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RESUMO 

 
 

Pesquisas e relatórios dos últimos 90 anos têm demonstrado que reservatórios de petróleo 

contêm diversas comunidades microbiológicas ativas, que influenciam na qualidade e 

quantidade de petróleo que pode ser recuperado. A atividade microbiológica pode acarretar 

graves impactos econômicos no processo de exploração e produção do óleo bruto, aliado com 

a escassa quantidade de material técnico acerca da ecologia microbiana e seus processos 

aplicados no ramo petrolífero, acaba-se por gerar um pré-conceito relativo ao tema, limitando 

seu possível potencial benéfico. Esta monografia busca discutir as teorias relacionadas às 

bactérias redutoras de sulfato (BRS), principal fonte produtora de gás sulfídrico em poços de 

produção de petróleo, descrevendo os tipos de bactérias redutoras de sulfato encontrados em 

reservatórios, suas peculiaridades, modelos de geração de H2S, e por final mostrar a vantagem 

do uso da recuperação química biogênica para o setor. Por meio de teorias acerca das 

bactérias redutoras de sulfato, contato com especialistas e conhecimentos adquiridos em 

estágio, busca-se mostrar no presente trabalho a importância do tema da microbiologia no 

ramo de exploração e produção de petróleo, demonstrando assim seu potencial inovador, 

apresentando-se como uma oportunidade de investimento de uma nova tecnologia na área de 

produção e recuperação de óleo. 

 

Palavras-chaves:  Microbiologia, bactérias redutoras de sulfato, gás sulfídrico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

Research and reports over the past 90 years have shown that oil reservoirs contain several 

active microbiological communities that influence the quality and quantity of oil that can be 

recovered. Microbiological activity can have serious economic impacts on the process of 

exploration and production of crude oil, together with the scarce amount of technical and 

theoretical material on microbial ecology and its processes applied in petroleum industry, it 

ends up generating a relative preconception to the topic, limiting it possible beneficial 

potential. This monograph seeks to discuss theories related to sulfate reducing bacteria (BRS), 

the main source of hydrogen sulphide gas in oil production wells, also describing the types of 

sulfate reducing bacteria found in reservoirs, their peculiarities, H2S generation models, and 

finally showing the advantage of the use of biogenic chemical recovery for the sector. By 

means of theories about sulfate reducing bacteria, contact with specialists and knowledge 

acquired in an internship, the aim of this work is to defend the importance of the topic of 

microbiology in the field of oil exploration and production, thus demonstrating its innovative 

potencial and investment opportunity for a new technology in the area of oil production and 

recovery. 

 

Keywords: Microbiology, sulfate reducing bacteria, hydrogen sulfide
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A microbiologia é o estudo dos organismos procariotos unicelulares e acelulares não 

visíveis ao olho nu (seres microscópicos) e suas atividades. O uso de bactérias na indústria do 

petróleo não é incomum, apesar de recente. Temos a referência de Davis (1913), ao qual 

escreveu sobre o uso dos microrganismos na indústria petrolífera. Alguns anos mais tarde, na 

década de 20, relatórios de produção de gás sulfídrico começaram a ser estudados e 

questionados pelas equipes de produção em vários locais de produção do mundo, com 

destaque para os poços do Mar do Norte (BASTIN et al.,1926). Em 1930, geólogos e 

engenheiros cogitaram o imenso potencial produtivo do uso de bactérias na exploração do 

petróleo, indagando a sua futura importância no cenário de produção energética mundial. 

Reservatórios de petróleo, principalmente offshore localizados em lâminas 

profundas, do ponto de vista microbial, são ainda nos dias atuais pouco estudados. Isto 

ocasionado e acentuado pelas barreiras econômicas e tecnológicas atualmente presentes na 

amostragem do ambiente em questão. Assim com essa limitação, o estudo da população 

microbiana em grandes profundidades se torna tecnicamente difícil (HURST et al., 1997). 

A extração de petróleo, desde o início de sua produção, já enfrentava problemas 

causados por microrganismos. Por relatórios de produção, estudos piloto e pela análise de 

esquemáticos reacionais, as bactérias redutoras de sulfato (BRS) foram, desde então, 

reconhecidas como as principais responsáveis pela produção de ácido sulfídrico em 

reservatórios e instalações industriais em superfície (BASTIN, 1926; APUD MAGOT, 

OLLIVER & PATEL, 2000). O primeiro estudo de microbiologia de reservatório de petróleo 

foi realizado em 1926, no qual Bastin descreveu a presença de bactérias redutoras de sulfato 

em poços produtores de óleo (BASTIN, 1926; APUD MAGOT, OLLIVER & PATEL, 2000). 

