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RESUMO 

A perfuração de poços de petróleo gera diversos resíduos entre os quais estão 

os cascalhos e fluidos de perfuração. A administração desses resíduos tem sido um 

problema para a indústria de petróleo e gás por causa da quantidade gerada e seus 

contaminantes, que podem ser orgânicos e inorgânicos. Este artigo apresenta 

estudos iniciais de caracterização térmica e mineralógica dos cascalhos de 

perfuração de poços de petróleo e gás do Norte Capixaba com o objetivo de 

reutilizá-los como matéria-prima em materiais de construção. Foram realizadas 

caracterizações física, térmica e mineralógica por meio dos ensaios de 

granulometria, termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial e difração de 

raios X. Os resultados indicam que existem potenciais de substituição de matérias 

primas naturais por cascalhos de perfuração na produção de materiais de 

construção civil. 

Palavras-chave: cascalho de perfuração, materiais de construção, análises 

térmicas, caracterização mineralógica. 

1 INTRODUÇÃO 

A perfuração de poços de petróleo gera diversos resíduos entre os quais estão 

os cascalhos e fluidos de perfuração. Cascalhos de perfuração são misturas de 
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pequenos fragmentos de rochas impregnados com o fluido usado para lubrificar, 

resfriar a broca durante a perfuração e carrear os cascalhos à superfície (1). 

A presença e a concentração de contaminantes no cascalho dependem do 

fluido utilizado, da formação geológica perfurada, da fase do poço e da água 

utilizada na preparação dos fluidos (2). 

Os resíduos de perfuração de poços de petróleo, quando dispostos 

inadequadamente, poluem o solo, deterioram a paisagem urbana e constituem um 

passivo ambiental, caso sejam destinados a aterros sem tratamento prévio. 

A quantidade de resíduos de perfuração de poços de petróleo gera impactos 

negativos significativos. O destino desses resíduos, normalmente é a disposição em 

aterros industriais licenciados pelo órgão ambiental, que gera um alto custo para a 

companhia geradora, sem resolver o problema definitivamente. Entretanto, existem 

indicações de soluções menos onerosas e de altos impactos sociais e tecnológicos 

positivos que podem beneficiar tanto as empresas geradoras desse resíduo, quanto 

à sociedade em geral e o meio ambiente. 

O desenvolvimento de tecnologias para reciclagem de resíduos 

ambientalmente eficientes e seguras que resultem em produtos com o desempenho 

técnico adequado e que sejam economicamente competitivas nos diferentes 

mercados é um desafio técnico importante (3). 

Devido à variabilidade das características dos resíduos gerados na perfuração 

de poços de petróleo faz-se necessário um estudo particular do campo gerador, 

visando também um aproveitamento eficaz. (4). A caracterização de resíduos revela-

se como uma importante contribuição para a indicação das possibilidades de reuso 

destes como materiais de construção civil. 

O comportamento dos materiais é basicamente condicionado pelas suas 

propriedades intrínsecas, as quais são medidas da resposta a solicitações 

exteriores. Podem-se distinguir-se fundamentalmente três categorias das 

propriedades: as mecânicas, as físicas e as químicas. A seleção de um material ou 

produto com vista a determinada utilização e o controle de qualidade de materiais ou 

produtos, têm inevitavelmente que ser feitos na base de critérios científicos, ou seja, 

no conhecimento das propriedades que os caracterizam (5). 
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A importância do presente estudo se dá pela ideia de que a utilização dos 

resíduos da perfuração em materiais de construção não é apenas uma nova ou 

rentável saída para reutilização desses, mas também uma ótima redução do impacto 

dos resíduos gerados durante o processo (6). 

O objetivo desse estudo é caracterizar uma amostra de cascalhos de 

perfuração visando a substituição de parte da matéria-prima utilizada em materiais 

de construção por cascalhos. Nesta etapa piloto foram caracterizados os cascalhos 

de primeira fase da perfuração de um poço não identificado do Norte Capixaba. O 

estudo termoanalítico do cascalho de perfuração foi realizado por calorimetria 

exploratória diferencial (DSC), termogravimetria (TG) e termogravimetria derivada 

(DTG); e a identificação dos minerais por difração de raios X. Os ensaios e análises 

para caracterização serão descritos no item 2 – Materiais e Métodos. 

2 MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Cascalhos de perfuração 

A amostra foi coletada da primeira fase de um poço de petróleo e gás terrestre 

não identificado do Norte Capixaba. O fluido utilizado na perfuração era base água, 

composto provavelmente por argila (bentonita), água salgada e alcalinizante. 

