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RESUMO 

O objetivo deste trabalho é estudar os impactos e os aspectos ambientais da utilização 

dos fluidos de perfuração em áreas offshore. Tais fluidos são de grande importância 

para a operação de perfuração de um poço e vêm sendo cada vez mais motivo de 

discussões por todo o mundo, uma vez que, dependendo de sua composição, este pode 

ser um potencial poluidor do meio ambiente. Com o aumento da preocupação em 

relação a toxicidade, a biodegradabilidade e o potencial de bioacumulação dos fluidos, 

especialistas têm desenvolvido novos tipos de fluidos capazes de realizar a função 

desejada, porém respeitando a legislação ambiental. 
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ABSTRACT 

The objective of this study is to assess the environmental aspects and impacts of the use 

of drilling Fluids in offshore areas. Such fluids are of great importance during the 

drilling operation and have been increasingly cause of discussions around the world, 

since, depending on its composition, this may be a potential polluter of the environment. 

With the increase of concern about the toxicity, biodegradability and bioaccumulation 

potential of the fluids, specialists have developed new types of fluids that are capable of 

performing the desired function, but respecting the environmental laws.  
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1. Considerações Iniciais 

 No início das atividades da indústria do petróleo, a perfuração de poços era 

realizada por um método conhecido como percussivo. Neste método a rocha era 

golpeada por uma broca, causando assim a sua fragmentação por esmagamento. Os 

cascalhos gerados durante a operação eram retirados posteriormente através da 

utilização de uma ferramenta adequada. 

 No século XIX, surge o método de perfuração rotativo. Tal método é muito 

utilizado atualmente, e, consiste na perfuração de um poço a partir do movimento de 

rotação da coluna de perfuração, que é a responsável pela transmissão deste à broca. Tal 

rotação é fruto de um equipamento conhecido como mesa rotativa, que se localiza na 

torre da plataforma1. 

 Inicialmente, o fluido utilizado era a água, mas, devido à instabilidade de 

algumas formações, Chapman propôs, em 1887, a incorporação de argilas, que são 

responsáveis pela formação de uma capa impermeável nas paredes do poço, à esta, 

solucionando problemas de instabilidade deste2.  

 No método descrito acima, um fluido de perfuração é bombeado por dentro da 

coluna de perfuração e, posteriormente, este retorna à superfície trazendo consigo os 

fragmentos de rocha gerados pela perfuração do poço. Tal movimento do fluido é 

responsabilidade de um sistema muito importante conhecido como sistema de 

circulação da sonda, cuja função é permitir a circulação do fluido de perfuração, e 

também, o tratamento deste3.   

Tendo em vista a grande necessidade de melhoria da eficiência dos fluidos de 

perfuração e a crescente busca por componentes capazes de solucionar problemas 

relacionados à instabilidade dos poços, foram introduzidos óleos no processo de 

elaboração destes fluidos4. 

Atualmente há uma grande preocupação em relação ao meio ambiente por todo o 

mundo, principalmente no que se refere à indústria de petróleo, que é responsável pela 

                                                           
1 BAKER, R. A Primer of Oilwell Drilling. 6a Edição. IADC. Houston, Texas. 2001. p.14. 
2 DARLEY, H. C. H.; GRAY, G. R. Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. 5a  

Edição. Gulf Publishing Company. Houston, Texas. 1988. p.6. 
3 Ibidem, p.13. 
4 SEIXAS, J. E. Aditivação de fluidos de perfuração. Niterói, 2010. Graduação em Engenharia de 
Petróleo – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p.1. Disponível na Biblioteca da Escola de 
Engenharia, Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ. 
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geração de uma grande quantidade de resíduos, que, na maioria das vezes, não são 

descartados de maneira ambientalmente correta. 

 Os fluidos de perfuração e os cascalhos constituem um dos principais resíduos 

gerados pela atividade de perfuração de poços de petróleo e gás. A disposição final 

destes resíduos sobre o meio ambiente ainda causa grande preocupação apesar de a 

indústria petrolífera estar sempre adotando diretrizes que melhorem o desempenho de 

suas atividades. Por isso, formas de minimização de geração de resíduos têm sido 

empregadas como forma de reduzir os potenciais impactos ambientais da utilização 

destes fluidos5. 

 Os equipamentos para controle de sólidos são importantes para a minimização 

da geração de resíduos e redução da perda de fluidos. Estes equipamentos são, 

normalmente, muito caros, além de, serem essenciais para o tratamento do fluido de 

perfuração, uma vez que a presença de grandes volumes de cascalhos neste pode causar 

diversos tipos de problemas durante a operação6.  

 Durante anos, muitos estudos científicos têm sido desenvolvidos para avaliar o 

destino e os efeitos do descarte desses resíduos ao ambiente marinho. Os elementos 

chave para a realização desta avaliação incluem a caracterização e composição dos 

resíduos gerados e avaliação dos potenciais efeitos da disposição destes7.  

 Para a avaliação dos potenciais efeitos do descarte de fluidos de perfuração em 

áreas offshore são realizados testes laboratoriais para estimar a toxicidade, a 

biodegradabilidade e o potencial de bioacumulação destes nos organismos marinhos.  

Este trabalho focaliza os aspectos ambientais da utilização de fluidos, muitas 

vezes tóxicos ao meio ambiente, na atividade de perfuração de poços de petróleo e gás 

em áreas offshore. Para isso, no capítulo 2, é realizada uma análise dos tipos de fluidos 

de perfuração existentes, assim como, dos aditivos usualmente adicionados a estes.  

Em seguida, no capítulo 3, são abordados os tipos de testes laboratoriais 

necessários para a avaliação dos potenciais impactos decorrentes da utilização de 

determinado tipo de fluido, as opções para disposição deste tipo de resíduo, o 

                                                           
5 CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Technical Report. Offshore Drilling Waste 
Management Review. 2001. p.7. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 2011. 

6 ASME. Drilling fluids processing handbook. Editora Elsevier. ASME Shale Shaker Committee. 2005. 
p.2. 

7 MELTON, H. R. et. al. Offshore Discharge of Drilling Fluids and Cuttings – A Scientific Perspective on 
Public Policy. In: Rio Oil and Gas Expo and Conference. 16-19 de outubro, 2000. Rio de Janeiro, RJ. 
2000. p.1-2. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/meio/guias/5round/biblio/IBP44900.pdf >.  
Acessado em: 10 set. 2011.  
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comportamento destes no meio ambiente e o sistema de controle de sólidos. Este 

sistema não só é responsável pela retirada de sólidos indesejados do fluido de 

perfuração, como também, garante que a concentração de fluido residual presente nos 

cascalhos seja reduzida até atingir uma quantidade aceitável, segundo a legislação 

vigente, para o descarte. 

 No capítulo 4, são abordadas as formas de gerenciamento do descarte de fluidos 

de perfuração e de cascalhos contaminados por estes, assim como, as normas e 

regulamentações ambientais para disposição destes resíduos de perfuração no Brasil e 

em outros países. 

 Finalmente, são abordados, no capítulo 5, os procedimentos para o 

licenciamento ambiental da atividade de perfuração, os tipos de licenças necessárias 

para a realização desta atividade, os documentos e os estudos necessários para a 

aquisição de tais licenças, além da importância do conhecimento do tipo de fluido a ser 

utilizado durante a elaboração destes documentos e, no capítulo 6, foram apresentadas 

as considerações finais do presente trabalho. 
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2. Os Fluidos de Perfuração 

2.1. Introdução 

 Os fluidos utilizados na perfuração de poços são, geralmente, sistemas 

homogêneos, ou seja, possuem uma fase líquida e uma fase sólida, que é composta por 

diversos tipos de materiais tais como barita, argila, polímeros, sais, e outros, que são 

incorporados e dissolvidos na fase líquida (fase contínua composta por água ou óleo)8.    

 O fluido de perfuração é utilizado na perfuração rotativa com o objetivo de 

desempenhar diversas funções de extrema importância. Tais funções são9:  

• Retirar os cascalhos gerados pela broca e transportá-los até a superfície – Os 

cascalhos são pedaços de rocha gerados durante a perfuração de um poço. É 

muito importante a retirada destes fragmentos de rocha de dentro do poço de 

forma que haja uma redução dos esforços sobre a broca. O fluido de perfuração 

deve possuir uma viscosidade suficiente para equilibrar as pressões de poros e 

geomecânicas, para transportar os cascalhos até a superfície, além de, ser capaz 

de mantê-los suspensos quando em repouso; 

 

Figura 1 - Cascalhos sendo elevados pelo fluido10
 

                                                           
8 CARVALHO, A. L. Processamento de Lamas de Perfuração (Lamas a Base de Água e Lamas a Base 
de Óleo). Artigo de Iniciação Científica. Universidade Federal de Itajubá. 2005. p.1. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH16/Alexandra-Lima-de-Carvalho_PRH16_ 
UNIFEI_G.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

9 DARLEY, H. C. H.; GRAY, G. R. Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. 5a 
Edição. Gulf Publishing Company. Houston, Texas. 1988. p.6. 
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• Controlar as pressões no interior do poço, garantindo a estabilidade deste – A 

pressão hidrostática do fluido de perfuração não deve ser excessivamente 

elevada, para que este não cause o fraturamento das formações ao redor do poço, 

e, nem muito baixa, pois acarretaria um kick;  

• Resfriar e lubrificar os equipamentos de perfuração – Durante a perfuração, 

ocorrem muitos problemas devido ao atrito e ao aquecimento da broca e da 

coluna de perfuração. Para controlar estes problemas, o fluido de perfuração é 

formulado de maneira que possa exercer esta importante função de forma 

eficiente; 

• Transmitir energia hidráulica para as ferramentas e para a broca; 

• Permitir a avaliação das formações presentes ao redor do poço através de perfis 

gerados durante a perfuração – Durante a perfuração são utilizadas ferramentas 

específicas responsáveis pela coleta de dados da formação. Após a coleta dos 

dados, a ferramenta conhecida como MWD (Measurements While Drilling) 

transmite, através de pulsos de pressão gerados no fluido, estes dados para 

computadores localizados na superfície; 

• Gerar o mínimo de impactos ao meio ambiente; 

• Reduzir o atrito entre a coluna e as paredes do poço. 

 Para desempenhar de maneira eficiente as funções apresentadas acima, o fluido 

de perfuração deve apresentar características como: ser estável quimicamente; facilitar a 

separação dos cascalhos na superfície; não ser reativo; ser capaz de aceitar tratamento 

físico e/ou químico; ser passível de bombeamento; e ainda deve apresentar baixo grau 

de corrosão e abrasão em relação à coluna de perfuração e a outros equipamentos desta; 

além de não ser agressivo à equipe e ao meio ambiente e, não interferir na avaliação das 

formações11. 

                                                                                                                                                                          
10 HOW STUFF WORKS. Disponível em: <http://science.howstuffworks.com/environmental/energy/oil-

drilling4.htm>. Acessado em: 10 set. 2011.  
11  DARLEY, H. C. H.; GRAY, G. R. Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. 5a  

Edição. Gulf Publishing Company. Houston, Texas. 1988. p.6. 
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Figura 2 - Fluido de Perfuração12 

2.2. Sistema de Circulação 

 O sistema de circulação é composto por equipamentos responsáveis pela 

circulação e tratamento dos fluidos de perfuração. Os equipamentos que compõem este 

sistema são as bombas de fluido, os tanques de armazenamento deste, a mangueira de 

fluido, o Swivel, o Kelly e os equipamentos utilizados no tratamento de fluidos, que 

serão abordados no capítulo 3.  

 Durante a perfuração, o fluido é bombeado pelas bombas de fluido de perfuração 

para dentro da coluna de perfuração através do swivel, ou cabeça de injeção. Ao chegar 

à broca, este segue para o espaço anular através de orifícios conhecidos como jatos de 

broca presentes nesta. Ao retornar a superfície, o fluido é enviado para a fase de 

tratamento.  

 O sistema de circulação está devidamente representado na figura 313.   

 

                                                           
12 CATARINA, 2007. Apud. MORAIS, A. J. P. Análise Comparativa das Propriedades dos Fluidos de 

Perfuração para Poços de Água e Poços de Petróleo. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento 
de Engenharia Civil. Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE. 2009. p.4.  

13 SERRA, A.C.S. A influência de aditivos de lamas de perfuração sobre as propriedades geoquímicas de 
óleos. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, RJ. 2003. Disponível em: < 
http://www.coc.ufrj.br/index.php?option=com_content&task=view&id=3132&Itemid=190>. Acessado 
em: 10 ago. 2011. 
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Figura 3 - Sistema de Circulação14 

 O Swivel (figura 4), ou cabeça de injeção, faz parte tanto do sistema de 

circulação quanto do sistema de movimentação de cargas de uma sonda.  

 Este equipamento liga os elementos rotativos àqueles estacionários, ou seja, sua 

parte superior não gira, enquanto sua parte inferior permite livre rotação da coluna e, 

além disso, permite a injeção de fluido no interior da coluna de perfuração15. 

 

Figura 4 - Swivel ou Cabeça de Injeção16 

                                                           
14 PETROLEUM ONLINE. Disponível em: <http://www.petroleumonline.com>. Acessado em: 20 out. 

2011. 
15 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 

Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.63. 
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2.3. Sistema de Controle de Sólidos  

 A presença de grande volume de cascalhos no fluido durante a perfuração pode 

causar alguns problemas, tais como; danos ao reservatório, redução da taxa de 

penetração, prisão de coluna, perda de circulação e aumento dos custos com descarte e 

tratamento de sólidos. Visando reduzir estes tipos de problemas, o fluido, após retornar 

à superfície, é enviado para um sistema de controle de sólidos, onde os cascalhos são 

separados do fluido de perfuração17.  

 Atualmente, o sistema de controle de sólidos adquiriu grande importância, pois 

houve um crescente aumento da responsabilidade relativa à redução dos impactos 

ambientais gerados pela perfuração de poços em áreas offshore.  

 Segundo Schaffel (2002), o volume de cascalhos gerados pela perfuração de um 

poço varia com a profundidade deste, as características das formações, o diâmetro e os 

tipos de fluidos de perfuração que estão sendo utilizados18. 

 As partículas que são separadas do fluido de perfuração durante a etapa de 

controle de sólidos são classificadas de acordo com sua faixa de tamanho, conforme 

apresentado na tabela 1. 

Tabela 1 - Classificação de Sólidos Quanto ao Tamanho19 

Denominação Faixa de Tamanho (µm) Tipos de Partículas 

Cascalho Maior que 2000 
Sólidos de perfuração, cascalhos, 
pedras 

Areia 74 a 2000 Areia, sólidos de perfuração 

Fluido 2 a 74 
Barita, silte, sólidos de perfuração 
finos 

Colóides Menor que 2 
Bentonita, argila, sólidos de 
perfuração ultrafinos 

                                                                                                                                                                          
16 FRBIZ.COM. Disponível em: < Portuguese.coredrillingrig.com/china-drilling_swivel-47726.html >. 

Acessado em: 05 de outubro de 2011. 
17 ASME. Drilling fluids processing handbook. Editora Elsevier. ASME Shale Shaker Committee. 2005. 

p.2. 
18 SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 

Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.36. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/ 
production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 

19 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 
Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.17. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 
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 Este sistema tem por objetivo reduzir o custo global de perfuração, reduzindo de 

forma eficiente os sólidos gerados por esta atividade e minimizando a perda de fluidos 

aderidos aos cascalhos, sempre levando em consideração a legislação ambiental vigente 

referente ao descarte de resíduos20. 

 Normalmente, este sistema de controle de sólidos é constituído pelos seguintes 

equipamentos, mostrados de forma esquemática na figura 5, e descritos a seguir21: 

• Peneiras Vibratórias ou Shale Shakers; 

• Desareiador; 

• Dessiltador; 

• Mud Cleaner; 

• Centrífuga Decantadora; 

• Desgaseificador; 

• Secador de Cascalhos. 

 

Figura 5 - Sistema de Controle de Sólidos22 

                                                           
20 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 

Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.16. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011.  

21  BAKER, R. A Primer of Oilwell Drilling. Sexta Edição. IADC. Houston, Texas. 2001. p.116. 
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 Cada equipamento é responsável pela separação de sólidos de tamanhos 

diferentes, porém, existem faixas de tamanhos que devem ser respeitadas. Por isso, a 

ASME (2005) classificou os sólidos de acordo com seus tamanhos, de forma a tornar 

possível a avaliação da capacidade de remoção de sólidos pelos equipamentos de 

controle de sólidos23. 

2.3.1. Peneira Vibratória 

 A peneira vibratória (Figura 6) é um dos principais equipamentos do sistema de 

controle de sólidos. Este equipamento é de extrema importância para o funcionamento 

correto e adequado deste sistema. Sua função é a remoção dos sólidos mais grosseiros24. 

 Para que não haja sobrecarga dos outros equipamentos do sistema, a peneira 

deve ser projetada de forma a garantir um adequado peneiramento do fluido de 

perfuração25.    