Neste trabalho Bastin já questionava a origem das bactérias encontradas no reservatório, 

relatando assim nesse estudo a questão de dúvida acerca se tais bactérias eram de origem 

autóctone (nativa) ou alóctone (fonte externa). Atualmente sabemos que existe uma ampla 

gama de bactérias nativas presentes em ambientes de subsuperfícies profundos1 (TOFFIN et 

                                                             

1 Expressão que refere-se a ambientes ou solos onshore/offshore de alta profundidade. 
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al., 2004; TESKE, 2005), inclusive podemos introduzir novos gêneros de bactérias 

acidentalmente no processo de perfuração e injeção de água (BENKA-COKER, 

METSEAGHARUN & EKUNDAYO, 1995). 

A indústria petrolífera sofre grande impacto com problemas gerados pela presença e 

proliferação de microrganismos em suas instalações devido ao aumento do uso da água do 

mar e reinjeção da água de produção como meio de recuperação secundária (FARQUHAR, 

1997). As bactérias redutoras de sulfato (BRS) são a principal preocupação deste setor pois, 

são responsáveis pela formação de biofilmes, biocorrosão, deposição de sólidos, acidulação 

biogênica de óleo, geração de H2S e deterioração de cabos e estruturas metálicas (MUYZER 

& STAMS, 2008; ZAMORA & MALAVER, 2012). 

 

1.2 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO E SUA IMPORTÂNCIA 

  

Atualmente com as novas descobertas de campos de petróleo, aliadas a visão 

moderna de exploração e produção, torna-se bastante importante o mapeamento dos riscos de 

produção, desafios e oportunidades. Nesse sentido, os estudos de ecologia microbiana de 

reservatórios são de grande interesse para a indústria petrolífera, já que os microrganismos 

têm um papel importante na mediação de processos biogeoquímicos com graves efeitos 

econômicos e tecnológicos negativos. 

A acidulação de reservatório ou souring de reservatório pode ser de origem biótica 

ou abiótica, porém, a produção de sulfeto se deve principalmente à ação bacteriana 

(FARQUHAR, 1997). Esses microrganismos sobrevivem em ambientes de exploração onde 

estes são selecionados pelas características e composição química deste ecossistema 

(OLLIVIER, BERNARD; MAGOT, MICHEL, 2005). Estudos mais recentes demonstram 

que a ocorrência de acidulação biogênica ou souring biogênico é extremamente dependente 

das características da água, devido a presença de aporte nutricional (de injeção água de mar e 

reinjeção de água produzida) à atividade das bactérias redutoras de sulfato (BRS) 

(FARQUHAR, 1997). 

Nos últimos 30 anos têm se investido bastante em tecnologias mais eficazes e menos 

prejudiciais ao meio ambiente, nesse sentido, no ramo de exploração e produção de petróleo 

tem-se percebido o gradativo uso e estudo de tecnologias microbiais (biogênicas). As 

bactérias apesarem de seu potencial causador de doenças, o que corresponde apenas uma 
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minoria de sua população (TORTORA et al., 2012), estas apresentam inúmeros fatores 

benéficos para a sociedade, tais como a microbiologia ambiental e industrial. Nesse sentido, 

podemos citar o crescente uso das bactérias em setores diretamente relacionados com a 

exploração de petróleo, como, por exemplo, a aplicação de biorremediadores, que empregam 

bactérias que metabolizam óleo bruto em caso de acidentes em plataformas offshore. Temos 

também o estudo promissor do emprego das bactérias no setor de reciclagem de embalagens 

PET (microbiologia ambiental), demonstrando assim a crescente importância do estudo e 

emprego das bactérias na atualidade. 

Um dos mais notórios casos de sucesso da aplicação de bactérias na recuperação de 

óleo residual foi o caso do campo de Norne, localizado no Mar do Norte (STEPHEN, 2011). 

Este, bem como outros exemplos de sucesso da aplicação da tecnologia, transformaram o 

modo de entendimento por parte dos operadores de produção e cientistas da área sobre a ação 

dos microrganismos nos campos de produção. Neste estudo, com seu posterior resultado, 

demonstrou-se a alta versatilidade de usos das bactérias em um campo de petróleo, 

acarretando efeitos benéficos para a produção. 