O cascalho foi acondicionado em bombonas plásticas e transportado ao 

Laboratório de Materiais de Construção, LEMAC, da Universidade Federal do 

Espírito Santo. Após homogeneização, foi seco em estufa com circulação de ar 

durante 24 horas a 105°C. Depois de arrefecido em temperatura ambiente foi 

destorroado manualmente, quarteado, acondicionado em sacos plásticos nas 

quantidades necessárias e identificados para cada uma das análises. 

2.1.1 Determinação da composição granulométrica 

A determinação da composição granulométrica dos cascalhos de perfuração 

seguiu o método descrito pela norma NBR NM 248 (7). 

Após o peneiramento mecânico e manual, o material passante na abertura de 

malha 149 µm foi separado e analisado em um granulômetro à laser da Sympatech 

no LEMAC. 

2.1.2 Termogravimetria 

A Termogravimetria (TG) é uma técnica de análise térmica em que a variação 

de massa da amostra (perda ou ganho de massa) é determinada como uma função 
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da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é submetida a uma programação 

controlada de temperatura (8). As análises de TG são úteis para indicar as faixas de 

temperaturas onde ocorrem as perdas de massas e temperaturas em que ocorrem 

transformações endotérmicas e exotérmicas. 

A Termogravimetria Derivada (DTG) é a técnica que fornece a derivada 

primeira da curva termogravimétrica, em função do tempo ou da temperatura (8). 

Segundo Matos (8) as curvas de DTG podem fornecer a impressão digital de 

materiais, cálculo de variação de massa em reações sobrepostas, análise 

quantitativa por medida da altura do pico e distinção entre eventos térmicos quando 

comparada com a curva DTA (análise térmica diferencial). Contudo o objetivo 

principal do uso dessa técnica neste estudo foi analisar a decomposição térmica ou 

pirólise dos materiais orgânicos.  

As curvas TG/DTG foram obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 1000 °C, 

utilizando termobalança modelo TGA 50 da marca Shimadzu, sob atmosfera 

dinâmica de ar (50 mL min-1), razão de aquecimento de 20°C.min-1, utilizando 

cadinho de platina contendo massa de amostra em torno de 179 mg. A calibração do 

instrumento foi verificada antes dos ensaios e empregando-se um padrão de oxalato 

de cálcio monoidratado. O padrão utilizado foi o óxido de alumínio (Al2O3) calcinado. 

Uma curva de calibração denominada branco também foi realizada para subtração 

de possíveis ruídos do aparelho. Os resultados foram tratados no software TA 60. 

As análises térmicas (TG e DSC) foram realizadas no Laboratório de Materiais 

Carbonosos do departamento de Física da UFES. 

2.1.3 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) com fluxo de calor 

Essa é a técnica na qual se mede a diferença de energia fornecida à 

substância e um material referência, em função da temperatura enquanto a 

substância e o material são submetidos a uma programação controlada de 

temperatura. 

As curvas DSC foram obtidas na faixa de temperatura entre 25 e 550 °C, em 

célula calorimétrica modelo DSC 50 da marca Shimadzu, sob atmosfera dinâmica de 

nitrogênio (50 mL min-1), razão de aquecimento de 10 °C min-1 e utilizando cápsulas 

de alumínio parcialmente fechadas contendo aproximadamente 2 mg de amostra. 
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A célula DSC foi calibrada antes dos ensaios no eixo de temperatura, utilizando 

padrões de índio (Tfusão = 156,6 °C) e zinco (Tfusão = 419,5 °C) metálicos com pureza 

de 99,99%. Para o fluxo de calor empregou-se o Hfusão do índio metálico (28,7 J g-

1). As curvas DSC foram obtidas em atmosfera de nitrogênio devido à sensibilidade 

do sensor calorimétrico a atmosfera oxidante. 

2.1.4 Difração de raios X 

A técnica de difração de raios X permite a identificação dos minerais e dos 

demais argilo-minerais associados. O cascalho de perfuração foi moído e passado 

na peneira # 325 (44µm). 

A análise foi realizada no Laboratório de Difração de Raios-X do Laboratório de 

Mecânica das Rochas da Divisão de Solos de FURNAS (LABS.C - DCT.C), em um 

difratômetro marca Siemens, modelo D5000. A amostra foi analisada sob voltagem 

40KV e amperagem de 30mA, em sistema /2 , com velocidade de varredura de 

0,05º/seg, de 3º a 70º 2 . A fonte de energia é um filamento de tungstênio (catodo) e 

o tubo de raios-X é de cobre (anodo), cujos comprimentos de onda ( ) são: K  

1,5418 Å e K 1 1,3922 Å. As interpretações foram realizadas em computador, 

acoplado ao difratômetro, utilizando-se software para captura de dados Diffrac Plus 

versão 2,3 de 2009 para interpretação de dados, Software EVA, versão 2009, com 

banco de dados de 2009 do International Centre for Diffraction Data (ICDD). 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A distribuição granulométrica do cascalho de perfuração, vista na figura 1, é 

semelhante à uma areia média com dimensão máxima característica de 1,2 mm e 

módulo de finura de 1,65. 
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Figura 1 – Curva de distribuição granulométrica do cascalho de perfuração via peneiramento 

O teor de material passante na peneira #100 foi de 13%. Essa porção passante 

foi analisada por difração à laser e observou se que 4% da amostra integral contém 

silte como demonstrada a figura 2. Frações de argila (< 2 µm) não foram detectadas. 