 

Figura 6 - Peneiras Vibratórias26 

                                                                                                                                                                          
22 OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non-aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p. 10. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

23 ASME, 2005. Apud. PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do 
Processo de Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de 
Engenharia Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.16. Disponível 
em: < http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-
do-processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

24 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 
Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.10. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

25 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 
Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.38. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

26 GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://oilfield.gnsolidscontrol.com/linear-motion-shale-
shaker-vs-balanced-elliptical-motion-shaker/ >. Acessado em: 10 set. 2011. 
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 As principais funções da vibração deste tipo de equipamento é transportar os 

cascalhos mais rapidamente e aumentar a capacidade de processamento de líquido, 

causando uma rápida separação e reduzindo a quantidade de líquidos aderidos ao 

cascalho27. 

2.3.2. Desareiadores 

 O desareiador (Figura 7) é formado por um conjunto de hidrociclones 

responsáveis pela remoção de areia do fluido. Normalmente, são utilizados de 2 a 4 

hidrociclones de 8” a 20”. De acordo com Thomas (2001), os hidrociclones são cones 

ocos, com uma entrada para o fluido de perfuração e duas saídas, uma para descarte de 

sólidos e a outra para a saída do fluido recuperado. Estes são equipamentos utilizados 

para acelerar o processo natural de decantação de partículas28. 

 Os hidrociclones são alimentados pelo fluido de perfuração, que chega a estes 

pressurizado devido à sua passagem por uma bomba centrífuga próxima a entrada deles. 

Estes equipamentos transformam a pressão de alimentação em força centrífuga, 

permitindo a separação de partículas dentro do cone de acordo com a Lei de Stokes29.  

 

Figura 7 - Desareiador30 

                                                           
27 LOBATO, F. S. et. al. Identificação de Modelos para Unidades de Tratamento de Fluido de 

Perfuração. Anais..., IV Encontro Nacional de Hidráulica de Poços de Petróleo e Gás, Foz do Iguaçu, 
PR. 2011. p.5. Disponível em: < http://www.enahpe.com.br/programa/P29.pdf >. Acessado em: 10 jul. 
2011.  

28 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 
Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.66. 

29  PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 
Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.39. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

30  GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://www.gnsolidscontrol.com/desander/ >. Acessado 
em: 10 de setembro de 2011. 
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 Para a determinação do desareiador a ser utilizado são considerados dois fatores; 

a taxa máxima de circulação e a taxa de sólidos separáveis que entram no sistema. A 

capacidade recomendada é de 125% a 150% da taxa máxima de circulação31. 

2.3.3. Dessiltador 

 Os dessiltadores (Figura 8) sempre se encontram em maior número que os 

desareiadores devido a sua menor capacidade de operação. Dependendo da quantidade 

de sólidos gerados, é de extrema importância a presença dos desareiadores precedendo 

estes equipamentos de forma a evitar que estes sejam sobrecarregados32. 

 Estes equipamentos são responsáveis pela remoção de materiais mais finos que a 

areia. A capacidade recomendável é 125% da taxa máxima de circulação33. 

 

Figura 8 - Dessiltador34 

2.3.4. Mud Cleaner 

 Os Mud Cleaners (Figura 9) foram desenvolvidos na década de 70 com o 

objetivo de remover sólidos do fluido evitando uma perda excessiva de barita e de 

                                                           
31 BOUSE, E. E.; CORPOVEN, J. E. C. Drilling Mud Solids Control and Waste Management. SPE 

23660. 1992. Disponível em: < http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00023660 
& soc=SPE >. Acessado em: 20 ago. 2011. 

32 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 
Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.41. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

33 BOUSE, E. E.; CORPOVEN, J. E. C. Drilling Mud Solids Control and Waste Management. SPE 
23660. 1992. Disponível em: < http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00023660 
&soc=SPE >. Acessado em: 20 ago. 2011. 

34  GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://www.gnsolidscontrol.com/desilter/ > Acessado em: 
10 set. 2011. 
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outros aditivos valiosos35. Este equipamento é uma combinação de hidrociclones 

montados acima de uma peneira vibratória de alto desempenho (tela fina). 

 

Figura 9 - Mud Cleaner36 

2.3.5. Centrífuga Decantadora 

 A centrífuga (Figura 10) tem como função recuperar ainda mais o fluido de 

perfuração aderido aos cascalhos, desempenhando uma importante função no processo 

de tratamento de sólidos37. 

 

Figura 10 - Centrífuga38 

 A separação ocorre dentro da Cuba que gira em alta velocidade em conjunto 

com a Helicóide, aumentando a força da gravidade. Os sólidos são acumulados na 

parede da cuba e depois são descarregados por meio de um parafuso helicoidal, que 

impele os sólidos a partir da seção cilíndrica da cuba, até a seção cônica onde são 

                                                           
35 MUD CONTROL EQUIPMENT, CORP. Disponível em: < http://www.mudcontrolequipment.com/ 

pages/default.asp?p1=200 >. Acessado em: 13 set. 2011. 
36  GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://oilfield.gnsolidscontrol.com/wp-content/uploads/ 

2009/08/mud-cleaner.JPG >. Acessado em: 10 set. 2011. 
37  PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 

Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.42. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

38 GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://www.gnsolidscontrol.com/decanting-centrifuge/ > 
Acessado em: 10 set. 2011. 
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descartados. Enquanto isso, o fluido é enviado de volta para o sistema, onde será 

reutilizado após os ajustes corretos39. 

2.3.6. Desgaseificador 

 Os desgaseificadores (Figura 11) removem pequenas quantidades de gás que 

foram misturadas ao fluido durante a circulação deste no interior do poço. Este 

equipamento é utilizado para reduzir a quantidade de gás presente no fluido impedindo 

que este fique leve demais possibilitando a ocorrência de um kick40. 

 Para que os outros equipamentos do sistema de tratamento funcionem da forma 

desejada, é necessária a retirada dos gases e espumas que foram agregados ao fluido 

durante a operação.  

 Existem dois tipos de removedores de gases normalmente utilizados: o 

atmosférico e o a vácuo. O mais utilizado é o atmosférico, pois é menor e mais barato 

que o a vácuo41. 

 

Figura 11 - Desgaseificador a vácuo42 

2.3.7. Secador de Cascalhos 

 O secador de cascalhos (Figura 12) é utilizado visando atender aos parâmetros 

ambientais de descarte de resíduos permitidos pela legislação.  

 Tal equipamento tem o objetivo de reduzir a quantidade de resíduos gerados e 

garantir uma maior recuperação do fluido que seria descartado junto aos cascalhos. 

                                                           
39  CENTRIQUIP. Disponível em: <  http://www.centriquipbrasil.com.br >. Acessado em: 16 set. 2011. 
40  BAKER, R. A Primer of Oilwell Drilling. Sexta Edição. IADC. Houston, Texas. 2001. p.116. 
41 BOUSE, E. E.; CORPOVEN, J. E. C. Drilling Mud Solids Control and Waste Management. SPE 

23660. 1992. Disponível em: < http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00023660 
& soc=SPE >. Acessado em: 20 ago. 2011. 

42 GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://www.gnsolidscontrol.com/vacuum-degasser/ >. 
Acessado em: 10 set. 2011. 
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Figura 12 - Secador Vertical de Cascalhos43 

2.4. Classificação dos Fluidos de Perfuração 

 A classificação de um fluido de perfuração depende da análise de seus 

componentes dispersantes e dispersos, assim como, dos aditivos químicos utilizados 

para sua formulação44. 

 A tabela 2 apresenta uma classificação geral dos fluidos de perfuração.   

Tabela 2 - Classificação Geral dos Fluidos de Perfuração45 

Líquidos 

Fluidos à base de 
água 

Fluidos à base de 
óleo 

Mistura Gás-Líquido 

Espuma (maior 
parte gás) 

Água aerada (maior 
parte água) 

Gases 

Ar Nitrogênio 

 

 

 

                                                           
43 GN SOLIDS CONTROL. Disponível em: < http://oilfield.gnsolidscontrol.com/drilling-cuttings-

management-system-for-sale/ >. Acessado em: 09 out. 2011. 
44 BOURGOYNE JR, A. T. Applied Drilling Engineering. SPE Textbook Series. Richardson, Texas. 

1986. p.42. Disponível na Biblioteca da Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, RJ. 

45 Elaboração própria a partir de: BOURGOYNE JR, A. T. Applied Drilling Engineering. SPE Textbook 
Series. Richardson, Texas. 1986. p.42. Disponível na Biblioteca da Escola de Engenharia, 
Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ. 
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Tabela 3 - Classificação dos Fluidos de Perfuração46 

Classes Subclasses 

Fluidos à Base de Água 

Não Inibidos 
Iniciais e Naturais                                                                              
Tratados (ou floculados) com soda cáustica ou cal 

Dispersos 

Com fosfatos complexos                                                             
Com afinantes orgânicos (tanino, lignito ou 
lignosulfonato)                                                                
Com lignosulfonato/lignito 

Inibidos 

Com cal hidratada                                                               
Com gesso                                                                          
Com cloreto de cálcio                                                          
Com cloreto de sódio                                                        
Salgados saturados                                                              
Com cloreto de potássio 
Com Polímeros              

De baixo teor de sólidos 
Com água pura (somente)                                                    
Com água e polímero                                                           
Com argila/polímero 

Emulsionados com óleo 
Emulsão óleo/água 
Emulsão de petróleo em água 

Fluidos à Base de Óleo (ou orgânicos) 

Emulsão Direta propriamente dita (teor de água < 10% vol.) 

Emulsão Inversa (teor de água de 10 a 45% vol.) 

Fluidos à Base de Gás (ou Ar) 

Gás (ar ou nitrogênio) Névoa Espuma Fluidos Aerados 
 

2.4.1. Fluidos à base de água  

 Os fluidos à base de água consistem em uma mistura de aditivos químicos 

dispersos em água, sólidos e/ou líquidos, formando assim uma fase contínua. A água 

utilizada pode ser doce ou salgada. É importante o conhecimento dos aditivos que serão 

utilizados na formulação do fluido, devido à necessidade de se avaliar as modificações 

que tais aditivos poderão causar nas propriedades dos mesmos. A água é normalmente 

                                                           
46 Elaboração própria a partir de: GUIMARÃES, I. B.; ROSSI, L. F. S. Estudo dos constituintes dos 

fluidos de perfuração: proposta de uma formação otimizada e ambientalmente correta. Anais..., XVII 
Congresso Brasileiro de Engenharia Química. Recife, PE. 2008. p.8.  
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considerada doce quando possuir salinidade inferior a 1.000 ppm de sais equivalentes ao 

NaCl. Já a água salgada possui salinidade superior a esse valor, podendo ser natural 

(água do mar) ou tratada por sais como NaCl, KCl ou CaCl2
47. 

 Estes fluidos possuem algumas vantagens perante outros tipos de fluidos, pois 

possuem o mais baixo custo, uma boa biodegradabilidade e são facilmente dispersos na 

coluna d’água. Por outro lado, também possuem desvantagens, uma vez que a água 

presente nestes fluidos pode reagir com argilominerais existentes nas formações mais 

próximas. Esta reação provoca a expansão da argila e a dispersão de partículas pelo 

fluido, causando assim a instabilidade do poço e perda do fluido para a formação. Além 

disso, provoca um aumento de volume de cascalhos devido à sua expansão. 

 Os sólidos que reagem com a água e com alguns compostos químicos 

dissolvidos, são conhecidos como sólidos ativos. A maioria dos sólidos ativos presentes 

são argilas hidratáveis e aditivos do fluido. Já os sólidos que não reagem com a água e 

com compostos químicos são chamados de sólidos inertes. Tais sólidos variam em 

densidade, dificultando assim o controle de sólidos. Vale ressaltar que o  controle de 

sólidos é complexo e sua dificuldade não se localiza simplesmente na densidade dos 

sólidos48.  

 De acordo com Thomas (2001), os sólidos ativos são materiais argilosos 

(calcários, anidritas, etc), cuja função principal é viscosificar o fluido. Dentre as argilas 

utilizadas se encontram a bentonita, que é a mais utilizada, e a atapulgita, utilizada em 

menor escala49.  

 Para a redução da atividade dos sólidos ativos, são adicionadas substâncias 

químicas que impedem ou diminuem a reação destes com a água, minimizando a 

hidratação da argila e dos folhelhos. Estas substâncias são denominadas “inibidores”, e 

podem ser: íons de sódio, potássio e/ou cálcio. 

 

                                                           
47 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 

Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.83. 
48 BOURGOYNE JR, A. T. Applied Drilling Engineering. SPE Textbook Series. Richardson, Texas. 

1986. p.41. Disponível na Biblioteca da Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, RJ. 

49 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 
Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.84. 
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 A bentonita é a argila comercial mais utilizada em fluidos de perfuração. Este 

tipo de argila é adicionado aos fluidos para garantir que estes cumpram corretamente as 

suas funções50. 

 A barita, ou baritina, é o sólido inerte comumente utilizado para promover o 

aumento da densidade do fluido. Também podem ser utilizados adensantes como a 

calcita e a hematita. A areia, o silte e o calcário fino são os sólidos inertes oriundos da 

perfuração de rochas.  

 Segundo Thomas (2001), os fluidos inibidos são utilizados na perfuração de 

rochas com elevado grau de atividade na presença de água doce. Os inibidores são 

adsorvidos pela superfície dos materiais das rochas, impedindo o seu contato direto com 

a água. Em caso de perfuração de camadas de rochas inconsolidadas, são utilizados os 

fluidos não inibidos. Devido a essas rochas serem praticamente inertes ao contato com a 

água doce, é necessário pouco tratamento químico51. 

2.4.2. Fluidos à base de óleo  

 Os fluidos à base de óleo possuem composição muito parecida com a dos fluidos 

à base de água, exceto que a fase contínua é óleo ao invés de água. Outra diferença é 

que todos os sólidos são considerados inativos, pois estes não reagem com o óleo52.  

 A água também está presente neste tipo de fluido, mas se encontra em forma de 

emulsão de água em óleo, ou seja, as gotas da água ficam suspensas no óleo. 

 Embora possua um alto custo, o fluido à base de óleo é muito utilizado devido 

ao seu maior desempenho em determinadas situações, como na perfuração de formações 

com folhelhos, os quais reagem muito facilmente com os fluidos de perfuração à base 

de água, na perfuração de poços sujeitos a altas pressões e temperaturas, em poços 

direcionais, em poços onde é necessária uma maior lubrificação entre a coluna e as 

formações e em poços que necessitam de uma maior estabilidade.  

 Segundo Hall (2001), algumas vantagens da utilização de fluidos à base de óleo 

frente aos de base aquosa são: sua compatibilidade com as formações sensíveis à água 

                                                           
50 FARIAS, K.V.; AMORIM, L.V.; FERREIRA, H.C.; PEREIRA, E. Estudo da reologia e espessura do 

reboco de fluidos de perfuração: influência de dispersantes e umectante aniônicos. Cerâmica. n. 52, p. 
307-314, 2006. Disponível em: < http://www.scielo.br/ pdf/ce/v52n324/14.pdf >. Acessado em: 20 
ago. 2011. 

51 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 
Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.84. 

52 BOURGOYNE JR, A. T. Applied Drilling Engineering. SPE Textbook Series. Richardson, Texas. 
1986. p.41. Disponível na Biblioteca da Escola de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. 
Niterói, RJ. 
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promove uma menor corrosão e desgaste dos equipamentos de perfuração, melhor 

lubrificação e maior estabilidade do poço durante a perfuração, facilitando a perfuração 

direcional53.  

 Os fluidos à base de óleo possuem características específicas, tais como: 

• Propriedades reológicas e filtrantes controláveis; 

• Maior capacidade de inibição do que os fluidos a base água; 

• Baixíssima taxa de corrosão, sem necessitar o uso de inibidores; 

• Excelentes características lubrificantes ou baixo coeficiente de atrito; 

• Permite um maior intervalo para a variação da densidade (7,5 – 20,0 lb/gal) do 

que os fluidos a base água; 

• Baixíssima solubilidade de sais inorgânicos; 

• Dificulta a detecção de gás no poço devido a sua solubilidade na fase óleo; 

• Limita o número e tipos de perfis que podem ser usados; 

• Dificulta o tratamento pra combater perdas de circulação. 

 A principal desvantagem deste tipo de fluido é a sua alta toxicidade e a sua baixa 

biodegradabilidade.  

2.4.3. Fluidos de base sintética 

 Este tipo de fluido possui sua fase contínua constituída de substâncias oleosas 

que foram desenvolvidas a partir de éteres, ésteres, olefinas e polialfaolefinas. Apesar 

de possuírem elevado custo, surgiram como uma alternativa para a produção de petróleo 

e gás, devido às suas vantagens ambientais e tecnológicas, uma vez que possuem menor 

toxicidade e maior biodegradabilidade54. 

