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RESUMO 

Com a maturidade da produção dos campos de petróleo, a água de formação tem se 
tornado um dos maiores problemas para a Indústria. Essa água está associada aos 
reservatórios de petróleo e geralmente é produzida agregada ao fluido de interesse. 
A partir desse momento é chamada pela indústria do petróleo de água produzida. 
Seja por questões ambientais, ou por potenciais danos operacionais, a água 
produzida deve ser gerenciada de tal forma a prevenir ou mitigar esses impactos, 
uma vez que seus volumes se elevam com o passar da vida útil dos campos. O 
gerenciamento da água produzida é realizado através de técnicas e tecnologias que 
visam sua caracterização, separação, tratamento e descarte, além da tentativa de 
impedir sua produção. As características da água produzida podem variar de acordo 
com o seu reservatório de origem e as técnicas de recuperação empregadas. Já o 
potencial de impacto desta água está relacionado a estas características e ao local 
de destino. Consequentemente, surge a necessidade de técnicas e tecnologias para 
a caracterização e o tratamento voltado ao destino escolhido para a água produzida. 
A demanda por novas técnicas e tecnologias é constante no setor de petróleo e gás, 
pois mesmo com todas as soluções adotadas, ainda existem desafios a serem 
vencidos. No caso do gerenciamento da água produzida, não é diferente. Esse é um 
dos fatores que fazem com que a Indústria esteja em constante busca por 
inovações. Adicionalmente, as leis e regras impostas através dos instrumentos 
normativos da Agência Reguladora e dos órgãos ambientais contribuem diretamente 
para a busca da qualidade operacional e ambiental. Essa qualidade pode ser 
entendida como eficiência ou otimização, que contribui para a continuidade das 
operações e da atividade, de forma econômica e ambientalmente sustentável. 
Conforme esse entendimento, o processo decisório quanto à gestão na produção, 
na movimentação e na destinação final da água produzida deve ser baseado em 
uma série de fatores técnicos, econômicos, ambientais e regulatórios. Diante disto, 
no que diz respeito a estes aspectos, o presente trabalho apresenta um modelo 
simplificado para a gestão da água produzida e movimentada nos campos onshore 
de petróleo e gás natural do Brasil. A partir deste modelo, são realizadas 
considerações e recomendações acerca do gerenciamento da água produzida, o 
processo de empreendedorismo e inovação tecnológica, a regulação ambiental e 
específica e a sustentabilidade da produção de petróleo e gás natural em campos 
onshore, inclusive os de acumulação marginal. 
 
Palavras-chave: Água Produzida. Gerenciamento. Produção de Petróleo. 
Desenvolvimento de tecnologias. 
 
  



ABSTRACT 
 
With the maturity of the production of the oil fields, training of water has become a 
major problem for the industry. This water is associated with the oil reservoir and is 
generally produced aggregate to the fluid of interest. From that moment it is called by 
the produced water oil industry. Whether for environmental issues, or potential 
operational damage, the water produced must be managed in such a way to prevent 
or mitigate these impacts, since its volumes rise over the life of the fields. The 
management of the water produced is carried out by techniques and technologies 
aimed at the characterization, separation, treatment and disposal, in addition to 
attempt to prevent its production. The characteristics of the produced water can vary 
according to its source tank and recovery techniques employed. But the potential 
impact of this water is related to these characteristics and destination. Consequently, 
the need arises to techniques and technologies for the characterization and 
treatment aimed at the chosen destination for the water produced. The demand for 
new techniques and technologies is constant in the oil and gas industry, because 
even with all the solutions adopted, there are still challenges to be overcome. In the 
case of management of produced water, is no different. This is one of the factors that 
cause the industry is in constant search for innovation. In addition, the laws and rules 
imposed by the legal instruments of the Regulatory Agency and the environmental 
agencies contribute directly to the pursuit of operational and environmental quality. 
This quality can be understood as efficiency and optimization, which contributes to 
the continuity of operations and activities, economic and environmentally sustainable 
manner. According to this understanding, the decision-making process regarding the 
management in the production, handling and disposal of produced water should be 
based on a number of technical, economic, environmental and regulatory. In view of 
this, with regard aa these aspects, this paper presents a simplified model for the 
management of water produced and busy in onshore fields of oil and natural gas in 
Brazil. From this model, considerations and recommendations on the management of 
water are carried out produced the entrepreneurial and technological innovation, 
environmental and specific regulation and the sustainability of oil and natural gas 
production in onshore fields, including the marginal accumulation. 
 
 
Keywords: Produced Water. Management. Oil Production. Development of 
technologies. 
  



LISTA DE FIGURAS 
 
Figura 1 - Ilustração de um reservatório de hidrocarbonetos 17 

Figura 2 - Tipos de armadilha estrutural na formação dos reservatórios 18 

Figura 3 – Água produzida – Fase livre e emulsionada 19 

Figura 4 – Amostras de petróleo bruto e água produzida (bruta e tratada) 19 

Figura 5 – Avanço da produção de petróleo e a produção de água 21 

Figura 6 – Bacias Sedimentares Brasileiras 22 

Figura 7 – Multidisciplinaridade na Geologia de Desenvolvimento de Petróleo 38 

Figura 8 – Representação da subsuperfície através da interpretação de dados 

sísmicos 40 

Figura 9 – Microscopia de um arenito contendo óleo e água 41 

Figura 10 – Diferentes origens da água num campo de produção de petróleo e/ou 

gás natural 42 

Figura 11 – Principais constituintes encontrados na água de formação 44 

Figura 12 – Distribuição de Sólidos Totais Dissolvidos na água produzida nas bacias 

dos EUA. 46 

Figura 13 - Diagrama de Piper para as amostras de água produzida (Construído 

através do programa Qualigraf) 47 

Figura 14 – Adição de substâncias para o processamento primário do petróleo bruto

 50 

Figura 15 – Opções de destino da água produzida em campos de petróleo e gás 

natural 52 

Figura 16 – Índice de Competitividade do Brasil 56 

Figura 18 – Sal incrustado em penas de aves. 65 

Figura 19 – Principais componentes x Problemas operacionais 66 

Figura 20 – Esquema da produção e gerenciamento de fluidos num campo 67 

Figura 21 – Caminho da água produzida e seu gerenciamento 72 

Figura 22 – Sinalização dos principais desafios no gerenciamento da água produzida

 75 

Figura 23 – Ferramenta AICD Halliburton 77 

Figura 24 – Ferramenta AICD Halliburton (2) 78 

Figura 25 – SUBSIS instalado no campo Troll Pilot, Mar do Norte 79 

Figura 26 – Separador trifásico horizontal da empresa Free Oil 80 

Figura 27 – Esquema de um Free Water Knock Out – FWKO 81 

Figura 28 – Skid de Tratamento para Água Produzida 86 

Figura 29 - Esquema conceitual da proposta da Geo Innova para produção de óleo e 

descarte de água simultaneamente 89 

Figura 30 – Relação de Startups do Grupo PCM2 92 

Figura 31 – Logo da empresa Free Oil Serviços e Tecnologias Ltda. 93 

Figura 32 – Imagem dos Tratadores de Óleo Móvel que foram desenvolvidos pela 

empresa 93 

Figura 33 – Logo da empresa Geo Innova Consultoria e Participações 94 

Figura 34 – Ferramenta de Completação Inteligente 94 



Figura 35 – Ferramenta de Logging (Hydrolog) 94 

Figura 36 – Logomarca da empresa Applied.Bio Pesquisa e Serviços em 

Biotecnologia Ltda. 95 

Figura 37 – Placa de teste de tinta anti-craca 95 

Figura 38 – Logomarca da empresa Deep.bbl Pesquisa, Tecnologia e Serviços Ltda.

 96 

Figura 39 – Logomarca da Empresa Inn Flow, Pesquisa, Tecnologia e Serviços Ltda.

 96 

Figura 40 – Equipamento utilizado pela Inn Flow 97 

Figura 41 – Logomarca do Instituto C3i 97 

Figura 41 – Contribuição da Regulação para a mitigação de impactos no Setor 110 

Figura 42 – Modelo de Árvore Decisória para a Origem da Água 117 

Figura 43 – Modelo de Árvore Decisória para o Destino da Água 118 

Figura 44 – Pontuação atribuída para as variáveis do modelo 121 

Figura 45 – Modelo decisório ilustrado para a Origem da Água Produzida 122 

Figura 46 – Modelo decisório ilustrado para os Destinos da Água Produzida 123 

 
  



LISTA DE FOTOGRAFIAS 
 
Fotografia 1 – Imagem de incrustação em tubulação de um poço onshore 68 

Fotografia 2 – Enduro-Tech Solid Chemicals (EES) 76 

Fotografia 3 – Casca de Nozes moída para preenchimento de Filtros 85 

 
  



LISTA DE GRÁFICOS 
 

Gráfico 1 – Produção típica de um campo ao longo do tempo. 20 

Gráfico 2 – Produção média diária de petróleo, gás natural e água no Brasil, entre 

2000 e setembro de 2015. 21 

Gráfico 3 – Volumes de Petróleo, Gás e Água nos anos de 2010 e 2014, no Brasil 29 

Gráfico 4 – Volumes de Petróleo, Gás e Água nos anos de 2007 e 2012, nos EUA 29 

Gráfico 5 – Perfil de Competitividade do Brasil em Relação à América Latina e 

Caribe 57 

Gráfico 6 – Parâmetros de atenção para a injeção ou reinjeção da água produzida 58 

Gráfico 7 – Parâmetros de atenção para o descarte no mar 58 

Gráfico 8 – Parâmetros de atenção para o reaproveitamento da água produzida para 

irrigação 59 

Gráfico 9 – Percentual de utilização das práticas de destinação da água produzida 

em 2007 e 2012. 60 

 
  



LISTA DE QUADROS 
 
Quadro 1 – Estratégias metodológicas adotadas 34 

Quadro 2 – Relação das principais bibliografias consultadas 36 

Quadro 3 – Relação de potenciais aspectos e impactos da água produzida 61 

Quadro 4 – Indicadores ambientais e operacionais da água produzida 62 

Quadro 5 – Atribuição da pontuação para o modelo decisório proposto 126 

 
  



LISTA DE TABELAS 
 
Tabela 1 – Razão Água x Petróleo produzidos no Brasil e no EUA 28 

Tabela 2 – Comparativo entre os principais íons presentes em diferentes tipos de 

água 44 

Tabela 3 - Comparativo das características da água do mar com a água produzida 

em alguns campos 45 

Tabela 4 – Comparação das concentrações de metais em água produzida e água do 

mar 48 

Tabela 5 - Parâmetros de análise na Água Produzida 51 

Tabela 6 – Instrumentos regulatórios acerca dos padrões de descarte da água 

produzida 100 

Tabela 7 – Classificação das águas 103 

Tabela 8 – Regulamentação de padrões de óleo em água para descarte no mar. 105 

Tabela 9 – Modelo de envio de informações – Planilha 3 do Anexo I da Portaria ANP 

nº 100/2000 115 

Tabela 10 – Origem e destino da água em campos de petróleo no Brasil 116 

Tabela 11 – Origem e destino da água produzida em campos de petróleo no Brasil

 117 

Tabela 12 – Variáveis definidas para análise das opções gerenciais 118 

Tabela 13 – Variáveis e as suas respectivas questões do modelo proposto 119 

Tabela 14 – Premissas para a atribuição de valores para as variáveis das opções 

gerenciais Erro! Indicador não definido. 

Tabela 15 – Relação de campos analisados em bacias terrestres 129 

Tabela 16 – Campos adicionais à análise 129 

Tabela 17 – Simulação de alguns campos onshore, conforme modelo proposto. 130 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 
 

ABPIP Associação Brasileira dos Produtores Independentes de Petróleo 

                          e Gás Natural 

ANP                  Agência Nacional do Petróleo, Gás e Biocombustíveis 

APPOM Associação das Empresas de Petróleo e Gás Natural Extraídos de 

                          Campos Marginais do Brasil 

bbl Barris de Petróleo 

boe Barris de Óleo Equivalente 

BSW Basic Sediments and Water – especificação técnica atribuída para 

                          algumas impurezas no óleo cru 

E&P Exploração e Produção 

EUA Estados Unidos da América 

FAPESB Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 

GWPC Ground Water Protection Council (Conselho de Proteção das Águas 

 Subterrâneas) 

g/L Gramas por Litro 

H Hidrogênio 

H2S Sulfeto de Hidrogênio ou gás sulfídrico (Sauer Gas) 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

                         Renováveis 

ICMBio Instituto Chico Mendes para Conservação da Biodiversidade 

IGEO-UFBA Instituto de Geociências – Universidade Federal da Bahia 

IMA Instituto do Meio Ambiente 

INEMA Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos 

INMETRO Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial 

LGN Líquido de Gás Natural 

Mm³ Milhões de metros cúbicos 

m³ Metros cúbicos 

MMA Ministério do Meio Ambiente 

MME Ministério de Minas e Energia 

O2 Oxigênio 

OD Oxigênio Dissolvido 

Offshore Ambiente marítimo 

ONIP Organização Nacional da Indústria do Petróleo 

Onshore Ambiente terrestre 

PCM2 Grupo de Pesquisa Aplicada Multidisciplinar e Desenvolvimento 
Tecnológico para Produção de Petróleo e Gás em Bacias Maduras e 
Áreas Marginais – CNPq 

P&D e I Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação 

PNMA Política Nacional de Meio Ambiente 

SEBRAE Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas 



SEMA Secretaria Estadual do Meio Ambiente 

SISNAMA Sistema Nacional do Meio Ambiente 

STD Sólidos Totais Dissolvidos 

TOG Teor de Óleos e Graxas 

UFBA Universidade Federal da Bahia 

UFRJ Universidade Federal do Rio de Janeiro 

UO-BA Unidade Operacional da Petrobras - Bahia (Antiga Unidade de  

                         Negócios de Exploração e Produção da Petrobras - Bahia) 

UO-SEAL Unidade Operacional da Petrobras - Sergipe e Alagoas (Antiga  

                         Unidade de Negócios de Exploração e Produção de Sergipe e  

                         Alagoas da Petrobras)  



SUMÁRIO 
 

Capítulo 1 – Considerações Iniciais 

1. INTRODUÇÃO 17 

2. OBJETIVOS 27 

3. JUSTIFICATIVAS 28 

Capítulo 2 – Aspectos Metodológicos 

4. METODOLOGIA 32 

5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 36 

Capítulo 3 – Produção e Movimentação da Água em Campos Onshore de Petróleo e 
Gás Natural 

6. ÁGUA PRODUZIDA 40 

6.1. ORIGEM 40 

6.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA PRODUZIDA 43 

6.2.1. Sais e Sólidos Totais Dissolvidos 44 

6.2.2. Óleos e Graxas 47 

6.2.3. Metais 47 

6.2.4. Bactérias Redutoras de Sulfato 48 

6.2.5. Outras particularidades 50 

6.3. DESTINAÇÃO 52 

6.3.1. Relevância da característica da água produzida de acordo com o 

local de descarte. 54 

6.3.2. Índice de Competitividade Global – Fórum Econômico Mundial. 55 

6.4. IMPACTOS DA ÁGUA PRODUZIDA 61 

6.4.1. Impactos ao Meio Ambiente 63 

6.4.2. Impactos Operacionais 65 

7. MULTIDISCIPLINARIDADE NO GERENCIAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA 71 

Capítulo 4 – Desafios e Soluções no Gerenciamento 

8. DESAFIOS E SOLUÇÕES 75 

9. EMPREENDEDORISMO: STARTUPS E SPINOFFS DE UNIVERSIDADES 90 

9.1. FREE OIL 93 

9.2. GEO INNOVA 93 

9.3. APPLIED.BIO 95 

9.4. DEEP.BBL 95 

9.5. INN FLOW 96 



9.6. CAPITAL INTELECTUAL INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA 

E DESENVOLVIMENTO –  C3I      97 

Capítulo 5 – Considerações Regulatórias 

10. ARCABOUÇO REGULATÓRIO 99 

10.1. REGULAÇÃO AMBIENTAL 99 

10.2. REGULAÇÃO ESPECÍFICA 107 

Capítulo 6 – Resultados 

11. MODELO DE GERENCIAMENTO DA ÁGUA EM CAMPOS ONSHORE DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 112 

11.1. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO MODELO 113 

11.1.1. Identificação das opções gerenciais 114 

11.1.2. Definição das variáveis 117 

11.1.3. Atribuição de valores 119 

11.2. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 129 

12. CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 132 

REFERÊNCIAS 136 

ANEXO A – INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM E O DESTINO DA ÁGUA 

PRODUZIDA EM ALGUNS CAMPOS ONSHORE DO BRASIL (ANP, 2016) 149 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

 

Considerações Iniciais 

Introdução, Objetivos e Justificativas 
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1. INTRODUÇÃO 

A origem do petróleo é explicada por Tissot, apud Vieira (2011), relacionando fatores 

geológicos (sedimentação, tipos de rochas, etc.) e biológicos (matéria orgânica), 

além de fisicoquímicos (pressão, temperatura, tempo etc.) que contribuem com o 

processo de formação dos hidrocarbonetos. Segundo Hunt (1996), o petróleo é 

formado em rochas geradoras, ricas em matéria orgânica e com características de 

granulação muito fina, impedindo processos de oxidação (circulação da água no 

interior da rocha). Após sua formação, os hidrocarbonetos passam por um processo 

de migração (Figura 1) que pode ser dividido em duas fases:  

 

 

Figura 1 - Ilustração de um reservatório de hidrocarbonetos 

Fonte: Adaptado de PRESS et al., 2006.  

 

a) Migração Primária: Devido à compressão das rochas matrizes, gerando pressão e 

temperatura suficientes, ocorre a migração do gás e do petróleo para rochas 

porosas e permeáveis adjacentes. Essas rochas adjacentes também eram de 

origem sedimentar e depositaram-se em um meio marinho e/ou lacustre, tendo seus 

poros preenchidos de água de variados graus de salinidade;  

 

b) Segunda Migração: Segregação através da água, até o encontro de uma rocha 

selante ou “trapa”, onde o movimento é interrompido em função das rochas 

capeadoras.  
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Milani (2000) explica que as rochas-geradoras são o elemento fundamental para a 

ocorrência do petróleo em quantidades significativas numa bacia sedimentar. São 

rochas ricas de matéria orgânica, acumulada quando da sua deposição, e por isso, 

quando submetidas a adequadas temperaturas e pressões, geram o petróleo em 

subsuperfície. As rochas-reservatório, segundo o mesmo autor, são rochas porosas 

(granulometria fração areia a seixo) portadoras do espaço onde o petróleo é 

armazenado e que serve como rota de migração para os fluidos.  

 

Já as rochas selantes ou capeadoras, são as responsáveis pela acumulação do 

petróleo. Segundo Milani (2000), são rochas normalmente de granulometria fina 

(folhelhos, siltitos, calcilutitos) ou qualquer rocha de baixa permeabilidade, cuja 

transmissibilidade a fluidos seja inferior à dos reservatórios a elas relacionados em 

várias ordens de grandeza (e.g. evaporitos diversos, rochas ígneas intrusivas). O 

autor explica ainda que eventualmente, mudanças faciológicas ou diagenéticas 

dentro da própria rocha-reservatório, ou mesmo elementos estruturais tais como 

falhamentos, poderão servir de selo para o petróleo, como o exemplo da figura 2 

abaixo. 

 

 

Figura 2 - Tipos de armadilha estrutural na formação dos reservatórios 

Fonte: Adaptado de GUILLEMOT, 1971.  

 

Segundo Cavaco e Barros (2005), uma vez armazenado devido ao capeamento, o 

petróleo permanece em contato com a linha d’água do aquífero. Já os 
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hidrocarbonetos gasosos, podem estar dissolvidos no petróleo ou em camadas 

independentes entre o óleo e a rocha selante, como ilustrado na figura acima.  

 

Sendo assim, é possível resumir que o petróleo localiza-se entre a fase de água de 

formação e a de gás natural (em diferentes proporções, dependendo do 

reservatório). A partir da fundamentação sobre a origem do petróleo, é possível 

explicar a origem da água de formação. A origem desta está diretamente ligada à 

formação das bacias sedimentares, assim como a origem do petróleo, fazendo-se 

presente nas formações. Por conta disto, é comum a produção agregada da água de 

formação quando o óleo é extraído do poço. A água produzida pode ser encontrada 

em diferentes fases – livre ou emulsionada no óleo, conforme demonstrado nas 

figuras abaixo. 

 

 

Figura 3 – Água produzida – Fase livre e emulsionada 

Fonte: GALLAGHER, 2014. 

 

 
Figura 4 – Amostras de petróleo bruto e água produzida (bruta e tratada) 

Fonte: Material coletado pelo autor em visitas de campo 
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À medida que a produção avança (tornando-se madura), o volume produzido de óleo 

passa a ser declinante e o de água, crescente, conforme ilustrado no gráfico 1 

abaixo.  

 

Gráfico 1 – Produção típica de um campo ao longo do tempo. 

 

Fonte: Modificado de NATURE TECHNOLOGY SOLUTION, 2010. 

 

Assim, campos de petróleo que se apresentam em estágio avançado de maturidade 

produzem essencialmente água por conta do processo de explotação do petróleo 

(Figura 5). Como a maturidade é um estágio inevitável do ciclo de vida de um poço 

ou de um campo, a proporção do volume de água sobre o óleo em campos maduros 

pode superar 95%. Logicamente, o volume de água produzida num campo, ou poço, 

pode variar de acordo com as características do reservatório, bem como os métodos 

de elevação utilizados, além da sua maturidade. 
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Figura 5 – Avanço da produção de petróleo e a produção de água 

Fonte: BAARS, 2001. 

 

Numa bacia considerada madura, como a Bacia do Recôncavo (no estado da 

Bahia), para cada barril de óleo produzido, são produzidos mais de 8 barris de água 

(Vieira, 2011). Segundo os dados de produção da Agência Nacional do Petróleo, 

Gás e Biocombustíveis – ANP, a produção de água em campos de petróleo no Brasil 

superou a produção de hidrocarbonetos desde o final de 2003, como demonstra o 

Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 – Produção média diária de petróleo, gás natural e água no Brasil, entre 2000 e setembro 

de 2015. 

 

Fonte: Adaptado de ANP, 2015 - A. 
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Uma bacia madura pode ser definida como uma bacia sedimentar densamente 

conhecida onde, acredita-se, que a maior parte das descobertas convencionais já 

tenha ocorrido. Já um campo maduro consiste numa área produtora de petróleo e 

gás natural que já tenha ultrapassado seu pico de produção e 75% de sua reserva já 

tenha sido explotada. Quando se fala em uma acumulação marginal, entende-se que 

são áreas em bacias sedimentares contendo recursos em pequenos volumes 

recuperáveis (pequena acumulação). Uma área de acumulação marginal pode ser 

resultante de uma área em estágio avançado de produção (madura) ou de uma nova 

descoberta de pequenas proporções e economicidade limítrofe. (PCM2, 2014) 

 

A Bacia do Recôncavo exemplifica bem um caso de uma Bacia Madura, por conta 

do seu pioneirismo na produção de petróleo e gás no Brasil. Essa bacia é composta 

por diversos campos maduros e também de áreas com acumulações marginais. 

 

 

Figura 6 – Bacias Sedimentares Brasileiras 

Fonte: Adaptado de ANP, 2015 - A 
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Justificadamente, uma das principais preocupações em províncias petrolíferas 

maduras, concomitante à preocupação com a continuidade do funcionamento dos 

poços (receita), é o gerenciamento dessa água (custo). O petróleo e o gás são os 

produtos de valor comercial (ativo), enquanto a água é um resíduo da produção 

(passivo). Essa água pode causar consideráveis impactos ao meio ambiente ou à 

própria operação, se negligenciadas as técnicas de gerenciamento, que demanda 

conhecimento em diferentes áreas. 

 

Como dito, existe uma relação entre as características da água de formação com as 

características do reservatório (gênese de formação). Por isso, a composição dessa 

água pode variar, de reservatório para reservatório. Entretanto, os elementos 

geralmente encontrados, mesmo que em concentrações diferentes, são de 

conhecimento da Indústria. Essa composição original da água de formação já lhe 

concede um potencial degradador ao meio ambiente, caso entre em contato com 

solos ou corpos d’água, por exemplo, devido à presença elevada de sais, metais e 

compostos orgânicos principalmente. Depois de produzida, a água de formação 

pode adquirir característica diferente da água original, geralmente aumentando seu 

potencial degradador. Além dos componentes naturalmente encontrados, podem 

estar presentes elementos provenientes dos mecanismos de produção utilizados 

para elevar o petróleo do poço, ou para ajudar no processo de separação óleo-água, 

como polímeros, desemulsificantes, antiincrustantes, etc. 

 

Em Vieira (2011), os principais problemas associados à água produzida são 

explicados e relacionados a fatores como: (i) a composição química; (ii) o volume; 

(iii) as técnicas de tratamento; (iv) a destinação; e (v) aos custos. Individualmente, ou 

cumulados, estes fatores geram danos significativos às operações, às instalações e 

ao meio ambiente.  

 

Assim, os potenciais danos da água produzida podem ser separados em Danos 

Ambientais e Danos Operacionais e estão relacionados diretamente ao destino da 

água produzida. Se o destino for o descarte, os efeitos serão potencialmente 

danosos ao meio onde será descartada. Se o destino for a injeção em reservatórios, 

os efeitos serão potencialmente danosos ao reservatório e às instalações, podendo 

até comprometer as operações de produção de petróleo. Portanto, cada parâmetro 
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característico (ou elemento constituinte) da água produzida pode gerar um 

determinado efeito ao meio no qual ela será destinada. 