Então, os ensaios para determinação do índice de plasticidade e determinação de 

argilo-minerais não foram realizados. Pires (9) e Medeiros (10) encontraram cascalhos 

de perfuração com menor fração de areia e maior de silte e argila. 

A indicação do uso desse tipo de cascalho em materiais cerâmicos serve então 

para correção de matérias-prima pouco arenosa a fim de evitar retrações por 

secagem. 

Curva granulométrica – difração à laser 

 

Figura 2– Curva de distribuição granulométrica obtido via difração à laser da fração 
passante na peneira #100. 
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A curva da TG (figura 3) indica uma perda de massa de apenas 4% que pode 

ser justificada por perda de água e voláteis da fração orgânica. Para confirmação foi 

realizada uma análise elementar que indicou presença de carbono (<1%). Para 

produção de materiais cerâmicos a presença de orgânicos nessa porção não altera 

a matriz. 

O DSC (figura 4) indica a perda de água no primeiro pico endotermérmico largo 

e o segundo pico endotérmico agudo significa que o quartzo passou do seu estado 

cristalino alfa para beta aos 573°C. 

A heterogenidade desses resultados comparados com estudos feitos (9,10,11) 

demonstra que existe a necessidade da elaboração de um roteiro para facilitar a 

caracterização dos cascalhos de perfuração e seu posterior uso. 

  

Figura 3- Curva Termogravimétrica Figura 4- Calorimetria exploratória 

diferencial 

O difratograma apresentado na figura 5 demonstra que foram encontrados 

os minerais: o quartzo, caulinita e mica (moscovita). E também a albita e o 

microclínio do grupo dos feldspatos e a pargasita potássica que é um anfibólio 

(silicatos em cadeia). A pargasita pode ocorrer em calcários metarmóficos. Em 

matrizes cerâmicas o percentual em massa indicado de quartzo é 15% a 30%. 
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Figura 5- Difração de raios X 

4 CONCLUSÕES 

Pode se a partir dos ensaios de caracterização do cascalho de perfuração, 

identificar que quanto à granulometria a amostra se compara a uma areia média com 

dimensão máxima característica de 1,2 mm e módulo de finura de 1,65. Não contém 

quantidade significativa de materiais orgânicos. Tem como principais minerais o 

quartzo, feldspato, mica e caulinita. 

A heterogeneidade do material sugere que anteriores ao uso sejam realizadas 

caracterizações como estas para melhor aproveitamento do material. 

As indicações de uso desse tipo de cascalho são para correção de matérias-

prima pouco arenosas a fim de se evitar a retração em materiais cerâmicos e uso 

em materiais cimentícios como substituto parcial da areia natural. 

CP 1

00-058-2035 (I) - Muscovite-2M1 - KAl2(Si,Al)4O10(OH)2

00-047-1799 (I) - Pargasite, potassian - (Na,K)Ca2(Mg,Fe)4Al(Si6Al2)O23

01-078-2110 (*) - Kaolinite - Al4(OH)8(Si4O10)

01-084-1455 (*) - Microcline - (K.95Na.05)AlSi3O8

01-071-1150 (*) - Albite, syn - Na(AlSi3O8)

01-079-1910 (*) - Quartz, syn - SiO2

CP 1 - File: CP 1.raw - Step: 0.050 ° - Step time: 1. s
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THERMAL AND MINERALOGICAL CHARACTERIZATION OF DRILL 

CUTTINGS FROM NORTH CAPIXABA. INITIAL STUDIES. 

ABSTRACT 

The drilling of oil wells generates various wastes among which are the cuttings 

and drilling fluids. The management of these wastes have been a problem for the oil 

and gas industry because of the amount generated and its contaminants, which can 

be organic and inorganic. This paper presents initial studies of thermal and 

mineralogical characterization of the drill cuttings from oil wells and gas in Southeast 

Brazilian, state of Espírito Santo with aim of reuse them as raw material in building 

materials. Characterizations were performed physical, thermal and mineralogical by 

particle size distribution, thermogravimetric analysis, differential scanning calorimetry 

and X-ray diffraction. The results indicate that there are potential replacements of 

natural raw materials or drill cuttings in the production of building materials. 

 

 

 

Key-words: drill cuttings, building materials, thermal analysis, mineralogical 

characterization. 
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