 De acordo com Schaffel (2002), os fluidos sintéticos são muito utilizados nas 

regiões marinhas, onde é proibido o descarte de cascalhos contaminados por fluidos à 

base de óleo55.  

                                                           
53 HALL, J.A.. Ester Based Drilling Fluids – Still the Best Environmental Option?. Baroyd Discussion 

Paper. Aberdeen. United Kingdom, UK. 2001. Disponível em: < http://business.highbeam.com/ 
417112/article-1G1-56949120/ester-based-drilling-fluids-still-best-environmental >. Acessado em: 10 
out. 2011. 

54 ARAÚJO, F. C. Processamento de Lamas de Perfuração. Universidade Federal de Itajubá, IEPG. 
Itajubá, MG, Brasil. 2005. 

55 SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 
Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético Universidade 



 20 

2.4.4. Fluidos aerados 

 Estes fluidos são comumente utilizados na perfuração de formações duras, como 

o basalto e o diabásio, e impermeáveis. Possuem baixa densidade e sua utilização é 

recomendada em zonas com grandes perdas de circulação, formações produtoras com 

pressão muito baixa ou com grande chance de danos e em rochas duras devido às baixas 

taxas de penetração. 

 Em formações duras, estáveis ou fissuradas, em que não haja produção elevada 

de água, utiliza-se ar comprimido ou nitrogênio como fluido, a fim de aumentar a taxa 

de penetração. Já em formações que produzem muita água, é realizada a perfuração com 

névoa, mistura de água dispersa no ar. Normalmente, a perfuração com névoa é 

executada juntamente com a perfuração com ar56.    

 A espuma é utilizada como fluido quando há a necessidade de uma elevada 

eficiência de transporte dos sólidos, uma vez que esta apresenta alta viscosidade57.  

2.5. Critérios básicos para seleção do fluido de perfuração 

 Durante o processo de seleção de um fluido de perfuração adequado, devemos 

levar em consideração alguns fatores externos relevantes. Segundo Morais (2009), tais 

fatores são58: 

• Condições de segurança – Para uma perfuração segura, o fluido de perfuração 

deve possuir um peso capaz de controlar o poço, garantindo que o poço não 

desmorone e que o fluido presente no reservatório não o invada (kick).   

• Formações rochosas salinas – Este tipo de formação possui altos teores de sal, 

podendo interferir na perfuração devido à diferença de pressão osmótica no 

local. 

                                                                                                                                                                          

Federal do Rio de Janeiro. 2002. p.31. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/ 
schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 

56 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 
Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.84. 

57 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 
Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.84. 

58 MORAIS, A. J. P. Análise Comparativa das Propriedades dos Fluidos de Perfuração para Poços de 
Água e Poços de Petróleo. Trabalho de Conclusão de Curso. Departamento de Engenharia Civil. 
Universidade Federal de Sergipe. São Cristóvão, SE. 2009. p.37-38. Disponível em: < 
http://www.skynet.eng.br/projetos/dec/tcc/12847498659916.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 
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• Formações argilosas – Formações argilosas causam os principais problemas de 

instabilidade do poço, uma vez que, ao interagirem com determinados tipos de 

fluidos, estas incham causando desmoronamentos.  

• Zonas de altas pressões e temperaturas – Regiões de altas pressões e 

temperaturas podem causar significativas alterações nas propriedades dos 

fluidos, prejudicando assim o desempenho destes. 

• Condições Ambientais – Para a escolha de um fluido que atenda as condições 

ambientais do local, são levados em consideração alguns fatores como a 

legislação ambiental vigente e as normas existentes para o descarte de resíduos e 

efluentes. 

• Trajetória do poço – Dependendo da trajetória do poço, o carregamento de 

cascalhos até a superfície pode ser dificultado. Por isso, em casos de poços 

horizontais, é de extrema importância o controle das propriedades do fluido, 

para garantir a lubricidade e o transporte de cascalhos necessários para uma boa 

perfuração. 

• Questões econômicas – Durante a perfuração, os gastos com fluidos chegam a 

7% do valor total desta operação. Isto ocorre em função de alguns fatores como 

o custo da disposição final dos fluidos e dos cascalhos contaminados por eles, o 

custo dos aditivos e os custos de controle de sólidos e manutenção do fluido de 

perfuração59.  

 Geralmente, os fluidos de base não aquosa possuem vantagens técnicas e 

econômicas frente aos de base aquosa quando usados na perfuração de zonas com 

folhelhos reativos, na perfuração de evaporitos, em poços com altas pressões e 

temperaturas, em poços direcionais ou horizontais de grande afastamento e de trajetória 

complicada, em poços de pequenos diâmetros e na presença de formações que 

contenham H2S e CO2. Por outro lado, sofrem mais com as restrições ambientais, uma 

vez que possuem um maior potencial poluidor60.  

                                                           
59 GUIMARÃES, I. B.; ROSSI, L. F. S. Estudo dos constituintes dos fluidos de perfuração: proposta de 

uma formação otimizada e ambientalmente correta. In: XVII Congresso Brasileiro de Engenharia 
Química. Recife, PE. Anais... 2008. p.6. 

60 ASME. Drilling fluids processing handbook. Editora Elsevier. ASME Shale Shaker Committee. 2005. 
p.2. 
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 Com o aumento das restrições ambientais em relação à utilização de fluidos a 

base de diesel, principalmente em áreas offshore, foi necessário o desenvolvimento de 

novos fluidos que realizassem as mesmas funções porém com um potencial poluidor 

bem menor. Daí surgiram os chamados pseudofluidos à base de óleo (POBM), e 

posteriormente os fluidos sintéticos. 

 Para a seleção de um fluido sintético, temos que considerar sua aceitação 

ambiental, assim como, o seu custo, o custo de recuperação de cascalhos, o seu 

desempenho e sua disponibilidade. 

2.6. Propriedades dos Fluidos de Perfuração 

 O bom desempenho dos fluidos depende diretamente das propriedades físicas, 

químicas e reológicas destes, ou seja, peso, reatividade, controle de perda de fluido, 

viscosidade e, dentro destas propriedades, é necessário, também, estudar características 

como: densidade, no caso do peso; parâmetros reológicos e força gel, no caso da 

viscosidade; parâmetros de filtração, no caso de controle de perda de fluidos e teor de 

sólidos, sólidos ativos, pH e lubricidade, no caso da reatividade61.  

 Principais propriedades físicas dos fluidos: 

• Massa Específica; 

• Reologia; 

• Força Gel; 

• Parâmetros de Filtração; 

• Teor de Sólidos; 

• pH;    

• Sólidos Ativos; 

• Lubricidade. 

2.6.1. Massa Específica 

 Esta propriedade é definida como a massa do fluido sobre o seu volume. É 

expressa em kg/m3, g/cm3 ou lb/gal.  

 O controle desta propriedade é muito importante uma vez que esta é essencial 

para o controle do poço. Se a massa específica do fluido for muito superior que a do 
                                                           
61 DARLEY, H. C. H.; GRAY, G. R. Composition and Properties of Drilling and Completion Fluids. 5a 

Edição. Gulf Publishing Company. Houston, Texas. 1988. p.6. 
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fluido existente na formação, este invadirá a formação e poderá fraturá-la causando 

diversos problemas. Caso seja inferior, o fluido da formação invadirá o poço (kick), 

descontroladamente, podendo causar um “Blow-Out”. 

2.6.2. Reologia 

 O conhecimento dos parâmetros reológicos dos fluidos nos permite definir o 

comportamento dos fluidos. Através desta propriedade podemos estimar as perdas de 

carga, a sustentação de sólidos, o transporte e, também, especificar os tipos de aditivos 

que deverão ser adicionados ao fluido. 

2.6.3. Força Gel 

 A força gel indica o grau de gelificação devido à interação elétrica entre as 

partículas dispersas. Esta propriedade é importante porque devido ao seu descontrole, 

poderá permitir que sólidos sejam depositados no tanque de decantação, que as bombas 

não funcionem bem e com a velocidade de circulação adequada, maximização do efeito 

de sucção quando se retira tubulações do poço e o efeito pistão quando se introduz a 

tubulação no poço e dificuldades maiores para a separação do gás incorporado à fluido 

de perfuração. 

2.6.4. Parâmetros de Filtração 

 Durante a perfuração de um poço, pode ocorrer perda de fluido para a formação. 

Por isso, o fluido deve ter a capacidade de formar uma parede fina e impermeável na 

parede do poço (reboco), de forma a minimizar a hidratação e o desmoronamento da 

formação.  

 O controle de filtrado é muito importante para evitar a perda de partículas 

sólidas do fluido para a formação, minimizando a espessura do reboco formado na 

parede do poço, estabilizando formações não-consolidadas e reduzindo os potenciais 

danos à formação62.  

                                                           
62 SEIXAS, J. E. Aditivação de fluidos de perfuração. Niterói, 2010. Graduação em Engenharia de 

Petróleo – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. p.14. Disponível na Biblioteca da Escola 
de Engenharia, Universidade Federal Fluminense. Niterói, RJ. 
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2.6.5. Teor de Sólidos 

 O controle sobre os sólidos existentes no fluido de perfuração é de extrema 

importância para a perfuração de poços de petróleo, uma vez que a presença destes 

modifica a reologia do fluido. Como já vimos anteriormente, a qualidade do fluido de 

perfuração é a chave para uma eficiente perfuração, então é necessário prestarmos 

atenção no controle de sólidos. 

 Uma excessiva concentração de cascalhos no fluido de perfuração causa a 

redução da qualidade da camada existente na parede do poço, aumentando assim, a 

perda de fluido para a formação e a espessura da camada de reboco. 

2.6.6. pH 

Outro grande problema enfrentado durante a perfuração de um poço é a corrosão 

dos equipamentos utilizados. Para reduzir a corrosão destes, é muito importante o 

controle do pH do fluido de perfuração, pois quanto mais ácido o fluido de perfuração, 

mais corrosivo ele será para os materiais metálicos. 

2.6.7. Sólidos Ativos 

 Segundo Thomas (2001), o teste do azul de metileno ou MBT é um indicador do 

teor de sólidos ativos existentes no fluido. Tal teste mede a capacidade de troca de 

cátion destes sólidos63. 

2.6.8. Lubricidade 

 Durante a perfuração de poços, o que chama muita atenção são os problemas 

causados pelo atrito entre a coluna de perfuração e as paredes do poço. Para minimizar 

este atrito, é necessária a utilização de um fluido lubrificante, cuja função é minimizar o 

atrito, controlar a temperatura e proteger contra a corrosão decorrente das oxidações. 

Outra importância desta propriedade é possibilitar ao fluido lubrificar a broca, 

aumentando a sua vida útil. 

                                                           
63 THOMAS, J. E. Fundamentos da engenharia de petróleo. 2° Edição. Editora Interciência. Rio de 

Janeiro. PETROBRAS. 2001. p.83. 



 25 

2.7. Aditivos Utilizados nos Fluidos de Perfuração 

 Muitas substâncias, com diferentes funções, são adicionadas ao fluido para 

garantir a eficiência deste. Tais substâncias são64:  

• Controladores de pH; 

• Biocidas; 

• Redutores de Cálcio; 

• Inibidores de Corrosão; 

• Antiespumantes; 

• Emulsionantes; 

• Redutores de Filtrado; 

• Defloculantes; 

• Lubrificantes; 

• Liberadores de coluna; 

• Controladores de argila; 

• Agentes utilizados para conferir peso; 

• Viscosificantes. 

2.7.1. Controladores de PH 

São responsáveis pelo controle do grau de acidez ou alcalinidade do fluido. As 

substâncias normalmente utilizadas são a cal, a soda cáustica e o bicarbonato de sódio. 

2.7.2. Biocidas 

 São utilizados para o controle do processo de fermentação dos fluidos de 

perfuração devido à presença de microorganismos. 

2.7.3. Redutores de Cálcio 

 São os responsáveis por prevenir e reduzir os efeitos da contaminação dos 

sulfatos de cálcio. Normalmente, utiliza-se soda cáustica e bicarbonato de sódio. 

                                                           
64 INTEQ, Baker Hughes. Drilling Engineering Workbook. Houston, EUA. 1995. p.9-11. Disponível em: 

<http://ebookbrowse.com/drilling-engineering-workbook-baker-hughes-inteq-pdf-d64382566>. 
Acessado em: 20 set. 2011. 



 26 

2.7.4. Inibidores de Corrosão 

 Os inibidores de corrosão são substâncias utilizadas para evitar a ocorrência de 

reações de corrosão. Dependendo dos metais e ligas, e também, da severidade do meio, 

podemos ter um resultado eficiente ou não a partir da utilização destes aditivos65.  

2.7.5. Antiespumantes 

 Os antiespumantes, como o nome diz, são responsáveis pela redução da 

formação de espuma no fluido. 

2.7.6. Emulsionantes 

 Estas substâncias são adicionadas ao fluido para formar emulsões e para 

estabilizá-las. Normalmente são utilizados lignossulfonados modificados e derivados de 

amina. 

2.7.7. Redutores de Filtrado 

 Formam uma camada semipermeável nas paredes do poço (reboco), prevenindo 

a perda de fluido de perfuração para a formação porosa ou com porosidade secundária. 

Utiliza-se argila bentonítica, amido, entre outros. 

2.7.8. Defloculantes 

Previnem que os sólidos ativos presentes nos fluidos de perfuração sejam 

floculados. São os poliacrilatos de cálcio, sódio e potássio. 

2.7.9. Lubrificantes 

 Este aditivo é utilizado para reduzir o atrito entre a coluna de perfuração e as 

paredes do poço, reduzindo, assim, o torque na broca. Dentre os lubrificantes comumente 

utilizados estão o óleo diesel, óleos vegetais/minerais, pérolas de vidro, grafite, ésteres e 

gliceróis66. 

                                                           
65 MAINIER, F. B.; SILVA, R. R. C. M. Professores do Departamento de Engenharia Química. 

Universidade Federal Fluminense. As Formulações Inibidoras de Corrosão e o Meio Ambiente. 
ENGEVISTA. V. 6, n. 3. 2004. p.107. Disponível em: < http://www.uff.br/engevista/3_6Engevista9 
.pdf >. Acessado em: 20 out. 2011. 

66 ARAÚJO, F. C. Processamento de Lamas de Perfuração. Universidade Federal de Itajubá, IEPG. 
Itajubá, MG, Brasil. 2005.  
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2.7.10. Liberadores de coluna 

 São utilizados para desprender a coluna em casos de aprisionamento. 

Normalmente utiliza-se óleos, detergentes ou sabões. 

2.7.11. Controladores de argila 

 São responsáveis por controlar a hidratação das formações argilosas, evitando 

instabilidades. Utiliza-se sais ou polímeros como inibidores. 

2.7.12. Controladores de densidade 

 Estes aditivos controlam o peso do fluido de perfuração, garantindo que este seja 

capaz de exercer uma pressão, dentro do poço, maior que a da formação, impedindo que 

o fluido existente nesta invada o poço, podendo causar sérios problemas. A variação da 

densidade é controlada através da adição de sólidos pesados como a barita (sulfato de 

bário), que possui uma massa específica relativamente alta67.    

2.7.13. Viscosificantes 

 São adicionados para conferir viscosidade aos fluidos de perfuração. 

Normalmente adiciona-se bentonita e/ou polímeros para tal função. A adição destes 

deve ser controlada, uma vez que podem provocar a redução da permeabilidade da 

formação, além de dificultar a manutenção do fluido. 
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3. Aspectos Ambientais dos Fluidos de Perfuração 

3.1. Introdução 

 Como já citado anteriormente, o cascalho e o fluido de perfuração são os 

principais resíduos gerados pela atividade de perfuração de poços de petróleo e gás em 

áreas offshore. Devido ao grande potencial destes de afetar o ecossistema marinho, foi 

verificada a importância do gerenciamento do tratamento destes resíduos, e 

posteriormente das opções de descarte68. 

 O fluido de perfuração é enviado, pelo sistema de circulação, para dentro do 

poço. Ao retornar à superfície, este segue para os equipamentos responsáveis pela pelo 

controle dos sólidos que foram incorporados ao fluido durante a perfuração do poço. 

Estes equipamentos constituem o sistema de tratamento de sólidos69.    

 Após a separação, parte do fluido é reciclada e retorna para o poço, enquanto a 

outra parte é descartada. Os sólidos que foram separados do fluido podem ser 

descartados no meio ambiente marinho, reinjetados ou podem ser enviados para a costa 

para uma correta disposição70. 

 Dependendo do tipo de fluido utilizado, a quantidade de óleo residual presente 

no cascalho varia. Por exemplo, em fluidos à base de óleo, o teor de óleo residual é bem 

maior do que aquele presente em outros tipos de fluidos. Isto é um problema, uma vez 

que, para que o cascalho possa ser descartado, é necessário que este seja tratado de 

forma que a quantidade de óleo presente nele sofra uma redução até que atinja uma 

quantidade permitida pela legislação brasileira71.  