 

Segundo Vieira (2011) é comum a injeção de água nos reservatórios como forma de 

recuperação secundária do petróleo, uma vez que esta técnica contribui para elevar 

a pressão nos reservatórios, contribuindo para o escoamento do petróleo para o 

poço. Quando é realizada a injeção da água produzida no seu reservatório de 

origem, essa técnica é chamada de reinjeção. 

 

Nos Estados Unidos, segundo dados do relatório do Conselho de Proteção de 

Águas Subterrâneas (VEIL, 2015), em 2012, cerca de 93% da água produzida a 

partir de poços terrestres e cerca de 90% da água produzida a partir de todos os 

poços foi injetada no subsolo. No Brasil, a ANP detém essas informações, entretanto 

elas não são acessadas facilmente, pois não são publicadas junto ao Boletim de 

Produção Mensal. 

 

Neste mesmo contexto da injeção de água para recuperação secundária, existem 

outras origens para a água num campo de produção de petróleo e/ou gás. Ou seja, 

essa água pode ter sido produzida no próprio campo, pode ter sido recebida de 

outro campo ou pode ter sido oriunda de captação, que por sua vez, pode ser de 

superfície ou de subsuperfície. 

 

Toda essa complexidade por conta das diversas variáveis (econômicas, ambientais 

e regulatórias) deve ser levada em consideração para o gerenciamento da água num 

campo de petróleo. É grande o interesse das companhias de petróleo em estudos de 

desenvolvimento de técnicas e de tecnologias para o gerenciamento da água 

produzida. Como o petróleo e o gás são produtos desejáveis e de valor comercial, a 

água é considerada um resíduo da produção e é descartada ou reinjetada no 

reservatório como método de recuperação secundária dos hidrocarbonetos. Ou seja, 

a água produzida pode ser considerada um custo ou um insumo importante para 

viabilizar a manutenção da pressão do reservatório produtor. O desenvolvimento de 

soluções tem importantes desdobramentos na redução de custos operacionais e, 

consequentemente, no prolongamento da produção de hidrocarbonetos em um 

determinado poço ou campo. 
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Segundo Vieira (2011), o gerenciamento da água produzida é o conjunto de ações 

que visa solucionar os desafios regulatórios, ambientais e operacionais da produção 

de grandes volumes de água de formação durantes a extração de petróleo. Tais 

ações incluem técnicas de separação, análises (fisicoquímica e microbiológica), 

tratamento, transporte (escoamento) e descarte, além de serviços e emprego de 

equipamentos de apoio. 

 

A sequência da vida de uma bacia madura, o prolongamento da vida dos ativos e os 

desafios técnicos e ambientais, implicam em custos (investimentos) com seus riscos, 

mas com a realidade irreversível da luta intensa contra a curva de declínio: o cenário 

é de receitas progressivamente menores. Neste contexto está a ciência denominada 

“Geologia do Desenvolvimento”. A Geologia do Desenvolvimento é uma abordagem 

multidisciplinar cada vez mais requerida à medida que a maior parte do petróleo do 

mundo é oriunda de bacias maduras (LAUDON, 1996). 

 

O presente trabalho é um caso exemplar (textbook example) de tal abordagem, 

incluindo aspectos das engenharias de reservatório, poço, produção, química e 

mecânica; geologia de reservatório, perfilagem, geofísica, petrofísica; microbiologia; 

química de fluidos e de processos; etc. Prolongar a produção em bacias maduras 

significa direcionar o foco para reservatórios menores, desenvolver horizontes 

produtores outrora negligenciados, gerar atratividade fiscal para campos marginais, 

fomentar uma nova cadeia produtiva (incluindo startups) com foco em produtores 

independentes de pequeno e médio porte e capacitar universidades para parcerias 

em serviços estratégicos. Estando essa complexa estrutura funcionando, será 

possível identificar o significativo impacto socioeconômico nas áreas produtoras e 

regiões adjacentes. 

 

Este projeto compõe um conjunto de pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de 

Pesquisa Aplicada Multidisciplinar e Desenvolvimento Tecnológico para Produção de 

Petróleo e Gás em Bacias Maduras e Áreas Marginais (CNPq) – PCM2, aplicadas ao 

Segmento de Produção de Petróleo Onshore, principalmente, para o nicho de 

produtores pequenos e independentes em bacias maduras e áreas com 
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acumulações marginais, buscando sugerir soluções para os “gargalos”1 críticos no 

que diz respeito ao gerenciamento da água. 

 

Com base nas informações coletadas na revisão bibliográfica e nas entrevistas 

realizadas dos campos (geologia e geofísica de reservatório, engenharias de 

reservatório e produção, logística e infraestrutura disponível, e ambiente regulatório 

aplicável), será sugerido um modelo de gestão da água produzida em campos 

onshore de petróleo e gás natural do Brasil, que analisará as operações de 

produção e movimentação de água (origem e destino), definindo prioridades, do 

ponto de vista ambiental, para que seja traçado um perfil do gerenciamento 

realizado nos campos onshore do Brasil. O modelo será representado numa árvore 

de decisões fundamentada nos principais parâmetros disponíveis. O produto deste 

trabalho pode ser considerado como uma “Inovação”, já que atende ao critério de 

produto (“entregáveis”) com reconhecido valor de mercado, o qual fornece melhoria 

em tecnologia e em processo.  

 

Adicionalmente, serão apresentadas soluções desenvolvidas ao longo dos últimos 

anos, em fase de desenvolvimento, ou com potencial significativo de aplicabilidade, 

oriundas de empresas e/ou Universidades. É fato que, algumas dessas soluções são 

resultados das pesquisas e processos de desenvolvimento tecnológico realizados 

pelo Grupo PCM2, através de Startups de base tecnológica fundadas por membros 

do grupo. As startups serão descritas e discutidas em um capítulo dedicado ao 

processo de empreendedorismo como forma de geração de soluções para os 

crescentes desafios da Indústria no prolongamento da vida de ativos em bacias 

maduras. 

 

 

  

                                                           
1
 ”gargalos”: terminologia comumente utilizada pela indústria para desafios. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

O presente trabalho tem como objetivo geral apresentar um modelo de gestão da 

água em campos onshore de petróleo e gás natural no Brasil, considerando os 

aspectos técnicos, ambientais e regulatórios, através da criação de um modelo 

decisório com indicador de análise de operações de gerenciamento da água 

produzida. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

a) Descrever as etapas da gestão da água produzida, relacionando as 

atividades envolvidas com as técnicas e tecnologias existentes. 

b) Apresentar as principais características da água produzida e os seus 

aspectos ambientais e operacionais. 

c) Descrever as principais demandas técnicas e tecnológicas do gerenciamento 

da água produzida e algumas de suas potenciais soluções. 

d) Identificar os principais fatores desencadeadores e impulsionadores no 

processo de desenvolvimento de novas tecnologias. 

e) Propor um modelo decisório para gerenciamento da água produzida em 

operações de produção de petróleo e gás, com definição de um indicador da 

qualidade do gerenciamento. 
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3. JUSTIFICATIVAS 

O presente estudo se justifica pelo elevado volume de água produzida gerada em 

campos de petróleo. Soma-se a este fato, a perspectiva de acréscimo significativo 

dos volumes com o amadurecimento dos campos, ou poços. Os dados de produção 

de petróleo, gás e água no País demonstram os grandes volumes gerados, além da 

tendência de crescimento exponencial. Segundo o Banco de Dados de Exploração e 

Produção (BDEP) da ANP, considerando a produção onshore e offshore no Brasil, 

em junho de 2015 a produção média de água foi de pouco mais de 3.7 milhões de 

bbl/dia, enquanto que a produção de petróleo foi de aproximadamente 2.4 milhões 

de bbl/dia e a de gás cerca de 96 MMm³/dia.  

 

Essa problemática não é exclusiva do Brasil. Segundo Veil (2015) num relatório do 

Conselho de Proteção das Águas Subterrâneas (GWPC – Ground Water Protection 

Council), nos EUA, em todo o ano de 2012, foram produzidos mais de 21 bilhões de 

barris de água, enquanto que a produção de petróleo foi de cerca de 4 bilhões de 

barris. Neste mesmo período no Brasil, o volume produzido de água foi superior a 1 

bilhão de barris, enquanto que a produção de petróleo foi inferior a 800 milhões de 

barris. Em ambos os países, os volumes produzidos de água são superiores aos 

volumes de produção de petróleo e gás. Entretanto, a proporção do volume de água 

produzida nos EUA é significativamente superior à do Brasil, conforme dados na 

tabela 1 abaixo: 

 

Tabela 1 – Razão Água x Petróleo produzidos no Brasil e no EUA 

País Razão bbl 

Brasil Água/Petróleo 1,53 

EUA Água/Petróleo 5,25 

Fonte: ANP, 2015 - A; VEIL, 2015 

 

De acordo com essa razão entre a produção de água e de petróleo nos dois países, 

é possível entender que a cada 01 barril de petróleo produzido no Brasil, se 

produz aproximadamente 1,5 barril de água. Já nos EUA, a cada 01 barril de 

petróleo, se produz mais de 05 barris de água. 
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Outra série de dados que não só comprova o elevado volume, mas também 

evidencia a tendência de crescimento na produção de água no Brasil, é a 

comparação dos dados de produção (ANP, 2015 - A) entre os anos de 2010 e 2014, 

conforme demonstrado no gráfico 3 abaixo. 

 

Gráfico 3 – Volumes de Petróleo, Gás e Água nos anos de 2010 e 2014, no Brasil 

 

Fonte: Adaptado de ANP, 2015 - A 

 

Assim como a produção de hidrocarbonetos, a produção de água cresceu entre os 

anos analisados. A produção de petróleo cresceu 15%, a de gás 37% e a de água 

35%. Já nos EUA, a comparação entre os dados de produção entre os anos de 2007 

e 2012 demonstram um crescimento acentuado de petróleo (29%) e de gás (22%). 

No caso da água, o crescimento foi de apenas 1%, conforme demonstra o gráfico 4 

abaixo. 

 

Gráfico 4 – Volumes de Petróleo, Gás e Água nos anos de 2007 e 2012, nos EUA 

 

Fonte: Adaptado de VEIL, 2015 

 

Ainda de acordo com o relatório do GWPC, esse pequeno crescimento da produção 

de água nos últimos anos nos EUA pode ser explicado pelo incremento da produção 

de óleo e gás oriundos de poços não convencionais, o que consequentemente pode 
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significar que estes geram menos água por unidade de produção de hidrocarbonetos 

que os poços convencionais. Entretanto, não é possível afirmar que este seja o 

único motivo, pois são poços relativamente novos, que ainda podem estar no início 

da curva de produção (conforme apresentado no Gráfico 1 – Produção típica de um 

campo ao longo do tempo). 

 

Além dos problemas inerentes ao volume de água produzida, conforme 

demonstrado, a composição dessa água majora a necessidade de gerenciamento. 

Os potenciais danos ao meio ambiente e às operações por conta dos componentes 

da água produzida justificam o mapeamento dessa questão, considerando todas as 

práticas adotadas para o gerenciamento da água produzida, bem como a 

prospecção e o investimento em técnicas e tecnologias para cada etapa, 

englobando as análises de caracterização, a separação, o tratamento, o transporte, 

o armazenamento e a destinação. 

 

Assim, o processo de desenvolvimento de novas técnicas e/ou tecnologias aplicadas 

ao gerenciamento da água produzida com objetivo de gerar soluções pragmáticas, 

como o aumento da eficiência, a padronização ou otimização de processos, a 

redução de tempo ou custos e, principalmente o atendimento a requisitos legais, 

pode contribuir significativamente para a sustentabilidade do negócio. Não só para a 

economicidade do negócio, mas resultar no prolongamento do projeto, mantendo a 

produção, ainda que considerada marginal.  

 

Fatores como o mapeamento e a rastreabilidade da movimentação da água em 

campos, a regulação, a inovação e o empreendedorismo têm importante função de 

impelir esse processo. É o que o presente trabalho também se propõe a apresentar.  
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4. METODOLOGIA 

Para alcançar os objetivos do projeto, foram adotadas estratégias metodológicas 

específicas a cada objetivo sugerido. Foram utilizadas três estratégias 

metodológicas: pesquisas bibliográficas, entrevistas (consultas com especialistas) e 

visitas técnicas. Entretanto, vale destacar as visitas de campo e a interação a 

experiência do Grupo de Pesquisa com a Indústria, principalmente o relacionamento 

diário com produtores pequenos e independentes, foram fatores críticos.  

 

Uma especificidade desse trabalho é sua natureza de pesquisa aplicada e de 

desenvolvimento de soluções, muitas vezes tecnológicas, outras vezes de natureza 

regulatória. Vários dos assuntos estudados não são comuns na literatura acadêmica. 

A convivência do grupo com os protagonistas da atividade de produção de petróleo 

e gás em bacias maduras resultou no conhecimento de desafios críticos deste 

segmento, os quais não seriam possíveis identificar tendo como fonte de pesquisa 

somente a literatura. Portanto, parte significativa do conteúdo do presente trabalho 

foi identificada no intensivo trabalho de campo realizado ao longo desse projeto, em 

contato com operadores e especialistas.  Muitos destes aspectos são críticos ao 

ponto de decretar a não economicidade de um determinado projeto (i.e. em muitos 

lugares a produção de água é superior a 90% e o projeto deixa de ser econômico). 

Para melhor compreensão da importância deste assunto, muitas empresas não 

possuem a infraestrutura ou a capacidade técnica e econômica para gerenciamento 

dessa água.  

 

Considerando que o cenário brasileiro ainda se comporta como um monopólio, 

alguns problemas vividos pelo produtor independente ou pelo pequeno produtor não 

são vividos pelo principal produtor. Como resultado, alguns desses problemas 

abordados no presente trabalho não são temas de discussão acadêmica ou de 

pesquisas. Não há atratividade e nem incentivo para que seja dada atenção 

acadêmica a esses assuntos. Para alguns assuntos, a relação e convivência do 

grupo de pesquisa com os produtores independentes e de pequeno porte foram 

críticas.  

 

A pesquisa bibliográfica foi direcionada às técnicas e tecnologias para o 

gerenciamento da água produzida, compreendendo todas suas as fases. Foi 
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considerado inclusive, o gerenciamento da água de formação, ou seja, antes de ser 

produzida. Os potenciais efeitos (ambientais e operacionais) da água produzida 

também foram pesquisados através da revisão bibliográfica. 

 

Assim como a pesquisa bibliográfica, as visitas de campo foram importantes para 

alcançar os objetivos propostos. Uma série de complexidades acerca do 

gerenciamento da água produzida só pôde ser compreendida através da 

visualização do problema em campo e das entrevistas com os operadores e com 

outros protagonistas, como prestadores de serviços e reguladores. Foram realizadas 

visitas e entrevistas em diferentes províncias produtoras e órgãos reguladores 

(Bahia, Sergipe, Rio de Janeiro e Oklahoma/EUA). 

 

A escolha pela visita em Oklahoma nos EUA se deu pelo fato desse Estado ser um 

dos principais produtores de petróleo do País, com operações onshore em campos 

maduros e em situação marginal. Segundo a Comissão de Poços Marginais de 

Oklahoma (Marginal Wells Commision), em 2010 os poços marginais de óleo 

representaram 17% da produção doméstica americana e 65% da produção do 

Estado.  

 

Foi possível coletar dados e informações acerca das técnicas e tecnologias 

utilizadas, os desafios existentes e a regulação em vigor. Essas atividades foram 

realizadas com representantes das instituições relacionadas abaixo, com a indicação 

do ano em que foi realizada entre parênteses: 

 

a) Superintendência de Dados Técnicos – ANP (2014, 2015 e 2016). 

b) Superintendência de Desenvolvimento e Produção – ANP (2012). 

c) BDEP – Banco de Dados de Exploração e Produção – ANP (2014 e 2015). 

d) Rio Oil and Gas Expo and Conference (2012).  

e) Instituto de Microbiologia – UFRJ (2013). 

f) OKC Oilfield Expo – Oklahoma/EUA (2013). 

g) Áreas de produção – Tulsa e Oklahoma/EUA (2013). 

h) Campo de Tigres – Severo Villares (2013 e 2014). 

i) UNSEAL – Campo de Carmópolis – Petrobras (2013). 

j) Rio Oil and Gas Expo and Conference (2014). 
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k) Campos Galo de Campina e Graúna – UTC Óleo e Gás (2014). 

l) Geo Innova Consultoria e Participações (2015). 

m) Applied.Bio Research & Services in Biotechnology (2015). 

n) Deep.bbl R&D, Technology and Services (2015). 

o) Instituto C3I – Capital Intelectual – Instituto Interdisciplinar de Pesquisa e 

Desenvolvimento (2015). 

p) Oklahoma Marginal Well Commission – Oklahoma/EUA (2013). 

q) Revard Oil & Gas Properties – Oklahoma/ EUA (2013). 

 

No Quadro 1 a seguir estão relacionadas as estratégias metodológicas adotadas de 

acordo com os objetivos específicos propostos. Destacam-se como estratégias 

metodológicas presentes em todos os objetivos específicos o levantamento 

bibliográfico e as entrevistas. 

 

Quadro 1 – Estratégias metodológicas adotadas 

OBJETIVO ESPECÍFICO ESTRATÉGIA 

Identificar os principais desafios 
 Relacionamento e interação constante com 
produtores de pequeno e médio porte. 

Descrever as etapas da gestão da água 
produzida, relacionando as atividades 
envolvidas e as técnicas e tecnologias 
utilizadas atualmente. 

 Levantamento bibliográfico (objetivos e 
descrição das técnicas e tecnologias); 

 Entrevistas com operadores e protagonistas do 
setor; 

 Prospecção em outras províncias petrolíferas. 

Apresentar as principais características da 
água produzida e os seus aspectos 
ambientais e operacionais. 

 Levantamento bibliográfico (conceitos e 
características gerais); 

 Entrevistas com operadores e protagonistas do 
setor; 

 Visitas técnicas em diferentes áreas produtoras. 

Descrever as principais demandas técnicas e 
tecnológicas do gerenciamento da água 
produzida e algumas de suas potenciais 
soluções. 

 Entrevistas com operadores e protagonistas do 
setor, principalmente os reguladores; 

 Visitas técnicas a campos e estações. 

Identificar os principais fatores 
desencadeadores e impulsionadores no 
processo de desenvolvimento de novas 
tecnologias. 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Entrevistas com operadores e protagonistas do 
setor; 

 Visitas em campo. 

Desenvolver um indicador de análise da 
qualidade das operações de produção e 
movimentação da água em campos onshore 
no Brasil. 

 Levantamento bibliográfico; 

 Utilização de ferramentas matemáticas. 

Criar um modelo de gerenciamento de água 
produzida considerando os parâmetros 

 Interação programada com membros do Grupo 
PCM2 e colaboração com o time de modelagem da 
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levantados e o indicador desenvolvido. Startup Deep.bbl. 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Para o desenvolvimento do indicador da qualidade do gerenciamento da água 

produzida foi utilizado como modelo o Índice de Competitividade Global (SCHWAB, 

2014), utilizado pelo Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), que se 

baseia em parâmetros de competitividade pré-definidos e analisa o cenário desses 

parâmetros em cada País. Com base nisto, foram determinados os parâmetros de 

análise e definidos os pesos/prioridades para as operações de produção e 

movimentação da água. Desta forma, foi possível traçar o perfil das operações e 

chegar ao índice.  
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5. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica foi importante dentro da estratégia metodológica do projeto, 

principalmente para a prospecção de dados de fundamentação teórica. 

Principalmente, no que diz respeito às definições acerca da água de formação, água 

produzida, empreendedorismo, spinoffs e startups, além do arcabouço regulatório. 

Diante disto foram consultados trabalhos acadêmicos (livros, papers, monografias, 

dissertações e teses), relatórios, bancos de dados oficiais e repositórios de normas, 

resoluções e leis. O quadro 2 abaixo relaciona as principais bibliografias 

consultadas, de acordo com os conteúdos abordados no trabalho: 

 

Quadro 2 – Relação das principais bibliografias consultadas 

CONTEÚDO BIBLIOGRAFIA 

Informações sobre os desafios dos produtores 
de pequeno e médio porte 

 Manual do Operador de Produção de Petróleo e 
Gás (FERREIRA e HONORATO, 2011) 

Dados sobre os volumes de água produzida. 
 BDEP – ANP (Brasil) 

 Relatório do GWPC (EUA) 

Características da Água Produzida 

 VIEIRA, 2011 

 PATRICIO, 2006 

 ROSA, 2002 

 TELES, 2010 

 HUNT, 1996 

Instrumentos regulatórios  
 ANP 

 CONAMA 

Técnicas e tecnologias de gerenciamento 

 API, 2010 

 Relatório do GWPC 

 THOMAS, 2004 

Características das BRS  HAMILTON, 1985 

Empreendedorismo, Startups e Spinoffs 
 HISRICH, 2014 

 SEBRAE, 2015 

Modelo de análise dos parâmetros de 
interesse para criação de indicador 

 SCHWAB, 2014 (Fórum Econômico Mundial) 

Geologia do Desenvolvimento de Petróleo  LAUDON, 1996 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

O critério utilizado para a escolha das bibliografias priorizou as principais fontes de 

acordo com o tema trabalhado. A parte conceitual, que envolve as definições sobre 

a origem da água produzida, sua relação com os reservatórios de petróleo e gás, 

suas características e aspectos de potencial geração de danos, foi retirada de 

autores geralmente citados em trabalhos acadêmicos. Já os conceitos regulatórios, 
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as normas e resoluções, foram retirados de fontes oficiais como a ANP e o 

CONAMA. Os dados sobre os volumes produzidos de água no Brasil foram 

coletados na ANP e os dos EUA foram retirados do relatório da GWPC. 

 

Quanto às técnicas e tecnologias utilizadas para o gerenciamento da água 

produzida, foi necessário buscar as informações em artigos técnicos (API), 

dissertações ou teses que abordassem o tema, além das informações coletadas em 

publicações de empresas especializadas. 

 

Uma das contribuições do trabalho utiliza como referencial teórico o Índice de 

Competitividade Global, do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum). A 

metodologia adotada neste Índice foi utilizada como suporte para a elaboração de 

um modelo de priorização das tecnologias de tratamento da água produzida, 

relacionando os parâmetros críticos da destinação final. 

 

Com base no que foi coletado, para as discussões realizadas neste trabalho, foi 

necessário considerar a multidisciplinaridade do tema, aproximando-se de questões 

relacionadas a diferentes áreas de conhecimento, como a engenharia, a biologia, a 

economia, o direito e as geociências, sendo esta última a mais demandada, como 

sugere o conceito da Geologia do Desenvolvimento de Petróleo (LAUDON, 1996), 

que relaciona as seguintes áreas: 

 

 Geologia Estrutural 

 Sedimentologia e Estratigrafia 

 Engenharia de Reservatório 

 Engenharia de Perfuração 

 Petrofísica (perfilagem de poços) 

 Geofísica (sísmica) 

 Gerenciamento Projetos de Petróleo 

 Economia 

 Química Orgânica 
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A figura 7 demonstra a forma como estas áreas se relacionam, compondo o que o 

autor denomina de Geologia do Desenvolvimento de Petróleo. A relação de todas 

essas áreas forma a multidisciplinaridade da Geologia do desenvolvimento. 

 

 

Figura 7 – Multidisciplinaridade na Geologia de Desenvolvimento de Petróleo 

Fonte: Adaptado de Laudon, 1996. 

 

Essa multidisciplinaridade é verificada no gerenciamento da água produzida, 

principalmente quando analisadas as etapas existentes neste gerenciamento. A 

caracterização da água produzida exige o conhecimento em análises físico-químicas 

e microbiológicas. Na verdade, durante a atividade de completação de um poço de 

petróleo, as técnicas de avaliação das formações já auxiliam o processo de 

otimização da produção de hidrocarbonetos, em detrimento da produção de água.  
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CAPÍTULO 3 

 

PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DA ÁGUA EM 

CAMPOS ONSHORE DE PETRÓLEO E GÁS 

NATURAL 

Origens, Principais Características e 

Destinação 
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6. ÁGUA PRODUZIDA 

Serão apresentadas, de forma mais detalhada, as origens da água em campos de 

petróleo e gás natural, as principais características da água produzida (incluindo sua 

classificação, problemas associados à sua produção e outras considerações, tais 

como regulatórias) e as opções de destinação dessa água. 

 

6.1. ORIGEM 

De origem associada ao processo de formação das bacias sedimentares, assim 

como os hidrocarbonetos, a água presente nos reservatórios é conhecida como 

água de formação (Figura 8). Segundo Teles et al (2010), as águas de formação 

podem ser originadas a partir das águas conatas ou intersticiais (presente nos poros 

e fissuras das rochas), águas oceânicas, águas oceânicas evaporadas, águas 

meteóricas (subterrânea, proveniente da precipitação e atmosfera), águas 

subterrâneas evaporadas ou ainda, águas magmáticas (libertada das emissões de 

lava ou manifestações vulcânicas). 

 

 

Figura 8 – Representação da subsuperfície através da interpretação de dados sísmicos 

Fonte: NORSAR, 2015 

 

Em Gabardo (2007), foi apresentada uma imagem obtida em microscópio ótico 

petrográfico, em lâmina delgada de um arenito com espessura de 30 micras. Nela, é 

possível identificar a presença de água entre os poros (interstícios) da rocha. O 

material esbranquiçado são os grãos do sedimento, as manchas escuras 
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caracterizam óleo e os espaços azuis evidenciam os poros da rocha, onde 

inicialmente havia água, óleo e/ou gás. A coloração azul é por conta do uso de um 

corante, adicionado à rocha antes do processo fotográfico. 

