 

micelar crítica (c.m.c), que é a concentração onde se inicia a formação de micelas (Figura 

2.6).  

Figura 2.6 - Formação de micelas. 

 

 
Fonte: Oliveira, 2015 

 

Essa variação brusca de propriedades como tensão superficial, interfacial, detergência e 

pressão osmótica permite identificar a c.m.c de cada sistema (Figura 2.7). 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado                                                                                 Aspectos Teóricos 

 

Daniel Nobre Nunes da Silva                                                                                                    14 

Figura 2.7 - Representação do comportamento das propriedades físicas em função da concentração de 

tensoativo 

 
Fonte: Rossi et. al. (2006) 

As micelas podem ser diretas ou inversas. As diretas se formam quando se tem como 

fase continua um composto polar (água) e como fase dispersa um composto apolar (óleo), 

logo as cabeças polares ficam voltadas para fora da micela em contato com a fase contínua e o 

corpo apolar voltado para dentro da micela em contato com a fase dispersa.  A inversa, como 

o nome já diz, é o inverso da direita, neste tipo de micela tem-se um composto polar (água) 

como fase dispersa e um composto apolar (óleo) como fase contínua. A Figura 2.8 mostra os 

tipos de micelas.  

Figura 2.8 - Tipos de micela. 

 

Fonte: Oliveira, 2015 

 

2.3.3. Classificação dos tensoativos 

Os tensoativos podem ser classificados de acordo com a sua parte polar, em iônicos, não 

iônicos e anfóteros. 
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2.3.3.1. Tensoativos iônicos 

Os tensoativos iônicos são aqueles que apresentam cargas positivas (tensoativos 

catiônico) ou negativas (tensoativos aniônicos) na região polar da molécula, onde esta carga 

se origina da dissociação do tensoativo em água. 

2.3.3.1.1. Tensoativos aniônicos 

Esta classe de tensoativo tem como característica o fato de que ao se dissociar em meio 

aquoso, a parte polar de sua molécula ter carga negativa. Possuem como principais 

características: 

 Geralmente não se misturam com tensoativos catiônicos devido à neutralização 

das cargas; 

 Representam essa classe de tensoativos os sabões, sabonetes, detergentes e 

xampus; 

 São sensíveis à água dura, pois esta possui elevadas concentrações de saís de 

cálcio e magnésio que podem promover a neutralização ou precipitação do 

tensoativo. 

2.3.3.1.2. Tensoativos catiônicos  

Esta classe de tensoativo tem como característica se dissociar em meio aquoso gerando 

na parte polar de sua molécula carga positiva. Possuem como principais características: 

 São também sensíveis à água dura, ou seja, suas propriedades físico-químicas 

são influenciadas pela presença de sais solubilizados; 

 Os principais representantes dessa classe são os sais quaternários de amônio 

(dodecilamônio (DAC) e o brometo de cetiltrimetilamônio (CTAB)); 

 Possuem alta toxidade em ambientes aquáticos; 

 Apresentam alta capacidade de aderirem às superfícies sólidas, sendo utilizado 

como aditivos de lubrificantes, amaciantes e anticorrosivos; 
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2.3.3.2. Tensoativos não iônicos 

Os tensoativos não iônicos são aqueles que não possuem cargas, mas sim concentrações 

de cargas devido às ligações polares das moléculas. Este tipo de tensoativo é originado da 

reação de compostos graxos, com óxido de eteno. A presença de átomos de oxigênio, que é 

mais eletronegativo que o átomo de carbono, promoverá o surgimento de cargas parciais, 

fazendo assim com que as moléculas obtenham uma parte apolar e como a outra parte da 

molécula é apolar, cadeia hidrocarbônica, tem-se um tensoativo não iônico. Por não 

possuírem cargas ao se dissociar em meio aquoso, estes apresentam compatibilidade com os 

outros tipos de tensoativos e suas propriedades são pouco afetadas por mudanças de 

condições, tais como concentrações de sais e pH. 

2.3.3.3. Tensoativos anfóteros 

Os tensoativos anfóteros são aqueles que se comportam como tensoativo aniônicos e 

catiônicos dependo do pH da solução em que se encontram. Em pH básico o tensoativo 

anfótero irá se comportar como tensoativo aniônico e como catiônico quando em meio ácido. 

Geralmente, para valores de pH inferiores a 4, tais tensoativos atuam como catiônicos. 

Normalmente para valores de pH entre 4 e 9, eles atuam como não-iônicos, e para valores de 

pH entre 9 e 10, eles atuam como tensoativos aniônicos. 

2.4. Microemulsões 

Um sistema microemulsionado é uma mistura de dois líquidos imiscíveis ou 

parcialmente miscíveis, por exemplo, água e óleo, que são dissolvidos na presença de um 

tensoativo e se necessário um cotensoativo originando um sistema de micro gotículas 

dispersas, monofásico, transparente, termodinamicamente estável e com baixa tensão 

interfacial. Nestes sistemas microemulsionados tem-se diâmetro de micela na faixa de 10 a 

100 nm (Schramm, 1992; Rosen, M. J., 2004). 

Normalmente o cotensoativo é um álcool com cadeia carbônica de tamanho 

intermediário (C4 – C10) que possui a função de ajudar a estabilizar o sistema, reduzindo a 

repulsão entre as moléculas de tensoativo na formação das micelas. Na formação das micelas, 

o tensoativo é responsável por determinar se a microemulsão a se formar será do tipo inversa 

(microemulsão de água em óleo) ou do tipo direta (microemulsão de óleo em água). 
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Devido às moléculas anfifílicas que compõem as microgotículas, as microemulsões 

possuem como principais características a baixa tensão interfacial, grande estabilidade e seu 

elevado poder de solubilizar substâncias tanto aquosas como oleosas (Barros Neto, 1996). 