 A partir da década de 80, os impactos ambientais da utilização de fluidos de 

perfuração passam a ser foco de discussões por todo o mundo. Devido a estas 

                                                           
68 PEREIRA, M. S. Caracterização de Cascalho e Lama de Perfuração ao Longo do Processo de 

Controle de Sólidos em Sondas de Petróleo e Gás. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Engenharia 
Química. Universidade Federal de Uberlândia. Minas Gerais, MG. 2010. p.15. Disponível em: < 
http://www.academicoo.com/artigo/caracterizacao-de-cascalho-e-lama-de-perfuracao-ao-longo-do-
processo-de-controle-de-solidos-em-sondas-de-petroleo-e-gas >. Acessado em: 10 set. 2011. 

69 OLIVEIRA, M. L. Caracterização e Pirólise dos Resíduos da Bacia de Campos: Análise dos Resíduos 
da P-40. Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Instituto de Química. Rio de Janeiro, RJ. 2006. 
p.8-9. Disponível em: < http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_ 
action=& co_obra=27590 >. Acessado em: 25 set. 2011. 

70 OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 
the use and disposal of non-aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p.9. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

71 SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 
Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.28. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/ 
production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 
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discussões houve um crescimento das restrições relacionadas ao descarte de substâncias 

tóxicas e os processos de separação passaram a ser mais utilizados para que a destinação 

final destas substâncias aconteça de forma ambientalmente correta72. 

 De acordo com MARIANO (2007), os cascalhos com elevados teores de fluidos 

tóxicos são a principal fonte de poluição decorrente da atividade de perfuração. Uma 

forma de reduzir os efeitos do descarte destes ao meio ambiente é jogá-los o mais 

próximo possível do leito marinho, visando à redução da magnitude do previsto impacto 

ambiental73. 

 Para compreender os impactos ambientais causados pelo descarte de fluidos e 

cascalhos no ambiente marinho, é necessário estudar a influência do fluido de 

perfuração sobre os fragmentos de rocha gerados, conhecendo sua toxicidade, sua 

biodegradabilidade e seu potencial de bioacumulação em organismos marinhos74. 

 Uma das maiores desvantagens dos fluidos à base de óleo é a sua alta toxicidade 

e sua baixa biodegradabilidade em ambientes aquáticos. Estas características tornam 

este tipo de fluido uma das maiores preocupações dos ambientalistas75. 

3.2. Comportamento dos Fluidos de Perfuração no Meio Ambiente 

 O descarte de cascalhos contaminados por fluidos de perfuração em áreas 

offshore pode causar diversos problemas ambientais. Dentre eles, podemos citar76: 

• Destino, persistência física e biodegradabilidade dos fluidos associados a 

acumulações de cascalhos; 

• Sufocamento de bentos marinhos; 

• Enriquecimento orgânico e ausência de oxigênio dos sedimentos no fundo do 

mar; 
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73 MARIANO, J. B. Proposta de Metodologia de Avaliação Integrada de Riscos e Impactos Ambientais 

para Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica do Setor de Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Offshore. Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Rio de Janeiro. RJ. 2007. p.164. Disponível 
em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dmarianojb.pdf >. Acessado em: 15 set. 2011. 
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75 DURRIEU, Zurdo et al. 2000. Apud. SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração 

de poços marítimos de óleo e gás no Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em 
planejamento energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.28. 
Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 
jun.2011.  

76 MAIRS, Heide et. al. Environmental Effects of Cuttings Associated with Non-Aqueous Fluids: 
Technical Background. Anexo IX. IBP SHE Technical Committee. 1999. p.18. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/ceco/mapem/pdf/ANNEX%20IX.pdf >. Acessado em: 25 set. 2011. 
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• Toxicidade para os bentos marinhos; 

• Bioacumulação em bentos marinhos. 

3.2.1. Deposição de Cascalhos no Leito Marinho 

 O padrão de deposição dos cascalhos no leito marinho varia de acordo com as 

seguintes condições que variam de local para local77: 

• Quantidade e taxa de deposição de cascalhos; 

• Condições oceanográficas; 

• Quantidade total e concentração de fluidos não aquosos nos cascalhos; 

• Lâmina d’água; 

• Configuração do tubo para descarte de cascalhos; 

• Distribuição de velocidades de queda dos fragmentos de rochas e fluidos 

agregados. 

 A tabela 4, a seguir, apresenta a taxa de deposição dos cascalhos em função da 

distância alcançada. 

Tabela 4 - Taxa de deposição dos cascalhos em função da distância de descarte78
 

Distância alcançada a partir do 
ponto de lançamento (m) 

Taxa de deposição 
(Kg/m2) 

300 22 

500 5 

1000 1 

3000 Menor que 1 

 

3.2.2. Lamina D’água  

 Como já citado anteriormente, a lamina d’água influencia na deposição dos 

cascalhos no leito marinho. Em lugares onde a lâmina d’água de operação é considerada 

                                                           
77 MAIRS, Heide et. al. Environmental Effects of Cuttings Associated with Non-Aqueous Fluids: 

Technical Background. Anexo IX. IBP SHE Technical Committee. 1999. p.18. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/ceco/mapem/pdf/ANNEX%20IX.pdf >. Acessado em: 25 set. 2011. 

78  NICOLLI e SOARES, 2000. Apud. SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de 
poços marítimos de óleo e gás no Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em 
planejamento energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.40. 
Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 
jun.2011. 



 31 

profunda, não há a formação de pilhas de cascalhos submarinas, porém uma maior área 

será afetada pelos cascalhos, uma vez que estes vão se desprendendo da “pluma de 

descarte” e, mais baixa será a concentração destes no fundo do mar79.  

3.2.3. Persistência Física 

 Uma vez depositados no fundo do mar, a persistência física dos cascalhos 

dependerá da energia natural para suspensão e transporte destes pelo fundo do mar, 

além da biodegradabilidade do fluido presente80.  

 Os impactos sobre os organismos bentônicos estão diretamente ligados ao tempo 

que o cascalho consegue ficar intacto no fundo do mar, ou seja, a sua persistência física 

e a quantidade de hidrocarbonetos presente nele81. 

3.2.4. Sufocamento de Organismos Bentônicos 

 Segundo Schaffel (2002), o tipo do fluido utilizado na etapa de perfuração de um 

poço de petróleo está diretamente relacionado ao comportamento do cascalho durante a 

sua deposição no leito marinho. O cascalho impregnado com fluido à base de água 

tende a se dispersar e desce até ser assentado no fundo do mar, sem a formação de 

pilhas de cascalhos. Por outro lado, se o cascalho está impregnado por fluidos não 

aquosos, estes não se dispersam e descem rapidamente até o assoalho marinho, 

formando pilhas submarinas de cascalhos82. 

 A acumulação de cascalhos no fundo do mar pode acarretar o sufocamento dos 

organismos bentônicos.  

3.2.5. Enriquecimento Orgânico 

 O enriquecimento orgânico descreve os efeitos do fluido de perfuração nos 

sedimentos. Quando a taxa de biodegradabilidade nos sedimentos, devido à presença do 

                                                           
79  CANTARINO, 2001 Apud. SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços 

marítimos de óleo e gás no Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento 
energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.41. Disponível em: < 
http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 

80 OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 
the use and disposal of non-aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p.28. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

81 Ibidem, p.28. 
82 NICOLLI e SOARES, 2000. Apud. SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de 

poços marítimos de óleo e gás no Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em 
planejamento energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.37. 
Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 
jun.2011. 
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fluido, é maior que a taxa de difusão do oxigênio nestes, o oxigênio se torna limitado e 

os sedimentos tornam-se anaeróbicos83.  

 Em certos ambientes, o subsolo já é anóxico devido a processos naturais, e em 

outros casos, a zona anóxica (ou anaeróbica) pode começar apenas alguns centímetros 

da superfície. Em tais ambientes, os impactos da biodegradação seguinte a descarga 

pode ser menor. Se a anoxia é induzida, os organismos bentônicos, que necessitam de 

oxigênio para a sobrevivência podem não ser capaz de competir com as bactérias por 

oxigênio84. 

3.3. Toxicidade dos Fluidos de Perfuração 

 De acordo com a ABNT, a toxicidade é definida como: “Propriedade potencial 

que o agente tóxico possui de provocar, em maior ou menor grau, um efeito adverso em 

consequência de sua interação com o organismo85.”   

 Uma forma de se medir os potenciais impactos ambientais de uma substância é 

através da análise de sua toxicidade. Segundo Carvalho (2005), a toxicidade de uma 

substância é uma medida do potencial desta de causar problemas à saúde dos 

organismos marinhos86.  

Os impactos ambientais causados pelos hidrocarbonetos ao meio ambiente 

aquático variam de acordo com a toxicidade destes. Os hidrocarbonetos aromáticos 

possuem uma toxicidade bem alta se comparada com a toxicidade de hidrocarbonetos 

parafínicos. Os valores de concentração letal para os hidrocarbonetos aromáticos mais 

comuns utilizados na indústria do petróleo se encontram na ordem de 10 ppm87. 

 Para determinar a toxicidade de uma substância, são realizados testes 

laboratoriais para quantificar os efeitos causados a grupos de organismos que são 

                                                           
83 OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non-aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p.29. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

84 Ibidem, p.29.  
85 ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10004. Resíduos Sólidos – 

Classificação. Segunda Edição. 2004. p.2. Disponível em: < http://www.aslaa.com.br/legislacoes/ 
NBR%20n%2010004-2004.pdf >. Acessado em: 25 out. 2011. 

86 CARVALHO, A. L. Processamento de Lamas de Perfuração (Lamas a Base de Água e Lamas a Base 
de Óleo). Artigo de Iniciação Científica. Universidade Federal de Itajubá. 2005. p.53. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH16/Alexandra-Lima-de-Carvalho_PRH16_ 
UNIFEI_G.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

87 MELTON, H. R. et. al. Offshore Discharge of Drilling Fluids and Cuttings – A Scientific Perspective 
on Public Policy. In: Rio Oil and Gas Expo and Conference. 16-19 de outubro, 2000. Rio de Janeiro, 
RJ. 2000. p.2. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/meio/guias/5round/biblio/IBP44900.pdf >.  
Acessado em: 10 set. 2011.  
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expostos a diferentes concentrações de componentes químicos por um tempo pré-

determinado (96 horas)88.  

Durante a realização destes testes, são utilizados alguns índices de toxicidade de 

grande importância para o estudo. Dentre eles, temos: A dose letal (LD50), que é a 

fração mássica de uma substância tóxica presente no tecido de um animal (miligrama de 

substância por grama de tecido), sendo letal a 50% dos animais, e; a concentração letal 

(LC50), que consiste na fração da substância na água que afeta os animais presentes no 

ambiente, matando 50% dos organismos lá existentes dentro de 96horas89.    

 As espécies marinhas comumente utilizadas para a realização dos testes de 

toxicidade são: Mysidopsis Bahia (Figura 13), Cyprinodon variegatus (Figura 14), 

Pimephales promelas (Figura 15) e Ceriodaphnia dúbia (Figura 16) para água doce90.  

 

Figura 13 - Mysidopsis Bahia91
 

 

 

Figura 14 - Cyprinodon Variegatus92 

 

                                                           
88 SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 

Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.34. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/ 
production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 

89  KARIMAIE, H.; REZAIE, M. Environmental Problems and Petroleum Industry. Research Institute of 
Petroleum Industry. p.2-3. Disponível em: < http://www.ripi.ir/congress10/environmental.pdf >. 
Acessado em: 20 out. 2011.        

90 REIS, J.C. Environmental Control in Petroleum Engineering. Gulf Publishing Company. Houston, 
Texas. 1996. p.72. 

91 MBL AQUACULTURE. Disponível em: < http://www.mblaquaculture.com/content/organisms/ 
americamysis_bahia.php >. Acessado em: 01 de setembro de 2011. 

92 AQUAFLUX. Disponível em: < http://www.aquaflux.com.br/forum/viewtopic.php?f=103&t=4004 > 
Acessado em: 01 de setembro de 2011. 
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Figura 15 - Pimephales Promelas93 

 

 

Figura 16 - Ceriodaphnia dúbia94 

 A tabela 5 apresenta uma classificação para os níveis de toxicidade. 

Tabela 5 - Classificação dos níveis de toxicidade95 

Classificação  Valor LC50 (mg/l) 

Muito Tóxico Menor que 1 

Tóxico Entre 1 e 100 

Moderadamente Tóxico Entre 100 e 1.000 

Levemente Tóxico Entre 1.000 e 10.000 

Quase Não tóxico Entre 10.000 e 100.000 

Não tóxico Maior que 100.000 

 

 

                                                           
93 DEPARTMENT OF ENVIRONMENTAL CONSERVATION, New York State. Disponível em: < 

http://www.dec.ny.gov/animals/52774.html >. Acessado em: 01 de setembro de 2011. 
94  BIOASSAY LABORATORY. The Aquatic Toxicology Specialists. Disponível em:< http://toxicitylab. 

com/content/laboratory/aquatic_indicators.php >. Acessado em: 01 de setembro de 2011. 
95 HINWOOD et al., 1994. Apud. APPEA, Australian Petroleum Production and Exploration Association 

Limited. Framework for the Environmental Management of Offshore Discharge of Drilling Fluids on 
Cuttings. 1998. p.4. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brnd/round5/round5/guias/perfuracao 
/5round/biblio/APPEADrillFluids.pdf >. Acessado em: 28 out. 2011. 
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 A toxicidade dos fluidos de perfuração varia de acordo com os aditivos 

empregados e com sua fase contínua. A concentração letal (LC50) para fluidos à base de 

água, que contêm pequena quantidade de hidrocarbonetos, é bem menor, quando 

comparada à LC50 para fluidos poliméricos, que pode exceder um milhão96.  

3.4. Biodegradabilidade 

 A biodegradabilidade de um fluido é muito importante porque permite que este 

não permaneça no meio ambiente por muito tempo, reduzindo assim o seu impacto. A 

biodegradabilidade de uma substância é influenciada por diversos fatores tais como: a 

concentração do fluido, área superficial da pilha de cascalhos, tamanho das partículas de 

sedimento, entre outros. Porém, uma alta biodegradabilidade nem sempre é bom, pois 

uma substância pode ter uma boa biodegradação, podendo causar uma maior 

necessidade de oxigênio, reduzindo assim, a quantidade deste disponível para a vida 

marinha97. 

3.5. Bioacumulação 

 A Bioacumulação é um processo que ocorre quando um composto químico é 

acumulado em altas concentrações por organismos, podendo ocorrer de forma direta, 

pela presença de elementos químicos no ambiente aquático, ou de forma indireta, 

quando ocorre pela alimentação98.  

 Muitos estudos são realizados para a identificação dos efeitos da bioacumulação 

de compostos químicos nos tecidos de organismos marinhos. Tais estudos indicam 

alterações fisiológicas nas espécies de peixes, redução do nível de oxigênio devido à 

decomposição de componentes dos fluidos à base de óleo, além do sufocamento das 

comunidades bentônicas devido ao recobrimento físico pelo cascalho99. 

 O potencial de bioacumulação de um composto químico é medido por um 

coeficiente de partição entre o octanol e a água conhecido como Log Pow (o – 

                                                           
96 REIS, J.C. Environmental Control in Petroleum Engineering. Gulf Publishing Company. Houston, 

Texas. 1996. p.6. 
97 CARVALHO, A. L. Processamento de Lamas de Perfuração (Lamas a Base de Água e Lamas a Base 

de Óleo). Artigo de Iniciação Científica. Universidade Federal de Itajubá. 2005. p.54-55. Disponível 
em: < http://www.anp.gov.br/CapitalHumano/Arquivos/PRH16/Alexandra-Lima-de-Carvalho_PRH16 
_UNIFEI_G.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

98 Ibidem, p.54-55.  
99 GESAMP, 1993. Apud. SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços 

marítimos de óleo e gás no Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento 
energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.28. Disponível em: < 
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octanol/octanol, w – water/água). A idéia deste teste é avaliar a facilidade de dissolução 

de certa substância em octanol e água, levando em consideração que os lipídios 

presentes nas células vivas são solúveis em álcoois e pouco solúveis em água100.  

 As substâncias que possuem um LogPow maior que 3 e peso molecular menor 

que 600 têm uma tendência de bioacumular, mas a maioria dos especialistas concordam 

que aquelas substâncias que possuem LogPow maior que 7 não irão bioacumular em 

espécies aquáticas porque as partículas serão muito grandes para ultrapassar a camada 

de difusão aquosa que está presente na interface água/guelras101. 