 

 

Figura 9 – Microscopia de um arenito contendo óleo e água 

  Fonte: GABARDO, 2007. 

 

Ainda segundo Teles et al (2010), quase toda a água de formação sofre interações 

com rochas, resultando em uma evolução de sua composição isotópica, o que 

relaciona mais ainda a composição da água de formação com a gênese do 

reservatório. Segundo Hunt (1995, Apud GABARDO, 2007): 

 

“...a salinidade das águas intersticiais em reservatórios de arenitos aumenta 
de 2 a 50 g L

-1
 a cada 300 metros de acréscimo na profundidade. O 

aumento na salinidade é causado primariamente pela dissolução do sal de 
leitos diápiros (plugs de sal) e evaporitos e, secundariamente, por 
membranas semipermeáveis do folhelho. Após os 300 primeiros metros de 
soterramento, a água tende a deixar o folhelho via diversos sistemas de 
fratura vertical. Águas intersticiais de sedimentos clásticos (compostos de 
areia, argila e silte) sorem diversas trocas na composição química nas 
primeiras centenas de metros de soterramento.” 

 

Depois de extraída do poço essa água é chamada de água produzida e, por conta 

das técnicas empregadas para o processo de elevação desse fluido (geralmente 

contendo petróleo, gás e água), são acrescentados elementos à composição original 

da água de formação. Também pode ser acrescentada à água de formação, uma 

água que pode ter sido injetada como forma de recuperação secundária de petróleo. 

Por sua vez, essa água de injeção pode ter como fonte o próprio reservatório 

(reinjeção), outro reservatório, o mar, rios, aquíferos, dentre outras fontes não 
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convencionais. Ou seja, num campo de produção de petróleo e gás, a água pode ser 

produzida ou recebida, conforme organizado no esquema demonstrado na figura 

abaixo, que se baseou no que também considera como origem da água num campo 

de petróleo, a Portaria ANP nº 100 de 20 de junho de 2000.  

 

 

Figura 10 – Diferentes origens da água num campo de produção de petróleo e/ou gás natural 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Adicionalmente, a água captada pode ser oriunda de uma fonte de matriz doce ou 

salgada. Portanto, é possível afirmar que num cenário onde ocorra a injeção de 

água, a água produzida será uma mistura da água de formação com a água 

injetada, que pode ser proveniente de diferentes fontes, com características 

variadas. 

 

De qualquer forma, ao entrar em contato com o poço, a água é elevada até a 

superfície e passa a ser chamada de água produzida. Na superfície, ela se 

apresenta em forma livre ou emulsionada no óleo, devendo ser separada em 

processo conhecido como Processamento Primário, seguindo para as etapas 

posteriores do gerenciamento. 

 

Por conta das características da água produzida, a sua produção se tornou um dos 

maiores problemas para a Indústria, tornando-se necessário o gerenciamento para 

prevenir potenciais impactos ao meio ambiente e à operação. Quanto mais eficiente 

for o gerenciamento da água produzida, menor será o potencial de danos, e vice-
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versa. Portanto, o gerenciamento da água produzida é pré-requisito para a 

sustentabilidade da operação de produção de petróleo.  

 

Essa sustentabilidade está relacionada ao gerenciamento dos aspectos ambientais 

inerentes aos processos desenvolvidos e ao gerenciamento financeiro de toda a 

operação. O gerenciamento envolve operações e técnicas de caracterização, 

separação, tratamento, armazenamento, descarte e reaproveitamento. Todavia, é 

importante compreender primeiramente as propriedades iniciais (caracterização) 

dessa água, para então tomar as decisões relacionadas às etapas de tratamento e 

disposição final (descarte ou reaproveitamento). 

 

6.2. CARACTERÍSTICAS DA ÁGUA PRODUZIDA  

A caracterização da água é fator preponderante para a tomada de decisões quanto 

ao tratamento necessário e o possível (ou desejado) destino. É necessário realizar 

uma série de análises físico-químicas e microbiológicas para identificar seus 

principais constituintes e, principalmente, suas respectivas concentrações. 

 

Como indicado na literatura disponível, é comum a presença de determinados 

constituintes entre os diferentes reservatórios (Figura 11). Suas concentrações 

podem variar significativamente Sua composição geralmente inclui: compostos 

orgânicos (óleo solúvel e óleo disperso); compostos inorgânicos (sais e metais); 

bactérias; sólidos totais dissolvidos (sedimentos das rochas da formação); e 

gases dissolvidos (dióxido de carbono, oxigênio e sulfeto de hidrogênio). Alguns 

materiais radioativos naturais também podem ser encontrados na água produzida, 

devido à lixiviação a partir de algumas formações, quando houver. 
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Figura 11 – Principais constituintes encontrados na água de formação 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

 

6.2.1. Sais e Sólidos Totais Dissolvidos 

Segundo Gabardo (2007), a água produzida contém os mesmos sais e metais que a 

água do mar, embora em razões e frações diferentes. Isto pode ser resultado da 

idade da formação geológica. A tabela abaixo demonstra um comparativo entre 

águas de diferentes fontes (mar, rio, intersticial de sedimento lamoso e água de 

formação em campo de óleo nos EUA) e apresenta os íons mais importantes 

presentes nessas águas. É possível observar concentrações mais elevadas de 

sódio, cálcio, magnésio e cloretos nas águas de campo petrolífero.  

 

Tabela 2 – Comparativo entre os principais íons presentes em diferentes tipos de água 

 
ÁGUA DE 

RIO 
ÁGUA DO 

MAR 

ÁGUA INTERSTICIAL - 
LAMA

a
 

ÁGUA DE CAMPOS DE 
ÓLEO

b
 

9,5 m 335 m 1.570 m 1.814 m 

Cátions (g L
-1

) 

Na
+
 0,006 10,8 10,5 7,8 53,9 57,0 

K
+
 0,002 0,4 0,4 0,3 - - 

Mg
2+

 0,004 1,3 1,3 0,4 2,1 2,2 

Ca
2+

 0,015 0,4 0,4 2,7 15,0 18,0 

Ânions (g L
-1

) 

Cl
-
 0,008 19,4 19,6 23,4 115,9 126,0 

SO4
2-

 0,011 2,7 2,8 2,8 0,1 0,07 

HCO3
-
 0,059 1,4 0,1 0,05 0,05 0,06 

Total 0,105 36,4 35,1 37,4 187 203 

Fonte: Adaptado de HUNT, 1995 Apud GABARDO, 2007. 

a
: Água intersticial de sedimento lama carbonática de perfuração em águas profundas nas Filipinas. 

Profundidade do sedimento abaixo do sedimento marinho. 

b
: Sedimento arenoso da formação Tonkawa e Morrow (Texas e Oklahoma). 
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Em Silva (2000, Apud Vieira, 2011), também é feita uma comparação entre a água 

produzida em campos da Bacia do Recôncavo (Bahia) e a água do mar. Os 

resultados encontrados estão apresentados na tabela abaixo. Os campos analisados 

foram os de Araçás, Imbé e Miranga. 

 

Tabela 3 - Comparativo das características da água do mar com a água produzida em alguns campos 

TIPO DE 
ÁGUA 

PARÂMETROS (mg/L) 

SÓDIO K
+ Ca2

+ Mg2
+ Cl

- SULFATO HCO3
- CARBONATO SO4

- SÓLIDOS TOTAIS 
DISSOLVIDOS 

DO MAR 
(Média 
Mundial) 

11000 390 400 1200 19500 2730 145 0 0 35500 

PRODUZIDA: 
ARAÇÁS 24551 -  9318 1701 59500 6,5 81 0 0 95285 

PRODUZIDA: 
IMBÉ 25875 - 5451 972 52470 10,5 127 0 0,6 85000 

PRODUZIDA: 
MIRANGA 24040 - 3567 729 46750 14 223 0 0 75334 

     Fonte: Adaptado de SILVA, 2000. 

 

Nas duas tabelas comparativas é notória a elevada salinidade da água produzida em 

comparação às águas de diferentes fontes, incluindo a água do mar. As maiores 

diferenças de concentração entre a água produzida e a água do mar ficam por conta 

do Cloreto (Cl-), Sódio (Na+) e Cálcio (Ca2
+), este último com maiores proporções. 

 

Segundo Veil (2015), um componente importante e de preocupação em operações 

terrestres é o teor de sal da água produzida, sendo mais salina do que a água do 

mar. Benko e Drewes (2008, Apud Veil, 2015), encontraram a concentração de 

Sólidos Totais Dissolvidos (STD) na água produzida no oeste dos Estados Unidos, 

com variações entre 1.000 mg/L e 400.000 mg/L, como demonstra o gráfico abaixo, 

onde o contorno da caixa representa os 1º e 3º quartis, a barra na caixa representa o 

valor mediano, e o comprimento da linha representa os valores máximo e mínimo de 

STD. 
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Figura 12 – Distribuição de Sólidos Totais Dissolvidos na água produzida nas bacias dos EUA. 

Fonte: Benko e Drewes, 2008, Apud Veil, 2015. 

 

Assim como nos campos da Bacia do Recôncavo (Tabela 3), analisados no trabalho 

de Silva (2000), é possível verificar que a média de concentração de STD da maioria 

das bacias é inferior a 100.000 mg/L. 

 

Em Vieira (2011), foi realizada uma classificação da água produzida, com base nos 

dados do trabalho de Silva (2000), que analisou os íons dominantes (cátions e 

ânions) presentes nas águas dos campos da Bacia do Recôncavo. Ao plotar os 

dados no Diagrama Triangular de Piper, foi encontrada a classificação 

hidrogeoquímica dessas águas, sendo enquadradas como Cloretadas Sódicas, 

como indica a figura 13. 
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Figura 13 - Diagrama de Piper para as amostras de água produzida (Construído através do programa 

Qualigraf) 

Fonte: VIEIRA, 2011. 

 

6.2.2. Óleos e Graxas 

Como dito, é comum encontrar compostos orgânicos na água produzida, podendo 

variar suas concentrações. Segundo Veil (2015), um estudo feito na água produzida 

no oeste dos Estados Unidos encontrou o teor de óleos e graxas na faixa de 40 

mg/L a 2.000 mg/L (Benko e Drewes, 2008). Assim, o Teor de Óleos e Graxas 

(TOG) é um dos parâmetros de atenção na água produzida. Segundo Gabardo 

(2007), estudos de toxicidade aguda e crônica da água produzida têm evidenciado 

que os hidrocarbonetos aromáticos e os fenóis alquilados são os compostos que 

mais influenciam na toxicidade total dos óleos e graxas para os seres vivos. 

 

6.2.3. Metais 

Assim como os sais, em comparação com a água do mar, as concentrações de 

alguns metais podem ser mais elevadas na água produzida. Segundo Gabardo 

(2007), vários metais podem ser encontrados na água produzida, dentre eles: 
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Cádmio, Cobre, Níquel, Chumbo e Zinco. Em alguns casos, as concentrações 

desses elementos podem ser mais de 1.000 vezes acima das encontradas na água 

do mar, como demonstrado na tabela 4 abaixo. 

 

Tabela 4 – Comparação das concentrações de metais em água produzida e água do mar 

 Fe Hg Cd Pb Zn Cu Cr Ni As 

Plataformas de produção de óleo (mg/L) 

Faixa  0,04-0,13 0,03-25 0,15-2,1 0,07-26,4 0,25-9,5 0,18-5,3 0,5-3,1 0,25-34,2 

Média  0,3 0,6 0,4 5,8 2 2,2 1,4 7,6 

Nº de 
dados 

 8 8 8 19 8 9 3 9 

Plataformas de produção de gás (mg/L) 

Faixa  1-89 0,07-50 0,19-9 0,37-145 0,14-0,6 0,07-1600 - - 

Média  23 1,3 4,1 25,9 0,4 419.5 - 60 

Nº de 
dados 

 12 4 6 16 3 4 0 1 

Concentração da água do mar (mg/L) 

Faixa 0,008-2,0 
0,00007- 

0,006 
0,001- 

0,1 
0,001- 

0,1 
0,006- 
0,12 

0,03-0,35 0,1-0,55 0,1-1 1-3 

Fonte: GABARDO, 2007 

 

6.2.4. Bactérias Redutoras de Sulfato 

Segundo Hamilton (1985), determinadas bactérias podem contribuir para a produção 

de H2S (Sulfeto de Hidrogênio), por conta do seu poder de reduzir o Sulfato a 

Sulfeto, que, ao reagir com o composto orgânico (CH2O), gera o gás sulfídrico (ou 

ácido sulfídrico) e o CO2. Estes componentes são extremamente indesejáveis pela 

Indústria por conta do seu alto potencial de corrosão em estruturas metálicas, 

equipamentos e sistemas de produção. 

 

Na água produzida, além da presença de sais, metais e sólidos totais, a presença e 

a interferência de Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS) também podem ser 

verificadas. Segundo Cavalcanti (2001), as BRS podem ser divididas, de acordo com 

as suas sequencias de rRNA, em quatro grupos: BRS mesófilas gram-negativas (m-

BRS); BRS gram-positivas formadoras de esporos; BRS termófilas pertencentes ao 

domínio Bactéria e BRS termófilas pertencentes ao domínio Archaea. Segundo o 

autor: 

 

“O gênero mais conhecido é Desulfovibrio, que é comum em ambientes 
aquáticos e solos alagados, ricos em material orgânico e contendo níveis 
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suficientes de sulfato. Desulfotomaculum é encontrado principalmente no 
solo e é formado por bastões capazes de formar esporos. Esse gênero 
possui algumas espécies termófilas. Os outros gêneros de BRS são 
naturais de ambientes anóxicos de água doce ou marinho; Desulfomonas foi 
isolado do intestino de mamíferos.”  

 

Ainda segundo Cavalcanti (2001), nos sistemas de produção de petróleo e gás 

natural, as BRS podem ser originadas no próprio reservatório, introduzidas durante 

os processos de perfuração e completação do poço, ou podem ser provenientes da 

água do mar, que é injetada como forma de recuperação secundária do petróleo. É 

possível afirmar então que a água produzida pode conter índices maiores de BRS do 

que a água de formação e que, ao injetar água do mar em reservatórios de petróleo 

(geralmente isso ocorre em operações offshore) o número de BRS pode aumentar 

significativamente, tendo em vista os elevados teores de Sulfato na água do mar, 

como foi apresentado nas tabelas 3 e 4. 

 

Reconhecidamente, as BRS são as principais causadoras da biocorrosão, por conta 

do processo de redução do sulfato e a consequente geração de H2S. A redução de 

sulfato ocorre no meio intracelular, logo após sua ativação pela reação com ATP, 

dando origem a adenosina fosfosulfato (APS). Uma pequena quantidade de enxofre 

reduzido é assimilada pela BRS, mas a grande maioria é liberada para o meio 

ambiente como íons sulfeto que, normalmente, são hidrolisados a sulfeto de 

hidrogênio livre (Postgate, 1984 Apud Cavalcanti, 2001). 

 

Segundo Lima (2005), o processo de redução global do sulfato pode ser 

representado pela equação abaixo, onde CH2O representa um composto orgânico. 

 

2CH2O + SO4 2- + 2H+ <=> H2S + CO2 + H2O 

 

De acordo com Hamilton (1985), as BRS estão envolvidas em 95% dos casos de 

biocorrosão. Por isso, a indústria do petróleo lida com esse problema diariamente. 

Além da elevada salinidade da água produzida, a ação das BRS pode potencializar 

ainda mais os problemas de corrosão e incrustações nas instalações. 

Adicionalmente, as BRS também podem gerar um risco à saúde humana, por conta 

da geração do H2S. Segundo Mucciacito e Cordeiro (2014) o gás sulfeto de 

hidrogênio (H2S) é considerado muito tóxico. Ele não tem cor, mas tem um cheiro 
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característico de ovo podre e pode irritar os olhos, nariz, garganta e pulmões. Em 

grandes quantidades, esse gás rapidamente bloqueia o sentido do olfato e também 

pode interromper o centro respiratório no cérebro, que pode causar a morte. Pode 

ser possível reanimar a vítima, mas somente se os primeiros socorros forem 

aplicados adequadamente e rapidamente. 

 

6.2.5. Outras particularidades 

A água de formação pode mudar suas características físicas ao chegar à superfície 

(água produzida), onde encontra pressão e temperatura diferentes do reservatório. 

Na água produzida, ainda podem ser encontradas determinadas substâncias que 

tenham sido adicionadas para o gerenciamento do reservatório ou para técnica de 

recuperação praticada, como polímeros ou anti-incrustantes. Depois de produzida, 

ainda são adicionadas novas substâncias para promover a separação das fases do 

fluido produzido (processamento primário), conforme demonstrado na figura 14 a 

seguir. 

 

 

Figura 14 – Adição de substâncias para o processamento primário do petróleo bruto 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Isso significa que, para qualquer destino escolhido para a água produzida, a 

caracterização e o tratamento adequado sempre serão pré-requisitos, pois, de 

acordo com sua composição, os impactos que podem ser provocados no destino 

escolhido podem ser evitados através de uma determinada técnica e/ou tecnologia 

de tratamento empregada. 

 

Por conta disto, as análises na água produzida são feitas no intuito de identificar a 

sua composição, mais especificamente a presença e a concentração de parâmetros 

pré-determinados, bem como para o atendimento de requisitos regulatórios. A tabela 

5 a seguir, descreve os parâmetros considerados como sendo de controle dos 

operadores. 

 

Tabela 5 - Parâmetros de análise na Água Produzida 

Hidrocarbonetos Totais (THP) Dureza Total (Ca e Mg) 

Cátions inorgânicos: As, Cd, Ba, Cr, Cu, Fe, 
Hg, Mn, Ni, Pb, V e Zn 

Ferro Total, dissolvido e em suspensão 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos 
(HPA) 

Alcalinidade 

Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos 
(BTEX) 

Salinidade 

Fenóis Sílica                                        

Carbono Orgânico Total (COT) Óleo e Graxas (TOG) 

Nitrogênio amoniacal total Sólidos Totais e Insolúveis (TSS) 

Sulfetos  Oxigênio Dissolvido                 

Turbidez Sulfito Residual 

Condutividade pH 

Densidade  Rádio-226 e 228 

Toxicidade crônica  

 

Fonte: Adaptado de VIEIRA, 2011 

 

A caracterização da água é essencial para a escolha do processo de tratamento e 

também para a destinação desse resíduo. Mesmo quando o destino escolhido é a 

reinjeção (retornar a água produzida ao reservatório de origem através de poços 

injetores) é necessário conhecer seus principais componentes e concentrações, 

para direcionar o tratamento adequado à água, visando não comprometer os 



52 
 

aspectos operacionais, por conta do potencial de danos ao reservatório e aos 

equipamentos. 

 

6.3. DESTINAÇÃO 

Neste tópico, foi proposta a aplicação da metodologia usada para o Índice de 

Competitividade Global do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum), 

para a priorização das tecnologias de tratamento da água produzida, fundamentados 

nos parâmetros críticos, de acordo com o local de descarte.  

 

As opções de destino da água produzida são restritas por conta das características 

acima expostas, que lhe conferem um potencial significativo de geração de impactos 

adversos ao meio. Entretanto, devido ao elevado volume produzido, a indústria tem 

sido obrigada a encontrar e diversificar as opções de destinação. Os principais 

destinos encontrados durante a pesquisa (literatura e visitas técnicas) são elencados 

na figura abaixo, também utilizando como base os destinos considerados na Portaria 

ANP nº 100/2000: 

 

 

Figura 15 – Opções de destino da água produzida em campos de petróleo e gás natural 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

A água produzida pode ser destinada no próprio campo, sendo reinjetada no mesmo 

reservatório de origem, ou injetada em outro reservatório deste mesmo campo. 

Geralmente a indústria tenta adotar essa prática, por conta da oportunidade de 
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recuperação secundária de petróleo. Entretanto, quando não é possível, a água 

pode ser transferida para outro campo, para outras atividades como a irrigação ou 

em processos industriais. Quando não é possível fazer nenhum tipo de 

reaproveitamento com essa água, ela é descartada em aquíferos de água salgada 

ou doce (subsuperfície), ou em corpos d’água superficiais como rios, lagos ou no 

mar. 

 

Para cada um destes destinos o tratamento prévio deve ser realizado visando o 

atendimento dos parâmetros pré-determinados em regulações específicas, como já 

citado. Geralmente a água produzida é reinjetada ou injetada no próprio campo, ou 

em outro campo. No entanto, mesmo diante das características dessa água, ainda 

existem casos de injeção de água para descarte em aquíferos e em corpos d’água 

superficiais. 

 

Alguns campos situados na Bacia Potiguar, no estado do Rio Grande do Norte, 

reaproveitam a água produzida para a irrigação, após tratamento que visa a 

adequação das concentrações de óleos e graxas, de metais pesados e da 

salinidade. Vale ressaltar que essas águas detêm concentrações de sais 

significativamente menores que as geralmente encontradas na maioria dos campos 

de petróleo e gás. Esse tipo de reaproveitamento também é verificado em alguns 

campos nos EUA, como na Califórnia, conforme ALL (2003). 

 

Apesar da possibilidade de reaproveitamento da água produzida para a irrigação em 

alguns campos, essa não é uma prática considerada convencional, por conta de 

características que inviabilizam esse tipo de reaproveitamento, além dos custos 

associados. São casos pontuais. Assim como o reaproveitamento da água para 

irrigação, existem outros casos pontuais de reaproveitamento para fins industriais, 

ou outras atividades, que também são considerados não convencionais devido aos 

custos associados para a realização de tal prática. 

 

Segundo Veil (2004), nos EUA existem registros de utilização da água produzida 

para: controle de poeira nas estradas de acesso aos campos de petróleo; lavagem 

de veículos e equipamentos; operações de perfuração de poços; geração de vapor 



54 
 

e; controle de incêndios. Independente destas opções de destino, o autor relata as 

seguintes práticas: 

 

 A maioria dos operadores onshore de petróleo e gás natural dos EUA injetam 

sua água produzida, tanto para recuperação secundária quanto para 

eliminação. 

 Muitos operadores de CBM2 (Coal Bed Methane) conseguem permissão para 

descarregar a água produzida em corpos d’águas superficiais. Isto diz 

respeito à produção de não-convencionais. 

 A maioria dos operadores offshore tem permissão para despejar a água 

produzida no oceano, técnica comumente adotada em outros países do 

mundo, tendo regulamentados os seus padrões de descarga pré-definidos. 

Uma pequena porcentagem de água produzida offshore é usada para 

operações de recuperação secundária. 

 

No Brasil, além do reaproveitamento não convencional para irrigação, também 

existem casos de reaproveitamento em atividade industrial, como parte da água 

produzida pela PETROBRAS na Unidade Operacional Sergipe-Alagoas (UO-SEAL), 

que é encaminhada para uma mineração da empresa VALE S.A. 

 

Os destinos comumente adotados pela Indústria brasileira para a água produzida em 

campos onshore são a reinjeção ou injeção em reservatórios de hidrocarbonetos 

como forma de recuperação secundária; o descarte no mar ou; o reaproveitamento 

não convencional. Os dois primeiros destinos destacados são comuns na Indústria 

brasileira e também mundial e até mesmo para as operações offshore.  

 

6.3.1. Relevância da característica da água produzida de acordo com o local de 

descarte. 

É sabido que os constituintes da água produzida, relacionados anteriormente, 

podem causar efeitos adversos ao meio ambiente. Entretanto, a intensidade desses 

efeitos pode variar de acordo com o ambiente onde a água será descartada. Assim, 

                                                           
2
 CBM – Coal Bed Methane: Metano do carvão em camada (VEIL, 2004). 
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é possível afirmar que alguns constituintes podem variar em importância, a depender 

do meio receptor.  

 

Desse modo, como forma de relacionar os parâmetros críticos com os locais de 

descarte, o presente trabalho apresenta uma simulação analisando o potencial de 

geração de impactos dos principais constituintes da água produzida em três cenários 

de descarte diferentes: (1) Injeção ou Reinjeção em reservatórios de 

hidrocarbonetos; (2) lançamento no mar; (3) irrigação como forma de 

reaproveitamento. Os parâmetros críticos da água produzida são: 

 

 Teor de Óleos e Graxas (TOG); 

 Sólidos Totais Dissolvidos (STD); 

 Presença de Bactérias Redutoras de Sulfato (BRS); 

 Salinidade; e 

 Outros (Metais pesados, elementos radioativos, pH, STD, etc.). 

 

6.3.2. Índice de Competitividade Global – Fórum Econômico Mundial. 

Para melhor visualização dessa análise, foi utilizada como modelo a metodologia de 

do Índice de Competitividade Global utilizado pelo Fórum Econômico Mundial (World 

Economic Forum), pois ele qualifica e quantifica os países em termos de 

competitividade, baseando-se em parâmetros pré-definidos, com base em 

prioridades e/ou estratégias, em cada um dos países do mundo. São eles: 

 

 Instituições (Ambiente institucional) 

 Infraestrutura 

 Ambiente Macroeconômico 

 Educação Primária e Saúde 

 Educação e Ensino Superior 

 Eficiência do Mercado de Bens 

 Eficiência do Mercado de Trabalho 

 Desenvolvimento do Mercado Financeiro 

 Prontidão Tecnológica 

 Dimensão do Mercado 
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 Sofisticação de Negócios 

 Inovação 

 

Com base nesses parâmetros, são determinados os índices (quantificação) e 

traçados os perfis de competitividade (qualificação) de cada país. Os resultados de 

cada parâmetro são compilados para a composição do Índice Global, podendo ser 

acompanhado ao longo dos anos (histórico e evolução) e comparado com os outros 

países (ranqueamento). De posse disto, representa-se de forma clara, através de 

tabelas simples e gráficos do tipo radar, conforme exemplo do Brasil, retirado do 

relatório 2014-2015 do Fórum Econômico Mundial (SCHWAB, 2014) demonstrados 

abaixo: 

 

 

Figura 16 – Índice de Competitividade do Brasil 

Fonte: Adaptado de SCHWAB, 2014 
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Gráfico 5 – Perfil de Competitividade do Brasil em Relação à América Latina e Caribe 

 

Fonte: Adaptado de SCHWAB, 2014. 