 2.4.1. Classificação de Winsor 

Winsor (1948) classificou diferentes equilíbrios de fases microemulsionados. Esta 

classificação é descrita a seguir: 

 Winsor I: nesta fase tem-se a fase microemulsionada em equilíbrio com uma fase óleo 

em excesso; 

 Winsor II: neste equilíbrio tem-se que a fase microemulsionada está em equilíbrio com 

uma fase aquosa em excesso;  

 Winsor III: neste equilíbrio tem-se um sistema trifásico onde a fase microemulsionada 

está em equilíbrio com uma fase oleosa e uma aquosa ao mesmo tempo; 

 Winsor IV: equilíbrio onde se tem um sistema monofásico, em escala macroscópica, 

denominado microemulsão;  

Figura 2.9 – Esquema da classificação de Winsor 

 

Fonte: Autor 

2.5. Extração sólido – líquido  

A extração sólido – líquido é uma operação unitária envolvendo transferência de massa 

que utiliza a afinidade entre componente presente no sólido e um líquido a ser usado como 

extratante para remover desse sólido o componente desejado. 
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Geralmente a eficiência de uma extração é otimizada ao se melhorar alguns parâmetros, 

tais como: tempo de contato entre o sólido e o extratante, velocidade de agitação, razão massa 

de sólido / solvente (extratante) e temperatura. 

Contudo antes de determinar os parâmetros de extração, deve-se determinar qual o tipo 

de extração que será utilizada. Este tipo de extração é determinada pelo tipo de contato entre o 

sólido e o solvente. Entre esses tipos tem-se a extração por contato simples e por corrente 

cruzada. 

2.5.1. Extração por contato simples 

Esta extração é descontínua e consiste em colocar o sólido em contato com o solvente e 

posterior a esse contato, é decorrido tempo suficiente para extração acontecer, tem-se a 

separação do extrato, fase sólida com pouca quantidade de solvente, e o extrato, que é o 

solvente com o componente a ser extraído nele dissolvido.  

2.5.2. Extração por corrente cruzada 

Neste tipo de extração tem-se que o extrato de uma primeira extração é o solvente de 

outra. Logo, tem-se a reutilização de solvente, promovendo menor gasto do mesmo e estudo 

de saturação do solvente.  
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3. Estado da Arte 

3.1. Tratamento de sólidos contaminados 

Deshpande et al. (1999) testaram a eficiência de oito tensoativos iônicos e não iônicos 

em três tipos diferentes de sólidos contaminados com hidrocarbonetos do petróleo. Eles 

também avaliaram concentrações abaixo e acima da concentração micelar crítica (c.m.c.) e 

observaram que o uso de concentrações acima ou abaixo da c.m.c. depende do sólido a ser 

tratado, devidos a variação nas propriedades desses sólidos, tal qual a carga elétrica.  

A utilização de tensoativos na remediação de solos contaminados vem sendo estudado e 

obtendo resultados promissores. Mulligan et al. (2001) concluíram em suas pesquisas que o 

uso de tensoativos na remoção de contaminantes em testes em campo in situ promoveu altas 

taxas de remoção. Os autores utilizaram biotensoativos para promover a remoção de 

contaminantes, principalmente metais e componentes orgânicos. Eles também observaram a 

influência de diversos parâmetros na extração, tais como pH do solo, tipo de solo, capacidade 

de troca catiônica (CTC), tamanho de partículas e a permeabilidade. 

Como é citado por Urum et al. (2004) o processo de lavagem de solos tem sido proposto 

como uma tecnologia inovadora e de recuperação promissora devido ao seu potencial para o 

tratamento não apenas de solos contaminados por petróleo, mas também àqueles 

contaminados por metais pesados. Neste trabalho, os autores avaliaram a eficiência de 

remoção do petróleo bruto de solos contaminados utilizando soluções de dois tipos de 

tensoativos, um biotensoativo (ramnolípideo) e um tensoativo comercial (SDS). A 

contaminação do solo foi simulada promovendo mistura de solo com o petróleo e depois 

separado em dois grupos, onde o primeiro é apenas o solo contaminado e o segundo é o solo 

contaminado e que sofre uma simulação de intemperismo, como aquecimento. Analisando os 

resultados obtidos, os autores avaliaram que os parâmetros mais importantes nesse processo 

de lavagem foram a temperatura de lavagem e a concentração de tensoativo usado, mas a 

capacidade de troca catiônica (CTC) e o pH também teve influência nessa remoção. O 

trabalho concluiu que para os dois tensoativos usados os resultados foram próximos, mas o 

biotensoativo tém vantagem em relação ao tensoativo comercial devido ser biodegradável. 

Urum e Pekdmir (2004) avaliaram a utilização de soluções de biotensoativos, tais como, 

lecitina, ramnolípidio e saponina, na lavagem de sólidos contaminados por óleo cru. O 

comportamento nos sistemas sólido-água, água–óleo e óleo-sólido, foi avaliado através de 
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propriedades como tensões interfaciais e superficiais, formação de espuma e emulsificação; e 

foram comparadas com dodecil sulfato de sódio (SDS). Resultados mostraram significativa 

remoção de óleo cru contaminante em sólidos. Para o ramnolípidio e o SDS a remoção foi 

acima de 80% e para leticina acima de 42 %. Concluíram assim que o conhecimento do 

comportamento de tensoativos através de diferentes sistemas é primordial antes de seus usos 

em aplicação pratica de remoção de óleo. 

Robinson et al. (2010) estudaram a remediação de cascalho de perfuração contaminados 

com óleo utilizando um processo de tratamento contínuo por micro-ondas em escala piloto. 

Resultados mostraram que a remediação do cascalho obteve teores de óleo abaixo do 

permitido para descarte em atividades offshore, alcançando valores menores de 1 % de óleo 

remanescente no cascalho. 

Com o crescente interesse na preservação ambiental, várias abordagens têm sido 

propostas para o tratamento de solos contaminados por hidrocarbonetos de petróleo. Ball et al. 

(2011) comparam os avanços tecnológicos através de custo de implementação, vantagens e 

desvantagens, tempo e espaço requeridos. Comparam métodos não biológicos, tais como, 

fossos, aterros, re-injeção, estabilização química e solidificação, tratamentos térmicos, como a 

incineração e dessorção térmica; com os tratamentos biológicos, como a bioremediação. 

Chegaram à conclusão que deve ser realizado um estudo de vantagens e desvantagens para 

assegurar qual tratamento melhor se adequa a realidade da localidade. 

Um dos processos de tratamento mais utilizados é a lavagem de sólidos. Nesse 

tratamento os sólidos contaminados são lavados com um solvente ou outro tipo de solução 

para promover essa extração do contaminante. O trabalho de Li et al. (2012) no qual 

utilizaram uma mistura de hexano e acetona para promover a absorção de óleo pesado cru de 

sólidos contaminados, mostrou que misturas na composição de 25 % de acetona foi a mais 

eficiente na remoção de hidrocarbonetos de petróleo e quase 90 % de aromáticos polares, 

aromáticos naftalenos e saturados; e 60 % de nC7 – asfaltenos. Resultados mostraram que as 

condições de extrações ótimas foram: Tempo de extração de 0,5 minutos, razão de 

solvente/sólido de 6:1.  