 Normalmente, os fluidos de perfuração sintéticos possuem um alto LogPow e 

não bioacumulam em espécies marinhas102.   
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ciências em planejamento energético. Universidade Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. 
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101 HINWOOD et al., 1994. Apud. APPEA, Australian Petroleum Production and Exploration 
Association Limited. Framework for the Environmental Management of Offshore Discharge of 
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4. Gerenciamento do Descarte de Cascalhos e Fluidos de Perfuração em Áreas 
Offshore 

4.1. Introdução 

 O gerenciamento do descarte de cascalhos e de fluidos de perfuração em áreas 

offshore tem se tornado cada vez mais importante, devido ao surgimento de políticas 

ambientais, regulamentadas por órgãos governamentais que autorizam e fiscalizam as 

operações. Um mau gerenciamento de resíduos pode gerar altos custos com multas, 

interrupção da operação ou cassações de licenciamentos ambientais103.  

 Por outro lado, um bom gerenciamento dos resíduos não só possibilita a 

mitigação dos impactos ambientais negativos, como também, permite que a empresa 

seja bem vista perante a sociedade104. 

 Os resíduos sólidos gerados na perfuração e os fluidos utilizados durante esta 

etapa devem ser descartados de forma correta, seguindo os parâmetros definidos pela 

legislação brasileira, normas e convenções internacionais e procedimentos operacionais. 

Um gerenciamento inadequado destes resíduos pode acarretar sérios problemas ao meio 

ambiente105.  

 Com o derramamento de óleo na Baía de Guanabara em 2000, surge a Lei 9.966, 

que dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da poluição causada por 

lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição 

nacional e dá outras providências106. Segundo Schaffel (2002), esta lei é a única 

referência legal para o descarte de resíduos gerados pela atividade de perfuração de 

poços de petróleo marítimos107.   

 

                                                           
103 PODes, Pesquisa Operacional para o Desenvolvimento. Gerenciamento de Resíduos de Sondas de 

Perfuração Offshore: Uma Abordagem Via Programação Inteira Mista. V.3. n.1. p. 69-89. Rio de 
Janeiro. 2011. Disponível em: < http://www.podesenvolvimento.org.br/inicio/index.php?journal= 
podesenvolvimento&page=article&op=view&path%5B%5D=119 >. Acessado em: 20 ago. 2011. 

104  Ibidem, p.69-89. 
105  OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p. 9. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

106  BRASIL. Lei 9966 de 28 de Abril de 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências. Brasília, DF. 2000. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9966.htm >. Acessado em: 15 ago. 2011. 

107  SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 
Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.51. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/ 
production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 
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“A descarga de resíduos sólidos das operações de perfuração de poços de petróleo será 

objeto de regulamentação específica pelo órgão federal de meio ambiente.”  

Artigo 20 da Lei no 9.966 de 28 de abril de 2000. 

 Em 2005, foi criada a Resolução CONAMA 357, que estabelece as condições 

padrões de descarte de efluentes, e dá outras providências. 

Os órgãos ambientais federal, estaduais e municipais, no âmbito de sua competência, deverão, 

por meio de norma específica ou no licenciamento da atividade ou empreendimento, estabelecer 

a carga poluidora máxima para o lançamento de substâncias passíveis de estarem presentes ou 

serem formadas nos processos produtivos, listadas ou não no art. 34, desta Resolução, de modo a 

não comprometer as metas progressivas obrigatórias, intermediárias e final, estabelecidas pelo 

enquadramento para o corpo de água. 

Artigo 26 da Resolução CONAMA 357/2005 

4.2. Classificação dos Resíduos Sólidos 

 No Brasil, os resíduos são classificados pela norma ABNT NBR 10004:2004 

que estabelece os critérios de classificação e os códigos para a identificação dos 

resíduos de acordo com as suas características. Nesta norma estão listados os resíduos 

ou substâncias, separados de acordo com suas características108. 

 Para a classificação dos resíduos sólidos, são levados em consideração o 

processo que lhes deu origem, seus constituintes e suas características para que possam 

ser comparados com a listagem de resíduos cujo impacto ao meio ambiente já é 

conhecido109. 

 Segundo a norma citada acima, os resíduos podem ser classificados, quanto à 

origem, em: domésticos, comerciais ou de fontes especiais, dos quais fazem parte os 

resíduos industriais, radioativos, de portos, aeroportos e terminais rodo-ferroviários, 

agrícolas e de serviços de saúde110. 

 Tendo em vista os riscos de contaminação do meio ambiente, os resíduos são 

classificados em111: 

 
                                                           
108 ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR 10004. Resíduos Sólidos – 

Classificação. Segunda Edição. 2004. p.1. Disponível em: < http://www.aslaa.com.br/legislacoes/ 
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109  Ibidem, p.2. 
110  Ibidem, p.5. 
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• Resíduos Classe I – Perigosos 

 Estes resíduos são considerados perigosos uma vez que possuem grande 

potencial poluidor. Devem ser gerenciados cuidadosamente de forma a evitar problemas 

ao meio ambiente e a saúde pública.  

• Resíduos Classe II – Não perigosos 

- Resíduos Classe II A – Não inertes; 

- Resíduos Classe II B – Inertes. 

 Segundo a ABNT (2004), os fluidos de perfuração estão enquadrados nos 

Resíduos Classe I, sendo considerados perigosos.  

4.3. Avaliação das Opções de Descarte de Cascalhos 

 As principais formas de descarte de cascalhos incluem descarte offshore, 

reinjeção destes em poços ou em formações de subsuperfície, ou transporte dos resíduos 

até a costa para tratamento e posterior descarte112.    

 Para avaliar a melhor opção para disposição dos cascalhos, é necessário levar em 

consideração os possíveis impactos ambientais e as regulamentações ambientais para o 

descarte de resíduos. Outros aspectos muito importantes que também devem ser 

considerados são os “custos e benefícios” relacionados à escolha de determinada opção 

de descarte113.   

 A potencialidade dos impactos ambientais causados pelo descarte de cascalhos 

contaminados no meio ambiente pode ser intensificada se a disposição destes ocorrer de 

forma inadequada. 

 A tabela 6 apresenta os parâmetros comumente considerados durante a escolha 

da disposição final dos resíduos sólidos. 
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http://www.ufrgs.br/ceco/mapem/pdf/ANNEX%20IX.pdf >. Acessado em: 25 set. 2011. 
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Tabela 6 - Parâmetros Considerados na Escolha da Disposição Final dos Resíduos Sólidos114 

Econômicas Operacional Ambiental 

Custos Imediatos Segurança 
Emissão de gás das 
operações de perfuração e 
suporte 

$/m³ por descarte Problemas a saúde humana Necessidade de Energia 

Custo de Energia Taxa de Processamento 
Redução do volume de 
rejeitos 

Custo de Manutenção Confiabilidade Mecânica Subprodutos do processo 

Custo de Mão-de-obra 
Tamanho e portabilidade 
das unidades 

Condescendência com 
regulamentações 

Custo de Equipamentos Disponibilidade de espaço Receber ambiente físico 

Custo de Transporte 
Disponibilidade de 
infraestrutura adequada  

Espécies marinhas 
potencialmente em risco 

Custo de Disposição de 
produtos finais 

Necessidade de Energia 
Potenciais fatores de 
"estresse" ambiental 

Responsabilidades Futuras 
Condição dos produtos 
finais 

Remoção de 
hidrocarbonetos de sólidos 
e água 

  Método de disposição 
Remoção de metais pesados 
da água e sólidos 

  Processamento   

  Condições climáticas   

 

4.3.1. Descarte Offshore 

 Os cascalhos são descarregados no mar, próximo à embarcação, após a 

passagem destes pelos equipamentos de controle de sólidos.    

 Uma vantagem deste método é que não há a necessidade da adição de novos 

equipamentos além daqueles normalmente presentes em uma sonda. Por outro lado, 

temos como uma desvantagem a formação de pilhas de cascalhos no fundo do mar, 

                                                           
114  Elaboração própria a partir de: OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 

342. Environmental Aspects of the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with 
offshore oil and gas operations. 2003. p. 12. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf 
>. Acessado em: 10 set. 2011. 
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podendo afetar a biota marinha. Esta acumulação depende não só do tipo de fluido 

utilizado, mas também das condições do ambiente onde está depositado o cascalho115. 

 Outra desvantagem da utilização deste tipo de descarte é que existe um limite 

aceitável para o descarte de fluidos não aquosos que varia de acordo com as regulações 

ambientais locais116. 

 A tabela a seguir (Tabela 7) apresenta as vantagens e as desvantagens do 

descarte dos resíduos sólidos em áreas offshore. 

Tabela 7 - Vantagens e Desvantagens do Descarte Offshore117 

Vantagens Desvantagens 

Baixo Custo 

Custo de análises de decartes e potenciais 
impactos (teste de conformidade, modelo 
de descarte, programas de 
monitoramento) 

Fácil processamento com uma 
pequena necessidade de equipamentos 

 
Necessidade de gerenciamento dos 
constituintes do fluido 

Não há gastos com transporte 
 
Potencial de impactos localizados a curto 
prazo sobre a biologia do fundo do mar 

Necessidade de pouca energia   

Necessidade de pouca mão-de-obra   

Baixo risco de segurança   

Não há necessidade de espaços 
adicionais ou tanques de 
armazenamento 

  

Não há restrições climáticas   

 

 O descarte offshore é, na maioria dos casos, a opção menos cara e 

operacionalmente mais simples. Ao avaliar a viabilidade da utilização deste método de 

                                                           
115  OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p. 12-13. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

116  Ibidem, p. 12-13. 
117  Elaboração própria a partir de: OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 

342. Environmental Aspects of the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with 
offshore oil and gas operations. 2003. p. 13. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf 
>. Acessado em: 10 set. 2011. 
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disposição deve-se considerar se o fluido cumpre os requisitos ambientais para descarte 

da locação, os requisitos técnicos de perfuração e os potenciais impactos ambientais.  

 Este método surge devido a uma necessidade crítica de opções para descarte de 

resíduos em áreas onde a perfuração exploratória é realizada em águas profundas, cujas 

distância da costa e limitações tecnológicas restringem a utilização de outros métodos. 

O futuro deste método depende, cada vez mais, do desenvolvimento das 

regulamentações ambientais ao redor do mundo118. 

4.3.2. Reinjeção de Cascalhos Offshore 

 Este método consiste no bombeamento de fluido e cascalhos diluídos em água 

do mar, que foram reduzidos em pequenas partículas, para dentro de uma formação 

subterrânea.   

 Para que a injeção seja possível, a formação deve ser fraturada hidraulicamente, 

de forma que sejam criadas pequenas fissuras que permitem que os líquidos e sólidos 

sejam empurrados para longe do poço119.  

Os cascalhos podem ser reinjetados no anular do poço que está sendo perfurado, 

ou em poços específicos para descarte destes sólidos. As despesas associadas à 

utilização de poços perfurados para descarte são sempre maiores se comparadas àquelas 

associadas à injeção pelo anular. No entanto, os potenciais problemas operacionais, 

como o bloqueio do espaço anular, são menores120. 

 Devido à reinjeção ser considerada um processo complicado, esta exige 

equipamento especializado, monitoramento cuidadoso e planos de contingência 

detalhados121.  

 Durante a avaliação da viabilidade deste método como uma opção para a 

disposição dos sólidos gerados, são considerados os seguintes fatores122: 

                                                           
118  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 

Technical Report. 2001. p.79. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 

119  Ibidem, p.80. 
120  OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p. 13-14. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

121  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 
Technical Report. 2001. p.82. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 

122  Ibidem, p.80-81. 
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• A disponibilidade de uma formação geológica adequada para a recepção de 

resíduos de longo prazo;  

• Os tipos e as quantidades de resíduos; 

• Os requisitos para equipamentos de superfície, integridade e design do poço; e 

• O cenário de desenvolvimento da perfuração. 

 A tabela 8 apresenta as vantagens e as desvantagens da reinjeção de cascalhos 

em poços offshore. 

Tabela 8 - Vantagens e Desvantagens da Reinjeção de Cascalhos Offshore123 

Vantagens Desvantagens 

Permite a utilização de fluidos de 
perfuração menos caros 

Vasta necessidade de  mão-de-
obra  

Não necessita de transporte para fora 
do local 

Desligamento do equipamento 
pode parar as atividades de 
perfuração 

Tecnologia comprovada 
Aplicação necessita de formações 
com propriedades apropriadas 

Eliminação dos impactos à biota 
marinha 

Limitação do projeto dos 
revestimentos e da cabeça de 
poço 

  
Dificuldade em poços 
exploratórios devido a falta de 
conhecimento das formações 

  
Experiência limitada em águas 
profundas 

  
Aumento da poluição do ar 
devido a grande necessidade de 
energia 

 

                                                           
123  Elaboração própria a partir de: OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 

342. Environmental Aspects of the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with 
offshore oil and gas operations. 2003. p. 16. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf 
>. Acessado em: 10 set. 2011.  
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 A limitação mais significativa para a tecnologia utilizada na reinjeção de 

cascalhos é a exigência por uma formação adequada, ou seja, formação impermeável 

que impede que estes cheguem a outras formações ou até a superfície124. 

 Esta opção pode ser mais prática e econômica em situações onde há campo de 

desenvolvimento, onde grande número de poços é perfurado a partir de um único 

local125.  

4.3.3. Descarte Onshore 

 Em casos onde os cascalhos gerados não são tratados no local, não há a 

possibilidade da descarga destes no meio ambiente, por isso, estes terão que ser 

transportados para a costa para poderem ser adequadamente eliminados. 

 A tabela a seguir (Tabela 9) apresenta as vantagens e as desvantagens do 

descarte dos resíduos sólidos em áreas onshore. 

Tabela 9 - Vantagens e Desvantagens do Descarte Onshore126 

Vantagens Desvantagens 

Resíduos podem ser removidos do local 
de perfuração eliminando 
responsabilidade futura no local da 
sonda 

Custo de transporte pode ser elevado devido 
a aluguel de navios. Este custo varia com a 
distância entre o local da perfuração e a base 
terrestre 

Não há impactos sobre a comunidade 
bentônica 

Transporte pode exigir fretamento de 
embarcações de suprimento adicionais 

Evita impactos em áreas offshore 
ambientalmente sensíveis  

Os custos adicionais associados ao 
transporte offshore de equipamentos, e 
pessoal 

  

Desligamento operacional devido à 
incapacidade de lidar com os cascalhos 
gerados iria tornar as operações mais caras 

  

Riscos de segurança associados com o 
carregamento e descarregamento de 
containers de resíduos nos barcos e na base 
terrestre 

                                                           
124  OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 

the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p. 15-16. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

125  OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 342. Environmental Aspects of 
the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with offshore oil and gas operations. 
2003. p.14. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

126  Elaboração própria a partir de: OGP, International Association of Oil and Gas Producers. Report No 
342. Environmental Aspects of the use and disposal of non aqueous drilling fluids associated with 
offshore oil and gas operations. 2003. p. 18. Disponível em: < http://www.ogp.org.uk/pubs/342.pdf 
>. Acessado em: 10 set. 2011. 
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Tabela 9 (Continuação) - Vantagens e Desvantagens do Descarte Onshore 

  
Alto risco de exposição do pessoal aos 
hidrocarbonetos aromáticos  

  

Pode ser difícil lidar com a logística de 
cascalhos gerados com a perfuração de 
poços de grande diâmetro e com alta taxa de 
penetração 

  

Consumo de combustível e consequentes 
emissões atmosféricas associadas com a 
transferência de resíduos para uma base em 
terra 

  

Aumento do risco de derrames durante a  
transferência (transporte para a costa e 
descarga) 

  

Descarte onshore cria novos problemas (por 
exemplo, potencial de contaminação das 
águas subterrâneas) 

  

Potencial interferência com transporte e 
pesca devido ao aumento do tráfego de 
navios e ao aumento do tráfego no porto 
 

 

 Há uma série de desvantagens ambientais, operacionais e econômicas 

relacionadas à escolha deste método. Tais desvantagens surgem uma vez que as 

operações requerem o uso extensivo de embarcações de apoio responsáveis por levar os 

cascalhos até a costa, havendo grande necessidade de utilização de combustível para 

que estas embarcações possam realizar sua função e o processo de transporte, em si, é 

responsável por emissões atmosféricas. Pode haver custos significativos associados ao 

transporte de cascalhos até uma base terrestre, tornando este método proibitivo em 

regiões remotas. Os riscos ambientais e de segurança (potencial de vazamento) 

associados ao transporte dos resíduos até a costa se multiplicam quando comparados 

àqueles relacionados às outras opções127. 

                                                           
127

  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 
Technical Report. 2001. p.87-88. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/ 
Environmental-impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado 
em: 20 out. 2011. 
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4.4. Métodos para Minimização do Volume de Fluido Descartado 

 Devido aos potenciais impactos ambientais da utilização de fluidos de 

perfuração não aquosos e seu posterior descarte no meio ambiente, juntamente com os 

cascalhos associados a estes, são utilizados métodos para a minimização do volume de 

fluido a ser descartado. Tais métodos são128: 

• Contenção de todas as áreas de armazenamento de produtos químicos; 

• Bloqueio de todas as válvulas de descarga; 

• Instalação de captação de esgotos, particularmente no rig floor e nos tanques de 

fluido; 

• Utilização de equipamentos de controle de sólidos para minimização da 

quantidade de fluido de perfuração presente nos cascalhos, até uma quantidade 

aceitável, antes do descarte; 

• Implementação de procedimentos de tratamento de fluidos rigorosos durante a 

operação; 

• Revisão das operações para assegurar que estas estão cumprindo os 

procedimentos de gestão ambiental; 

• Treinamento de pessoal para manuseio, armazenamento e uso de fluidos de 

perfuração. 