 

Além do ranking e do perfil de competitividade do país analisado, é possível 

comparar a sua situação com a de outros países, regiões (i.e. América Latina e 

Caribe), ou outros perfis desejados. 

 

Fazendo uma analogia com o descarte da água produzida em diferentes meios, 

relacionando em importância os parâmetros constituintes da água, foi possível 

construir uma análise simples (apenas qualitativa) de cada um dos cenários 

propostos, conforme descrito anteriormente. Diante disto, os gráficos 6, 7 e 8 abaixo 

trazem o resultado dessa análise:  
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Gráfico 6 – Parâmetros de atenção para a injeção ou reinjeção da água produzida 

 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Para a Injeção ou Reinjeção da água produzida em reservatórios de petróleo, os 

parâmetros STD, BRS e TOG são os que devem ter maior atenção, tendo em vista o 

potencial de geração H2S e os danos à permeabilidade. 

 

Gráfico 7 – Parâmetros de atenção para o descarte no mar  

 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

No caso do descarte da água produzida no mar, deve-se atentar aos parâmetros e 

os seus limites de concentração na legislação (Resolução CONAMA nº 393/2007). 

Assim, é possível verificar que, dentre os parâmetros destacados e de acordo com o 

TOG

STD

BRSSalinidade

Outros

Injeção ou Reinjeção 

TOG

STD

BRSSalinidade

Outros

Descarte no Mar 
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potencial degradador destes, o TOG é o que mais desperta atenção. Parâmetros 

como pH, metais, elementos radioativos, etc., também são importantes, portanto, 

foram classificados como “Outros”. 

 

Gráfico 8 – Parâmetros de atenção para o reaproveitamento da água produzida para irrigação 

 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

Outra possibilidade de destino para a água produzida, já adotada há algum tempo 

nos EUA, mas que no Brasil só foi possível encontrar casos pontuais, é a 

contratação de uma empresa de gerenciamento de resíduos para a eliminação 

dessa água (Offsite Commercial Disposal), após tratamento adequado. Trata-se da 

terceirização do gerenciamento da água produzida. Ou seja, o operador contrata 

uma empresa especializada para realizar o serviço de, dependendo do contrato, 

transporte, tratamento e descarte da água produzida, fora do campo onde ela foi 

produzida. No gráfico 9, é possível perceber a inserção dessa prática entre 2007 e 

2012. 

 

TOG

STD

BRSSalinidade

Outros

Reaproveitamento (ex: Irrigação) 
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Gráfico 9 – Percentual de utilização das práticas de destinação da água produzida em 2007 e 2012 

nos EUA. 

 

Fonte: VEIL, 2015. 

 

Segundo Veil (2015) a terceirização torna-se a opção de escolha quando os 

pequenos produtores não querem assumir a responsabilidade pela construção, 

funcionamento e descomissionamento de instalações no local. Operadores em terra 

que não têm acesso a formações próximas, considerados aptos para aceitar água 

produzida através de poços de injeção, podem também ter interesse nesse serviço 

como uma oportunidade de negócio. 

 

O mesmo autor comenta que o método de tratamento comumente utilizado pelas 

terceirizadas envolve a injeção, seguida de evaporação e sepultamento. Operações 

terceirizadas de injeção de água produzida ocorrem em todo o EUA. Texas, 

Louisiana e Oklahoma têm muitas empresas que operam poços para eliminação 

comercial. Os custos de eliminação variam entre U$ 0,30/bbl e U$ 10,00/bbl. Na 

visita técnica realizada em 2013 durante a pesquisa, foi verificada uma empresa em 

Oklahoma que presta esse tipo de serviço para alguns operadores e, na época, 

cobrava U$ 0,50/bbl. 

 

Neste trabalho (Capítulo 4) será demonstrado um estudo de caso para a realização 

da terceirização do gerenciamento da água produzida no Brasil. O estudo é 

desenvolvido por uma das Startups que integram o Grupo de Pesquisa CNPq – 

PCM2.  
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6.4. IMPACTOS DA ÁGUA PRODUZIDA 

A água produzida pode gerar problemas tanto ao meio ambiente quanto à operação 

de um campo. De forma resumida, é possível afirmar que o potencial de geração de 

impactos da água produzida está diretamente relacionado à sua composição, não 

abandonando os problemas relacionados aos elevados volumes produzidos e às 

questões regulatórias. Assim, os aspectos inerentes à água produzida são 

relacionados com os seus potenciais impactos, tanto ambientais quanto 

operacionais, no Quadro 3 a seguir. 

 

Quadro 3 – Relação de potenciais aspectos e impactos da água produzida 

Aspectos Impactos 

Volume elevado 
Necessidade de superdimensionamento ou 
redimensionamento de infraestrutura. 

Elevada concentração de sais 

Salinização de solos; 

Salinização de águas superficiais (lagos, 
lagoas e rios); 

Salinização de águas subterrâneas (lençol 
freático e aquíferos); 

Danos e mortandade das fauna e flora 
terrestre e aquática; 

Corrosão e Incrustações em equipamentos e 
instalações. 

Presença de HPAs, BTEX e TOG 

Contaminação de corpos d’água 
(impossibilitando determinados usos); 

Contaminação do solo (diminuição da 
fertilidade); 

Danos e mortandade das fauna e flora 
terrestre e aquática; 

Presença de Metais Pesados 

Contaminação de solos; 

Contaminação de corpos d’água; 

Geração de depósitos e incrustações nas 
instalações. 

Presença de Bactérias Redutoras de Sulfato 

Corrosão de instalações e equipamentos 
(Geração de H2S); 

Problemas à saúde do trabalhador. 

Presença de sólidos dispersos e em 
suspensão 

Formação de depósitos e Incrustações; 

Diminuição da permeabilidade do reservatório 
(Tamponamento). 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Em Vieira (2011), uma proposta de parâmetros indicadores (ambientais e 

operacionais) foi realizada, a partir da análise dos potenciais impactos de cada 
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elemento, independente de sua concentração, ou forma de gerenciamento 

empregada (Quadro 4). 

 

Quadro 4 – Indicadores ambientais e operacionais da água produzida 

PARÂMETROS POTENCIAL INDICADOR 

Cálcio (Ca) Íons de Cálcio e Magnésio precipitam junto a outros íons, 
como carbonato e Sulfato, podendo causar incrustações 
nas linhas e tamponamento de poços.  

A dureza também indica potencial de incrustação 

Indicador 
Operacional 

Magnésio (Mg) 

Dureza Total (CaCO3) 

Ferro Total Pode precipitar em meio alcalino como hidróxido de ferro, 
gerando problemas de corrosão em linhas. Em caso de 
injeção, também provoca o tamponamento no 
reservatório. 

Indicador 
Operacional 

Ferro Dissolvido 

Ferro em Suspensão 

Alcalinidade 
Indicador de incrustação em linhas e tamponamento  

de poços 

Indicador 
Operacional 

Cloreto Contamina imediatamente a água doce 
Indicador 

Ambiental e 
Operacional 

Sílica Agente de tamponamento de poços 
Indicador 

Operacional 

Óleo em Água (TOG) 
Fornece uma ideia da eficiência do processo e tem 
fundamental importância ambiental, pois é um dos 
principais contaminantes da água. 

Indicador 
Operacional e 

Ambiental 

Insolúveis em Água Agente de tamponamento de poços 
Indicador 

Operacional 

Oxigênio Dissolvido                 
Sua presença pode provocar a ação de bactérias 
aeróbicas nos poços injetores ou produtores 

Indicador 
Operacional 

Sulfito Residual 
Deve ser baixo para evitar a ação de bactérias 
anaeróbicas. 

Indicador 
Ambiental e 
Operacional 

pH Relacionado com outros parâmetros 
Indicador 

Ambiental e 
Operacional 

Sulfetos  
Fornece uma ideia da atividade de bactérias  

redutoras de sulfato em reservatórios 

Indicador 
Operacional 

Turbidez Fornece ideia da presença de sólidos  
Indicador 

Ambiental e 
Operacional 

Condutividade Fornece ideia da quantidade de sais  
Indicador 
Ambiental 

Densidade  
O peso da água que vai ser injetada em uma zona de 
produção 

Indicador 
Ambiental e 
Operacional 

Fonte: VIEIRA, 2011. 
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Assim, para melhor entendimento destes aspectos, serão descritos os seus 

potenciais impactos, dividindo-os em ambientais e operacionais. 

 

6.4.1. Impactos ao Meio Ambiente 

Em termos ambientais, a composição da água de formação oferece um poder de 

toxicidade ao meio, por conta, principalmente, da elevada concentração de sais e a 

presença de metais pesados e de frações de hidrocarbonetos. Ao ser produzida, a 

água ainda pode conter elementos químicos utilizados no método de elevação ou no 

processo de separação dos fluidos. Assim, a composição da água de formação pode 

variar de acordo com as características do reservatório (geologia) e, depois de 

produzida, variar de acordo com as técnicas de produção e separação utilizadas no 

campo.  

 

Em Vieira (2011), os impactos que a água produzida pode provocar ao meio 

ambiente foram listados, de acordo com a possibilidade de descarte desta água em 

diferentes meios, sem nenhum tipo de tratamento. Assim, são relacionados: 

 

 Poluição de corpos d’água; 

 contaminação de aquíferos; 

 danos ao solo (salinização); 

 danos à flora e à fauna (terrestre e aquática); 

 danos à saúde humana; 

 danos ao reservatório. 

 

No Quadro 3, foram demonstrados os potenciais aspectos e impactos dos principais 

constituintes da água produzida. Veil (2004) destaca que estes diversos 

componentes químicos, individualmente ou coletivamente, quando presentes em 

concentrações elevadas, podem representar uma ameaça para a vida aquática, 

quando descartada no mar, e em culturas, quando usada para irrigação, ou 

descartada nesse ambiente. 

 

Frost et al. (1998). Considera que as descargas em pequenos riachos são 

susceptíveis a um impacto ambiental maior do que as descargas feitas no mar 
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aberto, em virtude do seu poder de diluição. Inúmeras variáveis determinam os 

impactos reais da descarga de água produzida. Estes incluem as propriedades 

físicas e químicas dos componentes, a temperatura, o conteúdo de material orgânico 

dissolvido, ácidos húmicos, a presença de outros contaminantes orgânicos e os 

fatores internos, tais como o metabolismo, o teor de gordura, estado reprodutivo, e 

comportamento de alimentação da fauna que mantenha contato com a água 

produzida.  

 

O descarte da água produzida no solo pode causar problemas diretos, como a 

salinização e a consequente infertilidade. Adicionalmente, a água pode percolar e 

atingir o lençol freático, que pode estar sendo (ou seria) utilizado para abastecimento 

humano, dessedentação de animais ou irrigação de culturas, práticas bastante 

comuns nos municípios do interior dos estados do nordeste brasileiro, 

principalmente nas regiões semiáridas. 

 

A contaminação de aquíferos ainda pode ocorrer por conta dos processos de 

injeção. Quando não se conhece as características de porosidade do reservatório 

(ou esse conhecimento é negligenciado), a pressão muito elevada no momento da 

injeção pode causar o fraturamento da formação e, com isso, a água pode atingir 

aquíferos circunvizinhos. Essa contaminação também pode ocorrer por conta de 

eventuais falhas ou fraturas já existentes. 

 

Os potenciais impactos do contato da água produzida com humanos e animais 

foram abordados em Vieira (2011). Em humanos pode causar doenças de pele, 

irritações e dermatites de contato, e a sua ingestão pode causar intoxicação grave, 

devido à presença de hidrocarbonetos (pequena fração). No caso dos animais, os 

efeitos são parecidos, porém a ingestão costuma ser mais comum, levando-os a 

óbito. Nas aves, além do problema da ingestão, há também problemas de 

incrustação de sais nas penas (Figura 18), debilitando a capacidade de voo. É 

também comum a contaminação de gados que, por necessidades fisiológicas, 

procuram o sal, muitas vezes, lambendo os terminais das linhas de óleo. 
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Figura 17 – Sal incrustado em penas de aves. 

Fonte: VIEIRA, 2011. 

 

A salinidade da água produzida também é um dos principais problemas para os 

operadores, dentre outras características que aumentam o potencial de geração de 

impactos nas instalações, nos equipamentos, no reservatório e no custo operacional 

do campo. 

 

6.4.2. Impactos Operacionais 

O potencial de impacto da água produzida nas instalações e no reservatório também 

tem relação direta com a composição da água produzida. Sendo também agravado 

por conta do elevado volume produzido. A Figura 19 abaixo relaciona os principais 

componentes da água produzida com os seus potenciais efeitos em termos 

operacionais. 

 

Para melhor entendimento, é possível analisar os potenciais problemas de forma 

separada: nas instalações e no reservatório. No caso do primeiro, os problemas são 

gerados a partir do momento em que a água de formação começa a ser produzida. 

Já no segundo, os problemas se dão no momento em que técnicas de injeção (ou 

reinjeção) são utilizadas para fins de descarte ou recuperação secundária. 
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Figura 18 – Principais componentes x Problemas operacionais 

  Fonte: Elaboração do autor.  

 

a) Nas instalações:  

As instalações referem-se aos sistemas de produção, transporte e armazenamento 

de petróleo. Esses sistemas são compostos principalmente por equipamentos 

diversos, tubulações e tanques de armazenamento de água, óleo, gás e, em 

menores proporções, químicos. 

 

O volume da água produzida pode ser considerado o primeiro problema, pois 

provoca a necessidade de infraestrutura para o seu gerenciamento, o que envolve: 

caracterização, separação, armazenamento temporário, tratamento e descarte. 

 

A figura 20 ilustra o esquema da produção de petróleo, gás e água num campo 

terrestre, evidenciando a infraestrutura empregada para o gerenciamento da 

produção. É possível notar que a produção bruta deve ser submetida a um processo 

de separação (chamado processamento primário) para que sejam segregados os 

produtos de interesse (óleo e gás) do resíduo (água). Este último, sendo 

posteriormente descartado, ou aproveitado como método de recuperação avançada. 

 

O gás associado é encaminhado para queima, conforme demonstrado na figura, 

quando o volume produzido não tem viabilidade econômica para a venda, pois 

envolve o investimento para o seu envasamento, compressão e transporte. Quando 

o volume de gás é pequeno, geralmente oriundo do processo de separação, é 

comum utilizar a técnica de ventilação, ou seja, o gás é liberado na atmosfera. Tanto 

a queima, quanto a ventilação de gás na atmosfera, são técnicas que podem ser 

utilizadas, desde que aprovadas pela ANP. Além disto, a Agência limita o volume da 
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queima extraordinária de gás natural, não sujeito ao pagamento de royalties, em até 

20 Mm³/dia, por campo, conforme Portaria ANP nº 249 do ano de 2000. 

 

Esse é outro fator que demonstra como a regulação pode contribuir com o 

desenvolvimento e emprego de novas tecnologias, pois nesse caso, ela “força” o 

reaproveitamento desse gás no próprio processo. Algo que a Indústria começa a 

perceber a possibilidade e, principalmente, a viabilidade. Esse gás tem sido utilizado 

para alimentar geradores de energia para alimentar as próprias estações. 

 

 

Figura 19 – Esquema da produção e gerenciamento de fluidos num campo 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

Como dito anteriormente, com o avanço da vida útil do poço (maturidade), o volume 

de água aumenta, assim, a infraestrutura se faz cada vez mais necessária, o que 

eleva o custo operacional, além de demandar espaço. 

 

A reinjeção da água produzida demonstrada na figura 20 ocorre quando essa água é 

injetada no mesmo reservatório de origem. Já a injeção da água produzida é para os 

casos de injeção dessa água num outro reservatório. Além disto, existe a injeção de 

água oriunda de captação, que pode ser proveniente do mar (muito comum nas 

operações offshore), de aquíferos, ou até mesmo de corpos d’água superficiais. 
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Nesse último caso, a regulação ambiental também restringe o volume através da 

outorga e cobrança de uso dos recursos hídricos. Entretanto, não existe nenhuma 

Resolução que imponha limites no uso de águas superficiais como recuperação 

avançada de petróleo. Apesar disto, as operadoras brasileiras têm evitado esse tipo 

de utilização, por razões ambientais (ou de dano à imagem).  

 

Os compostos orgânicos presentes na água produzida provocam danos em 

equipamentos e instalações, podendo se depositar e provocar incrustações e, 

consequentemente, obstruções (Fotografia 1). Tais consequências podem até 

provocar interrupções na produção para que sejam feitas intervenções visando 

garantir o escoamento da produção. Inclusive, esse tema é bastante estudado em 

Universidades e Centros de Pesquisa: Flow Assurance.  

 

 

Fotografia 1 – Imagem de incrustação proveniente de depósitos orgânicos, parafinas e bactérias, em 

tubulação de um poço onshore 

Fonte: Campo de Tigres (2013) 

 

Ainda nos equipamentos e instalações, a elevada salinidade da água produzida 

provoca a corrosão e, por consequência, a elevação do custo operacional devido à 

necessidade de constantes manutenções e eventuais substituições. A corrosão 

também pode ser provocada pela presença de Bactérias Redutoras de Sulfato – 

BRS, por conta da geração de H2S. 
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Ballesteros (2009) relata que um equipamento em contato com H2S em solução 

aquosa sofre ação deletéria do hidrogênio, através da remoção dos átomos de ferro 

da superfície do aço, ou através da adsorção e difusão de átomos de hidrogênio 

para o interior da rede cristalina, podendo ser caracterizada pelo surgimento de 

trincas associadas, ou não, a um estado de tensão aplicado sobre o equipamento. 

 

Segundo Cavalcanti (2001), no início da produção de um campo, a presença de 

BRS associada a um baixo teor de água não traz consequências maiores no tocante 

à corrosão, devido à permanência da água na forma emulsionada, que não permite 

o contato das bactérias com a superfície metálica. Entretanto, quando os sedimentos 

de fundo e a percentagem de água do fluido produzido aumentam, o nível de 

atividade microbiana tende a aumentar e a provocar a maioria dos processos 

corrosivos internos instalados em gasodutos e, principalmente, em oleodutos. O 

autor considera ainda que: 

 

“Os campos produtores que dependem da injeção de água do mar são os 
mais susceptíveis à ação de bactérias, pois a mistura da água do mar com a 
água de formação, originalmente presente no reservatório, estimula tanto o 
crescimento das bactérias nativas do reservatório quanto as presentes na 
água de injeção. Esse estímulo do crescimento bacteriano se dá, 
principalmente, pela disponibilização do íon sulfato e pelas diminuições da 
salinidade e da temperatura da formação petrolífera. Assim, à medida que 
as condições de ecologia do reservatório tornam-se favoráveis, BRS podem 
acidificar o reservatório e os fluidos produzidos, pela produção de H2S, ou, 
mover-se, juntamente com a água, da região do poço injetor para a do poço 
produtor, favorecendo o desenvolvimento de colônias microbianas nas 
superfícies metálicas.” 

 

Assim, a injeção da água do mar pode potencializar os efeitos adversos provocados 

pelas BRS, principalmente pelos elevados teores de sulfato em sua composição. 

Geralmente a prática de injeção de água do mar para recuperação secundária é 

adotada em campos offshore. No entanto, cabe ressaltar a possibilidade de efeitos 

negativos nas formações. 

 

b) No reservatório: 

Os danos no reservatório podem ocorrer nos casos em que a água produzida é 

injetada ou reinjetada no reservatório como método de recuperação secundária de 

petróleo, para potencializar a produção de petróleo. Além desses casos, existe a 
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possibilidade de danos ao reservatório por conta dessa técnica, quando se utiliza a 

água do mar como fluido de injeção. 

 

Ainda a respeito das BRS, águas ricas em sulfato proporcionam o ambiente 

adequado para desenvolvimento dessas bactérias (Hamilton, 1985). Geralmente, a 

água produzida não apresenta elevadas concentrações de Sulfato, apesar de 

comumente estar presente mesmo que em pequenas proporções. Contudo, a prática 

de injetar água do mar para recuperação secundária em determinados reservatórios, 

principalmente offshore, é bastante utilizada pela Indústria de E&P, o que requer 

atenção especial devido às elevadas concentrações de Sulfato nessa água. A tabela 

3, já demonstrada, apresenta a concentração de Sulfato na água do mar. 

 

O controle das BRS é essencial, principalmente nos casos de injeção ou reinjeção 

de água produzida. Além dos problemas de corrosão demonstrados (Integridade de 

Ativos), elas aumentarem o conteúdo de enxofre no petróleo “souring”, reduzindo a 

qualidade do petróleo produzido e a consequente diminuição do conteúdo de 

hidrocarbonetos, aumento da densidade do óleo, teor de enxofre, acidez e 

viscosidade (JESUS, 2011). 

 

Na produção offshore, é comum a necessidade de injeção de água adicional com a 

finalidade de garantir o balanço volumétrico injeção-produção. Nesses casos, utiliza-

se principalmente a água do mar. Segundo Patricio (2006), a injeção simultânea da 

água produzida, com cátions de bário, e da água do mar, rica em ânions de sulfato, 

resulta na precipitação de sais sulfatos que causam restrições ao fluxo. Esse é outro 

problema associado à injeção da água produzida (principalmente se complementada 

com a água do mar) nos reservatórios. Ainda segundo Patricio (2006), outro 

problema que resulta da injeção de água do mar é a geração de H2S por conta do 

metabolismo do sulfato presente na água do mar, através das BRS. 

 

Além do sulfato e das BRS na água produzida, a presença de sólidos dissolvidos 

e/ou em suspensão também pode acarretar em problemas ao reservatório. Minerais 

finos como argila, quartzo, feldspato, ou carbonato, podem se depositar nos poros 

da rocha, contribuindo para a redução da permeabilidade. 
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7. MULTIDISCIPLINARIDADE NO GERENCIAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA 

Em Vieira (2011), foi definido o gerenciamento da água produzida como sendo o 

conjunto completo de soluções para o processo de produção, incluindo técnicas de 

separação, análises físico-químicas e microbiológicas, tratamento, transporte 

(escoamento) e descarte, além de serviços e emprego de equipamentos de apoio. 

Assim, o gerenciamento envolve diversas áreas do conhecimento, unindo diferentes 

profissionais no intuito de garantir a sustentabilidade na produção de petróleo e gás 

natural, tendo como principal aspecto a produção agregada de água. 

 

Segundo Laudon (1996), a multidisciplinaridade é fundamental para o que chama de 

Geologia de Desenvolvimento de Petróleo. Para o gerenciamento da água essa 

multidisciplinaridade é evidente. No mínimo, é necessário o conhecimento nas áreas 

da engenharia, da química, das geociências (geologia, geoquímica e geofísica), da 

microbiologia e da regulação. A interação e a sinergia entre essas áreas do 

conhecimento são fundamentais para o desenvolvimento de soluções para a 

separação, o tratamento e a destinação da água. 

 

Certamente, a geologia de desenvolvimento de petróleo tende a se tornar cada vez 

mais importante, já que futuras adições de reservas domésticas onshore surgirão de 

novas oportunidades em bacias antigas e, cada vez menos, de formas tradicionais 

encontradas por exploração por meio de poços pioneiros. Adicionalmente, a 

geologia de desenvolvimento fornecerá suporte na extração de reservas adicionais 

de reservatórios existentes (aumento da taxa de recuperação). Atualmente as 

técnicas de recuperação primária e secundária de óleo recuperam menos que 40% 

do óleo original in place na maioria dos reservatórios do Mundo, deixando cerca de 

60% no subsolo. Esse importante recurso será recuperado somente por meio de 

avanços do que hoje se entende sobre a geologia e a engenharia, em termos de 

reservatório (Laudon, R. 1996). 

 

A próxima geração de geólogos fará as maiores adições de reservas por meio do 

reconhecimento de novas oportunidades em áreas maduras. Para tanto, a 

multidisciplinaridade e a aplicação combinada da geologia, da engenharia e de 

outras áreas do conhecimento, serão fatores críticos para este avanço. 
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O gerenciamento da água envolve também a água recebida nos campos de 

petróleo, seja ela transferida de outro campo, ou captada de algum corpo d’água. 

Essa água recebida geralmente tem como destino a injeção nos reservatórios para 

recuperação secundária. As operações de gerenciamento podem ser feitas em 

superfície ou em subsuperfície. Geralmente são realizadas na superfície, ou seja, 

depois da água ser produzida. Entretanto, existem técnicas de gerenciamento em 

subsuperfície que visam facilitar a separação da água (quebra da emulsão), no 

intuito de melhorar o processamento primário e, principalmente, diminuir o volume 

de água produzida.  

 

Para entender o conjunto de técnicas e tecnologias empregadas para o 

gerenciamento da água produzida é necessário compreender as etapas de geração, 

separação, tratamento e destinação da água, conforme demonstrado no esquema 

da figura 21 abaixo. 

 

 

Figura 20 – Caminho da água produzida e seu gerenciamento 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

A possibilidade de eliminação da produção de água ainda nos poços (antes de leva-

la à superfície) seria a melhor situação para a indústria do petróleo. Contudo, ainda 

não existe uma solução tecnológica efetiva que permita esse cenário. Já é possível 

encontrar soluções que realizam um processo de separação em subsuperfície, 
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porém, ainda apresenta limitações para aplicações em qualquer tipo de reservatório, 

ou apresentam baixa eficiência de separação. 