3.2. Patentes 

Na Tabela 3.1 são mostradas as principais patentes relacionadas com o tratamento de 

cascalho contaminados por hidrocarbonetos: 
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Tabela 3.1 – Patente relacionadas com o tratamento de cascalho de perfuração 

Número Título Discrição 

WO 2009/018046 

A2 

Tratamento químico de 

cascalho de perfuração para 

re-injeção em formações 

subterrâneas (Chemical 

treatment of cuttings for re-

injection into subterranean 

formations) 

Utiliza um método de slurrifying de 

cascalhos de perfuração, que inclui 

cascalhos de perfuração contaminados 

com óleo, água, e pelo menos um agente 

ativo de superfície; emulsionante, pelo 

menos uma porção de contaminantes no 

seio da mistura e formação de uma lama 

que pode ser convertida de cascalhos de 

perfuração em água. Após tratamento o 

cascalho é re-injetado em formações 

subtérreas.  

US 8,607,894 B2 

Tratamento térmico offshore 

de cascalho de perfuração 

com alimentação a partir de 

um sistema de transporte de 

carga. (Offshore thermal 

treatment of drill cuttings 

fed from a bulk transfer 

system) 

Um sistema para a eliminação no mar de 

cascalhos de perfuração, incluindo um 

sistema de limpeza para o tratamento de 

cascalhos de perfuração contaminados; 

um sistema de transporte para mover os 

cascalhos de perfuração; um sistema 

slurrification para fazer uma suspensão 

dos cascalhos de perfuração tratados; e 

um sistema de re-injecção de cascalhos 

para injetar dentro de um poço. 

US 2012/0103874Al 

Método e aparato de 

recuperação de óleo (Oil 

recovery method and 

apparatus) 

Um método e aparelho para recuperação 

de óleo de solventes contendo óleo, tais 

como cascalhos de perfuração obtidos a 

partir de perfuração e lama à base de 

óleo. O método inclui degradação do 

substrato com um reagente ácido e 

dessorção térmica com gases efluentes 

de combustão à altas temperaturas sob 

condição de mistura turbulenta. O 

equipamento proporciona uma 

recuperação eficiente de óleo a partir do 

substrato com um curto tempo de 

permanência, de alto rendimento, baixo 

teor de óleo residual nos sólidos tratados 

e/ou elevada percentagem de 

recuperação de óleo. O aparelho pode 

ser transportado para um local remoto 

para o tratamento local de cascalhos de 

perfuração ou de outros sólidos 

contendo óleo. 

Fonte: Autor 

Neste contexto de tratamento de cascalho de perfuração, não foi encontrado nenhum 

trabalho sobre a utilização de sistemas microemulsionados para este tratamento, logo, este 

trabalho irá apresentar a utilização de sistemas microemulsionados com o intuito de tratar este 

cascalho de forma a atender as exigências legais para seu descarte, analisando as eficiências 

técnicas e econômicas. 
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4. Metodologia 

A metodologia aplicada neste trabalho assim como os materiais que foram utilizados 

para obter os dados experimentais são apresentados neste capítulo. 

4.1. Materiais e equipamentos 

Os principais materiais e equipamentos utilizados no trabalho são listados a seguir: 

 Vidrarias em geral; 

 Agitador magnético Fisaton: usado no preparo das microemulsões; 

 Microseringa da SUPELCO® (100 µL): utilizado na análise de teor de TPH; 

 Balança Precisa 240 A: utilizado para pesagens em geral; 

 Centrifuga Quimis®: utilizada na separação de fases; 

 Ultrassom Transsonic 460: Utilizado no método de extração; 

Figura 4.1 – Ultrassom Transsonic 460 

 

Fonte: autor 

 

 InfraCal® TPH/TOG da Wilks Enterprise®: Utilizado nas leituras de TPH; 

Figura 4.2 – InfraCal® TPH/TOG 

 

Fonte: autor 
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Os reagentes utilizados nas análises de extração e obtenção dos sistemas 

microemulsionados são listados a seguir, assim como seus respectivos usos: 

 n-hexano da Êxodo Cientifica (98,5% de pureza): utilizado em toda a etapa de 

extração ultrassônica; 

 n-hexano da Sigma–Aldrich® (97% de pureza): utilizado na limpeza da plataforma de 

leitura do Infracal®; 

 Sílica cromatográfica da Vetec®: usado nas filtrações descrita no método EPA 3550; 

 Tensoativo UNTL® 90 da Oxiteno®: utilizado no preparo dos sistemas 

microemulsionado (sem prévia purificação); 

 Tensoativo RNX® 110 da Oxiteno®: Usado no preparo dos sistemas 

microemulsionado (sem prévia purificação); 

 1-butanol da Vetec® (99,4% de pureza): Cotensoativo utilizado no preparo dos 

sistemas microemulsionados; 

 Querosene Petrobras: Fase oleosa no preparo das microemulsões; 

4.2. Metodologia 

O cascalho de perfuração utilizado neste trabalho foi fornecido pela Petrobras e é 

proveniente de poços da região de Alto do Rodrigues – RN, pois a maioria deles foi coletada 

na estação de gerenciamento de resíduos, que é responsável pelo tratamento e disposição final 

de diversos resíduos da atividade petroleira na região, tais como cascalho de perfuração e 

borra oleosa. 

Na Figura 4.3 tem-se o fluxograma do processo de secagem, onde se inicia com a 

alimentação do secador com o cascalho proveniente da perfuração. O secador separa esse 

resíduo em duas correntes, na primeira o cascalho mais seco é enviado para o local de 

armazenamento e na segunda tem-se um cascalho muito úmido, que é enviado para uma 

centrífuga com abertura de malha menor que a do secador. Essa centrífuga tem a finalidade de 

recuperar o restante de fluido que permaneceu após a passagem pelo secador. O sólido que foi 

separado nesta etapa se junta com sólido seco na primeira etapa e são enviados para 

armazenamento final. 

As amostras de cascalho foram divididas em quatro amostras como se pode observar na 

Figura 4.3, onde se tem a numeração de cada amostra. O cascalho denominado (1) é o que 

ficou retido na peneira vibratória da sonda SC-95, o denominado por (2) é a fase mais seca do 
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cascalho que passa pelo secador, o denominado por (3) é a fase mais seca que passa pela 

centrifuga e o denominado por (4) é chamado de cascalho final, que é uma combinação do 

cascalho (2) com (3). As amostras foram homogeneizadas para garantir que a concentração de 

contaminantes fosse mesma em toda a amostra e condicionada sob refrigeração a 4 ºC. 