4.5. Regulamentações e Políticas Ambientais em Diferentes Jurisdições 

 As regulamentações e políticas ambientais específicas de uma área muitas vezes 

ditam as tecnologias que podem ser utilizadas e quais, se houver, materiais podem ser 

descartados no meio ambiente129.  

 O descarte de fluidos de perfuração e de cascalhos gerados pelas operações 

offshore é fortemente regulamentado e monitorado ao redor do mundo, porém, os 

modelos de regulação em cada jurisdição são únicos, e refletem a sua experiência 

operacional offshore, o tamanho e a idade da indústria, e as características e as 

                                                           
128  APPEA, Australian Petroleum Production and Exploration Association Limited. Framework for the 

Environmental Management of Offshore Discharge of Drilling Fluids on Cuttings. 1998. p.27. 
Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brnd/round5/round5/guias/perfuracao/5round/biblio/ 
APPEADrillFluids.pdf >. Acessado em: 28 out. 2011. 

129  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 
Technical Report. 2001. p.17. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact -of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 
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sensibilidades de seus ambientes marinhos, estratégias de proteção ambiental e técnicas 

de teste, e sensibilidades políticas130. 

4.5.1. Brasil 

 Segundo o Artigo 20 da Lei No 9.966, de 28 de abril de 2000, a descarga de 

resíduos sólidos gerados pelas operações de perfuração de poços de petróleo é 

regulamentada pelo IBAMA131. Outro ponto importante apresentado por tal lei é a 

questão dos resíduos sólidos gerados na perfuração de poços, que deveria ser tratada em 

regulação específica do IBAMA, mas que ainda não foi estabelecida, e que também é 

responsável por atrasos no processo de licenciamento desta atividade132.  

 No Brasil, o descarte de fluidos aquosos e de seus respectivos cascalhos é 

proibido em águas interiores e em áreas com profundidades inferiores a sessenta metros. 

 Os cascalhos contaminados por fluidos de perfuração só podem ser descartados 

quando possuírem, no máximo, teores de 6,9% para n-parafinas e fluidos à base de óleo 

mineral e de 9,6% para olefinas, parafinas sintéticas, ésteres, éteres e acetais. 

4.5.2. Estados Unidos (EUA) 

 O descarte de rejeitos em áreas offshore nos EUA é regulamentado pelo U.S. 

Clean Water Act (Lei da Água Limpa) e o programa de controle de descarte de resíduos 

no mar é o National Pollutant Discharge Elimination System (NPDES). No âmbito 

deste programa, a Agência de Proteção ao Meio Ambiente (EPA) emite licenças gerais 

que cobrem descartes similares dentro de determinadas áreas geográficas e especifica 

limites que devem ser cumpridos, a fim de descartar resíduos133.  

 O processo é iniciado com a elaboração de diretrizes pelo Departamento de 

Tecnologia Industrial localizado na sede da EPA, em Washington D.C. Estas diretrizes 

                                                           
130 CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 

Technical Report. 2001. p.17. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 2011. 

131 BRASIL. Lei 9966 de 28 de Abril de 2000. Dispõe sobre a prevenção, o controle e a fiscalização da 
poluição causada por lançamento de óleo e outras substâncias nocivas ou perigosas em águas sob 
jurisdição nacional e dá outras providências. Brasília, DF. 2000. Disponível em: < 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9966.htm >. Acessado em: 15 ago. 2011. 

132 GARCIA, K. C. Regulação Ambiental no Setor de Petróleo no Brasil. In: 2º Congresso Brasileiro de 
P&D em Petróleo & Gás. PPE/COPPE/UFRJ. 2003.  

133 JONES, F. V.; HOOD, C.; MOISEYCHENKO, G. International Methods of Evaluating the Discharge 
of Drolling Fluids in Marine Environments. In: SPE International Conference on Health, Safety and 
Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Caracas, Venezuela. 7-10 de Junho de 1998. 
p. 4. Disponível em: < http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00046826&soc= 
SPE > . Acessado em: 20 out. 2011. 
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identificam os resíduos mais preocupantes para cada categoria de indústria e determina 

se os resíduos devem ter seu descarte proibido ou que padrões devem ser seguidos no 

controle da descarga destes.  

 Os fluxos de resíduos são classificados em poluentes convencionais, não 

convencionais ou prioritários e, também, podem ser classificados de acordo com o 

ambiente que os receberá (costas, mares territoriais, plataforma continental exterior). 

Padrões de tecnologia são desenvolvidos para o controle desses poluentes134. 

 Baseando-se em estudos conduzidos pela EPA, sobre as quantidades e 

características do descarte de resíduos gerados pela perfuração em áreas offshore, uma 

lista onde se encontram os poluentes que causam grande preocupação foi desenvolvida. 

Tal lista inclui os fluidos de perfuração e os cascalhos contaminados, que estão 

presentes em níveis suficientes para serem considerados pela regulamentação135.  

 De acordo com estas diretrizes e regras, a EPA estabeleceu limitações proibindo 

o descarte de fluidos de perfuração e de cascalhos de poços localizados dentro de 3 

milhas da costa (o limite interior do mar territorial).  

 Para poços localizados a mais de 3 milhas da costa (exceto para o Alasca, onde 

estas restrições de distância maior que 3 milhas não se aplicam) foram definidas as 

seguintes limitações136: 

• Limite sobre a toxicidade (LC50 da fase de partículas em suspensão maior que 

30.000 ppm); 

• Limite sobre a relação Hg/Cd na barita (1/3 mg/kg); 

• Proibida a descarga de fluidos e cascalhos contaminados por óleo diesel; 

• Vazão de descarga menor que 1000 bbl/hr; 

• Restrições adicionais em relação a vazão de descarga em áreas de sensibilidade 

biológica especial; 

• Proibida a descarga de óleo livre. 

 

                                                           
134 JONES, F. V.; HOOD, C.; MOISEYCHENKO, G. International Methods of Evaluating the Discharge 

of Drolling Fluids in Marine Environments. In: SPE International Conference on Health, Safety and 
Environment in Oil and Gas Exploration and Production. Caracas, Venezuela. 7-10 de Junho de 
1998. p. 4. Disponível em: < http://www.onepetro.org/mslib/servlet/onepetropreview?id=00046826 
&soc=SPE >. Acessado em: 20 out. 2011. 

135  Ibidem, p.4. 
136  Ibidem, p.4. 
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4.5.3. Oeste da Austrália  

 No oeste da Austrália a aceitabilidade ambiental de uma proposta de perfuração 

é considerada, caso a caso, pelo Departamento de Minerais e Energia (WADME). Este 

departamento não aprova o uso de fluidos de perfuração isoladamente, mas avalia o uso 

destes no contexto da perfuração137.  

 O processo de avaliação da WADME considera os potenciais impactos 

ambientais de um fluido de perfuração ao invés da categoria química a que este 

pertence. Atualmente, no oeste da Austrália, propostas para o descarte de cascalhos com 

fluidos à base de óleo (aromáticos > 1%) no ambiente marinho não são aceitas devido 

ao seu alto potencial de impactos ambientais adversos.  

 Onde o uso de fluidos sintéticos é aceito, a disposição no fundo do mar é 

limitada a uma quantidade máxima de 10% de fluido nos cascalhos (peso seco) para um 

poço de 311 mm (12 ¼ polegadas). Em relação aos fluidos à base de água não há 

restrições relacionadas ao descarte destes e dos cascalhos impregnados por eles no 

mar138. 

 Atualmente, em mais de 80% de todos os poços perfurados no oeste da 

Austrália, são usados fluidos à base de água em todas as seções do poço. Os poços 

restantes são perfurados utilizando fluidos à base de água nas seções superiores (top 

hole) e fluidos não aquosos nas seções inferiores (bottom hole sections) de 311 mm (12 

¼ polegadas) e/ou 216 mm (8 ½ polegadas). O uso de fluidos à base de óleo de baixa 

toxicidade nas seções inferiores do poço foi reduzido de 10% de todos os poços 

perfurados em 1994 para 0%, a partir de meados de 1998139.  

4.5.4. Canadá 

 O Canadá está em um estágio relativamente inicial de desenvolvimento offshore 

quando comparado a outras jurisdições. As lições aprendidas e os conhecimentos  

 

                                                           
137 WADME, Western Australian Department of Minerals and Energy. COBBY, G.L.; CRADDOCK, 

R.J. Western Australian Government Decision – Making Criteria Involved in the Regulation of 
Drilling Fluids Offshore. Austrália, 1999. Disponível em: < http://www.dmp.wa.gov.au/documents/ 
cobby.pdf >. Acessado em: 22 out. 2011. 

138  Ibidem. 
139  Ibidem. 
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adquiridos em vários lugares do mundo moldaram o desenvolvimento do regime de 

regulamentações da costa leste deste país140.  

 As Diretrizes de Tratamento de Resíduos Offshore (OWTG - Canadian Offshore 

Waste Treatment Guidelines) foram desenvolvidas em 1996, período em que os fluidos 

sintéticos estavam sendo introduzidos, e, descreve os padrões mínimos para o 

tratamento e/ou eliminação de resíduos associados à atividade de perfuração na costa do 

Canadá.  

 Estas diretrizes indicam que, quando possível, a utilização de fluidos à base de 

água e sintéticos é preferível ao uso de fluidos à base de óleo. Quando há a necessidade 

e a aprovação da utilização de fluidos à base de óleo, a OWTG exige que o conteúdo 

máximo de aromáticos presente no fluido deve ser igual ou menor que 5% e indicam 

que estes não devem ser agudamente tóxicos.  

 Os fluidos sintéticos e à base de óleo não podem ser descartados no mar, 

diferentemente dos à base de água, que podem ser descartados diretamente, ou seja, sem 

tratamento. No caso do descarte de cascalhos, a OWTG recomenda aos operadores que 

considerem a reinjeção destes. Caso esta opção não seja viável, a OWTG permite o 

descarte dos cascalhos no local, com uma concentração de 15g/100 g ou menos 

de sólidos secos.  

 Os cascalhos contaminados por fluidos à base de óleo diesel ou de aromáticos 

altamente tóxicos não podem ser descartados no meio ambiente marinho141.  

4.5.5. Noruega 

 A Noruega possui um forte quadro regulatório em vigor, que inclui 

regulamentações e autorizações ambientais, bem como um diálogo aberto com a 

indústria142. 

 A Autoridade Norueguesa de Controle de Poluição (Norwegian Pollution 

Control Authority) regulamenta o uso de fluidos de perfuração através de autorizações 

para descarte143.  

                                                           
140  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 

Technical Report. 2001. p.212. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact-of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 

141  Ibidem, p.23.  
142  Ibidem, p.19. 
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 O descarte de fluidos à base de água e de seus respectivos cascalhos é permitido, 

porém, está sujeito à aprovação prévia para substâncias químicas do fluido de 

perfuração. O monitoramento dos locais de descarga pode ser exigido. Os requisitos de 

aprovação prévia incluem testes de toxicidade, realizados de acordo com os protocolos 

da OSPAR144.  

 Atualmente, o descarte de fluidos sintéticos não é permitido em caso de poços 

exploratórios, no entanto, é permitido em locais onde cascalhos impregnados por este 

tipo de fluido tenham sido previamente descartados. A descarga de sólidos contendo 

mais de 1% de óleo, em peso, é proibida145.   

4.5.6. Nigéria 

 Na Nigéria, o descarte de fluidos só pode ser realizado após a comprovação ao 

Diretor de Recursos de Petróleo (DPR) da baixa toxicidade do fluido. Os cascalhos 

contaminados por fluidos à base de água podem ser descartados offshore, em águas 

profundas, sem tratamento. É exigido o monitoramento dos locais de perfuração146. 

 Em relação ao descarte de fluidos à base de óleo e seus respectivos cascalhos, 

este somente é permitido nos casos em que o percentual de óleo nos cascalhos é de 1% 

ou menos. A meta desejada é 0%. A operadora deve analisar amostras de cascalhos em 

intervalos especificados pelo DPR147. 

 A tabela 10 apresenta uma comparação entre as regulamentações ambientais 

relacionadas ao descarte de fluidos de perfuração e dos cascalhos associados a eles em 

diferentes jurisdições. 

 

                                                                                                                                                                          
143  WILLS, J. M. A. The Law on Offshore Wastes Discharges in Different Jurisdictions. 2000. Disponí-

vel em: < http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/summary?doi=10.1.1.133.3403 >. Acessado em: 20 
out. 2011. 

144 MAIRS, Heide et. al. Environmental Effects of Cuttings Associated with Non-Aqueous Fluids: 
Technical Background. Anexo IX. IBP SHE Technical Committee. 1999. p.55. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/ceco/mapem/pdf/ANNEX%20IX.pdf >. Acessado em: 25 set. 2011.  

145  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 
Technical Report. 2001. p.19. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact -of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 

146 MAIRS, Heide et. al. Environmental Effects of Cuttings Associated with Non-Aqueous Fluids: 
Technical Background. Anexo IX. IBP SHE Technical Committee. 1999. p.54. Disponível em: < 
http://www.ufrgs.br/ceco/mapem/pdf/ANNEX%20IX.pdf >. Acessado em: 25 set. 2011. 

147  Ibidem, p.54. 
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Tabela 10 - Regulamentações Ambientais em Diferentes Jurisdições 

 País Descarte de Fluidos e de seus Respectivos Cascalhos 
- O descarte de fluidos aquosos e de seus respectivos cascalhos é 
proibido em águas interiores e em áreas com profundidades inferiores à 
sessenta metros. 

- Os cascalhos contaminados por fluidos só podem ser descartados 
quando possuírem, no máximo, teores de 6,9% para n-parafinas e fluidos 
à base de óleo mineral. 

Brasil 

- Os cascalhos contaminados por fluidos só podem ser descartados 
quando possuírem, no máximo, teores de 9,6% para olefinas, parafinas 
sintéticas, ésteres, éteres e acetais. 

- É proibido em áreas localizadas dentro de 3 milhas da costa (o limite 
interior do mar territorial). 

EUA 

- É permitido após 3 milhas da costa (exceto para o Alasca, onde estas 
restrições de distância maior que 3 milhas não se aplicam), seguindo as 
seguintes limitações:                                                                                                                   
· Limite sobre a toxicidade (LC50 da fase de partículas em suspensão 
maior que 30.000 ppm); 
· Limite sobre a relação Hg/Cd na barita (1/3 mg/kg); 
· Proibida a descarga de fluidos e cascalhos contaminados por óleo 
diesel; 
· Vazão de descarga menor que 1000 bbl/hr; 
· Restrições adicionais em relação a vazão de descarga em áreas de 
sensibilidade biológica especial; 
· Proibida a descarga de óleo livre.                                                                                                        

- É proibido o descarte de cascalhos com fluidos à base de óleo 
(aromáticos > 1%) no ambiente marinho. 

- O descarte de fluidos sintéticos é limitado a uma quantidade máxima 
de 10% de fluido nos cascalhos (peso seco) para um poço de 311 mm 
(12 ¼ polegadas). 

Oeste da 
Austrália 

- Não há restrições relacionadas ao descarte de fluidos à base de água e 
dos cascalhos impregnados por eles no mar. 

- Os fluidos sintéticos e à base de óleo não podem ser descartados no 
mar. 

Canadá 
- Os fluidos à base de água podem ser descartados diretamente (sem 
tratamento). 
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Tabela 10 (Continuação) - Regulamentações Ambientais em Diferentes Jurisdições 

- O descarte de fluidos à base de água e de seus respectivos cascalhos é 
permitido, porém, está sujeito à aprovação prévia das substâncias 
químicas utilizadas. 

Noruega 

- É proibida a descarga de sólidos contendo mais de 1% de óleo, em 
peso. 

- O descarte só pode ser realizado após a comprovação da baixa 
toxicidade do fluido. 

- Os cascalhos contaminados por fluidos à base de água podem ser 
descartados offshore, sem tratamento 

Nigéria 

- O descarte de fluidos à base de óleo e seus respectivos cascalhos só é 
permitido quando o percentual de óleo nos cascalhos é de 1% ou menos. 