 

Como a produção de água é um fato que ainda pode ser considerado inevitável, é 

necessário gerenciá-la da melhor maneira possível, evitando ou reduzindo os 

problemas ambientais e operacionais inerentes a ela. Porém, esse gerenciamento 

ainda apresenta uma série de desafios, em cada uma de suas etapas. Desde a 

subsuperfície, até à sua destinação final. 

 

Alguns destes desafios já apresentam soluções técnicas e tecnológicas que 

entregam resultados eficientes. Entretanto, todo e qualquer setor produtivo pratica 

uma busca constante e incessante pela redução de custos. Não diferente, a 

Indústria do Petróleo, principalmente o segmento onshore do Brasil (Bacias 

Maduras), visa reduzir os seus custos operacionais para viabilizar a continuidade da 

produção. Assim, o próximo capítulo deste trabalho apresenta quais são os 

principais desafios concernentes ao gerenciamento da água em campos onshore de 

petróleo e gás natural e as soluções adotadas pela indústria. 
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CAPÍTULO 4 

 

Desafios e Soluções no Gerenciamento 

Técnicas e Tecnologias de Gerenciamento e 

Oportunidades de Empreendedorismo e 

Inovação 

 

  



75 
 

8. DESAFIOS E SOLUÇÕES 

Em todas as etapas do gerenciamento da água produzida é necessário contar com 

técnicas e/ou tecnologias para que a produção de petróleo, bem como o meio 

ambiental não sejam impactados, à luz do que preconiza os instrumentos 

regulatórios. Geralmente, as técnicas são voltadas a processos e procedimentos, 

enquanto que as tecnologias se destinam a otimizá-los. 

 

O processo de desenvolvimento de novas tecnologias é importante para a 

superação de desafios que a Indústria enfrenta, principalmente, no que diz respeito 

ao gerenciamento da água produzida. A maioria destes desafios já foi descrita nos 

capítulos anteriores, mas cabe resumi-los, conforme os destaques em vermelho na 

figura 22. 

 

 

Figura 21 – Sinalização dos principais desafios no gerenciamento da água produzida 

 Fonte: Elaboração do autor.  

 

Em cada uma das etapas destacadas na figura, existem desafios 

técnicos/tecnológicos a serem vencidos, sejam eles para garantir a eficiência do 

processo, otimizar os resultados, reduzir o tempo, ou reduzir custos. Após a 
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visualização resumida, cada desafio será brevemente descrito a seguir, 

apresentando as técnicas e tecnologias identificadas ao longo do presente trabalho.  

 

a) Separação Downhole (fundo de poço): 

O gerenciamento de subsuperfície objetiva reduzir a quantidade de água produzida. 

Ou seja, a intenção é que os volumes de água que chegam à superfície sejam 

minimizados. Para isto são usadas técnicas de Barreiras Seletivas e equipamentos 

Downhole Oil Water Separation (DOWS). 

 

A técnica de Barreira Seletiva consiste na utilização de polímeros especiais, que são 

adsorvidos à superfície da rocha, formando um filme hidrofílico. Este filme, quando 

em contato com a água, expande-se e armazena parte da água (efeito esponja). Já 

em contato com o óleo, o filtro não se altera e o óleo segue seu fluxo normal. Trata-

se de uma técnica relativamente fácil de ser adotada e que, segundo Prestrelo 

(2006), apresentou resultados satisfatórios em aplicações da Petrobras em alguns 

campos do Brasil, inclusive na Bahia. 

 

É possível encontrar algumas variações desse tipo de produto, com o mesmo 

objetivo. Em visita de prospecção de tecnologias nos EUA, foi possível conhecer o 

Enduro-Tech Solid Chemicals da empresa EES – Energy and Environmental 

Services (Fotografia 2). O produto pode ser utilizado diretamente no poço para inibir 

a corrosão, a formação de depósitos e agir como desemulsificante. 

 

 

Fotografia 2 – Enduro-Tech Solid Chemicals (EES) 

Fonte: EES – Energy and Environmental Services, 2013 
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Os equipamentos de downhole têm o mesmo objetivo dos polímeros: barrar a 

passagem de água para o poço produtor. O equipamento consiste em um 

mecanismo de separação água/óleo realizado no fundo do poço. A sua aplicação 

ainda é considerada de alto custo e, por isso, ainda não é utilizada em larga escala. 

No entanto, esse é o caminho desejado para a redução da produção de água, 

principalmente para evitar o seu gerenciamento em superfície, com todos os custos 

associados. 

 

Exemplificando, a empresa Halliburton desenvolveu um equipamento chamado 

Equiflow – Autonomous Inflow Control Device – AICD (Figuras 23 e 24), que realiza 

o processo de separação no fundo do poço, utilizando uma tecnologia de fluido 

dinâmico para separação. O equipamento foi desenvolvido para controlar a entrada 

de fluidos no poço, equilibrando a produção e atrasando a entrada de fluidos 

indesejados. Segundo informações da empresa, o equipamento é direcionado a 

poços horizontais. 

 

 

Figura 22 – Ferramenta AICD Halliburton 

Fonte: ZHAO, 2014. 
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Figura 23 – Ferramenta AICD Halliburton (2) 

Fonte: ZHAO, 2014 

 

Além dos equipamentos de downhole, existe também uma vertente de 

desenvolvimento de equipamentos subsea, no caso da produção offshore. Mesmo 

não sendo o foco do presente trabalho, é interessante citar que atualmente 

especialistas comentam que existe uma forte tendência em eliminar as atividades 

atualmente desenvolvidas em plataformas, para que elas sejam realizadas no fundo 

do mar. Uma dessas atividades em desenvolvimento é o processamento primário 

subsea, conhecido também como SUBSIS (Subsea Separation and Injection 

System). Esses sistemas realizam o processo de separação e depois reinjetam a 

água no reservatório. Basicamente o mesmo que é feito em superfície, porém, com 

algumas particularidades, pois as condições ambientais são diferentes. Existe uma 

unidade em funcionamento no Campo de Troll, no Mar do Norte (Figura 25). 
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Figura 24 – SUBSIS instalado no campo Troll Pilot, Mar do Norte 

Fonte: PEREIRA, 2004 

 

b) Separação de Superfície 

A separação de fluidos feita na superfície, também conhecida como Processamento 

Primário, tem por objetivo separar os fluidos de interesse (óleo e/ou gás) dos 

indesejados (água). Existem diversas técnicas e tecnologias para esse processo. As 

mais utilizadas são listadas abaixo: 

 

 Separadores atmosféricos gravitacionais: necessário um tempo de detenção 

considerável para que haja a separação dos fluidos, não sendo eficiente para 

a separação das emulsões, que nesse caso, adicionam produtos químicos 

desemulsificantes. 

 Separadores: Existem bifásicos, que separam o gás da fase líquida (óleo e 

água) e os trifásicos, que separam os três fluidos (água, óleo e gás). Este 

último, logicamente, mais eficiente. Existem variações de separadores em 

formatos horizontais e verticais. Todos eles diminuem o tempo de detenção 

do fluido no equipamento, pois operam em pressão elevada, o que facilita a 

quebra das emulsões. 

 

As inovações dessas tecnologias envolvem químicos que podem ter maior eficiência 

na quebra da emulsão, ou equipamentos que alcançam maior eficiência na 

separação, com custo e tempo menor. 
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Em termos de equipamentos, é reconhecido que os separadores trifásicos e 

horizontais têm maior eficiência no tratamento do óleo. Entretanto, algumas 

inovações têm surgido para melhorar ainda mais a eficiência destes equipamentos, 

como o uso de placas coalescentes em seu interior, aproveitamento do gás do 

processo no queimador do próprio tratador, dentre outros componentes de 

automação e controle operacional. A Figura 26 apresenta um separador trifásico 

horizontal que traz esse tipo de inovação (Projeto TOM – Tratador de Óleo Móvel). 

Ele foi desenvolvido para atender as demandas de especificação do óleo produzido 

na Bacia do Recôncavo (elevada salinidade e parafínico) e foi fruto de uma pesquisa 

aplicada, desenvolvido pelo Grupo de Pesquisa PCM2, em parceria com uma 

empresa privada e com a FAPESB3. Este projeto deu origem a uma startup de base 

tecnológica, Free Oil Serviços e Tecnologia. 

 

 

Figura 25 – Separador trifásico horizontal da empresa Free Oil 

Fonte: VIEIRA, 2011. 

 

Quando não existe gás associado à mistura, ou existe apenas uma pequena fração, 

é possível utilizar o Free Water Knock Out – FWKO. Esse equipamento também é 

bastante interessante, pelo seu baixo custo de construção e de operação, 

                                                           
3
 FAPESB – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado da Bahia 
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principalmente por não funcionar sob pressão. Ele objetiva eliminar a água livre de 

forma rápida. A imagem abaixo (Figura 27) ilustra o esquema de um FWKO. 

 

 

Figura 26 – Esquema de um Free Water Knock Out – FWKO 

Fonte: PEREIRA, 2004 

 

Na pesquisa realizada também foi possível encontrar uma variação desse 

equipamento, chamado SKUD – Inclined FWKO. Trata-se de um FWKO com placas 

coalescentes inclinadas em seu interior para aumentar a eficiência de separação. Os 

resultados são realmente interessantes, principalmente na redução do tempo de 

detenção. Sua única limitação é o espaço necessário para o equipamento. 

 

a) Caracterização 

Essa é uma etapa que não chama tanta atenção em termos tecnológicos, entretanto, 

pela sua importância, a Indústria direciona cada vez mais esforços para encontrar 

algumas soluções para casos específicos no que diz respeito à caracterização da 

água produzida. Conhecer os elementos presentes na água, bem como as suas 

concentrações, é de fundamental importância para o processo de tomada de 

decisão acerca do seu destino. 

 

Um dos maiores desafios nessa etapa é a identificação das BRS. Como 

demonstrado, as técnicas utilizadas atualmente pela indústria requerem um tempo 

considerável. Muitas vezes o operador utiliza dosagens desnecessárias de biocidas, 

simplesmente por não querer aguardar o tempo das análises. Como ele não quer 

correr o risco de gerar um problema no reservatório, no caso da reinjeção, ele acaba 

tendo esse custo. 
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Ainda assim, a identificação do grupo de bactérias na fase de caracterização da 

água produzida pode direcionar o biocida adequado à utilização, assim como suas 

dosagens. Em visita à estação da UO-SEAL Petrobras (Unidade Operacional – 

Sergipe-Alagoas), foi visto que a presença das BRS é identificada através da cultura 

de bioindicadores nas amostras de água produzida. Esse procedimento dura cerca 

de 28 dias.  

 

Segundo Marangoni (2010), a detecção de microrganismos associados à corrosão 

normalmente está condicionada ao seu isolamento, culturas puras e identificação. 

Porém, no caso de BRS, Bactérias Oxidantes do Ferro e Bactérias Oxidantes do 

Enxofre, estas exigem condições especiais para seu isolamento, dificultando sua 

identificação. As BRS são um exemplo claro desta limitação, já que são anaeróbicas 

estritas e exigem ausência total de oxigênio. Com a utilização de técnicas de 

biologia molecular pode-se acelerar o processo de detecção destes microrganismos. 

 

Existem registros também de técnicas que utilizam corpos de prova que ficam em 

contato por um tempo determinado com a água produzida, para que depois sejam 

feitas observações através de microscopia eletrônica de varredura (MEV) e 

espectroscopia de energia dispersiva, como no trabalho de Sousa (2009). 

 

Marangoni (2010), em seu trabalho, ressalta ainda a importância no 

desenvolvimento de metodologia para isolar e identificar microrganismos associados 

à corrosão, bem como padronizar metodologias para isolamento de bactérias 

redutoras de sulfato, de modo a propiciar a detecção mais rápida destes 

microrganismos. Os resultados obtidos visam fornecer subsídios ao desenvolvimento 

de estratégias para minimizar os danos causados pelo biofouling e biocorrosão em 

diferentes materiais. 

 

Pesquisadores da Startup Applied.Bio Pesquisa e Serviços em Biotecnologia Ltda., 

que inclui pesquisadores do Instituto de Microbiologia da UFRJ e colaboradores do 

grupo de pesquisa PCM2, desenvolveram um método de identificação de BRS que 

oferece o resultado de forma instantânea. A metodologia foi patenteada e 

atualmente é oferecida através de um Kit Diagnóstico (BRS), através da Startup 

Applied.Bio. 
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b) Tratamento da Água 

Antes da destinação final da água produzida é necessário realizar tratamento físico, 

químico e microbiológico, para adequá-la às condições exigidas no ambiente onde a 

mesma será disposta. Basicamente, é necessário retirar principalmente os sólidos, 

frações de óleos e graxas e bactérias que estejam presentes na água. Esse 

tratamento geralmente utiliza as seguintes técnicas/tecnologias: 

 

 Separadores atmosféricos gravitacionais: é o mesmo separador utilizado 

na fase anterior (processamento primário), porém, desta vez, para retirar a 

capa de óleo que ainda pode estar presente na água. Nesse caso o óleo 

ainda pode ser encaminhado ao tanque de armazenamento, ou retornado ao 

início do processamento primário.  

 Flotadores: Processo de separação de óleo na água, baseado na aderência 

de um deles sobre bolhas inseridas no fundo do equipamento, que permeiam 

até a superfície para maior eficiência. Existem variações de flotadores que 

utilizam gases diferentes, ou princípios diferentes, como os eletroflotadores. 

Entretanto, todos eles têm o mesmo objetivo e boa eficiência, sendo bastante 

utilizados na indústria do petróleo, principalmente pelo baixo custo. 

 Hidrociclones: Equipamentos muito utilizados em plataformas, por ocuparem 

pouco espaço. Eles utilizam o princípio da força centrífuga para promover a 

separação de fases. Têm formato cônico, onde a mistura é introduzida de 

forma tangencial e, ao girar, a água, mais densa que o óleo, gira no interior do 

hidrociclone e próxima as suas paredes à medida que é encaminhada para 

uma das suas duas saídas, a inferior. Por outro lado, os fluidos menos 

densos, como óleo e gás, giram pelo centro do hidrociclone à medida que são 

encaminhados para a sua saída superior (SAIDI et al., 2012); 

 Filtros: São utilizados para remoção de óleo na água e foi deixado de usar 

por conta dos problemas de colmatação, pois eram preenchidos de areia. No 

entanto, esse tipo de preenchimento tem sido substituído por outros produtos 

e os resultados são animadores; 

 Biocidas: São produtos adicionados à água para eliminar bactérias que 

possam levar problemas ao local onde ela será descartada, principalmente no 



84 
 

caso da injeção. A maior preocupação é com as BRS. Existem diversos 

biocidas, segundo Carvalho (2006), os mais usuais são compostos de aminas 

e amônio quaternário. Estes compostos são empregados para reduzir a 

população de bactérias, principalmente as redutoras de sulfato, que 

convertem os íons sulfato em íons sulfeto, que irão corroer os tubos de metal 

e os vasos de estocagem. Por outro lado, os íons sulfato são produzidos pela 

ação das bactérias oxidantes que atuam sobre o enxofre elementar. 

 

No âmbito do tratamento da água, os filtros não agregam tanta tecnologia, se 

diferindo apenas pelo preenchimento (meio filtrante). Os flotadores e hidrociclones 

são equipamentos já significativamente utilizados, principalmente em plataformas, 

pois contribuem para acelerar o processo de tratamento da água produzida, uma vez 

que o espaço é escasso nessas instalações, não havendo condição de armazenar 

grandes volumes de água. Já os biocidas, existem diversos tipos no mercado, 

apesar do objetivo comum em eliminar as BRS, por isso é necessário avaliar a 

melhor dosagem e a relação custo x benefício. 

 

Nesta etapa, as inovações ficam por conta dos filtros, particularmente, o seu 

preenchimento (meio filtrante). Atualmente a indústria tem utilizado como 

preenchimento as cascas de nozes moídas (black wallnut ou pecan shell). Esses 

filtros são conhecidos como Nutshell, ou filtro casca de nozes. Esse equipamento 

tem baixo custo de construção e opera através da filtração por pressão, com fluxo 

descendente, de um efluente contendo pequenas concentrações de óleos. 
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Fotografia 3 – Casca de Nozes moída para preenchimento de Filtros 

  Fonte: Laboratório do Campo de Carmópolis - UO-SEAL/Petrobras, 2013. 

 

Segundo a empresa Centroprojekt do Brasil (2015), A casca de noz (black 

wallnut ou pecan shell) tem propriedades superficiais e resistência mecânica que a 

torna uma opção mais vantajosa em relação ao leito de areia, o que permite sua 

circulação por bombas e tubulações sem prejuízo da integridade das partículas. 

Devido a uma afinidade moderada entre a casca de noz e o óleo, este tipo de 

material oferece uma boa eficiência de remoção (da ordem de 90 a 95%, o que 

normalmente significa ter um filtrado com teores menores que 5 partes por milhão de 

óleo) e, por outro lado, uma facilidade de limpeza do leito, quando da contra-

lavagem. 

 

Em uma breve experiência do grupo de pesquisa com este produto, sempre 

importado, foi relatada a presença de uma praga (pequenos insetos), as quais 

podem ter sido transportadas com o produto, sendo uma espécie invasora, alertando 

para um possível problema ambiental. Essa praga também pode ser oriunda do mau 

acondicionamento do produto. O grupo teve relato informal desta praga nos EUA. 

 

Ao longo da pesquisa também foi possível encontrar soluções que utilizam 

membranas filtrantes de diferentes materiais, tais como cerâmicas, ou outros 

materiais não divulgados. Como exemplo, segue abaixo o exemplo de um sistema 

de tratamento num skid, desenvolvido pela empresa Pentair. 
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Figura 27 – Skid de Tratamento para Água Produzida 

Fonte: Pentair, 2015 

 

O Skid para Tratamento de Água Produzida da Pentair oferece uma solução plug 

and play, instalada em um contêiner de estrutura aberta, para facilitar o transporte. O 

skid emprega Membranas X-Flow com alta resistência química para o tratamento de 

água produzida.  

 

c) Injeção e Reinjeção 

Como já explicado, quando a água produzida é injetada no mesmo reservatório de 

sua origem, essa técnica é chamada de reinjeção. Quando esta água é injetada em 

qualquer outro reservatório, então se chama injeção. A injeção da água produzida é 

atualmente a técnica mais utilizada pela Indústria, por conta da necessidade de 

recuperação secundária de petróleo. Adicionalmente, é possível também se 

desfazer de um resíduo com elevado potencial degradante ao meio ambiente e às 

operações e, ao mesmo tempo, contribuir para a recuperação de petróleo do 

reservatório. Contudo, nem sempre é possível realizar essa técnica por questões de 

custo ou de infraestrutura disponível. 

 

É necessário um bom conhecimento da geologia do reservatório (porosidade, 

permeabilidade, estruturas, etc.), bem como da dinâmica dos fluidos no reservatório, 

para garantir que a injeção da água seja feita na melhor zona (para empurrar o óleo 

em direção ao poço produtor e para garantir a integridade do reservatório). Em áreas 

maduras, é comum que se tenham poços produtores que estejam fechados, ou com 

baixa produção e que podem ser transformados em injetores. No entanto, nem 

sempre há disponibilidade de poços posicionados em áreas onde a injeção possa 
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favorecer a produção. Nesse caso, é necessário perfurar um poço para proceder 

com a técnica da reinjeção. 

 

Ainda assim, a construção de um poço injetor exige investimento significativo, 

requerendo praticamente o mesmo recurso necessário para perfurar e completar um 

poço produtor. Segundo informação de operadores entrevistados, os valores 

aproximados para a perfuração de um poço no Brasil são: Onshore de R$ 3 a R$ 5 

milhões e Offshore de R$50 a R$90 milhões. 

 

A preocupação na injeção e reinjeção de água nos reservatórios também se dá por 

conta dos componentes da água produzida e suas concentrações, como 

demonstrado anteriormente (item 6).  Em ambos os casos, a quantidade de sólidos 

presentes na água, pode provocar danos na permeabilidade dos fluidos no 

reservatório, por conta do tamponamento dos poros, que passam a ser preenchidos 

pelos sólidos carreados na água injetada. A presença das bactérias redutoras de 

sulfato também é considerada um grande problema em ambos os casos, pela 

capacidade de geração de H2S. Outro parâmetro de controle, principalmente na 

água captada do mar para injeção, é a concentração de Sulfato. Segundo 

Vasconcelos (2009), pesquisas elaboradas pelo CENPES – Centro de Pesquisas da 

Petrobras – demonstram que a água do mar contém em média, cerca de 2.800 ppm 

de Sulfato. Esse elemento, quando combinada com as concentrações de bário, 

estrôncio e cálcio (geralmente encontrados em elevadas concentrações na água de 

formação) causam incrustações (scale) no reservatório e no poço (coluna de 

produção). 

 

d) Disposição Comercial Terceirizada (Offsite Commercial Disposal) 

Outra possível solução, já comentada no capítulo anterior, é a disposição comercial 

da água produzida de forma terceirizada. Ou seja, a criação de empresas 

especializadas no tratamento e destinação final dessa água de forma adequada. 

Essa técnica já é explorada nos EUA, podendo ser considerada como um nicho de 

negócio importante para a indústria onshore de petróleo e gás natural. A disposição 

comercial da água é feita offsite, ou seja, fora do campo onde ela foi produzida, 

geralmente injetando a água em formações de água salinas, ou reservatórios 

depletados. 
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Esse mercado tem se tornado cada vez mais interessante entre os pequenos 

produtores onshore nos EUA, devido a marginalidade econômica das operações 

(marginal wells), onde estes não têm condições de assumir a responsabilidade pela 

construção, funcionamento e fechamento de instalações no local. Além disto, 

existem casos em que as áreas de produção não estão próximas a determinadas 

formações para que seja realizado o descarte. Assim, a contratação de um serviço 

que combina a logística de transporte, o tratamento e o descarte dessa água, se 

torna uma opção considerável. 

 

No Brasil geralmente a disposição offsite ocorre entre campos de uma mesma 

empresa, assim, não existe o caráter comercial. No ano de 2015, a startup Geo 

Innova (pertencente ao grupo de pesquisa PCM2) iniciou os estudos para o 

estabelecimento de um modelo de negócio para disposição comercial nos moldes 

americanos nas bacias do Recôncavo e Potiguar, locais onde são encontrados 

poços em situações semelhantes às encontradas nos EUA (elevada produção de 

água, baixa infraestrutura disponível e marginalidade econômica). A proposta da 

Geo Innova consiste na utilização de um poço de baixa produção (inferior a 4 bbl/d) 

e completa-lo para produção e descarte simultâneo em zonas diferentes. 
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Figura 28 - Esquema conceitual da proposta da Geo Innova para produção de óleo e descarte de 

água simultaneamente 

Fonte: Geo Innova, 2015 

 

Entretanto, por se tratar de um modelo de negócio inovador no Brasil, existem ainda 

desafios regulatórios (ANP e órgãos ambientais estaduais) e comerciais. Esta é uma 

proposta de projeto modular onde a Geo Innova produziria óleo, como qualquer 

outro operador/concessionário, e manteria paralelamente o negócio de 

gerenciamento de água (descarte). A receita do negócio de gerenciamento de água 

tende a ser a principal fonte econômica do projeto. No entanto, a produção de óleo 

precisa necessariamente existir para justificar a concessão. O objetivo maior do 

projeto é viabilizar operações de óleo na região, que atualmente são limitadas pela 

inexistência de alternativas de descarte de água. Este não é só um problema 

operacional para os produtores, mas também um problema ambiental para o 

regulador.   
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9. EMPREENDEDORISMO: STARTUPS E SPINOFFS DE UNIVERSIDADES 

O Empreendedorismo tem se tornado uma palavra recorrente nas empresas e 

Universidades nos últimos anos. É evidente a necessidade de formar profissionais 

para criar novas ideias e novos negócios, diferente do antigo modelo (ainda em 

transição), em que os profissionais eram moldados para gerir negócios. O 

empreendedorismo pode ser definido como: 

 

“o processo de criar algo diferente e com valor, dedicando tempo e o 

esforço necessários, assumindo os riscos financeiros, psicológicos e 

sociais correspondentes e recebendo as consequentes recompensas da 

satisfação econômica e pessoal” (HISRICH, 2014). 

 

De forma resumida, o empreendedorismo pode ser considerado como a ação de 

transformar ideias em produtos que podem ser oferecidos à sociedade e então, 

gerar valor, melhorias, lucro, negócios. Todavia, de forma aplicada, o 

empreendedorismo no gerenciamento da água produzida diz respeito a criação de 

técnicas e/ou tecnologias que possam gerar ganhos significativos para a Indústria, 

viabilizando operações outrora inviáveis, facilitando assim a sua aplicação por conta 

da demanda, podendo virar um negócio. 

 

Dentro deste contexto, existe também o conceito das Startups. Segundo a revista 

Forbes (Robehmed, 2013), Startup é uma empresa que trabalha para resolver um 

problema em que a solução não é óbvia e o sucesso não é garantido. Também de 

maneira aplicada, esse tipo de empresa geralmente é composto por um grupo 

multidisciplinar de profissionais capacitados, trabalhando para implementar uma 

ideia que pode render bons lucros, utilizando-se de baixos investimentos. 

Atualmente as Startups tem oferecido produtos de boa aplicabilidade e 

aceitabilidade na Indústria, com a agilidade e liberdade que grandes corporações 

não tem. 