Figura 4.3 – Fluxograma do processo de secagem de cascalho e identificação dos pontos de coletas das 

amostras 

 

 
Fonte: autor 

A Tabela 4.1, mostra a denominação de cada amostra de cascalho relacionando com a 

Figura 4.3. 

Tabela 4.1 – Amostras de cascalho em estudo 

Amostra Localização o fluxograma 

SC-95 Cascalho (1) 

Secador Cascalho (2) 

Centrífuga Cascalho (3) 

Final Cascalho (4) 

 

4.2.1. Extração por ultrassom 

Para determinação do teor de parafina presente nas amostras de cascalho foi utilizado o 

método de extração por ultrassom adaptado de Bezerril (2014), onde foi utilizada uma 

adaptação do método EPA 3550. Este método possui a vantagem de utilizar pouco solvente, 

mas, em contra partida, requer uma etapa onde a amostra é manuseada com risco de ocorrer 

perda de massa devido à exposição (OLIVELLA, 2005).  

A extração consiste em pesar 25 g da amostra de cascalho a ser analisada em um 

erlenmeyer (250 mL), adiciona-se 50 mL de n-hexano. O erlenmeyer deve ser fechado para 

evitar perda por volatilização; utiliza-se um equipamento de ultrassom para promover a 

agitação mecânica por 15 minutos, neste trabalho foi utilizado o Transsonic 460. Após a etapa 

de agitação foi realizada a filtração, mas devido à presença de partículas muito finas de sólido 
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foi necessário adicionar duas etapas extras para não danificar o equipamento e nem interferir 

nas leituras do equipamento de análise. Primeiramente, foi realizada uma filtração simples 

para separar a maioria dessas partículas, coletando o filtrado em um tubo de ensaio com rosca, 

para evitar perdas, onde logo após executou-se uma centrifugação à uma rotação de 3000 

RPM (rotações por minuto) durante 5 minutos. Com essa centrifugação tem-se uma 

decantação do restante dos sólidos que ainda permaneciam em suspensão. Retornando ao 

método original, realiza-se a segunda filtração, mas desta vez adicionando 1 g de sílica para 

cromatografia no papel de filtro visando promover retenção de água, deixando assim a 

amostra de extrato pronta para análise do teor de parafina. Esse extrato foi coletado em frasco 

especial para análise de BTEX (benzeno, tolueno, etil-benzeno e xileno), pois é um recipiente 

que reduz a perda de material por volatização do n-hexano. 

 Para quantificar a n-parafina no extrato foi utilizado o parâmetro de TPH (Total de 

Hidrocarbonetos do Petróleo). Esta quantificação é realizada no equipamento InfraCal® 

TOG/TPH. Este equipamento usa emissões na região do infravermelho e mede a absorbância 

da ligação carbono – hidrogênio dos hidrocarbonetos presentes na amostra. A leitura é 

realizada colocando 50 µL da amostra de extrato na plataforma de leitura do Infracal®, após o 

tempo de 2 minutos é realizada a leitura da absorbância. Esse tempo foi necessário para 

evaporar o n-hexano e deixar sobre a plataforma de leitura apenas o que deseja mensurar. Para 

medir esta absorbância foi feita uma curva de calibração promovendo a leitura de padrões 

com concentração definida de parafina em n-hexano. Gerando o gráfico da curva pode-se 

obter uma equação que descreve o comportamento da leitura da absorbância em função da 

concentração de parafina. 

Este método foi usado tanto para determinar a concentração de parafina, representada 

pelo TPH, existente no cascalho bruto, como também para identificar o quanto permaneceu no 

cascalho após as extrações usando os sistemas microemulsionados.  

4.2.1. Obtenção da Curva de Calibração de parafina em n-hexano 

O InfraCal® possui uma determinada faixa de leitura para cada tipo de componente que 

se quer mensurar, logo quando se atinge o valor máximo, a curva de absorbância em função 

da concentração da parafina tende a ficar constante próximo a esse valor máximo. Ao 

promover a leitura dos padrões de parafina em n-hexano, foi utilizada a concentração em 

partes por milhão (ppm), e pode-se visualizar qual é o ponto máximo. 
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Foram preparadas oito (8) soluções padrões de parafina em n-hexano e, após isso, 

realizadas as leituras de absorbâncias, e usada a média aritmética dessas medidas. A Figura 

4.4 mostra o comportamento da curva de absorbância em função da concentração. 

Figura 4.4 - Comportamento da curva de absorbância em função da concentração de parafina. 

 

Fonte: autor 

Ao analisar o gráfico da Figura 4.4 observa-se que com o aumento da concentração de 

parafina o gráfico vai perdendo a linearidade e atinge um valor máximo, nos quais as leituras 

são mais confiáveis. Isso ocorre porque altas concentrações do soluto provocam bloqueio da 

passagem de luz, provocando o desvio da Lei de Lambert-Beer. Logo, foi necessário 

promover uma diluição da amostra a ser analisada, para que os valores de absorbância lidos 

estivessem numa faixa de absorbância mais próxima do meio da curva. Para evitar mais 

perdas por volatização, promoveu-se a diluição na própria microseringa, logo ao invés de 

colocar 50 µL de extrato, adicionou-se 10 µL do extrato e 40 µL de n-hexano e, promovendo 

uma diluição de 1:5.  

 4.2.2. Extração por microemulsão 

Nesse trabalho, foram utilizados dois sistemas microemulsionados que são listados na 

Tabela 4.2, onde ADT significa “água de torneira”: 
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Tabela 4.2 – Sistemas microemulsionados utilizados 

Sistema 

UNTL-90/ n-butanol + Querosene + ADT 

RNX 110/ n-butanol + Querosene + ADT 

 

Inicialmente, foi realizado o teste de extração simples, ou seja, apenas simples contato 

por 30 minutos para determinar qual sistema teria a melhor eficiência de extração. Foram 

escolhidos três pontos no diagrama pseudoternário de cada sistema. Os pontos selecionados 

possuem concentrações de óleo mais baixa possível, visto que se quer remover este tipo de 

contaminante. 