 

4.6. Convenção de Oslo e Paris (OSPAR) 

 A OSPAR fornece um quadro internacional para desenvolvimento de uma 

abordagem harmonizada da regulamentação ambiental e o controle do descarte 

marítimo de fluidos de perfuração com o objetivo principal de preservar o ecossistema 

aquático.  As principais preocupações da OSPAR estão relacionadas à formação e 

persistência de pilhas de cascalhos contaminados por diesel e óleo mineral no Mar do 

Norte. Como resultado dessas preocupações, a utilização e o descarte de fluidos 

contendo óleo diesel foram proibidos148.  

 Em 1996, a descarga de materiais sintéticos passou a ser amplamente discutida 

em reuniões da OSPAR, resultando na Decisão 2000 / 3 sobre a utilização e o descarte 

de fluidos orgânicos durante a perfuração. Alguns dos pontos principais desta decisão 

são os seguintes149: 

• Definição de 1999 de fluidos orgânicos foi substituída por definições separadas 

para fluidos à base de óleo e sintéticos; 

                                                           
148  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 

Technical Report. 2001. p.18. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact -of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 

149  CAPP, Canadian Association of Petroleum Producers. Offshore Drilling Waste Management Review. 
Technical Report. 2001. p.19. Disponível em: < http://eps.mcgill.ca/~courses/c550/Environmental-
impact -of-drilling/Offshore_Drilling_Waste_Management_Review.pdf >. Acessado em: 20 out. 
2011. 
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• O descarte de cascalhos contaminados por fluidos à base de óleo está limitado a 

1% de óleo presente nestes; e 

• O descarte de cascalhos contaminados por fluidos sintéticos pode ser autorizado, 

a título excepcional baseado na aplicação da melhor tecnologia disponível e 

melhores práticas ambientais. 

 A interpretação e aplicação dos termos deste projeto de decisão da OSPAR são 

por conta dos países, individualmente. 
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5. O Licenciamento Ambiental para a Etapa de Perfuração 

5.1. Introdução 

 A Lei Federal n°6.938, de agosto de 1981, que instituiu a Política Nacional do 

Meio Ambiente, foi a primeira a falar sobre a necessidade do licenciamento ambiental 

para os empreendimentos utilizadores dos recursos naturais efetiva ou potencialmente 

poluidores ou capazes de causar degradação ambiental150. 

 Segundo a Resolução CONAMA N°237/97, o Licenciamento Ambiental é: 

Procedimento administrativo pelo qual o órgão ambiental competente licencia a 

localização, instalação, ampliação e a operação de empreendimentos e atividades 

utilizadoras de recursos ambientais, consideradas efetiva ou potencialmente poluidoras ou 

daquelas que, sob qualquer forma, possam causar degradação ambiental, considerando as 

disposições legais e regulamentares e as normas técnicas aplicáveis ao caso151.  

 A Política Nacional do Meio Ambiente fundou o Sistema Nacional de Meio 

Ambiente (SISNAMA), o qual elaborou uma série de instrumentos que vêm sendo 

desenvolvidos e atualizados pelo Conselho Nacional de Meio Ambiente (CONAMA), 

também criado pela Lei Federal n°6.938. Este órgão tem a função de estabelecer normas 

e regulamentos152. 

 O licenciamento ambiental é um instrumento da Política Nacional de Meio 

Ambiente considerado de grande importância e é obrigatório para a realização de 

atividades de exploração e produção de petróleo, sendo responsabilidade exclusiva dos 

órgãos ambientais estaduais e federais, ficando fora das atribuições da Agência 

Nacional do Petróleo (ANP)153. 

                                                           
150 SOUZA, M. R.; CARVALHO, P. R. S.; VALLE, R. A. B. Novas tendências do licenciamento 

ambiental das atividades de perfuração de poços de petróleo offshore. In: Congresso Internacional de 
Admnistração. 20-24 de setembro de 2010. p.3. Anais... Disponível em: < www.admpg.com.br/2010/ 
down.php?id=1217&q=1 >. Acessado em: 30 set. 2011. 

151  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, Art.1°, I, de 
19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. Brasília, 
22 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97 
/res23797.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

152  MMA, Ministério do Meio Ambiente. Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal. 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Brasília, 2002. 
p.6. Disponível em: < http://www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/manual_20de_20 
licenciamento_20ibama.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 

153  MARIANO, J. B. Proposta de Metodologia de Avaliação Integrada de Riscos e Impactos Ambientais 
para Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica do Setor de Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Offshore. Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Rio de Janeiro. RJ. 2007. p.164. Disponível 
em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dmarianojb.pdf >. Acessado em: 15 set. 2011. 
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 Durante o processo de licenciamento ambiental da atividade de perfuração de 

poços de petróleo é necessária a elaboração de um RCA, Relatório de Controle 

Ambiental. Para a aprovação de um RCA e a posterior concessão da LPper para a 

perfuração de poços de petróleo e gás em áreas offshore, é exigido pelo ELPN que este 

seja baseado no TR para elaboração de RCA, contendo o conteúdo mínimo que aparece 

na tabela 14154. Um dos itens que deve constar no RCA é a descrição da atividade, no 

qual devem ser especificados os tipos de resíduos que serão gerados, dentre eles os 

cascalhos e os fluidos de perfuração, assim como o potencial destes de afetarem o meio 

ambiente após o seu descarte. Devem ser realizados também os testes laboratoriais, já 

citados anteriormente, que são responsáveis por medir a toxicidade, a 

biodegradabilidade e o potencial de bioacumulação dos fluidos de perfuração nos 

organismos marinhos, a fim de se conhecer os possíveis impactos ambientais do 

descarte destes no meio ambiente.     

 De acordo com Fontenelle e Amendola (2003), os procedimentos para o 

licenciamento ambiental das atividades relacionadas à exploração e lavra de jazidas de 

combustíveis líquidos e gás natural são regulamentados pela Resolução CONAMA 

n°23, de 7 de dezembro de 1994155. Três anos depois, surgiu a Resolução CONAMA 

n°237, de 19 de dezembro de 1997, que listou os empreendimentos obrigados a requerer 

licença ambiental156. 

 Atualmente, ainda há problemas relacionados ao cumprimento das exigências 

ambientais devido à concorrência entre as Resoluções CONAMA 23 (1994) e 237 

(1997), uma vez que, a primeira exige a apresentação de um Relatório de Controle 

Ambiental (RCA) para a emissão da licença para perfuração (LPper) e a segunda 

determina que seja realizado um prévio Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e, 

posteriormente, a elaboração de um Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), para que 

a perfuração possa ser realizada. Segundo esta Resolução (Art. 3°): 

 

                                                           
154  SCHAFFEL, S. B. A questão ambiental na etapa de perfuração de poços marítimos de óleo e gás no 

Brasil. Tese para obtenção do grau de mestre em ciências em planejamento energético. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, 2002. p.54. Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/ 
production/tesis/schaffelsb.pdf >. Acessado em: 10 jun.2011. 

155  FONTENELLE, M.; AMENDOLA, C.M.. O Licenciamento Ambiental do Petróleo e Gás Natural. 
Editora Lumen Júris. Rio de Janeiro, RJ. 2003. p.150. 

156 CRUZ, W. S.; NETO, E. T. A avaliação ambiental estratégica como instrumento para solução de 
conflitos do licenciamento ambiental na regulação do petróleo. In: VI Congresso Brasileiro de 
Regulação. Rio de Janeiro, RJ. 2009. p.7. Anais... Disponível em: < http://www.workoutenergy. 
com.br/abar/cbr/apres_ wilma_cruz.pdf >.  Acessado em: 10 ago. 2011. 
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A licença ambiental para empreendimentos e atividades consideradas efetiva ou 

potencialmente causadoras de significativa degradação do meio dependerá de prévio estudo 

de impacto ambiental e respectivo relatório de impacto sobre o meio ambiente 

(EIA/RIMA), ao qual dar-seá publicidade, garantida a realização de audiências públicas, 

quando couber, de acordo com a regulamentação157. 

 O problema existente está ligado a não revogação explícita da Resolução 

CONAMA n°23/94 pela Resolução CONAMA n°237/97, gerando certa polêmica e 

obrigando o IBAMA a utilizar ambas as resoluções no licenciamento ambiental da 

atividade de perfuração como forma de contornar tal problema158.  

 Nos casos em que o requerimento da licença apresenta poucos poços e em águas 

profundas, diminuindo o risco de impactos ambientais nos ambientes costeiros, o órgão 

licenciador solicita apenas a apresentação de um RCA de acordo com a Resolução 

CONAMA n° 23/94. Por outro lado, quando se tratar de muitos poços em águas rasas 

ou próximos da costa, é exigida a elaboração de um EIA/RIMA e a realização de 

audiências públicas, seguindo a Resolução CONAMA n°237/97159. 

 Com o fim do monopólio da Petrobrás em 1997 e, a conseqüente abertura do 

mercado nacional, houve um aumento da preocupação com as questões ambientais 

relacionadas, principalmente as atividades de exploração, produção, transporte e refino 

de petróleo160.  Devido a isso, houve um grande crescimento da demanda de 

licenciamento ambiental devido ao grande potencial poluidor deste setor. Visando 

coordenar, fiscalizar e executar a Política Nacional e as diretrizes governamentais 

fixadas para o Meio Ambiente, e a preservação, conservação e uso racional, 

fiscalização, controle e fomento dos recursos ambientais, o IBAMA criou, em 1998, o 

Escritório de Licenciamento das Atividades de Petróleo e Nuclear (ELPN), cuja 

                                                           
157  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, Art.1°, I, de 

19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. Brasília, 
22 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97 
/res23797.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

158 SOUZA, M. R.; CARVALHO, P. R. S.; VALLE, R. A. B. Novas tendências do licenciamento 
ambiental das atividades de perfuração de poços de petróleo offshore. In: Congresso Internacional de 
Administração. 20-24 de setembro de 2010. p.8. Anais... Disponível em: < www.admpg.com.br/2010/ 
down.php ?id=1217&q=1 >. Acessado em: 30 set. 2011. 

159  Ibidem, p.8.  
160  ROCHA, A. C.; GUIMARÃES, M. R. F.; YASSUDA, E. Modelagem do Descarte de Cascalho e 

Fluido de Perfuração como Ferramenta para o Licenciamento Ambiental de Atividades de 
Perfuração Marítima. In: 3° Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. 2-5 de outubro de 
2005. Copyright 2004, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP. Salvador, BA. 2005. p.2. Anais... 
Disponível em: < http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0487_05.pdf >.  Acessado 
em: 10 set. 2011. 
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principal função é a emissão das licenças ambientais para as atividades da indústria 

petrolífera161.  

 Através da Resolução CONAMA 237/97, foram estabelecidos os níveis de 

competência federal, estadual e municipal para todo o território nacional, de acordo com 

a extensão do impacto ambiental. Uma vez que os impactos ambientais das atividades 

marítimas do setor de petróleo e gás ultrapassam os limites territoriais de um único 

estado, o IBAMA, órgão federal, torna-se o responsável pelo licenciamento ambiental 

de tais atividades162. 

5.2. Procedimentos para o Licenciamento Ambiental  

 Segundo a Resolução CONAMA 237/97, Art. 10, os procedimentos para o 

Licenciamento ambiental são163: 

i - Definição pelo órgão ambiental competente, com a participação do empreendedor, 

dos documentos, projetos e estudos ambientais, necessários ao início do processo de 

licenciamento correspondente á licença a ser requerida; 

ii - Requerimento da licença ambiental pelo empreendedor, acompanhado dos 

documentos, projetos e estudos ambientais pertinentes, dando a devida publicidade; 

iii - Análise pelo órgão ambiental competente, integrante do SISNAMA, dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados e a realização de vistorias 

técnicas, quando necessárias; 

iv - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, integrante do SISNAMA, uma única vez, em decorrência da análise dos 

documentos, projetos e estudos ambientais apresentados, quando couber, podendo haver 

a reiteração da mesma solicitação caso os esclarecimentos e complementações não 

tenham sido satisfatórios: 

v - Audiência pública, quando couber, de acordo com a regulamentação pertinente; 

                                                           
161  BRASIL. Lei n. 6.938 de 31 de agosto de 1981. Dispõe sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, 

seus fins e mecanismos de formulação e aplicação, e dá outras providências. Brasília, DF. 1997. 
Disponível em: < http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L6938.htm >. Acessado em: 10 set. 2011. 

162  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, de 19 de 
dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. Brasília, 22 de 
dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/res23797.html 
>. Acessado em: 10 ago. 2011. 

163  Ibidem, Art.10.  
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vi - Solicitação de esclarecimentos e complementações pelo órgão ambiental 

competente, decorrentes de audiências públicas, quando couber, podendo haver 

reiteração da solicitação quando os esclarecimentos e complementações não tenham 

sido satisfatórios; 

vii - Emissão de parecer técnico conclusivo e, quando couber, parecer jurídico; 

viii - Deferimento ou indeferimento do pedido de licença dando-se a devida 

publicidade. 

5.3. Licenças necessárias para o Licenciamento Ambiental 

Segundo a Resolução CONAMA Nº 237/97 a licença ambiental é definida 

como: 

Ato administrativo pelo qual o Poder Público, via órgão ambiental competente, estabelece 

as condições, restrições e medidas de controle ambiental a serem cumpridas pelo 

empreendedor para a implantação de empreendimentos ou atividades utilizadoras dos 

recursos naturais, efetiva ou potencialmente poluidoras164. 

Através da emissão das licenças ambientais são estabelecidas as condições, 

restrições e medidas de controle que devem ser obedecidas durante as fases de 

localização, instalação, desenvolvimento e operação dos empreendimentos165. 

5.3.1. Tipos de Licenças 

 O processo de licenciamento ambiental das atividades de perfuração e produção 

de petróleo e gás natural compreende licenças estabelecidas no Decreto nº 99.274/90, 

que regulamenta a Lei nº 6.938/81, e detalhadas na Resolução CONAMA nº 237/97. 

Tais licenças são166: 

                                                           
164  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, Art.1°, II, 

de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. 
Brasília, 22 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/ 
res23797.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

165  MARIANO, J. B. Proposta de Metodologia de Avaliação Integrada de Riscos e Impactos Ambientais 
para Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica do Setor de Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Offshore. Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Rio de Janeiro. RJ. 2007. p.164. Disponível 
em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dmarianojb.pdf >. Acessado em: 15 set. 2011. 

166  MMA, Ministério do Meio Ambiente. Guia de Procedimentos do Licenciamento Ambiental Federal. 
Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – IBAMA. Brasília, 2002. 
p.128. Disponível em: < http://www.em.ufop.br/ceamb/petamb/cariboost_files/manual_20de_20 
licenciamento_20ibama.pdf >. Acessado em: 10 set. 2011. 
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• Licença Prévia para Perfuração (LPper): O órgão licenciador avalia a localização 

e a concepção do empreendimento, atestando a sua viabilidade ambiental e 

estabelecendo os requisitos básicos para as próximas fases. Para sua concessão, 

é necessária a elaboração do RCA. Esta licença autoriza a atividade de 

perfuração; 

• Licença Prévia de Produção para Pesquisa (LPpro): é a licença concedida na fase 

preliminar de planejamento do empreendimento. Para sua concessão, é 

necessária a elaboração de um Estudo de Viabilidade Ambiental (EVA), através 

do qual é autorizada a produção para pesquisa da viabilidade econômica da 

jazida; 

• Licença de Instalação (LI): Uma vez detalhado o projeto inicial, a LI é requerida. 

Esta licença autoriza a instalação das unidades e sistemas necessários produção e 

ao escoamento, após aprovação do EIA ou do Relatório de Avaliação Ambiental 

(RAA); 

• Licença de operação (LO): Essa licença deve ser requerida após a verificação da 

do cumprimento do que foi estabelecido nas licenças anteriores. Autoriza o 

início da operação do empreendimento após aprovação do Plano de Controle 

Ambiental (PCA). 

Tabela 11 - Relação entre a atividade, a licença requerida e o estudo necessário para a concessão da 
respectiva licença167 

Atividade Licença Requerida Estudo Necessário 

Perfuração LPper RCA 

Produção para Pesquisa LPpro EVA 

Desenvolvimento LI EIA ou RAA 

Produção para Pesquisa LO PCA 

 

                                                           
167 Elaboração própria a partir de: BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Resolução CONAMA 23, Art. 5°, de 7 de dezembro de 1994. Institui procedimentos específicos para o 
licenciamento das atividades relacionadas à exploração de lavras e jazidas de combustíveis líquidos e 
gás natural. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC12_pt.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 
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5.3.2. Prazo para análise e deferimento da licença 

 Segundo o Manual de Licenciamento ambiental, este prazo é estabelecido no 

Art. 14 da Resolução CONAMA 237/97 abaixo: 

O órgão ambiental competente poderá estabelecer prazos de análise diferenciados para cada 

modalidade de licença (LP, LI e LO), em função das peculiaridades da atividade ou 

empreendimento, bem como para a formulação de exigências complementares, desde que 

observado o prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolar o requerimento 

até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou 

audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses168. 

5.3.3. Prazos de validade das licenças ambientais 

 Os prazos de validade de cada licença estão disponíveis na tabela 12. 