 

Já o conceito de Spinoffs é descrito por Ferreira (2015), como uma empresa que tem 

como base os resultados de um membro de um grupo de pesquisa e nos seus 

conhecimentos científicos ou know-how tecnológico desenvolvido dentro da 
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universidade, para transferir esse conhecimento/propriedade intelectual em produtos 

comercialmente exploráveis. 

 

De acordo com Constante (2011), uma spinoff é o processo de criação de uma nova 

organização a partir de uma outra já estabelecida. Este mecanismo pode ser 

utilizado para tornar uma organização mais enxuta, se desfazendo de 

departamentos deficitários ou periféricos ao negócio principal, podendo se tornar 

lucrativos se explorados por uma nova empresa. Ainda segundo o autor, também 

pode ser considerada uma Spinoff a transferência de conhecimento/tecnologia para 

uma nova empresa, ou a criação de uma nova empresa baseada em uma tecnologia 

ou uma ideia baseada numa empresa-mãe. Dentro desse cenário, surgem as 

Spinoffs de Universidades. Diante do processo de Pesquisa e Desenvolvimento 

realizado nesse, a possibilidade de inovar e transformar essa inovação em um novo 

negócio pode ser sustentada pelo ambiente e infraestrutura institucional. 

 

É oportuna a explicação sobre a importância das Startups, diferenciando-se dos 

centros de pesquisas das multinacionais e de grandes prestadoras de serviços. Nos 

últimos anos, foi possível verificar o surgimento de uma série de startups na cadeia 

produtiva de petróleo e gás. Ao mesmo tempo, as grandes corporações foram aos 

poucos perdendo alguns nichos específicos para algumas startups que começaram 

a oferecer soluções mais eficientes quanto, e, algumas vezes, com tecnologias 

disruptivas, muitas vezes com menor valor, menor tempo de atendimento e, 

principalmente, com soluções customizadas de acordo com as necessidades do 

cliente (Tailor-made). 

 

Por conta dessas condições, algumas das grandes empresas de produtos e/ou 

serviços da cadeia de petróleo e gás, que faziam investimentos elevados em centros 

de pesquisas, passaram a adquirir Startups com bom potencial de mercado. Isso 

mostra que as Startups têm uma importante influência no processo de 

desenvolvimento de novos negócios na área de petróleo a partir de uma ideia 

inovadora. Elas se movimentam com mais agilidade e pragmatismo, sem as amarras 

de compliance que existem nas grandes corporações. 
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Diante deste cenário, o grupo de pesquisa desenvolveu uma metodologia de 

trabalho voltada para a identificação das principais demandas da Indústria, a 

prospecção de soluções, o requerimento da propriedade intelectual, a transformação 

da ideia em negócio e a abertura de mercado. Com base nisso, o Grupo PCM2 tem 

trabalhado no sentido de desenvolver soluções na área de petróleo e oferecê-las ao 

mercado. Como resultado, foram criadas startups em áreas estratégicas, como a de 

tratamento e especificação de óleo, certificação de reservas, completação 

inteligente, estudos socioeconômicos, biocorrosão, dentre outras. A imagem abaixo 

(Figura 30) demonstra as Startups criadas pelo grupo e suas respectivas áreas de 

atuação. 

 

 

 

Figura 29 – Relação de Startups do Grupo PCM2 

Fonte: Adaptado de Instituto C3I, 2015 

 

Alinhado a isto, desde 2009 o Grupo de Pesquisa tem trabalhado no processo de 

identificação das demandas e prospecção de soluções para o gerenciamento da 

água produzida. Recentemente, o Grupo PCM2 e algumas das startups têm 

verificado desafios da gestão da água produzida em operações onshore e offshore.  
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9.1. FREE OIL 

Free Oil Serviços e Tecnologia Ltda. é uma empresa de base tecnológica que surgiu 

a partir de projetos de investigação aplicada em fev/2010. Através de um projeto de 

pesquisa, parcialmente financiado pela FAPESB, a empresa desenvolveu um 

tratador de óleo móvel, com o emprego de componentes inovadores que 

contribuíram para elevar sua eficiência de tratamento. 

 

 

Figura 30 – Logo da empresa Free Oil Serviços e Tecnologias Ltda. 

Fonte: Free Oil, 2015. 

 

 

Figura 31 – Imagem dos Tratadores de Óleo Móvel que foram desenvolvidos pela empresa 

Fonte: Free Oil, 2015. 

 

9.2. GEO INNOVA 

Geo Innova Consultoria e Participações Ltda. é uma empresa de base tecnológica 

fundada em 2009, em meio ao ambiente acadêmico, visando a prestação de 

serviços de consultoria especializada para os setores de Energia e Meio Ambiente. 

Contudo, a startup também desenvolve projetos de pesquisa dentro destes setores. 

Atualmente a empresa tem em seu portfólio a realização de estudos 

socioeconômicos, a criação de ferramentas de poços de petróleo patenteadas 

(ferramentas de completação inteligente, válvulas e conectores hidráulicos). 

Adicionalmente, a empresa realiza projetos de pesquisa acerca do gerenciamento 
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da água produzida, como tecnologias de tratamento e modelos de negócios para o 

gerenciamento. 

 

 

Figura 32 – Logo da empresa Geo Innova Consultoria e Participações 

Fonte: Geo Innova, 2015. 

 

 

Figura 33 – Ferramenta de Completação Inteligente 

Fonte: Geo Innova, 2015. 

 

 

Figura 34 – Ferramenta de Logging (Hydrolog) 

Fonte: Geo Innova, 2015. 
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9.3. APPLIED.BIO 

A Startup Applied.Bio Pesquisa e Serviços em Biotecnologia Ltda. foi fundada por 

pesquisadores em áreas estratégicas da indústria e de universidades, voltada ao 

desenvolvimento de produtos inovadores e serviços de laboratório em Biotecnologia. 

Applied.Bio trabalha com detecção e identificação de Bactérias Redutoras de 

Sulfato, e a sua eliminação através de bacteriófagos. Além disto, a empresa realiza 

análise de amostras de H2S e detém patente de tintas com poder anti-craca (anti-

fouling). 

 

 

Figura 35 – Logomarca da empresa Applied.Bio Pesquisa e Serviços em Biotecnologia Ltda. 

Fonte: Applied.Bio, 2015 

 

 

Figura 36 – Placa de teste de tinta anti-craca 

Fonte: Applied.Bio, 2015 

 

9.4. DEEP.BBL 

A Deep.bbl Pesquisa, Tecnologia e Serviços, Ltda. oferece serviços em avaliação, 

caracterização e certificação de recursos e reservas e fornece soluções sob medida 

na avaliação da confiabilidade (operações, sistemas de medição fiscal e de 

transferência de custódia, equipamentos e seus componentes e de contratos de 

serviços), e avaliação econômica. Atualmente a empresa conta com uma equipe 

para estudos de reservatórios de petróleo, especializados em Geofísica, Petrofísica 

e Geomecânica. 
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Figura 37 – Logomarca da empresa Deep.bbl Pesquisa, Tecnologia e Serviços Ltda. 

Fonte: Deep.bbl, 2015 

 

9.5. INN FLOW 

A Startup Inn Flow Pesquisa, Tecnologia e Serviços Ltda., surgiu com uma 

abordagem inovadora para Garantia de Escoamento (Flow Assurance). A InnFlow foi 

fundada para trabalhar com avaliação da eficácia dos inibidores de incrustação em 

condições de processo e em sinergia com outras variáveis operacionais, teste de 

inibidores de estabilidade, avaliação dos parâmetros cinéticos associados com os 

principais compostos formadores de incrustações em linhas de produção de 

petróleo, tais como sulfato de bário, estrôncio e carbonato de cálcio, e 

desenvolvimento de novos equipamentos para avaliação e monitoramento de 

incrustações orgânicas e inorgânicas.  

 

 

Figura 38 – Logomarca da Empresa Inn Flow, Pesquisa, Tecnologia e Serviços Ltda. 

Fonte: Inn Flow, 2014. 
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Figura 39 – Equipamento utilizado pela Inn Flow 

Fonte: Inn Flow, 2014. 

 

9.6. CAPITAL INTELECTUAL INSTITUTO INTERDISCIPLINAR DE PESQUISA E 

DESENVOLVIMENTO – C3i 

União de profissionais da indústria, pesquisadores, professores, empresas 

inovadoras, startups, institutos de ciência e tecnologia (ICTs) e especialistas 

técnicos, em diversas áreas (multidisciplinaridade), para fornecer à indústria 

soluções inovadoras eficientes. O C3i agrega a expertise coletiva e a experiência 

acumulada por protagonistas em diferentes áreas do conhecimento e empresas 

inovadoras. Este Capital é utilizado como vantagem competitiva do Instituto em 

projetos de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento Tecnológico, Estudos 

Especializados e Criação de Startups. 

 

 

Figura 40 – Logomarca do Instituto C3i 

Fonte: Instituto C3I, 2015. 
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CAPÍTULO 5 

 

Considerações Regulatórias 

Ambientais e Específicas 
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10. ARCABOUÇO REGULATÓRIO 

Neste capítulo estão reunidos os principais instrumentos regulatórios, sejam eles 

normas, resoluções, portarias ou leis, que compõem o arcabouço da regulação 

ambiental e específica, no âmbito da atividade de produção de petróleo e gás natural 

no Brasil. Foram considerados os instrumentos atualmente vigentes para que 

fossem discutidos as suas potencialidades diante dos desdobramentos que estes 

proporcionam, bem como as fragilidades que ainda existem. Portanto, para melhor 

esclarecimento, as considerações foram separadas em Regulação Ambiental e 

Regulação Específica. 

 

10.1. REGULAÇÃO AMBIENTAL 

A regulação ambiental no Brasil é definida através das políticas nacionais, estaduais 

e municipais. Dentro deste contexto, o Conselho Nacional de Meio Ambiente 

(CONAMA4) é o órgão responsável por definir e deliberar as regras e prerrogativas 

ambientais no desenvolvimento de atividades, em nível nacional. Da mesma forma, 

os conselhos estaduais e municipais, definem suas regras específicas, diante da sua 

realidade local, desde que não confrontem as normativas nacionais. 

 

Determinadas atividades ou empreendimentos, são fiscalizados pelos órgãos que 

compõem o sistema nacional de meio ambiente (SISNAMA), devido ao seu potencial 

poluidor, ou por conta da abrangência da sua área de influência. Em outros casos, a 

competência é dos órgãos que compõem os Sistemas Estaduais de Meio Ambiente 

e, por conseguinte, os municipais, quando cabem. A Resolução CONAMA de nº 237 

de 19 de dezembro de 1997, dispõe sobre as competências do licenciamento 

ambiental, bem como as atividades de fiscalização de empreendimentos. 

 

No que concerne a atividade de produção de petróleo e gás natural em ambiente 

terrestre no Brasil, a geração de impactos ambientais pode ocorrer em diversos 

momentos, de acordo com as técnicas e tecnologias empregadas, bem como o 

controle das operações. Contudo, o principal aspecto ambiental da produção de 

petróleo e gás tem se tornado cada vez mais a produção de água, conforme já 

exposto no presente trabalho. A tabela 6 a seguir reúne os principais instrumentos 

                                                           
4
 Conselho Nacional do Meio Ambiente – Órgão consultivo e deliberativo ligado ao Sistema Nacional do Meio 

Ambiente (SISNAMA), do Ministério de Meio Ambiente (MMA) do governo Brasileiro. 
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regulatórios que são utilizados para o gerenciamento ambiental da água produzida 

no Brasil: 

 

Tabela 6 – Instrumentos regulatórios acerca dos padrões de descarte da água produzida 

Instrumento Número Objetivo 

Resolução CONAMA 357 de 2005 

Dispõe sobre a classificação dos corpos de 
água e diretrizes ambientais para o seu 
enquadramento, bem como estabelece as 
condições e padrões de lançamento de 
efluentes, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 393 de 2007 

Dispõe sobre o descarte contínuo de água 
de processo ou de produção em 
plataformas marítimas de petróleo e gás 
natural, e dá outras providências. 

Resolução CONAMA 430 de 2011 
Dispõe sobre condições e padrões de 
lançamento de efluentes, complementa e 
altera a Resolução no 357 de 2005. 

Fonte: Adaptado de VIEIRA, 2011 

 

A Resolução CONAMA 357/2005 definiu o padrão limite de lançamento de efluentes 

para cada tipo de corpo d’água que, dependendo da classificação do corpo receptor, 

permitia a iridescência 5  proveniente de óleos e graxas. Essa Resolução foi 

complementada e alterada pela CONAMA 430/2011, que permite a presença de até 

20mg/L de óleos minerais no efluente de qualquer fonte poluidora. Já a Resolução 

CONAMA 393/2007, que também foi criada para complementar a CONAMA 

357/2005 é um instrumento específico que define os padrões e as regras para o 

lançamento da água produzida em plataformas marítimas. Ela define que, para o 

descarte da água produzida no mar, a empresa deve obedecer à concentração 

média aritmética simples mensal de óleos e graxas de até 29 mg/L. Esse é o mesmo 

padrão utilizado pela agência de proteção ambiental dos Estados Unidos (USEPA – 

United States Environmental Protection Agency). 

 

Contudo, no arcabouço regulatório brasileiro não existe Resolução que norteie sobre 

os pré-requisitos necessários para o gerenciamento da água produzida em 

operações onshore. Nem sempre as áreas de produção estão próximas da costa, o 

que inviabiliza o descarte no mar e, por conseguinte, o enquadramento nas regras 

                                                           
5
 Iridescência: Fenômeno óptico que faz certos tipos de superfícies refletirem as cores do arco-íris. No 

caso abordado na legislação, é o reflexo das cores do arco-íris na superfície da água que indica a 
presença de pequenas frações de óleo. 
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como preconizado na Resolução 393/2007. Sobretudo, quase nunca a água 

produzida poderá ser descartada num corpo d’água, conforme os padrões das 

resoluções 357/2005 e 430/2011, por conta dos seus componentes e suas 

concentrações. 

 

Assim, seria importante que os órgãos ambientais trabalhassem na criação de um 

instrumento regulatório que defina as prerrogativas necessárias, do ponto de vista 

ambiental, para os principais destinos adotados para a água produzida, captada e 

movimentada nas operações onshore. É importante estabelecer quais são os 

cuidados básicos no gerenciamento da água, incluindo a captação de água para fins 

de injeção (recuperação secundária de petróleo), movimentação da água produzida 

entre diferentes áreas de produção, caracterização e tratamento da água produzida, 

injeção (para recuperação secundária ou para descarte) e/ou reinjeção da água 

produzida. 

 

Ao longo da pesquisa foi possível conhecer técnicas adotadas atualmente, ou num 

passado recente, que deveriam ser mais discutidas, tendo em vista o 

desconhecimento (ou negligenciamento) das suas consequências. Abaixo são 

elencadas algumas perguntas sobre essas técnicas, que a pesquisa não conseguiu 

encontrar respostas: 

 

I- Em alguns locais, ainda é feita a captação de água doce para utilizá-la em 

operações de injeção visando a recuperação secundária de petróleo. Essa 

água doce não poderia estar sendo utilizada para fins mais nobres, como 

o abastecimento humano, a irrigação de culturas ou a dessedentação de 

animais? 

II- Alguns operadores onshore injetam a água produzida em aquíferos de 

água salgada para fins de descarte. Qual a garantia de que esse aquífero 

é de água salgada? Quais são as condições geológicas desse aquífero? 

Existe monitoramento da movimentação dos fluidos no reservatório a fim 

de evitar a contaminação de outros reservatórios ou mesmo o lençol 

freático? 

III- Uma das práticas de destinação da água produzida onshore é o descarte 

em bacias de evaporação. O que será feito quando não houver mais 
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capacidade de armazenamento? Como esses tanques serão esvaziados? 

Para onde essa água será destinada?  

 

Naturalmente a indústria busca as melhores práticas, técnicas e tecnologias no 

âmbito do gerenciamento da água produzida. Mas este instrumento também poderia 

servir de incentivo para essa busca, priorizando a não geração, a diminuição da sua 

produção, o seu controle, o tratamento eficiente e a destinação adequada. 

 

Ainda sobre a captação da água doce para fins de injeção nos reservatórios para 

recuperação secundária, cabe refletir sobre a legislação ambiental vigente no Brasil. 

Segundo o Parágrafo Único do Artigo 3º (Da classificação dos corpos d’água), 

Capítulo II da Resolução CONAMA nº 357 de 2005, “As águas de melhor qualidade 

podem ser aproveitadas em uso menos exigente, desde que este não prejudique a 

qualidade da água, atendidos outros requisitos pertinentes.”. Como ainda não é 

possível injetar a água doce em reservatórios de petróleo sem que esta perca a sua 

qualidade inicial, esta prática deveria deixar de ser uma das opções dos operadores. 

 

De acordo com essa mesma Resolução CONAMA, a água pode ter matriz doce, 

salobra ou salgada, sendo definidas também nesta Resolução como: 

 

I - águas doces: águas com salinidade igual ou inferior a 0,5 ‰; 

II - águas salobras: águas com salinidade superior a 0,5 ‰ e inferior a 30 ‰; 

III - águas salinas: águas com salinidade igual ou superior a 30 ‰; 

 

Assim, com base nas concentrações encontradas na água produzida da maioria dos 

campos de petróleo, geralmente superior a 30‰ podendo atingir valores de até 

200‰, evidentemente essa água pode ser enquadrada como salina. Quando diz 

respeito à classificação destes três possíveis tipos de água em face da qualidade 

disponível, a Resolução define diferentes classes, relacionando com a destinação 

(uso) que essa possa ter. Essa classificação está descrita na tabela 7 a seguir. 



103 
 

Tabela 7 – Classificação das águas 

Classes 

e 

Destinações 

ÁGUAS DOCES ÁGUAS SALINAS ÁGUAS SALOBRAS 

CLASSE ESPECIAL – Destinação: 

a) ao abastecimento para consumo humano, com 
desinfecção; 

b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas; e 

c) à preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral. 

CLASSE ESPECIAL – Destinação: 

a) à preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral; e 

b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas. 

CLASSE ESPECIAL – Destinação: 

a) à preservação dos ambientes aquáticos em 
unidades de conservação de proteção integral; 
e 

b) à preservação do equilíbrio natural das 
comunidades aquáticas. 

CLASSE 1 – Destinação: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após 
tratamento simplificado; b) à proteção das 
comunidades aquáticas; 

c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA no 274, de 2000;  

d) à irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção de 
película; e  

e) à proteção das comunidades aquáticas em 
Terras Indígenas. 

CLASSE 1 – Destinação: 

a) à recreação de contato primário, conforme 
Resolução CONAMA nº 274, de 2000;  

b) à proteção das comunidades aquáticas; e  

c) à aquicultura e à atividade de pesca. 

CLASSE 1 – Destinação: 

a) à recreação de contato primário, conforme 
Resolução CONAMA nº 274, de 2000;  

b) à proteção das comunidades aquáticas;  

c) à aquicultura e à atividade de pesca;  

d) ao abastecimento para consumo humano 
após tratamento convencional ou avançado; e  

e) à irrigação de hortaliças que são consumidas 
cruas e de frutas que se desenvolvam rentes ao 
solo e que sejam ingeridas cruas sem remoção 
de película, e à irrigação de parques, jardins, 
campos de esporte e lazer, com os quais o 
público possa vir a ter contato direto. 

CLASSE 2 – Destinação: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após 
tratamento convencional;  

b) à proteção das comunidades aquáticas;  

c) à recreação de contato primário, tais como 
natação, esqui aquático e mergulho, conforme 
Resolução CONAMA no 274, de 2000;  

d) à irrigação de hortaliças, plantas frutíferas e de 
parques, jardins, campos de esporte e lazer, com 

CLASSE 2 – Destinação: 

a) à pesca amadora; e  

b) à recreação de contato secundário. 

CLASSE 2 – Destinação: 

a) à pesca amadora; e  

b) à recreação de contato secundário 
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os quais o público possa vir a ter contato direto; e  

e) à aquicultura e à atividade de pesca. 

CLASSE 3 – Destinação: 

a) ao abastecimento para consumo humano, após 
tratamento convencional ou avançado;  

b) à irrigação de culturas arbóreas, cerealíferas e 
forrageiras;  

c) à pesca amadora;  

d) à recreação de contato secundário; e  

e) à dessedentação de animais. 

CLASSE 3 – Destinação: 

a) à navegação; e  

b) à harmonia paisagística. 

CLASSE 3 – Destinação: 

a) à navegação; e  

b) à harmonia paisagística. 

CLASSE 4 – Destinação: 

a) à navegação; e  

b) à harmonia paisagística. 

 

 

Fonte: Adaptado de CONAMA (2005) 
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Outro ponto a ser observado é que, geralmente, as discussões sobre os parâmetros 

de controle no descarte da água produzida abordam a concentração de óleos e 

graxas. Isto pôde ser percebido na maioria dos trabalhos acadêmicos pesquisados e 

nas discussões com operadores. Além disto, as normas que tratam sobre o descarte 

de água produzida no mar ao redor do mundo, consideram o TOG como o principal 

parâmetro de controle (vide tabela 7). Porém, não obstante o potencial de geração 

de impactos do teor de óleos e graxas, a elevada concentração de sais e de metais 

e a presença de bactérias, também devem ser objetos de atenção, quanto à 

proteção ambiental. Observa-se ainda que os parâmetros de controle englobam o 

descarte da água produzida no mar, o que geralmente ocorre em operações 

offshore. Alinhado a isto, reafirma-se a necessidade de criação de regras específicas 

para as operações onshore. 

 

A tabela 8 a seguir, demonstra os limites definidos em outros países quanto às 

concentrações de óleos e graxas permitidas no descarte de água produzida em 

ambiente marinho. 

 

Tabela 8 – Regulamentação de padrões de óleo em água para descarte no mar. 

PAÍS PADRÃO COMENTÁRIOS 

Tunísia 10 mg L
-1

 Descarte zero em alguns casos 

Brasil 
Média mensal: 29 mg L

-1                              

Máx. diário: 42 mg L-1 
Resolução CONAMA 393/2007 

EUA 
Média mensal: 29 mg L

-1                              

Máx. diário: 42 mg L-1 
Proibido iridescência e descarte 
em áreas costeiras 

Austrália 30 mg L
-1 

e máx 50 mg L
-1

   

Egito 

15 mg L
-1

 máx.                                           
40 mg L

-1
 máx. alternativo 

Dispensa especial pode ser 
concedida. Egito é membro da 
Conv. Barcelona 

(Mar Báltico) Dinamarca, 
Estônia, Finlândia, Alemanha, 
Lituânia, Polônia, Rússia, Suécia 

Recomendação Helcom 9/5: 
sobre Exploração e Explotação 
do leito marinho e seu subsolo 

Trinidade 40 mg L
-1

 máx   

Vietnã 40 mg L
-1

   

Irlanda (Mar do Norte) 

40 mg L
-1

 

Membro do OSPARCOM. Órgão 
regulador que incentiva o 
descarte zero 

Itália 
Padrões mais restringentes 
podem ser aplicados 
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Nigéria 
Média 40 mg L

-1
 e máx. 72 mg L

-

1
 

Requer monitoramento da área 

China 
Média 35 - 50 mg L

-1
 e máx. 75 

mg L
-1

 
  

Canadá 
Média 40 mg L

-1 
e máx. 80 mg L

-

1
 

Operadores incentivados à 
redução de descarte. Opção via 
injeção. 

Reino Unido 

Média 40 mg L
-1

                                         
Max. 100 mg L

-1
 

PARCOM 1966 - Decisão 86/1 

Bahrain 
Mar Vermelho e Regiões do 
Golfo Pérsico 

Tailândia 
Limite de descarte não tem base 
legal. Definido caso a caso 

México Requer testes ambientais 

Holanda 

Plataformas de gás são 
dispensadas do limite 40 mg L

-1
 

onde tem melhores tecnologias 
disponíveis 

Noruega 

Monitoramento do descarte 
pode ser requerido. Tendência 
descarte zero de substâncias 
perigosas 

Algeria, Grécia, Israel, França, 
Líbia, Mônaco, Marrocos, 
Espanha, Síria, Turquia, 
Iugoslávia, Albânia 

UNEP. Convenção da Proteção 
do Mar Mediterrâneo contra 
Poluição 

Iraque, Kuwait, Oman, Qatar, 
Arábia Saudita 

UNEP. Mar Vermelho e regiões 
do Golfo Pérsico 

(Mar do Norte) Bélgica, 
Dinamarca, Finlândia, França, 
Alemanha, Portugal, Espanha, 
Suécia 

Média 40 mg L
-1

      PARCOM. Decisão 86/1 

Azerbaijão 48 mg L-1 
Reinjeção assumida em novos 
empreendimentos 

Indonésia 
Média 75 mg L

-1 
                                        

Max. 100 mg L
-1

 

Padrões mais restringentes 
podem ser aplicados caso a 
caso 

Colômbia Remoção de 80% do óleo 
Protocolo de proteção do SE do 
oceano Pacífico 

Argentina Caso a caso Não existe legislação offshore 

Angola Sem padrão estabelecido 
Legislação ambiental em 
discussão 

Rússia (Ilha Sakhain)   
Concentração máx permitida 
baseada na borda da zona de 
mistura (0,05 mg L

-1
) 

 
Nota: Resolução Conama de nº 393 de 08 de agosto de 2007. 