Conforme relatado anteriormente, além da possibilidade promissora do incremento 

de produção, as bactérias podem ser usadas como biorremediadoras, relacionada à área da 

microbiologia ambiental, atuando em áreas diretamente relacionas com a produção de poços, 

conforme demonstrado nas figuras [1.1], [1.2] e [1.3] a seguir: 

 

Figura 1.1 Processo de biodegradação de óleo 

 

Fonte: Oilclean.net (2016) 
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Figura 1.2 Processo de biodegradação de óleo realizado em ambiente simulado 

 

Fonte: Oilclean.net (2016) 

 

Figura 1.3 Processo de degradação de embalagem PET por ação bacterial  

 

Fonte: Bornscheuer (2016) 

 

Logo, na presente monografia iremos discutir o processo de acidulação biogênica de 

um campo de produção, apoiado por referências bibliográficas e experiências profissionais do 

setor, descrevendo assim sua definição, influências de propriedades, gêneros de bactérias BRS 
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envolvidas, metabolismo, reprodução e recuperação por ação bacterial, visando assim 

construir uma abordagem genérica detalhada acerca do processo microbial na indústria de 

petróleo. 

 

1.3 OBJETIVO  

 

A produção de H2S em campos de petróleo é associada a inúmeros problemas 

operacionais, dentre eles: aumento de corrosão de tubulações, revestimentos e facilidades de 

produção, deposição de sulfeto de ferro, obstrução de poços injetores ou produtores por 

biofilme, redução da injetividade ou produtividade dos poços, problemas de segurança, saúde 

e meio ambiente, e por fim, redução da qualidade e valor dos hidrocarbonetos produzidos. 

Porém, o processo de acidulação biogênica pode levar a efeitos benéficos, dentre eles: o 

aumento da produção de óleo e o aumento da taxa de recuperação. 

Logo, tendo em vista o exposto, juntamente com a escassez de referências 

bibliográficas e a crescente abertura de novos poços do Pré-Sal, este trabalho tem por 

finalidade esclarecer os fatos e aspectos da microbiologia do petróleo, resumindo a teoria do 

cotidiano de produção ácida dos poços produtores, apresentando assim a microbiologia 

bacteriana como uma opção de investimento tecnológico benéfico à produção de petróleo. 

 

1.4 ESTRUTURA E METODOLOGIA 

  

O presente trabalho de conclusão de curso é estruturado em um capítulo introdutório, 

ao qual é apresentado o contexto e a importância do estudo da ecologia bacteriana no setor de 

exploração e produção de petróleo. Em seguida, apresenta-se dois capítulos de 

desenvolvimento do tema abordado onde divide-se o modo do enfoque de estudo. No 

primeiro capítulo de desenvolvimento aborda-se os conceitos iniciais básicos, relatando o 

conceito de acidulação biogênica, bactérias redutoras de sulfato e do gás sulfídrico. Ao longo 

do capítulo com o apoio de extensas referências bibliográficas e conhecimentos adquiridos no 

mercado de trabalho, o estudo da acidulação de um campo de produção neste capítulo teve o 

enfoque na bactéria redutora de sulfato, espécie diretamente envolvida no processo de souring 

biogênico, apresentando assim conceitos e referências reportados acerca de seu crescimento, 

reprodução, metabolismo e origem no reservatório. 
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No capítulo seguinte, apresenta-se tópicos de interesse do mercado profissional, 

impactos e abordagem da indústria relacionados ao souring biogênico. Por fim, é apresentado 

o conceito de recuperação avançada de petróleo por ação microbial (MEOR), detalhando as 

teorias desse modelo de recuperação, visando demonstrar a importância dessa tecnologia. 

A divisão nesses dois capítulos tem por objetivo cobrir ao máximo as teorias 

envolvidas no processo de acidulação de um campo petrolífero, visando tornar esse trabalho 

um resumo teórico e profissional genérico da área microbial no setor de exploração e 

produção de petróleo. 

Ao final, temos a conclusão do tema em questão, ressaltando a importância do assunto 

discutido, e a necessidade do alinhamento dos conceitos e linguagens do mercado profissional 

e o ambiente estudantil.  