Tabela 12 - Prazo de validade das licenças169 

 

 

 

 

5.3.4. Custos das Licenças 

Tabela 13 - Custos das Licenças170 

Empresa de Pequeno Porte (em Reais) 

Impacto 
Ambiental 

Pequeno Médio Alto 

LP 2.000,00 4.000,00 8.000,00 

LI 5.600,00 11.200,00 22.400,00 

LO 2.800,00 5.600,00 11.200,00 

                                                           
168  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, Art. 10, I, de 

19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. Brasília, 
22 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/ 
res23797.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

169  Ibidem, Art. 10, I.  
170  Elaboração própria a partir de: IBAMA. < http://www.ibama.gov.br/licenciamento/ >. Acessado em: 

21 set. 2011. 

Licença Mínimo Máximo 

LP 
O estabelecido pelo 
cronograma do projeto 
apresentado. 

Não superior a 5 anos 

LI  
De acordo com o cronograma 
de instalação da atividade. 

Não superior a 6 anos 

LO 4 anos 10 anos 
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Tabela 13 (continuação) - Custos das Licenças 

Empresa de Médio Porte (em Reais) 

Impacto 
Ambiental 

Pequeno Médio Alto 

LP 2.800,00 5.600,00 11.200,00 

LI 7.800,00 15.600,00 31.200,00 

LO 3.600,00 7.800,00 15.600,00 

Empresa de Grande Porte (em Reais) 

Impacto 
Ambiental 

Pequeno Médio Alto 

LP 4.000,00 8.000,00 16.000,00 

LI 11.200,00 22.400,00 44.800,00 

LO 5.600,00 11.200,00 22.400,00 

 

5.4. Documentos Exigidos para a Expedição das Licenças 

 Devido ao fato de o presente trabalho falar sobre a utilização dos fluidos na 

etapa de perfuração, falaremos brevemente sobre os documentos necessários para a 

emissão de cada licença para, posteriormente, entrarmos mais especificamente nos 

documentos e procedimentos para a obtenção da LPper, licença relevante para a 

perfuração de um poço.    

 Segundo a Resolução CONAMA N° 23/94, Art. 6°, o órgão ambiental 

responsável pelo licenciamento do empreendimento utilizará os seguintes instrumentos 

para a expedição das licenças desejadas171: 

• EIA/RIMA – O EIA e seu respectivo relatório, o RIMA, foram instituídos pela 

Resolução CONAMA n° 001/86, de 23 de janeiro de 1986. As atividades  

utilizadoras  de  Recursos  Ambientais  consideradas  de  significativo potencial 

de degradação ou  poluição  dependerão  de um prévio EIA/RIMA para o seu  

licenciamento ambiental. O EIA/RIMA deve ser elaborado de acordo com o 

Termo de Referência disponível172. 

                                                           
171 Elaboração própria a partir de: BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Resolução CONAMA 23, Art. 6°, de 7 de dezembro de 1994. Institui procedimentos específicos para o 
licenciamento das atividades relacionadas à exploração de lavras e jazidas de combustíveis líquidos e 
gás natural. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC12_pt.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

172  Ibidem, Art. 6°, I.  
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 De acordo com a Resolução CONAMA n° 001/86, Art. 6°, os requisitos técnicos 

que devem compor um EIA são173: 

i. Diagnóstico - Diagnóstico ambiental da área de influência do projeto completa 

descrição e análise dos recursos ambientais e suas interações, tal como existem, de 

modo a caracterizar a situação ambiental da área, antes da implantação do projeto, 

considerando: 

a) o meio físico (...); 

b) o meio biológico e os ecossistemas naturais (...); 

c) o meio sócio-econômico (...). 

ii. Avaliação dos Impactos Ambientais - Análise dos impactos ambientais do projeto e 

de suas alternativas, através de identificação, previsão da magnitude e interpretação da 

importância dos prováveis impactos relevantes, discriminando: os impactos positivos e 

negativos (benéficos e adversos), diretos e indiretos, imediatos e a médio e longo 

prazos, temporários e permanentes; seu grau de reversibilidade; suas propriedades 

cumulativas e sinérgicas; a distribuição dos ônus e benefícios sociais. 

iii. Medidas Mitigadoras - Definição das medidas mitigadoras dos impactos negativos, 

entre elas os equipamentos de controle e sistemas de tratamento de despejos, avaliando 

a eficiência de cada uma delas. 

iv. Monitoramento - Elaboração do programa de acompanhamento e monitoramento dos 

impactos positivos e negativos, indicando os fatores e parâmetros a serem considerados. 

• RCA – Elaborado pelo empreendedor. Deve conter a descrição da atividade de 

perfuração, os riscos ambientais de tal atividade, além de identificar os possíveis 

impactos e estabelecer medidas mitigadoras174.  

 

                                                           
173  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 001 de 23 de 

janeiro de 1986.  Define as situações e estabelece os requisitos e condições para desenvolvimento de 
Estudo de Impacto Ambiental – EIA e respectivo Relatório de Impacto Ambiental – RIMA. Diário 
Oficial da União, Brasília, 1986. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res86/ 
res0186.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

174 Elaboração própria a partir de: BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 
Resolução CONAMA 23, Art. 6°, II, de 7 de dezembro de 1994. Institui procedimentos específicos 
para o licenciamento das atividades relacionadas à exploração de lavras e jazidas de combustíveis 
líquidos e gás natural. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC12_pt.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 
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• EVA – Elaborado pelo empreendedor. Deve conter um plano de 

desenvolvimento da produção para a pesquisa pretendida, com avaliação 

ambiental e indicação das medidas de controle a serem adotadas175. 

• RAA – Elaborado pelo empreendedor. Este relatório deve conter o diagnóstico 

ambiental da área onde a atividade se encontra implantada, a descrição de novas 

atividades ou ampliações, a identificação e avaliação do impacto ambiental e das 

medidas mitigadoras a serem adotadas, considerando a introdução de outros 

empreendimentos176. 

• PCA – Elaborado pelo empreendedor. Este documento deve conter todos os 

projetos executivos de minimização de impactos ambientais avaliados nas fases 

da LPper, LPpro e LI, com seus respectivos documentos177.   

 Conforme o Art. 11 da Resolução CONAMA No. 237/97, “os estudos 

necessários ao processo de licenciamento deverão ser realizados por profissionais 

legalmente habilitados, a expensas do empreendedor178.”  

5.5. Elaboração de um RCA para Obtenção da LPper 

 O presente item salienta o RCA, relatório que está diretamente relacionado à 

obtenção da LPper, que é a licença necessária para se iniciar a perfuração de um poço, 

etapa cujo presente trabalho está baseado.   

 Segundo o IDEMA (2008), “o Relatório de Controle Ambiental (RCA) poderá 

abranger áreas contíguas do mesmo campo petrolífero na mesma unidade 

                                                           
175 Elaboração própria a partir de: BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. 

Resolução CONAMA 23, Art. 6°, II, de 7 de dezembro de 1994. Institui procedimentos específicos 
para o licenciamento das atividades relacionadas à exploração de lavras e jazidas de combustíveis 
líquidos e gás natural. Diário Oficial da União, Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: < 
http://www.anp.gov.br/brasil-rounds/round1/Docs/LDOC12_pt.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

176  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 23, Art. 6°, II, de 
7 de dezembro de 1994. Institui procedimentos específicos para o licenciamento das atividades 
relacionadas à exploração de lavras e jazidas de combustíveis líquidos e gás natural. Diário Oficial da 
União, Brasília, 30 de dezembro de 1994. Disponível em: < http://www.anp.gov.br/brasil-
rounds/round1/Docs/LDOC12_pt.pdf >. Acessado em: 10 ago. 2011. 

177  Ibidem, Art. 6°, II. 
178  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 237, Art. 10 , I, 

de 19 de dezembro de 1997. Dispõe sobre o Licenciamento Ambiental. Diário Oficial da União. 
Brasília, 22 de dezembro de 1997. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res97/ 
res23797.html >. Acessado em: 10 ago. 2011. 
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geomorfológica, não devendo ultrapassar quarenta poços179.” 

5.5.1. TR para a Elaboração do RCA  

 Segundo a Resolução CONAMA n°350/04, o termo de referência é um 

“documento fornecido pelo órgão ambiental ao empreendedor, em que são estabelecidas 

as diretrizes, o conteúdo mínimo e a abrangência dos estudos e relatórios ambientais 

necessários ao licenciamento da atividade180.” 

 Para obtenção do TR, o empreendedor deverá enviar correspondência ao 

Escritório de Licenciamento das Atividades de Petróleo e Nuclear (ELPN), com o 

seguinte conteúdo mínimo181: 

• Identificação da atividade do empreendedor; 

• Caracterização da atividade; 

• Descrição geral da atividade; 

• Área de influência da atividade; 

• Diagnóstico ambiental; 

• Identificação e avaliação dos impactos ambientais; 

• Análise e gerenciamento de riscos; 

• Medidas mitigadoras, compensatórias e projetos ambientais, que variam 

conforme o tipo de atividade. 

 A tabela 14 apresenta o conteúdo mínimo exigido no termo de referência para 

que seja possível a elaboração do RCA. 

 Segundo o ELPN/IBAMA, um item importante que deve fazer parte de um TR 

para elaboração do RCA para a atividade de perfuração em áreas offshore é a 

                                                           
179  IDEMA, Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Elaboração de Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) Referente ao Licenciamento Prévio para Perfuração de Poços de 
Petróleo. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos. 2008. p.1. Disponível em: < http://www.idema.rn.gov.br/arquivos/Licenciamento/ 
>. Acessado em: 20 set. 2011. 

180  BRASIL. Conselho Nacional de Meio Ambiente – CONAMA. Resolução CONAMA 350 de 6 de 
julho de 2004. Dispõe sobre o licenciamento ambiental específico das atividades de aquisição de 
dados sísmicos marítimos e em zonas de transição. Diário Oficial da União, Brasília, 20 de agosto de 
2004. Disponível em: < http://www.mma.gov.br/port/conama/res/res04/res35004.xml >. Acessado 
em: 10 ago. 2011. 

181  MARIANO, J. B. Proposta de Metodologia de Avaliação Integrada de Riscos e Impactos Ambientais 
para Estudos de Avaliação Ambiental Estratégica do Setor de Petróleo e Gás Natural em Áreas 
Offshore. Universidade Federal do Rio de Janeiro. UFRJ. Rio de Janeiro. RJ. 2007. p.216-217. 
Disponível em: < http://www.ppe.ufrj.br/ppe/production/tesis/dmarianojb.pdf >. Acessado em: 15 set. 
2011. 
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modelagem de cascalho e fluido de perfuração, para que se possa identificar e avaliar os 

potenciais impactos ambientais da utilização e descarte destes182. 

Tabela 14 - Conteúdo mínimo exigido no TR para a elaboração do RCA183 

 

 

                                                           
182  ROCHA, A. C.; GUIMARÃES, M. R. F.; YASSUDA, E. Modelagem do Descarte de Cascalho e 

Fluido de Perfuração como Ferramenta para o Licenciamento Ambiental de Atividades de 
Perfuração Marítima. In: 3° Congresso Brasileiro de P&D em Petróleo e Gás. 2-5 de outubro de 
2005. Copyright 2004, Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás – IBP. Salvador, BA. 2005. p.2. Anais... 
Disponível em: < http://www.portalabpg.org.br/PDPetro/3/trabalhos/IBP0487_05.pdf >.  Acessado 
em: 10 set. 2011. 

183 MMA, Ministério do Meio Ambiente. Termo de Referência para a Elaboração do Relatório de 
Controle Ambiental para a Atividade de Perfuração Marítima – Termo de Referência ELPN/IBAMA 
n0 XX/XX, ELPN/IBAMA/MMA, Rio de Janeiro, 2002. 
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5.5.2. Elaboração de um RCA184  

1) Identificação do Empreendedor e do Empreendimento 

• Identificação do empreendedor; 

• Identificação e localização do empreendimento. 

2) Identificação da Empresa Responsável pela Elaboração do RCA 

3) Descrição Técnica do Empreendimento 

• Objetivos e justificativas do empreendimento, destacando a sua importância no 

contexto sócio-econômico da região e a escolha do local para sua implantação; 

• Descrição da atividade – Nesta etapa são especificados vários aspectos 

relacionados à atividade, assim como os tipos de resíduos que serão gerados. 

Deverá ser apresentada a quantidade, a forma de acondicionamento, 

armazenamento, transporte, tratamento e disposição final dos resíduos sólidos e 

líquidos gerados nas fases de perfuração, instalação e operação do poço. 

4) Área de Influência 

 Nesta etapa, as áreas de influência direta e indireta do empreendimento são 

delimitadas, justificadas e mapeadas.  

5) Diagnóstico Ambiental 

 O diagnóstico ambiental tem como objetivo descrever os principais elementos 

dos meios físico, biótico e antrópico das áreas de influência que podem ser afetados pela 

implantação do empreendimento.  

6) Identificação e Análise dos Impactos Ambientais 

 Os possíveis impactos ambientais são identificados e analisados, sendo 

classificados como positivos ou negativos. Deve ser apresentado um balanço entre os 

impactos positivos e negativos, levando em consideração suas características e 

                                                           
184  IDEMA, Instituto de Defesa do Meio Ambiente do Rio Grande do Norte. Elaboração de Relatório de 

Controle Ambiental (RCA) Referente ao Licenciamento Prévio para Perfuração de Poços de 
Petróleo. Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Secretaria de Estado do Meio Ambiente e dos 
Recursos Hídricos. 2008. p.1-4. Disponível em: < http://www.idema.rn.gov.br/arquivos/ 
Licenciamento/ >. Acessado em: 20 set. 2011. 
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importância, de modo a definir, claramente, a viabilidade ambiental do 

empreendimento. 

7) Medidas Mitigadoras dos Impactos Ambientais 

 Devem ser estudadas medidas para redução ou até eliminação dos potenciais 

impactos ambientais analisados anteriormente. 

8) Programa de Acompanhamento e Monitoramento dos Impactos Ambientais 

 Este programa deve ser criado para possibilitar o acompanhamento e o 

monitoramento da evolução dos impactos ambientais analisados no decorrer da 

atividade. 

9) Conclusões 

 São apresentadas as conclusões sobre os resultados obtidos através das 

avaliações citadas anteriormente, viabilizando ou não o empreendimento. 

10) Equipe Técnica 

11) Bibliografia 
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6. Considerações Finais 

 O presente trabalho atingiu o seu objetivo através de análises bibliográficas 

realizadas em diferentes materiais encontrados em bibliotecas e na internet. Dentre tais 

materiais foram utilizados livros dos mais variados autores, teses de graduação, 

mestrado e doutorado encontradas na internet, além de, contar com inúmeros artigos 

publicados em diferentes eventos realizados sobre o assunto escolhido. 

 Conforme apresentado, os fluidos de perfuração, essenciais para que a 

perfuração de um poço seja realizada de forma eficiente, juntamente com os cascalhos 

associados a estes, constituem um dos principais resíduos desta atividade em áreas 

offshore. Por isso, devido ao crescimento da preocupação em relação ao meio ambiente 

na década de 90, houve, por todo o planeta, discussões relacionadas ao descarte de 

fluidos de perfuração e de seus respectivos cascalhos no ambiente aquático, gerando o 

aumento das restrições ambientais relacionadas à atividade de perfuração de poços 

offshore. 

 Para que o objetivo deste trabalho fosse alcançado, foi realizada, inicialmente, 

uma análise dos fluidos de perfuração (tipos, funções, principais propriedades e aditivos 

comumente utilizados) de forma que fosse adquirido conhecimento suficiente sobre 

eles, tornando possível a conclusão deste trabalho. Conhecendo os fluidos de 

perfuração, foi possível realizar um estudo sobre os equipamentos utilizados para a 

circulação e tratamento destes, assim como, apresentar os principais aspectos e impactos 

de sua utilização e as melhores formas de disposição destes resíduos. 

 Visando o controle sobre a utilização de fluidos de perfuração e seu posterior 

descarte no mar, são realizados testes laboratoriais para avaliação da toxicidade, da 

biodegradabilidade e do potencial de bioacumulação dos fluidos nos organismos 

marinhos. Como vimos, tais testes são considerados durante o processo de seleção dos 

fluidos que serão utilizados durante a operação e, também, durante a escolha da melhor 

opção de descarte. 

 Além dos testes citados acima, outra ferramenta importante, citada no trabalho, é 

o sistema de controle de sólidos, responsável não só por garantir a qualidade do fluido, 

mas também, pela redução do teor de óleo presente nos cascalhos gerados, minimizando 

os impactos ambientais gerados pelo seu descarte no mar. 
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 Por fim, foram apresentadas leis e regulamentações relacionadas ao descarte de 

cascalhos e fluidos de perfuração em áreas offshore, no Brasil e em outras jurisdições, 

visando mostrar as semelhanças e diferenças entre elas. 
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