Fonte: Adaptado de GABARDO, 2007 
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No Brasil, o órgão ambiental federal (IBAMA) exige que sejam feitas análises na 

água produzida, caso a mesma seja descartada no mar, através de plataformas. A 

principal exigência do órgão é de que semestralmente seja enviado um laudo de 

caracterização da água que está sendo descartada, com uma série de parâmetros e 

seus limites. A partir disto, o órgão verifica o cumprimento dos limites estipulados 

para cada parâmetro de análise. A regulação é um fator preponderante para que o 

gerenciamento da água produzida seja realizado de forma eficiente. Além da 

regulação ambiental, a regulação específica do setor também corrobora para o 

desenvolvimento da atividade de forma sustentável, prevenindo ou reduzindo os 

impactos provenientes da Indústria. 

 

10.2. REGULAÇÃO ESPECÍFICA 

A regulação específica consiste nos instrumentos (normas, resoluções, portarias, 

etc.), específicos do Setor, que são elaborados pelo Conselho Nacional de Política 

Energética – CNPE e a própria ANP, além da Lei do Petróleo (Lei de nº 9.478 de 06 

de agosto de 1997), direcionados aos concessionários e operadores de petróleo e 

gás natural no Brasil. Diversos são os instrumentos dentro deste escopo, entretanto, 

quando se trata especificamente sobre a água produzida, esse número é reduzido. 

Neste capítulo, serão indicados os principais instrumentos específicos acerca da 

água produzida.  

 

Um importante instrumento que trata sobre a água no âmbito da indústria do 

petróleo e gás natural é a Portaria conjunta ANP/INMETRO nº 1 de 19 de junho de 

2000 (substituída pela Resolução Conjunta ANP/INMETRO nº 1 de 17 de junho de 

2013), que aprova o regulamento técnico de medição de petróleo e gás natural, 

estabelecendo as condições e requisitos técnicos, construtivos e metrológicos para 

os sistemas de medição de petróleo e gás natural, visando garantir a credibilidade 

dos resultados. Este regulamento também determina a necessidade de projeto, 

instalação, operação, teste e manutenção de sistemas de medição volumétrica de 

água para controle operacional dos volumes produzidos, captados, transferidos, 

injetados e descartados. 

 

Outro documento que também aborda o envio das informações para a ANP quanto a 

produção e movimentação de água nos campos de petróleo e gás natural é a 
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Portaria ANP nº 100 de 20 de junho de 2000. Ela aprova o regulamento técnico do 

Programa Anual de Produção para os campos de Petróleo e Gás Natural, que 

dispõe sobre as questões relacionadas ao acompanhamento e fiscalização das 

atividades de produção. O Programa deve incluir, além das previsões de produção, 

as previsões de movimentação e de injeção de água nos reservatórios com a 

finalidade de recuperação melhorada. 

 

Já a Resolução ANP de nº 46 de 24 de dezembro de 2009 (revogada pela 

Resolução ANP de nº 17 de 20 de março de 2015) complementa as informações 

quanto a água produzida pelos operadores de campos de petróleo e gás natural. 

Essa Resolução aprova o Regulamento Técnico do Plano de Desenvolvimento de 

Campos de Grande Produção, o Regulamento Técnico da Revisão do Plano de 

Desenvolvimento de Campos de Grande Produção e o Regulamento Técnico do 

Plano de Desenvolvimento de Campos de Pequena Produção. Nestes regulamentos 

são solicitadas informações aos operadores, como as descritas abaixo: 

 

 Descrever o todo o processo de injeção de água (quando esse for o 

mecanismo de recuperação escolhido); 

 Identificar poços injetores já perfurados e os previstos; 

 Apresentar os resultados de estudos de compatibilidade de água de injeção e 

da formação e tratamento a ser empregado; 

 Apresentar as previsões de Produção e injeção de água em todo o Campo, 

incluindo as curvas de vazões de Produção contra o tempo, curvas de 

Produção acumulada contra o tempo, curvas de vazões de injeção contra o 

tempo e curvas de injeção acumulada contra o tempo; 

 Acrescentar tabela com valores anuais de vazões médias de produção e de 

injeção de água; 

 Para cada reservatório do campo, apresentar tabelas contendo vazão de 

produção e de injeção de água e a razão água-petróleo; 

 Origem e especificações da água de injeção; 

 Informar o tratamento e a destinação a serem dados à água de Produção, e 

as respectiva(s) licença(s) ambiental(is) com identificação, escopo(s) e 

validade(s). 
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 A previsão de vazão diária de água doce a ser captada, fonte(s) de captação, 

respectivos usos no âmbito das atividades do Campo e autorizações dos 

órgãos competentes, com identificação, escopo e validade(s).  

 

Por fim, cabe ressaltar que conforme os incisos I, II e IV do art. 1º, inciso I do art. 2º, 

inciso IX do art. 8º e inciso I do art. 44 da Lei nº 9.478/1997, e também conforme o 

inciso IX do art. 2º e inciso V do art. 30 da Lei nº 12.351/2010, a exploração dos 

recursos energéticos brasileiros, em especial os petrolíferos, se dará de forma 

racional, conservativa e ambientalmente sustentável. Essa interpretação é dada 

também na Resolução ANP 17/2015 e nos seus anexos, que compreendem os 

Regulamentos Técnicos para os Planos de Desenvolvimento, que descrevem que os 

Planos devem ser preparados de acordo com as instruções contidas nos 

Regulamentos e conter informações, em abrangência e profundidade, suficientes 

para:  

 

“...garantir a segurança operacional, com o atendimento à legislação e 

aos regulamentos pertinentes e com a adoção de procedimentos com o 

objetivo de prevenir acidentes operacionais, proteger a vida humana e o 

meio ambiente; garantir a preservação ambiental, com escolha de 

alternativas e utilização de processos que minimizem o impacto das 

Operações no meio ambiente.” 

 

Diante do exposto, é possível perceber que a regulação específica demonstra 

interesse nas informações quanto aos princípios do desenvolvimento sustentável, 

bem como a produção, as características, a movimentação e a destinação final da 

água produzida. Por conta disto, a ANP detém um bom acervo quanto a água 

produzida nos campos de petróleo e gás natural no Brasil. Contudo, ainda existem 

críticas quanto a disponibilização e a credibilidade destes dados. 

 

Nos Estados Unidos, o Conselho de Proteção das Águas Subterrâneas descreve a 

dificuldade na obtenção e na qualidade dos dados para a elaboração do relatório 

que aponta os volumes de água produzida em cada estado americano e as práticas 

de gestão adotadas (VEIL, 2015). Segundo o documento, para a elaboração do 

relatório, alguns dados foram obtidos e outros estimados. Conforme indicado, não 

existe um programa federal para a coleta desses tipos de dados e, além disso, 
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muitos estados não têm exigido a apresentação de informações acerca da água 

produzida pelas companhias de petróleo e gás. Isso enfatiza a importância do Banco 

de Dados da ANP. 

 

Além do caráter norteador das resoluções, a figura 41 abaixo ilustra como a 

regulação também pode contribuir para a mitigação dos impactos provenientes da 

indústria do petróleo, através do controle de aspectos ambientais e operacionais. 

 

 

Figura 41 – Contribuição da Regulação para a mitigação de impactos no Setor 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

A Figura 47 sugere que para reduzir o risco de impactos ao meio ambiente e às 

operações, é necessário conhecer as características da água, atender a regulação, 

empregar técnicas e tecnologias e, como resultado natural, inovar. A redução de 

risco se refere a adequação da operação aos parâmetros regulatórios ambientais 

exigidos e a consequente redução dos impactos diretos e indiretos. Já a inovação, 

vai ser importante para tornar o processo dinâmico, fazendo com que a busca pela 

redução de riscos e custos seja constante. 
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RESULTADOS 

Modelo de Gerenciamento da Água em campos 

Onshore de Petróleo e Gás Natural no Brasil, 

Conclusões e Recomendações 
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11.  MODELO DE GERENCIAMENTO DA ÁGUA EM CAMPOS ONSHORE DE 

PETRÓLEO E GÁS NATURAL NO BRASIL 

Após descrever as principais características e os aspectos técnicos/tecnológicos, 

regulatórios e econômicos da água produzida, a principal contribuição do presente 

trabalho é a proposição de um modelo decisório para o gerenciamento dessa água 

em operações onshore de produção de petróleo e gás no Brasil. O modelo proposto 

qualifica as opções gerenciais, incluindo as origens e os destinos possíveis da água 

produzida e movimentada nesses campos, considerando pré-requisitos operacionais 

e o arcabouço regulatório ambiental. 

 

O modelo proposto é motivado pela necessidade de uma sistematização e 

racionalização do modelo decisório sobre como gerenciar a água produzida, uma 

decisão que é tomada por todos os operadores. O gerenciamento tem impacto 

significativo nas operações, no atendimento a normas ambientais e, portanto, 

potencial para impactar significativamente o fluxo de caixa dos projetos. Os dados 

dos volumes produzidos em cada campo e os destinos da água produzida, incluindo 

os volumes injetados, descartados e/ou transferidos para outro campo, são, por 

força de regulação (Portaria ANP 100/2000 e Resolução ANP 17/2015), enviados 

para a ANP, pelos operadores. Com acesso a estes dados, é possível fazer uma 

análise do cenário de produção e movimentação da água produzida no Brasil. 

 

Adicionalmente, é possível relacionar as origens e os destinos da água produzida 

em cada campo com o princípio de prevenção à poluição. O CNTL – Centro 

Nacional de Tecnologias Limpas (2000, Apud KIPERSTOK, 2002), considera que: 

 

“A Prevenção da Poluição inclui práticas que eliminem ou reduzam o uso de 
materiais (nocivos ou inofensivos), energia, água ou outros recursos, bem 
como privilegiem aqueles procedimentos que protegem os recursos naturais 
através da conservação e do uso mais eficiente.” 

 

No Direito Ambiental, o Princípio da Prevenção é considerado, desde a Constituição 

Federal, como aquele que determina a adoção de políticas públicas de defesa dos 

recursos ambientais como uma forma de cautela em relação à degradação 

ambiental, seja no caput do art. 225, quando fala sobre o dever do poder público e 

da coletividade de proteger e preservar o meio ambiente para as presentes e futuras 
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gerações, ou seja na maior parte do restante do dispositivo (ROCHA, 2003). Esse 

princípio norteia boa parte dos textos legais dessa matéria. 

 

Com base nisto, foi realizada uma análise qualitativa sobre as opções gerenciais 

disponíveis (incluindo origem e destino da água produzida), definindo um 

“ranqueamento” das alternativas mais atrativas de acordo com cenários e 

combinações diversas de cenários, numa perspectiva ambiental. Essa visão é 

ampliada, pois são considerados os custos associados e a utilização de recursos 

naturais e energéticos para a realização das atividades (perspectivas operacional e 

econômica). Deste modo, é analisado o potencial de geração de impacto de cada 

opção, como o consumo de energia, a contaminação de um corpo d’água, a 

contaminação do solo, etc. Todos esses potenciais impactos embasam a definição 

da ordem de prioridades nas opções gerenciais. 

 

11.1. METODOLOGIA UTILIZADA PARA A ELABORAÇÃO DO MODELO 

Para a construção da análise proposta, foi utilizado como base o modelo de árvore 

de decisão que, segundo GAMA (2000), aplica a estratégia de dividir para 

conquistar. Assim um problema complexo é desmembrado em subproblemas mais 

simples e recursivamente esta técnica é aplicada a cada subproblema. Esse modelo 

é utilizado para apoiar decisões que podem carregar diferentes variáveis. Para 

determinação da melhor decisão, um processo de atribuição de valores é realizado 

para cada uma das variáveis, resultando em um ranqueamento que permite uma 

tomada de decisão quantitativa. 

 

Primeiramente, foram identificadas as opções gerenciais que seriam analisadas. Na 

sequência, foram definidas as variáveis dessas opções (atributos) e, por fim, as 

variáveis foram classificadas de acordo com o seu potencial de geração de impactos 

ambientais. A atribuição de valores é subjetiva, mas depende do conhecimento 

técnico, seguindo uma lógica e, portanto, uma abordagem racional. Quando o 

modelo é submetido e preenchido por vários tomadores de decisão, surge um 

padrão que demonstra uma lógica decisória. Assim, neste caso, uma decisão quanto 

a determinada origem ou determinado destino da água é mais ou menos 

interessante, do ponto de vista ambiental (problema complexo), foi necessário 
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decompor esse problema em variáveis (subproblemas) para analisá-las 

separadamente e então classificar cada uma das opções. 

 

Como explicado anteriormente, a análise proposta nesse modelo é qualitativa, ou 

seja, ela pretende classificar as operações de produção e movimentação da água, 

baseada no princípio de Prevenção da Poluição na redução dos custos associados. 

Assim sendo, esses princípios nortearão as atribuições para alcançar a classificação 

final. Todavia, até alcançar o modelo final, é necessário identificar as opções 

gerenciais para origem e destino da água produzida, definir as variáveis associadas 

a essas opções, atribuir valores (pontuações) para cada uma dessas variáveis de 

acordo com as opções e classificar as opções de acordo com os valores médios 

encontrados para cada opção. 

 

11.1.1. Identificação das opções gerenciais 

As opções gerenciais adotadas pelos operadores de campos onshore de petróleo e 

gás no Brasil, foram baseadas nas informações oficiais quanto às origens e os 

destinos da água produzida nestes campos. Deste modo, foram considerados os 

dados exigidos no PAP – Programa Anual de Produção, conforme previsto na 

Portaria ANP nº 100 de 20 de junho de 2000. Essa Resolução aprova o 

Regulamento Técnico do PAP, que dispõe sobre as questões relacionadas ao 

acompanhamento e fiscalização das atividades de produção. O regulamento exige 

que as empresas operadoras enviem a informação da previsão de produção e 

movimentação de água produzida associada, definindo um modelo de envio das 

informações em seu anexo (Anexo 1 da Portaria ANP nº 100/2000), conforme 

demonstrado na tabela 9 abaixo. 
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Tabela 9 – Modelo de envio de informações – Planilha 3 do Anexo I da Portaria ANP nº 100/2000 

ANO: 
PREVISÃO DE PRODUÇÃO E MOVIMENTAÇÃO DE ÁGUA 

NOME DO CAMPO   DATA DE EMISSÃO   

SIGLA   MUNICÍPIO   

Nº DO CONTRATO   UF   

CIA. OPERADORA   ETAPA DE PRODUÇÃO   

  

ÁGUA (m3) 
 

MÊS PRODUZIDA RECEBIDA (1) INJETADA (2) DESCARTADA  

EM SUPERFÍCIE EM SUBSUPERFÍCIE TRANSFERIDA (3) 

Jan             

Fev             

Mar             

Abr             

Mai             

Jun             

Jul             

Ago             

Set             

Out             

Nov             

Dez             

TOTAL             
(1) Água recebida de outros campos ou captada em superfície ou subsuperfície (doce ou salgada) com a finalidade de injeção. 
(2) Água injetada para recuperação secundária 
(3) Água transferida para outro campo, um terminal ou refinaria. 
DADOS ADICIONAIS: 
SALINIDADE DA ÁGUA DESCARTADA (ppm) 
 

Fonte: Adaptado de ANP, 2015 - C 
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Neste documento o operador deve preencher as informações quanto à origem (fonte 

e volume) e os destinos (local de destinação e volume) da água. O operador fornece 

dados oficiais como fonte e local de destino da água, além dos seus respectivos 

volumes. De porte dessas informações, é possível definir parâmetros de 

rastreabilidade da produção e movimentação, definir prioridades e ranquear práticas 

para acompanhamento e visualização do cenário das operações de gerenciamento 

da água pela indústria de petróleo no Brasil. 

 

Com base nas exigências e respectivas observações incluídas na Tabela 10, foi 

possível definir as principais Opções Gerenciais para o modelo, conforme descritos 

na tabela abaixo: 

 

Tabela 10 – Origem e destino da água em campos de petróleo no Brasil 

ORIGEM DA ÁGUA DESTINO DA ÁGUA 

Sem água Injetada 

Produzida no poço Descartada em Superfície – Matriz Doce 

Recebida de outro Campo Descartada em Superfície – Matriz Salgada 

Recebida por Captação de Superfície - Matriz 
Doce 

Descartada em Superfície – Outros 

Recebida por Captação de Superfície - Matriz 
Salgada 

Descartada em Subsuperfície – Matriz Doce 

Recebida por Captação de Subsuperfície – Matriz 
Doce 

Descartada em Subsuperfície – Matriz Salgada 

Recebida por Captação de Subsuperfície – Matriz 
Salgada 

Descartada para Transferência (Outro campo, 
terminal ou refinaria) 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

A opção “origem da água” foi dividida em Produzida, Recebida ou Captada. 

Entretanto, é possível desmembrar essas categorias em subcategorias, de acordo 

com origem/destino (superfície ou subsuperfície) e características da fonte (matriz 

doce ou salgada).  

 

Já a opção “destino da água”, está relacionada às práticas adotadas pela Indústria, 

e pode ser dividida em Injeção e Descarte, podendo também ser desmembrada em 

subcategorias. A água para injeção está relacionada ao uso como método de 
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recuperação secundária. Já no caso do descarte, também é possível subclassificá-lo 

por local (superfície e/ou subsuperfície), características do corpo receptor (matriz 

doce ou salgada) e por objetivo (transferência para outro campo, terminal ou 

refinaria). Existem ainda destinos não convencionais, os quais são incluídos em uma 

subcategoria denominada genericamente de “Outros”. 

 

Como o modelo se propõe a se concentrar em água produzida, foram suprimidas as 

informações referentes à captação de água. Assim, as opções gerenciais definidas 

são as demonstradas na tabela abaixo: 

 

Tabela 11 – Origem e destino da água produzida em campos de petróleo no Brasil 

ORIGEM DA ÁGUA DESTINO DA ÁGUA 

 Descarte em Superfície (mar, rios, lagos, etc.) 

 Descarte em Subsuperfície (aquíferos) 

Do próprio Campo Transferência para Outro Campo para fins de Recuperação Secundária 

De outro Campo Transferência para Reaproveitamento em outra atividade não 
convencional (mineração, agricultura, manufatura, etc.) 

 Injeção em Reservatórios para Recuperação Secundária 

 Reinjeção no Reservatório para Recuperação Secundária 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

 

11.1.2. Definição das variáveis 

Com base nas opções gerenciais foi estruturado o modelo do tipo “árvore de 

decisão”, conforme ilustrado abaixo (Figuras 42 e 43): 

 

 

Figura 42 – Modelo de Árvore Decisória para a Origem da Água 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Figura 43 – Modelo de Árvore Decisória para o Destino da Água 

  Fonte: Elaboração do autor.  

 

Faz-se necessário ainda subdividir as alternativas gerencias referentes à origem e 

destino da água produzida. A próxima etapa é a atribuição de valores, que permite 

uma sistematização quantitativa do processo decisório. 

 

A definição das variáveis considera parâmetros da análise crítica entre as possíveis 

opções e seus custos associados em cada etapa do gerenciamento da água 

produzida. Esses custos variam de acordo com a origem da água produzida e com a 

opção escolhida para a sua destinação final. Assim, foram definidas as seguintes 

variáveis do modelo (Tabela 12): 

 

Tabela 12 – Variáveis definidas para análise das opções gerenciais 

VARIÁVEIS 

Custo de Infraestrutura (CAPEX) 

Custo de Tratamento (OPEX) 

Custo de Caracterização (OPEX) 

Custo de Transporte (OPEX) 

Custo de Energia (OPEX) 
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Fonte: Elaboração do autor.  

 

No caso específico das opções de destino da água produzida, foi considerado mais 

um custo, com potencial de impacto no processo decisório, que é o Custo 

Regulatório. Para as opções de origem da água produzida, foram considerados 

apenas os custos descritos na tabela acima (tabela 12). Para melhor entendimento, 

foram elaboradas questões críticas para cada variável, as quais devem ser 

respondidas no momento da atribuição dos valores, conforme demonstrado na 

tabela 13 abaixo: 

 

Tabela 13 – Variáveis e as suas respectivas questões do modelo proposto 

VARIÁVEIS QUESTÕES 

Custo de Infraestrutura 
Existe capacidade de armazenamento e disponibilidade 

dos equipamentos necessários? 

Custo de Tratamento 

Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 

Qual tecnologia deve ser empregada para adequação às 

normas vigentes? 

Custo de Caracterização 
Quais as características da água? Quais deverão ser os 

parâmetros de maior atenção? 

Custo de Transporte 
Qual a distância para movimentação? Como será feito o 

transporte (dutos ou carretas)? 

Custo de Energia 

Qual o impacto financeiro relacionado ao custo de 

energia, por conta da utilização de conjunto de bombas, 

compressores, ou outros equipamentos? 

Custo Regulatório 

É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os estudos 

necessários? Existem outras autorizações/licenças 

necessárias? 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

11.1.3. Atribuição de valores 

A atribuição de valores foi realizada por meio de pontuação, seguindo 

subjetivamente os princípios de prevenção da poluição e de desenvolvimento 

sustentável. Essa pontuação é fundamental para a classificação das opções 
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gerenciais, mesmo que subjetivamente, sendo definida uma sistematização 

quantitativa que resultasse em uma ordem de prioridades, elencando as variáveis 

definidas entre as menos desejadas às mais desejadas alternativas. 

 

Uma importante ferramenta da administração, bastante utilizada por empresas para 

priorizar problemas a serem tratados, foi utilizada como referencial: A Matriz GUT 

(Gravidade, Urgência e Tendência). Segundo KEPNER & TREGOE (1991), o 

diferencial dessa ferramenta é a possibilidade de quantificar as informações e de 

pontuar os itens de acordo com o seu grau de prioridade. A Matriz GUT utiliza uma 

escala de 1 a 5, conforme demonstrado no Quadro 5: 

 

Quadro 5 – Elementos da Matriz GUT 

 

Fonte: Adaptado de Bastos, 2016. 

 

Com base nessa mesma escala, foi determinada a pontuação entre 1 e 5, seguindo 

uma ordem de prioridades, ao considerar a possibilidade de geração de impactos 

ambientais, conforme demonstrado na figura 44: 
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Figura 44 – Pontuação atribuída para as variáveis do modelo 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Como ilustra a figura 44, o número 1 é atribuído à variável que for considerada mais 

desejável, inferindo a menor possibilidade de geração de impactos adversos 

(prioridade). Já o número 5 é atribuído à variável menos desejável, inferindo elevada 

propensão a geração de impactos adversos. 

 

As ilustrações abaixo demonstram como foram organizadas as opções gerenciais, 

suas respectivas variáveis e as perguntas elaboradas para auxiliar no processo de 

atribuição dos valores. Assim, o modelo decisório proposto, tem o seguinte formato 

(Figuras 45 e 46): 
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Figura 45 – Modelo decisório ilustrado para a Origem da Água Produzida 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Figura 46 – Modelo decisório ilustrado para os Destinos da Água Produzida 

Fonte: Elaboração do autor.  
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A pontuação final é resultante da média atingida por meio da soma das pontuações 

das variáveis. Essa pontuação média permite a classificação por um método 

quantitativo das opções gerenciais de acordo com os princípios pré-definidos 

(qualitativos). Para a atribuição dos valores, foram levadas em consideração as 

seguintes premissas (Quadro 6): 

 

Quadro 6 - Premissas para a atribuição de valores para as variáveis das opções gerenciais 

ORIGEM DA ÁGUA PREMISSAS 

Do próprio Campo 
A água de formação produzida no próprio campo não agrega custos 
relacionados à sua transferência. Este cenário deve incluir custos 
relacionados à infraestrutura de armazenamento. 

De outro Campo 
Além dos custos de infraestrutura, a água recebida de outro campo 
agrega os custos relacionados à sua transferência, os quais precisam 
ser internalizados no fluxo de caixa (OPEX). 

DESTINO DA ÁGUA PREMISSAS 

Descartada em Superfície 

Geralmente o descarte em superfície é realizado em operações offshore 
(descarte no mar). Em operações offshore, o descarte em superfície é 
raro, por conta da necessidade de adequação de grandes volumes de 
água às características ao meio receptor. Novas regulações têm criado 
desafios cada vez maiores para este modelo. O potencial de geração de 
impactos nessa opção em área de produção onshore é ainda mais 
elevado, pois tem o potencial de contaminação e esterilização do solo, 
nos animais, nos lençóis freáticos e os corpos d’água superficiais. Além 
dos custos de infraestrutura e energia, o custo de tratamento é 
significativamente elevado, pois, dependendo do corpo receptor, as 
exigências regulatórias são mais restritivas. Além disto, existe o custo 
relativo aos estudos necessários e o processo de licenciamento 
ambiental. 

Descartada em 
Subsuperfície 

 

O descarte de subsuperfície é realizado geralmente em reservatório 
geológicos naturais de água salgada ou zonas contendo 
hidrocarbonetos, mas sem possibilidades econômicas. Entretanto, é 
necessário acompanhar as condições litoestruturais dessas formações, 
bem como das instalações, a fim de evitar contaminação de 
acumulações de água doce, ou o próprio lençol freático por meio de 
fraturas ou estruturas que permitam ou possam permitir uma conexão 
entre as duas zonas. A principal variável de custo é o gasto com energia 
(OPEX) e o investimento na infraestrutura necessária (CAPEX), como o 
próprio poço. 

Transferência para Outro 
Campo 

A transferência da água para outro campo, terminal ou refinaria agrega 
custos de energia e transporte, além dos riscos de derramamento e 
consequente contaminação (custos contingenciais). Tais fatores levam a 
conclusão que o cenário ideal (de menor impacto financeiro e menor 
risco) é o de próximo ao lugar de origem. Deve-se considerar que em 
algumas raras ocasiões, um produtor esteja mais próximo de uma 
infraestrutura de descarte de um campo adjacente do que da estrutura 
de descarte de seu próprio campo. 
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Transferência para 
Reaproveitamento 

O reaproveitamento, em teoria, deveria ser considerado no descarte. Do 
ponto de vista ambiental, dar uma outra finalidade a esse resíduo, 
reaproveitando-o em uma outra atividade, seria melhor do que, 
simplesmente, descarta-lo. Entretanto, esta alternativa não é 
economicamente possível. Os custos de transporte, energia, 
infraestrutura e, principalmente, de tratamento, podem ser proibitivos. 