Após a extração com o sistema microemulsionado foi realizada a extração por 

ultrassom, com hexano, para avaliar o quanto de parafina ainda permaneceu no cascalho 

tratado com a microemulsão. 

4.2.3. Parâmetros de extração 

Para obtenção dos parâmetros de extração, foi utilizado o sistema microemulsionado 

que obter melhor eficiência de extração. Os parâmetros de extração que foram estudados estão 

apresentados na Tabela 4.3. 

Tabela 4.3 – Parâmetros de extração e suas condições 

Parâmetro Condições 

Agitação  com ou sem 

Tempo de extração 1, 5, 10, 15, 25 e 30 minutos 

Reutilização da microemulsão n etapas  

 

4.2.3.1. Reutilização da microemulsão 

Foi promovida a extração de três amostras de cascalho Final, onde a microemulsão 

utilizada na segunda extração é a microemulsão usada na primeira extração. Seguindo este 

raciocínio, a microemulsão utilizada na segunda extração é reutilizada na terceira extração, 

até a saturação. 

A Figura 4.5, mostra o fluxograma de extração por reutilização de microemulsão: 
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Figura 4.5– Fluxograma de extração com reutilização de microemulsão. 

 

Fonte: Autor 

A cada etapa de extração foi analisado o percentual de extração, podendo-se, assim 

observar a eficiência da reutilização da microemulsão. 

4.2.3.2. Tempo de contato 

O estudo do tempo de contato foi realizado para as extrações de contato simples. Os 

tempos escolhidos, em minutos, foram: 1, 5, 10, 15, 25 e 30.  

Para cada tempo foi realizada a extração com uma proporção 1:1 em massa de cascalho 

e microemulsão, com o sistema de melhor eficiência. 

4.2.3.3. Agitação 

O experimento foi realizado em duas amostras de cascalho Final, onde uma extração foi 

por simples contato e a outra com agitação. 

Esta agitação foi realizada a 300 RPM (rotações por minuto), proporção de 1:1, em 

massa, de cascalho e microemulsão. 
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5. Resultados e Discussões 

Neste capitulo serão apresentados e discutidos os resultados obtidos nos experimentos. 

5.1. Curva de Calibração de parafina em n-hexano 

A curva de calibração que será utilizada foi obtida a partir da curva representada na 

Figura 4.4, onde obteve-se a equação que representa a relação concentração de parafina (TPH) 

e a absorbância. A Figura 5.1 representa este comportamento. 

Figura 5.1 - Comportamento da concentração de parafina em função da absorbância. 

 

Fonte: Autor 

Através da Figura 5.1 obtém-se a Equação 5.1: 

2 20,02723*L 2,2096*L 272,35            0,9902parafina abs absC R                                      (5.1) 

Onde Cparafina é a concentração de parafina em mg/L (ppm), Labs é o valor da 

absorbância fornecida pelo InfraCal®. 

Observa-se que o fator R2 da curva de calibração é de 0,9902, o qual é bem próximo da 

unidade, ou seja, tem-se que a Equação 5.1 é capaz de correlacionar a concentração de 

parafina com a absorbância. 
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5.2. Determinação do teor de parafina no cascalho 

Foram realizadas extrações por ultrassom para determinar a quantidade de parafina 

contida no cascalho de diferentes amostras. A parafina foi quantificada na forma de TPH 

presente no cascalho inicialmente. Foram realizadas extrações de três amostras de cada 

cascalho cujos resultados são apresentados na Tabela 5.1.  

Na Tabela 5.1 pode-se observar as leituras de absorbância das amostras cascalho 

apresentadas na Tabela 4.1 e utilizando-se a Equação 5.1 determinou-se a concentração de 

parafina na amostra, mas levando-se em conta que se realizou a análise utilizando uma 

amostra diluída de 1:5 (Equação 5.2), tem-se que a concentração real das amostras é 5 vezes a 

calculada utilizando a referida equação.  

Tabela 5.1 – Absorbância média suas respectivas concentrações do extrato diluído e real 

Amostra 
Média 

Absorbância 

Concentração 

Diluída (mg/L) 

Concentração 

Real (mg/L) 

SC-95 1 348,67 4361,58 21807,91 

SC-95 2 349,00 4368,67 21843,34 

SC-95 3 350,00 4389,96 21949,80 

Secador 1 349,33 4375,76 21878,80 

Secador 2 354,33 4482,86 22414,29 

Secador 3 343,67 4256,03 21280,15 

Centrífuga 1 323,33 3840,85 19204,25 

Centrífuga 2 334,33 4062,65 20313,27 

Centrífuga 3 334,00 4055,84 20279,18 

Final 1 336,00 4096,84 20484,18 

Final 2 348,00 4347,43 21737,15 

Final 3 346,67 4319,20 21595,99 

Fonte: Autor 

*5real diluídaC C                                                                                                                      

(5.2) 

Onde Creal é a concentração real da amostra de extrato em ppm e Cdiluída é a 

concentração do extrato diluído também em ppm. 

Sabendo-se que a unidade ppm é equivalente a unidade mg / L (miligrama por litro) 

tem-se que transformar essa concentração real em mg/L para uma concentração que 

quantifique a quantidade de parafina no cascalho, ou seja, em gramas de parafina por 

quilogramas de cascalho. Transformando inicialmente a Creal de ppm para mg de TPH por 50 

mL de extrato (volume utilizado na extração por ultrassom), logo tem-se a Equação  5.3: 
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 / mg de TPH / 50 mL de extrato *0,05mg mL realC C                                                         (5.3) 

Notando-se que a mesma quantidade de TPH presente em 50 ml de extrato é a mesma 

presente na massa da amostra de cascalho, que é próxima a 25 g. Agora pode-se avaliar a 

relação dessa medida de TPH com a quantidade de cascalho usada, logo calcula-se: 

/

/Kg

*1000
[mg de TPH/ ~0,025 Kg de cascalho]

mg mL

mg

amostra

C
C

m
                                              (5.4)    

/ g

/ g [g de TPH/ Kg de cascalho]
1000

mg K

g K

C
C                                                                         (5.5) 

A Equação 5.5 foi utilizada para a quantificação final da parafina, mensurada pela 

quantidade de TPH, para cada amostra. Os resultados dos cálculos estão mostrados na Tabela 

5.2: 

Tabela 5.2 – Massa de cascalho usado nas extrações e concentrações de parafina por quilograma de 

cascalho para cada amostra em estudo. 