Injeção para Recuperação 
Secundária 

Destinar a água para reservatórios produtores reduz a possibilidade de 
geração de impactos adversos ao meio ambiente, como no solo ou em 
corpos d’agua. Além disto, contribui para o processo produtivo de 
hidrocarbonetos, podendo ser considerada, tecnicamente, uma forma de 
reaproveitamento. A composição dos custos relacionados a esta prática 
inclui: energia e infraestrutura para armazenamento temporário e 
injeção. Entretanto, injetar num outro reservatório pode onerar esses 
custos de tratamento, transporte e energia. 

Reinjeção para 
Recuperação Secundária 

A reinjeção é definida como a injeção realizada no reservatório de 
origem. A reinjeção é, sem dúvida, a alternativa de menor impacto 
financeiro e ambiental. No entanto, depende de aspectos operacionais, 
estruturais, e de onerosos estudos geofísicos para permitir que a água 
injetada realmente resulte em aumento do fator de recuperação. A 
reinjeção, permite reduções significativas em custos de tratamento, 
transporte e energia. 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Tais premissas foram importantes para as análises quanto às pontuações indicadas 

a cada uma das variáveis das opções gerenciais, permitindo a pontuação de cada 

uma das variáveis e, por fim, calcular a média atingida em cada uma das opções 

gerenciais. O quadro 7 a seguir demonstra a atribuição dos valores, com algumas 

observações que complementam as premissas citadas anteriormente.   
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Quadro 7 – Atribuição da pontuação para o modelo decisório proposto 

Questionamentos Opções Gerenciais Pontuação Observações/Justificativas 

Origens da Água Produzida   
  1. Do Próprio Campo Média (1.1 a 1.5)   

Existe capacidade de armazenamento? 1.1. Custo de Infraestrutura 1 a 5 Armazenamento temporário 
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

1.2. Custo de Tratamento 1 a 5   

Quais as características da água? 1.3. Custo de Caracterização 1 a 5   
Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 1.4. Custo de Transporte 1 a 5 Distâncias menores 

Conjunto de bombas e/ou compressores 1.5. Custo de Energia 1 a 5   

  2. De Outro Campo Média (2.1 a 2.5)   

Existe capacidade de armazenamento? 2.1. Custo de Infraestrutura 1 a 5 Armazenamento temporário 
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

2.2. Custo de Tratamento 1 a 5   

Quais as características da água? 2.3. Custo de Caracterização 1 a 5   
Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 2.4. Custo de Transporte 1 a 5 Distâncias maiores 
Conjunto de bombas e/ou compressores 2.5. Custo de Energia 1 a 5 Distâncias maiores 

Destinação da Água Produzida   

  
1. Descarte em Superfície (mar, rios, lagos, 
etc.) 

Média (1.1 a 1.6)   

Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 1.1. Custo de Transporte 1 a 5 Porque geralmente é offsite 

Conjunto de bombas e/ou compressores 1.2. Custo de Energia 1 a 5   

Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

1.3. Custo de Tratamento 1 a 5 
Para adequar aos requisitos de 
descarte 

É necessário o investimento em infraestrutura? 1.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5 Armazenamento temporário 
É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

1.5. Custo Regulatório 1 a 5 Licenças e adequações às resoluções 

Quais as características da água? 1.6. Custo de Caracterização 1 a 5   

  2. Descarte em Subsuperfície (aquíferos) Média (2.1 a 2.6)   
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Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 2.1. Custo de Transporte 1 a 5 Geralmente é no próprio campo 

Conjunto de bombas e/ou compressores 2.2. Custo de Energia 1 a 5 Compressores para injeção 
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

2.3. Custo de Tratamento 1 a 5 Parâmetros de controle reduzidos 

É necessário o investimento em infraestrutura? 2.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5 Armazenamento temporário 
É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

2.5. Custo Regulatório 1 a 5 Licenças e adequações às resoluções 

Quais as características da água? 2.6. Custo de Caracterização 1 a 5   

  
3. Transferência para Outro Campo para 
fins de Recuperação Secundária 

Média (3.1 a 3.6)   

Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 3.1. Custo de Transporte 1 a 5   
Conjunto de bombas e/ou compressores 3.2. Custo de Energia 1 a 5   

  3.3. Custo de Tratamento 1 a 5 Custo maior fica a cargo do receptor 

É necessário o investimento em infraestrutura? 3.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5 Capacidade de armazenamento 
É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

3.5. Custo Regulatório 1 a 5 Envio de informações à ANP 

Quais as características da água? 3.6. Custo de Caracterização 1 a 5   

  

4. Transferência para Reaproveitamento em 
outra atividade não convencional 
(mineração, agricultura, manufatura, etc.) 

Média (4.1 a 4.6) 
Reaproveitamento não convencional, 
como fins industriais, irrigação de 
culturas, etc. 

Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 4.1. Custo de Transporte 1 a 5   

Conjunto de bombas e/ou compressores 4.2. Custo de Energia 1 a 5   
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

4.3. Custo de Tratamento 1 a 5   

É necessário o investimento em infraestrutura? 4.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5 
O maior custo fica por conta do 
receptor 

É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

4.5. Custo Regulatório 1 a 5 Licenças e adequações às resoluções 

Quais as características da água? 4.6. Custo de Caracterização 1 a 5 
Dependendo do uso, a caracterização 
deve ser mais completa (ex: isótopos) 
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5. Injeção em Reservatórios para 
Recuperação Secundária  

Média (5.1 a 5.6)   

Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 5.1. Custo de Transporte 1 a 5   
Conjunto de bombas e/ou compressores 5.2. Custo de Energia 1 a 5   
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

5.3. Custo de Tratamento 1 a 5   

É necessário o investimento em infraestrutura? 5.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5 
Armazenamento temporário 
(recebimento de água de outras 
áreas) 

Quais as características da água? 5.5. Custo de Caracterização 1 a 5   
É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

5.6. Custo Regulatório 1 a 5 Envio de informações à ANP 

  
6. Reinjeção no Reservatório para 
Recuperação Secundária 

Média (6.1 a 6.6)   

Qual a distância? Por meio de dutos ou carretas? 6.1. Custo de Transporte 1 a 5   
Conjunto de bombas e/ou compressores 6.2. Custo de Energia 1 a 5   
Existe regulamentação? Quais parâmetros de controle? 
Qual tecnologia deve ser empregada? 

6.3. Custo de Tratamento 1 a 5   

É necessário o investimento em infraestrutura? 6.4. Custo de Infraestrutura 1 a 5   

Quais as características da água? 6.5. Custo de Caracterização 1 a 5   
É necessário o Licenciamento ambiental? Quais os 
estudos necessários? 

6.6. Custo Regulatório 1 a 5 Envio de informações à ANP 

Fonte: Elaboração do autor.  
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Segundo Gama (2000), as árvores de decisão estão entre os mais populares 

algoritmos de interferência e são aplicados para diversos fins, como diagnósticos 

médicos e análises de riscos de crédito. Até os dias atuais essa metodologia 

também é amplamente utilizada na área computacional. No presente trabalho, a 

ideia foi criar um algoritmo capaz de qualificar as opções gerenciais no âmbito da 

origem e da destinação final da água produzida em campos onshore de petróleo e 

gás no Brasil. 

 

11.2. APLICAÇÃO DO MODELO PROPOSTO 

Além da criação do modelo, que qualifica as opções gerenciais, foi realizada uma 

simulação para confirmação do modelo utilizando informações reais sobre alguns 

dos campos onshore de produção de petróleo e gás natural no Brasil. Como critério 

de comparação, foram utilizados campos de diferentes bacias, buscando no mínimo 

dois campos em cada bacia. Um deles entre os de menores volumes totais de 

produção de água e outro entre os mais elevados volumes de produção de água 

desta respectiva Bacia. Estes campos estão relacionados na tabela 14 abaixo: 

 

Tabela 14 – Relação de campos analisados em bacias terrestres 

Bacia Campo de baixa produção Campo de alta produção 

Potiguar Serra do Mel Canto do Amaro 

Recôncavo Uirapuru Buracica 

Espírito Santo Fazenda Cedro Norte Fazenda Alegre 

Sergipe - Alagoas Carapitanga Carmópolis 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

Também foram analisados os casos dos campos que recebem a água produzida de 

outros campos (relacionados acima), conforme demonstrado na tabela 15 abaixo: 

 

Tabela 15 – Campos adicionais à análise 

Bacia Campos Adicionais 

Espírito Santo 
Fazenda Cedro 

Fazenda Queimadas 

Sergipe - Alagoas Cidade de Aracajú 

Fonte: Elaboração do autor.  

 



130 
 

Os dados e informações foram solicitados à ANP e incluem, além das opções de 

origem e destino da água produzida nestes campos, os dados dos volumes 

gerenciados (produzidos, recebidos, injetados, transferidos, etc.). Como o modelo é 

qualitativo e não quantitativo, os volumes não foram utilizados na análise, mas 

podem ser encontrados no Anexo A do presente trabalho. Já as informações de 

cada campo foram analisadas e enquadradas conforme o modelo proposto. Ao final, 

foi realizada uma média entre as pontuações alcançadas na origem e no destino da 

água produzida. Os resultados são encontrados na tabela 16 abaixo: 

 

Tabela 16 – Simulação de alguns campos onshore, conforme modelo proposto. 

Bacia Campo Origem Destino 
Pontuação 

Média 
Observações 

Potiguar 

Serra do 
Mel 

2,2 2,8 2,5 Produz e Transfere toda a água. 

Canto do 
Amaro 

3 2,8 2,9 
Produz e recebe água. Reinjeta 
e Transfere para outro campo. 

Recôncavo 

Uirapuru 2,2 2,8 2,5 Produz e transfere toda a água. 

Buracica 3 3 3 
Produz, recebe e capta a água. 
Injeta para recuperação 
secundária. 

Espírito 
Santo 

Fazenda 
Cedro Norte 

3 3,8 3,4 
Produz e recebe água. Injeta 
para recuperação secundária e 
Descarta em subsuperfície. 

Fazenda 
Alegre 

3 3,8 3,4 
Produz e recebe água. Descarta 
em subsuperfície. 

Fazenda 
Cedro 

3 3 3 
Produz e recebe água. Injeta 
para recuperação secundária e 
Transfere para outros campos. 

Fazenda 
Queimadas 

3 3 3 
Produz e recebe água. Injeta 
recuperação secundária e 
Transfere para outro campo. 

Sergipe - 
Alagoas 

Carapitanga 2,2 3,8 3 
Produz e Descarta a água em 
subsuperfície. 

Carmópolis 3 4 3,5 

Produz, recebe e capta água. 
Injeta e Transfere a água para 
outro campo e para 
Reaproveitamento em outra 
atividade (VALE). 

Cidade de 
Aracajú 

2,2 3,8 3 
Produz e Descarta a água em 
subsuperfície. 

Observação 1: Nos campos em que ocorrem as duas opções de origem da água (produz e recebe), 

ou duas ou mais opções de destino (i.e. injeta uma parte e transfere a outra), foi atribuído o valor da 

opção de maior impacto, ou seja, a maior pontuação dentre as opções utilizadas. 
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Observação 2: Para diferenciar injeção da reinjeção, foi considerada a informação repassada pela 

ANP. Contudo, o detalhe dessa informação não é de conhecimento do autor deste estudo. Essa 

especificação é determinante na classificação dos campos, pois as pontuações destas duas opções 

gerenciais são diferentes. 

Fonte: Elaboração do autor.  

 

É possível constatar que a maioria dos campos analisados obteve a pontuação 3, 

mesmo com diferentes opções gerenciais adotadas. Outra informação importante da 

análise é de que existem casos, como o do campo Fazenda Cedro, em que o 

operador recebe a água de outros campos, realiza o tratamento e a injeta. Ao 

mesmo tempo, a água produzida neste campo, é tratada e transferida para outros 

campos para injeção, visando recuperação secundária. Ou seja, presume-se de que 

este não seja o cenário mais eficiente. No entanto, somente uma análise mais 

detalhada, incluindo os parâmetros técnicos e de infraestrutura disponível, poderia 

justificar a operação realizada. 
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12.  CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

O gerenciamento da água tem sua importância evidenciada, principalmente, no 

potencial de impactos adversos ao meio ambiente e às operações. Os custos 

envolvidos nesse conjunto de técnicas, tecnologias e/ou operações são elevados, 

porém necessários para a indústria do petróleo e para a minimização dos impactos 

adversos ao meio ambiente, os quais têm potencial de gerar custos diretos e 

indiretos ao Setor, como um todo (penalidades, regulações mais rígidas, 

desaprovação da sociedade, imagem das empresas, aversão de investidores, 

elevação de custo de investimento, etc.). 

 

A compreensão das principais características da água produzida demonstra a 

inviabilidade de alguns destinos e a necessidade do gerenciamento. A explanação 

quanto aos efeitos dessa água no meio ambiente e nas operações, endossam essa 

necessidade. Dentro deste escopo, a descrição das etapas do gerenciamento da 

água produzida, relacionando as atividades envolvidas com as técnicas e 

tecnologias de gerenciamento disponíveis, contribuem para o entendimento da 

complexidade do processo de gerenciamento, incluindo a produção, a 

caracterização, o tratamento, o transporte e a destinação final dessa água. 

 

A busca por soluções para alguns desses desafios é constante, o que inclui a 

resolução de problemas nas etapas do processo de gerenciamento da água, ou pela 

própria regulação (ambiental ou específica), a exemplo da criação de novas 

tecnologias para o tratamento da água. Dentre os principais fatores que 

impulsionam o desenvolvimento de novas tecnologias estão a redução de 

custos, o aperfeiçoamento de processos, a otimização de resultados e, 

principalmente, o atendimento a novas regras (leis, regulamentação, certificação, 

normatização, etc.), as quais são cada vez mais restritivas. É evidente a importância 

da regulação (tanto ambiental quanto a específica do Setor) para, não somente o 

controle e fiscalização, mas também o incentivo ao processo de melhoria contínua 

visando a sustentabilidade econômica e a melhoria dos aspectos ambientais da 

atividade.  

 

Da mesma forma que a regulação pode contribuir para a redução de impactos 

adversos durante as operações de extração pode também contribuir impulsionando 
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o processo de desenvolvimento tecnológico inovador. As exigências regulatórias 

forçam a busca da gestão com foco em processos e em tecnologias. Com isto, 

busca-se atender aos parâmetros/pré-requisitos, resultando em custos. A indústria é 

então motivada a inovar, otimizar processos e reduzir custos.  

 

No caso da indústria de petróleo, especificamente no gerenciamento da água 

produzida, a inovação pode acontecer em qualquer uma das etapas, desde fases de 

tecnologia intensiva, como na de redução de produção de água downhole, à fases 

menos intensivas, como a redução do tempo de identificação de bactérias redutoras 

de sulfato. Entretanto, é importante analisar até que ponto os custos regulatórios não 

inviabilizam a atividade de um campo, principalmente numa área de acumulação 

marginal. 

 

Neste contexto, a ANP tem uma grande oportunidade de ser vista como referência 

mundial em termos de transparência e efetividade no gerenciamento de dados e 

informações acerca da produção, captação e movimentação de água. Esta é uma 

atribuição especifica do BDEP. Os instrumentos regulatórios vigentes impõem o 

recebimento desses dados, contudo, a disponibilização dos mesmos deveria ser 

facilitada. Os dados de produção, captação e movimentação estão sob os cuidados 

da ANP. Entretanto, o acesso ainda é complexo e demanda uma série de 

encaminhamentos burocráticos. Como resultado, nem sempre um pesquisador 

consegue obtê-los em formato, quantidade ou tempo, para as devidas análises, 

pesquisas e contribuições científicas. Como argumento, existem barreiras legais que 

impedem a disponibilização de determinados dados gratuitamente. Chega um 

momento então, em que a Lei precisa ser mudada para modernizar a atividade. 

Novamente, o perigo da super-regulação é este: quanto mais se detalha, mais 

burocrático e ineficiente pode se tornar o Setor.   

 

Outra contribuição do presente trabalho é a sugestão da criação de um boletim 

mensal da produção, captação e movimentação de água, nos moldes do Boletim 

Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural, a ser disponibilizado igualmente no 

website da ANP (ou BDEP), com as devidas análises, comparações e séries 

históricas. Se dados são públicos, torná-los todos disponíveis automaticamente 

online reduziria custos de gerenciamento de pedidos pelo BDEP, assim como 
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eliminaria o tempo de espera de pesquisadores e engenheiros desenvolvendo 

tecnologias. Seria mais fácil também a interação de universidades para o 

monitoramento da qualidade dos dados, impulsionando todo o setor para o 

aprimoramento da dinâmica de gerenciamento. 

 

Ainda mais relevante, a disponibilização de bancos de dados vai ao encontro da 

nova cultura de identificação de soluções denominada “Big Data”, que é 

fundamentada no cruzamento e trabalhamento estatístico de massivos volumes de 

dados de bancos aparentemente não relacionados. 

 

A disponibilização dessas informações pode desencadear o processo de pesquisa, 

desenvolvimento e inovação nas atividades de gerenciamento da água produzida, 

conforme o potencial que a regulação exerce. Ao mesmo tempo, pode conscientizar 

os operadores da importância da qualidade e credibilidade dos dados enviados. Em 

consulta informal e no convívio diário do Grupo PCM2 com operadores, fica evidente 

que o preenchimento das informações das tabelas do PAP (Programa Anual de 

Produção) não é realizado com o rigor necessário. 

 

Finalmente, a principal contribuição do presente trabalho é um modelo de gestão 

da água produzida em campos onshore de petróleo e gás natural no Brasil. O 

modelo apresentado leva em consideração os aspectos técnicos, ambientais e 

regulatórios. Esse modelo decisório qualifica, através da atribuição de valores, as 

origens da água produzida e as suas opções gerenciais quanto à destinação. 

 

É importante destacar que muitas tentativas de criação de modelos ou de 

estabelecimento de bancos de dados, falham devido à falta de 

qualidade/confiabilidade dos dados. O modelo ou o banco de dados é medido não 

pela quantidade de dados, mas por sua qualidade. A elaboração de uma 

metodologia que padronize e facilite os inputs é crítica neste processo (Engenharia 

de Confiabilidade). Se dados são fornecidos automaticamente por sistemas, existe a 

padronização simples. Mas, na maioria das vezes, dados são lidos e escritos por 

funcionários, ficando sujeitos a inúmeras oportunidades de falha humana 

(Confiabilidade Humana).  
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A análise realizada nos campos, atribuindo pontuações em cada um deles, também 

pode ser realizada nas bacias sedimentares, o que demonstra o potencial de 

ampliação do modelo. Neste caso, devem ser analisados todos os campos 

produtores nas bacias e, a partir disto, calcular a média atingida em cada um deles. 

Da mesma forma, esta metodologia pode ser replicada para Estados, o que também 

confere potencial para que o modelo seja uma importante ferramenta de gestão para 

os órgãos ambientais estaduais, responsáveis pelo processo de licenciamento 

ambiental das atividades onshore de produção de petróleo e gás natural. 

 

O trabalho fornece uma breve análise das opções gerenciais adotadas nos campos 

onshore de produção de petróleo no Brasil. Mesmo que superficial essa análise tem 

um significativo potencial de desdobramento, através de um possível 

aprofundamento nas informações. Assim, o modelo pode contribuir para a criação de 

uma segunda versão, mais robusta, contendo dados e informações reais quanto aos 

custos ora estimados neste modelo. 

 

Ainda como sugestão para continuidade, existe potencial para a criação de uma 

segunda versão deste modelo, que relacione todos os campos, verificando a 

interdependência entre eles. Isso ajudaria no processo de rastreabilidade dos 

volumes de água produzidos e movimentados nos campos onshore do Brasil. Ou 

seja, é necessário relacionar os volumes produzidos e movimentados entre os 

campos emissores e receptores de água. Além disso, incluir casos em que mais de 

uma das opções gerenciais ocorram (i.e. injeta uma parte da água e transfere a 

outra parte para outro campo), a fim de integralizar os dados de origem e de destino 

da água produzida. 

 

Por fim, o presente trabalho não esgota as possibilidades de análises para o 

processo de gerenciamento da água produzida, mas apresenta uma importante 

contribuição no que diz respeito aquilo que é atualmente realizado em campos 

onshore no Brasil. O potencial de aplicação do modelo de gestão apresentado é 

evidenciado pela simulação e possíveis desdobramentos. As informações geradas 

podem ser trabalhadas por diferentes atores do Setor e a pesquisa apresentada 

pode ser ampliada pela Academia, originando novos trabalhos, produtos e 

contribuições ao meio científico e tecnológico.  
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ANEXO A – INFORMAÇÕES SOBRE A ORIGEM E O DESTINO DA ÁGUA 

PRODUZIDA EM ALGUNS CAMPOS ONSHORE DO BRASIL (ANP, 2016) 

 

BACIA POTIGUAR 

 

Campo de Canto do Amaro 

 

A maior parte da água produzida na concessão de Canto Amaro é separada e 

tratada na ETE da Estação Central de Canto do Amaro e reinjetada nos 

reservatórios. O excedente é enviado, junto com o petróleo, para a UTPF em 

Guamaré. A Estação Central de Canto do Amaro também recebe água excedente 

dos seguintes campos: 

 

Barrinha, Barrinha Leste, Barrinha Sudoeste, Benfica, Boa Vista, Fazenda Canaan, 

Iraúna, Mossoró, Morrinho, Pedra Sentada, Pintassilgo, Poço Verde, Redonda 

Profundo e Serra do Mel, sendo que da mesma forma este volume é enviado, junto 

com o petróleo, para a UTPF em Guamaré. 

 

 

 

Campo de Serra do Mel 

 

A água produzida segue com o óleo para a Estação Central de Canto do Amaro, 

onde é separada, tratada na ETE e injetada para recuperação secundária naquela 

concessão ou transferida para a UTPF em Guamaré. A redução da produção de 

água produzida é devido à paralisação da produção de poços. 
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BACIA DO RECÔNCAVO 

 

Campo de Buracica 

 

A água produzida no campo de Buracica é somada a água recebida do campo de 

Fazenda Panelas e a água captada em Buracica que depois é injetada em Buracica. 

 

 

 

Campo de Uirapuru 

 

A água produzida junto com o óleo produzido neste campo é destinada à Petrobras, 

onde após tratamento na Estação Carmo a água separada é enviada na Estação de 

Injeção de Agua de Almeida (EIA) para injeção nos poços da concessão Campo 

Taquipe. 
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BACIA DO ESPÍRITO SANTO – TERRA 

 

Campo de Fazenda Alegre 

 

Toda a água produzida é descartada em poços não produtores do campo de 

fazenda alegre. a água produzida é enviada para a estação de fazenda alegre para 

tratamento, e posterior descarte. Este descarte é feito no campo de fazenda alegre 

na FM. Mariricu / MB. Mucuri em profundidade em torno de 1000m. Os poços 

utilizados para descarte da água produzida no campo de FAL são: 7-FAL-66-ES, 7-

FAL-69-ES, 7-FAL-76-ES, 3-FAL-88-ES, 3-FAL-89-ES E 9-FAL-90DP-ES. 

 

A água recebida é proveniente das várias concessões: CCN, CD, CG, CNC, FSJ, 

IBU, JAC, JCT, LB, NO, SAI, SEI, TAB. 

 

 

 

Campo de Fazenda Cedro Norte 

 

A água produzida é transferida para tratamento na Estação de Fazenda Cedro. a 

água recebida para injeção é proveniente da Estação de Fazenda Cedro. 
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Campo Fazenda Cedro 

 

A água é tratada na Estação de Fazenda Cedro e posteriormente injetada nos poços 

das concessões de FC, FCN E FQ. A água é transferida para Estação de Fazenda 

Cedro, onde é tratada e injetada para recuperação secundaria. 

 

 

 

Campo de Fazenda Queimadas 

 

A água produzida é transferida para tratamento na Estação de Fazenda Cedro. a 

água recebida para injeção é proveniente da Estação de Fazenda Cedro. 

 

 

 

 

BACIA DE SERGIPE-ALAGOAS - TERRA 

 

Campo de Carmópolis 

 

Carmópolis recebe água produzida das seguintes Concessões: AG, AN, ARI, SZ, IP 

e BRG. Parte da água produzida é transferida para a VALE (uso industrial) e o 

restante será injetado em reservatórios para recuperação suplementar. A água 
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utilizada na geração de vapor nos campos de Siririzinho, Castanhal e Carmópolis é 

captada em subsuperfície no campo de Carmópolis. 

 

Obs.: A diferença entre o resultado da soma da água produzida com a recebida e o 

resultado da soma da água injetada com a transferida corresponde ao volume de 

água destinado à geração de vapor em Carmópolis. 

 

A água para geração de vapor é captada dos reservatórios da camada Aguilhada do 

Membro Maruim da Formação Riachuelo e está a uma profundidade entre 150 e 200 

m. 

 

 

Campo de Carapitanga 

 

Toda a água produzida no campo será descartada no CG-4 até março. A partir daí é 

prevista o seu descarte no campo de Cidade de Aracaju. A água será descartada na 

própria concessão através do poço 1CAU0003SE. 

 

 

 

Campo de Cidade de Aracaju 

 

A água será descartada na própria concessão através do poço 1CAU0003SE. 
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