Amostra 

Massa de 

cascalho na 

extração (g) 

Massa de parafina 

(g)/ Massa de 

Cascalho (Kg) 

Média / 

Erro 

Médio (%) 

SC-95 1 25,01 43,59 

43,50 / 0,16 SC-95 2 25,02 43,65 

SC-95 3 25,37 43,26 

Secador 1 25,01 43,74 

43,70 / 0,76 Secador 2 25,02 44,79 

Secador 3 25,00 42,55 

Centrífuga 1 25,09 38,28 

39,51 / 0,82 Centrífuga 2 25,03 40,59 

Centrífuga 3 25,55 39,68 

Final 1 25,08 40,84 

42,48 / 1,10 Final 2 25,03 43,42 

Final 3 25,01 43,18 

Fonte: autor 

Analisando os resultados mostrados na Tabela 5.2, chega-se à conclusão que o processo 

atualmente utilizado na indústria para o tratamento deste cascalho não remove a parafina nos 

limites exigidos pela legislação. Analisando-se as concentrações de parafina, tem-se 

praticamente o mesmo teor de parafina em todas as amostras, mesmo depois de passar pelo 

secador e pela centrifuga.  
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5.3. Extração de parafina do cascalho com sistemas microemulsionados 

Para a escolha dos pontos de microemulsão que serão usados na extração da parafina do 

cascalho, foram utilizados os diagramas pseudoternários dos sistemas em estudo. Os pontos 

foram escolhidos na região de Winsor IV e definidos através do critério de usar o mínimo 

possível de fase óleo (querosene).  

Foram realizadas extrações preliminares utilizando os sistemas microemulsionados 

visando determinar qual sistema proporcionaria melhor extração da parafina. Esta extração foi 

realizada nas seguintes condições para todos os sistemas: 

 Razão cascalho / Microemulsão é 1:1; 

 Sem agitação; 

 Temperatura ambiente; 

 Tempo de extração de 30 minutos; 

5.3.1. Extração de parafina utilizando sistema microemulsionado contendo 

UNTL-90 

O UNTL-90 é um tensoativo não iônico derivado da reação do óxido de eteno com o 1-

dodecanol (C12H26O) ou como é chamado álcool laurílico. A fórmula geral desse tensoativo é 

RO(CH2CH2O)xH, onde o R representa a cadeia do álcool laurílico e o x o número médio de 

etoxilações, no caso deste são 9, cuja estrutura encontra-se na Figura 5.2. 

Figura 5.2 - Estrutura do tensoativo UNTL-90 (n = 9) 

 

Fonte: Autor 

5.3.1.1. Diagrama pseudoternário do sistema contendo UNTL-90 

Na Figura 5.3 tem-se o diagrama pseudoternário do sistema composto por UNTL-90 / 

n-butanol + querosene + água de torneira (ADT). 
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Figura 5.3 - Diagrama pseudoternário do sistema UNTL-90 / n-butanol + querosene + água de 

torneira (ADT) 
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Fonte: Viana, 2013 

No sistema da Figura 5.3 foi utilizado razão C/T (cotensoativo/ tensoativo) igual a 0,5. 

Foram escolhidos 3 pontos na região de microemulsão (WIV), contendo o mesmo percentual 

de fase óleo (1%), cujas composições estão apresentadas na Tabela 5.4. 

Tabela 5.4 – Composição dos pontos de microemulsão que serão utilizados na extração de parafina do 

cascalho 

Ponto n-butanol / UNTL-90  Querosene ADT 

Ponto 1(um) 16,11 % 1,00 % 82,89 % 

Ponto 2 (dois) 21,60 % 1,00 % 77,4 % 

Ponto 3 (três) 26,50 % 1,00 % 72,5 % 

Fonte: Autor 

 

5.3.1.2. Extração de parafina 

Devido serem amostras do início e final do processo de tratamento de cascalho, só 

foram realizadas extrações de dois cascalhos, o SC-95 e o Final. Através da Tabela 5.2, os 

teores iniciais de parafina de 43,50 e 42,48 g de parafina/ Kg de cascalho para as amostras 

SC-95 e Final respectivamente. Deste modo, utilizando os pontos escolhidos foram obtidos 

resultados de extração, apresentados na Tabela 5.5: 
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Tabela 5.5 – Concentração de parafina retida no cascalho após extrações com sistema 

microemulsionado contendo UNTL-90 

Ponto 

Massa de parafina (g)/ 

massa de Cascalho (Kg) 

SC – 95 FINAL 

1 26,27 20,73 

2 24,35 16,95 

3 19,34 16,76 
Fonte: Autor 

 

Utilizando os dados da Tabela 5.3 para calcular o percentual de extração de todos os 

sistemas aplicando na Equação 5.6 e obteve-se os percentuais de extração mostrados na 

Tabela 5.6. 

, ,

,

% *100
parafina Inicial parafina Final

extração

parafina Inicial

C C

C

 
   
 

                                                                          (5.6) 

Onde na Equação 5.6 %extração é o percentual de extração de parafina, Cparafina,Inicial é 

concentração de parafina presente incialmente no cascalho Cparafina,Final é a concentração de 

parafina presente no cascalho após o tratamento com o sistema microemulsionado.                                                                                                                             

Tabela 5.6 – Percentuais de extração simples dos cascalhos SC-95 e Final usando os sistemas 

microemulsionados contendo UNTL-90 

Ponto SC – 95 (%) FINAL (%) 

1 39,60 51,55 

2 44,03 60,38 

3 55,53 60,82 
Fonte: Autor 

 

Analisando os resultados obtidos (Tabela 5.6), notou-se uma considerável taxa de 

remoção de parafina, levando em consideração que a extração foi simples, logo tem-se que a 

taxa de aproximadamente 60 % de extração é um resultado relevante e que pode ser 

melhorado otimizando os parâmetros de extração. 
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5.3.2. Extração de parafina utilizando sistema microemulsionado contendo 

RNX 110 

O RNX 110 é um tensoativo não iônico originado da reação de etoxilação do nonilfenol 

com o óxido de eteno. O seu grau de etoxilação é igual a 11. A Figura 5.4 mostra a estrutura 

do RNX 110. 

Figura 5.4 - Estrutura do tensoativo RNX 110 (n = 11) 

 

Fonte: Autor 

5.3.2.1. Diagrama peseudoternário do sistema contendo RNX 110 

O diagrama pseudoternário do sistema RNX 110 / n-butanol + querosene + água de 

torneira (ADT) encontra-se representado na Figura 5.5. Escolheu-se três pontos na região de 

microemulsão (WIV) para serem realizadas as extrações da parafina, cujas composições 

encontra-se na Tabela 5.7. 

Figura 5.5 - Diagrama pseudoternário do sistema RNX 110 / 1-butanol + querosene + água de 

torneira (ADT) 
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Tabela 5.7 – Composição dos pontos de microemulsão que serão utilizados na extração de parafina do 

cascalho 

Ponto n-butanol / RNX 110  Querosene ADT 

Ponto 1(um) 16,01 % 1,02 % 82,87 %; 

Ponto 2 (dois) 21,01 % 1,01 % 77,98 %; 

Ponto 3 (três) 23,75 % 1,04 % 75,21 % 

Fonte: Autor 

 

5.3.2.2. Extração de parafina 

Utilizando os pontos 1, 2 e 3 (Tabela 5.7), obteve-se os resultados de extração 

apresentados na Tabela 5.8: 

Tabela 5.8 – Concentração de parafina retida no cascalho após extração com os sistemas 

contendo RNX 110 

Ponto 

Massa de parafina (g)/ 

massa de Cascalho (Kg) 

SC – 95 FINAL 

1 26,81 27,72 

2 23,73 26,14 

3 25,19 17,27 
Fonte: Autor 

Utilizando a Equação 5.6 e os dados da Tabela 5.3 para calcular o percentual de 

extração de todos os sistemas obteve-se os valores mostrados na Tabela 5.9. 

Tabela 5.9 – Percentuais de extração simples dos cascalhos SC-95 e Final usando o sistema de RNX 

110 

Ponto SC – 95 (%) FINAL (%) 

1 38,37 36,28 

2 45,45 39,92 

3 42,09 60,31 
Fonte: Autor 

 

Analisando os resultados obtidos, Tabela 5.9, obteve-se percentual de extração de 60,31 

%, mas comparando-se os resultados da Tabela 5.9 e os apresentados na Tabela 5.6, onde 

utilizou-se sistemas com UNTL-90, observa-se que a extração com sistemas de microemulsão 

contendo UNTL-90 apresentou valores de percentual de extração semelhantes, porém com 

menor quantidade de tensoativo. Observa-se também que a extração do cascalho Final foi 

maior que a do cascalho SC-95, comparando-se ponto a ponto, isso ocorre devido ao fato do 
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cascalho Final possuir menor granulometria, pois o cascalho SC-95 ainda possui aglomerados 

sólidos devido ao corte da broca de perfuração. 

Desta forma, para realização dos estudos posteriores será utilizado o sistema contendo 

UNTL-90. 

5.4. Estudo dos parâmetros de extração 

Com o objetivo de otimizar o processo, foi realizado o estudo de três parâmetros de 

extração, que são o tempo de contato, a reutilização da microemulsão e a agitação, utilizando 

o sistema contendo UNTL-90. 

5.4.1. Tempo de contato 

Neste estudo utilizou-se o sistema com UNTL-90 com composição no ponto 1 (C/T = 

16,11 %; FO = 1 %; FA = 82,89 %), apresentado na Tabela 5.7. A amostra de cascalho em 

estudo foi o SC-95 com uma razão de cascalho / microemulsão de 1:1 em massa e extração à 

contato simples. 

Os resultados obtidos em percentuais de extração com esse sistema anteriormente 

descrito são apresentados na Tabela 5.10. 

Tabela 5.10 – Percentuais de extração de Parafina do Cascalho SC-95 utilizando sistema 

microemulsionado contendo UNTL-90 em diferentes tempos de contato 

Tempo de contato (minutos) Percentual de extração (%) 

1 22,70 

5 23,04 

10 25,14 

15 25,50 

25 27,73 

30 35,95 
Fonte: Autor 

 

Para se avaliar melhor a evolução na extração em função do tempo, tem-se a Figura 5.6 

que mostra o gráfico do percentual de extração em função do tempo de contato. 
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Figura 5.6 - Percentual de extração em função do tempo de contato para o sistema UNTL-90, ponto 1. 

 

Fonte: Autor 

Analisando a Figura 5.6 observa-se que a extração por contato simples promove uma 

extração rápida, mas não eficiente, onde se observa que a diferença no percentual de extração 

entre as extrações de 1 e 25 minutos de contato é de 5,03 %, mas que apenas a partir de 25 

minutos que é observado um crescimento neste percentual, onde entre 25 minutos e 30 

minutos tem-se um aumento de 8,22 %. 

5.4.2. Reutilização da microemulsão 

A possibilidade de reutilização de um extratante é uma eficiente maneira de redução de 

custos e de dano ao meio ambiente. Foi realizada a extração em 3 etapas, onde a 

microemulsão utilizada na primeira extração é reutilizada em uma nova extração, e esta foi 

reutilizada em uma terceira.  

Foi utilizado o cascalho Final e o sistema contendo UNTL-90 com composição dada 

pelo ponto 1 (um) apresentado na Tabela 5.4, tempo de contato de 30 minutos é igual para 

todas as etapas, e proporção 1:1 de microemulsão e cascalho (em massa). 

Na Tabela 5.11 tem-se os percentuais de extração para cada uma das três etapas: 

Tabela 5.11 - Percentuais de extração do Cascalho Final com microemulsão contendo UNTL-90 

em três etapas de extração 

Etapa Percentual de extração (%) 

1 51,53 

2 43,03 

3 22,21 
Fonte: Autor 
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Analisando a Tabela 5.11, observa-se que ocorre uma queda de 29,32 no percentual de 

extração da primeira etapa e a terceira, se comparando-se a primeira e segunda extração 

observa-se uma redução de 8,5 na percentagem de extração. Reutilizando o sistema 

microemulsionado sem remoção da parafina por ela extraída, observa-se uma queda 

considerável na percentagem de extração em três etapas, mas em duas observa-se que esta 

reutilização pode ser uma opção de otimização a ser considerada. 

5.4.3. Agitação 

No estudo deste parâmetro foi utilizado o cascalho Final com o sistema UNTL-90 

(ponto 1, tempo de contato de 30 minutos e proporção de microemulsão e cascalho 1:1. 

O teste foi realizado em dois ensaios, o primeiro sem agitação e o segundo com 

agitação. Esta agitação foi realizada em agitador magnético com rotação de 300 RPM 

(rotações por minuto). 

A Tabela 5.12 mostra os percentuais de extração obtidos nos dois ensaios. 

Tabela 5.12 – Percentuais de extração do cascalho Final com microemulsão contendo UNTL-90  com 

ou sem agitação 

Agitação Percentual de Extração (%) 

Não 51,54 

Sim 87,04 
Fonte: Autor 

Analisando os dados apresentados na Tabela 5.12 observa-se que o percentual de 

extração com agitação foi 35,5 % maior que a extração sem agitação. Se comparar os valores 

de g de parafina / Kg de cascalho dados na Tabela 5.13, observa-se que há uma redução de 

73,25 % no teor de parafina retida no cascalho comparando-se as extrações com e sem 

agitação. 

Tabela 5.13 – Concentração parafina retida no cascalho após a extração com microemulsão 

Agitação 
Massa de parafina (g)/ 

massa de Cascalho (Kg) 

Não 20,59 

Sim 5,51 
Fonte: Autor 

O teor de parafina apresentado na Tabela 5.13 para a extração com agitação pode ser 

transformado em fração mássica de parafina no cascalho em estudo (Final), utilizando a 

Equação 5.7 a seguir: 
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5,51
% *100 0,551%

1000
parafina                                                                                                (5.7) 

Na Equação (5.7) obteve-se que a concentração de parafina foi reduzida para 0,551 %. 

Na legislação brasileira não há uma norma específica que determine o teor máximo de 

parafina presente no cascalho de perfuração que pode ser descartado ou reutilizado. Mas 

tomando-se como base a norma americana da EPA (GMG290000), onde determina que a 

quantidade máxima de fluído base não aquoso aderido no cascalho é de 6,9 % (em massa), 

pode-se determinar um teor máximo de parafina utilizando-se a composição do fluido não 

aquoso utilizado na região de onde foi retirado o cascalho. 

Na Tabela 5.14 observa-se que a concentração de parafina no fluido não aquoso 

utilizada é de 57 % em massa. 

Tabela 5.14. Composição do fluido de perfuração de base não aquosa usado no RN com proporção 

 O/A 60/40. 

Produto Função Concentração 

N-Parafina BR Fase Contínua 0,57 bbl/bbl 

Emulsificante primário Emulsificante 9,0 lb/bbl 

Hidróxido de cálcio Saponificante/Alcalinizante 5,0 lb/bbl 

Sol saturada de NaCl Fase emulsionada 0,39 bbl/bbl 

Redutor de Filtrado Redutor de filtrado ** 

Argila organofílica Viscosificante 2,0 lb/bbl 

Modificador reológico Viscosificante 1 lb/bbl 

Umectante Agente óleo molhante QSP 

Baritina Adensante 0 a 612 lb/bbl 

Fonte: Petrobras 

 

Calculando-se a quantidade de parafina máxima no cascalho pela legislação americana, 

tem-se: 

_ max% 0,57*6,9 3,93%parafina                                                                                             (5.8) 

Comparando-se com o percentual encontrado na equação (5.7), o método reduziu o teor 

de parafina para percentual bem abaixo do valor permitido. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 6 

CONCLUSÕES 



Dissertação de Mestrado                                                                                            Conclusões 

 

Daniel Nobre Nunes da Silva                                                                                                    45 

6. Conclusões 

Os resultados obtidos levam às seguintes conclusões: 

O processo de “tratamento” de cascalho atualmente sendo empregado no Brasil, que é a 

utilização do secador de cascalho promove uma reduzida remoção da parafina do cascalho 

deixando-o na concentração superior àquela necessária para atender a legislação internacional. 

Analisando o desempenho dos sistemas microemulsionados utilizados nesse estudo, 

conclui-se que a taxa de remoção de parafina é boa, pois alcançou valores na ordem de 60 %, 

que é considerado um bom valor de percentual de extração, uma vez que as extrações foram 

feitas em contato simples e sem agitação.  

O sistema microemulsionado utilizando o tensoativo UNTL-90 possui melhor eficiência 

de extração, pois em geral apresentou maiores taxas de extração se comparadas com o sistema 

utilizando RNX 110. 

Ao analisar os resultados de extração em diferentes amostras de cascalho, conclui-se 

que a extração utilizando o cascalho chamado Final foi maior que no cascalho SC-95, se 

forem comparados os mesmos pontos de microemulsão. Conclui-se, analisando esses dados, 

que o fato do cascalho tipo final possuir granulometria menor que o cascalho SC-95, que 

ainda possui muitos aglomerados de sólidos, favorece a extração.  

Na análise da influência do tempo de contato na extração conclui-se que para tempos 

maiores que 25 minutos, tem-se uma tendência ao aumento da extração com o aumento do 

tempo. Observou-se também que a extração é rápida, pois em 1 minutos de contato tem-se 

22,7 % de extração, mas ela não aumenta consideravelmente, como o observado para tempos 

maiores que 25 minutos, pois de 1 a 25 minutos tem-se um aumento de apenas 5,03 no 

percentual de extração, enquanto que de 25 a 30 minutos observamos um aumento de 8,22 

nesse percentual. 

Para a possibilidade de utilizar o mesmo sistema microemulsionado em mais de uma 

extração, observou-se uma diminuição de 29,32 no percentual de extração da primeira e a 

terceira etapas, mas ao se comparar a primeira e segunda extrações tem-se uma redução de 8,5 

no percentual de extração. Logo na reutilização de sistemas microemulsionados sem a 

remoção da parafina extraída em etapas anteriores desfavorece a extração, mas a otimização 
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da reutilização dos sistemas pode ser uma opção para viabilizar economicamente a remoção 

de parafina de cascalho.   

O melhor percentual de extração foi observado quando se utilizou o sistema com 

agitação, fornecendo percentual de remoção de 87,04 %, com um cascalho tratado com uma 

fração de parafina de 0,551 %. Comparando esse resultado com a norma americana, que 

especifica que a quantidade de fluido aderido ao cascalho não pode ultrapassar 6,9 %. 

Utilizando o percentual de parafina empregado nos fluidos de perfuração não aquosos, chega-

se a conclusão que o teor de parafina no cascalho não pode ser superior a 3,93 %. Conclui-se 

que a quantidade de parafina no cascalho tratado com o sistema microemulsionado, com 

agitação, está bem abaixo do estabelecido pelo órgão americano (US EPA). 

Esse estudo mostrou a eficiência de sistemas microemulsionados na extração de 

parafina de cascalhos de perfuração e constitui-se em uma alternativa viável para esse 

tratamento. 
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