 

1.5 MOTIVAÇÃO  

 

O primeiro contato com a temática deste trabalho ocorreu em experiência 

profissional, em estágio realizado na Petrobras durante o ano de 2014. Com o apoio tanto de 

equipes técnicas de trabalho, quanto de professores de curso, em especial o orientador do 

presente estudo, Geraldo de Souza Ferreira, vice coordenador do Curso de Engenharia de 

Petróleo da UFF, o presente trabalho pode ser concluído. 

Além da excelente e vantajosa oportunidade de realizar um trabalho com 

experiências próprias adquiridas do mercado de trabalho, outro fator motivador para a escolha 

deste tema de estudo foi a escassez de materiais bibliográficos disponíveis acerca do assunto. 

Grande parte do material técnico disponível ao público refere-se a assuntos demasiadamente 

“rasos”, alguns com pouca relevância em termos de experiência de produção, onde as 

referências mais específicas acerca do assunto são de alto teor técnico e específico a campos 

de produção de uma região em particular. Aliado ao exposto, uma vasta gama de materiais 

bibliográficos disponíveis apresenta o paradigma da associação de efeitos negativos para a 

produção de petróleo com a ação bacterial do campo, seja por falta de informações publicadas 

que apresentem outro ponto de vista, como o grande déficit de informações divulgadas entre 

resultados negativos e positivos. 

Logo, a motivação do estudo foi “trazer à superfície” os conceitos essenciais 

relacionados a produção de ácido sulfídrico de diversos campos de exploração, apoiados em 
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relatórios de produção publicados, referências bibliográficas do setor e experiências 

adquiridas do setor profissional, de forma a “romper” o paradigma induzido sobre a atividade 

das bactérias no setor de exploração e produção de petróleo. 

 

1.6 QUESTÕES DA PESQUISA  

 

O objetivo do presente trabalho pode ser elaborado através do levantamento das 

principais questões acerca do tema: 

i – Quais os mecanismos de geração de H2S em um reservatório? Este já se apresenta 

acidulado naturalmente? 

ii – Quais as bactérias envolvidas no processo de acidulação biogênica?  

iii - É possível controlar os efeitos da ação das bactérias? Ou seja, é possível fazer 

com que a atuação delas seja positiva na produção de óleo de um campo? 

iv – Qual o motivo da escassez de pesquisa no campo de microbiologia e sua 

aplicação na área de exploração? 

v -  Quais são as principais questões de dúvida do mercado profissional? 

vi – Por quê apesar das vantagens dos métodos de recuperação avançada de óleo por 

ação microbial ainda temos resistência e pouca utilização desse método? 
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2. BACTÉRIAS REDUTORAS DE SULFATO (BRS): UMA VISÃO GERAL 

 

2.1 ACIDULAÇÃO BIOGÊNICA OU SOURING DE RESERVATÓRIO 

  

A produção do gás H2S em campos de produção pode ter basicamente duas origens: 

Abiótica e biótica. O primeiro termo refere-se a um processo metabolizado sem o auxílio de 

um ser vivo (a = sem, bio = vida), ao contrário do segundo, ao qual é apoiado pela ação de 

bactérias. Em relação a produção de H2S de origem comprovada abiótica, o H2S pode ser 

formado pelos seguintes processos (OLLIVIER & MAGOT,2005): 

 

i.  dissolução de material pirítico presente na rocha-reservatório; 

ii. redução termoquímica de sulfato (TSR); 

iii. oxidação termoquímica de compostos orgânicos de enxofre (craqueamento térmico de 

matéria orgânica); 

iv. reações de oxirredução com sequestrantes de oxigênio à base de bissulfito. 

 

Segundo FAUQHAR (1997), em relação aos mecanismos abióticos de geração de 

H2S temos as seguintes considerações que torna tal mecanismo de geração praticamente 

negligenciável: 

 

i.  a quantidade de pirita é mínima na rocha reservatório; 

ii. para que ocorra a redução termoquímica do sulfato são necessárias temperaturas na faixa 

de 80°C a 120°C, mesmo na presença de catalisadores. Assim, tal mecanismo é 

extremamente dependente da temperatura de reservatório para ser viabilizado; 

iii.  a oxidação termoquímica de compostos orgânicos de enxofre ocorre a temperaturas 

superiores ou iguais a 80°C. Outro fator limitante seria a quantidade desses compostos no 

reservatório, pois é necessária uma quantidade mínima para que ocorra a conversão a H2S; 

iv.  os níveis residuais de bissulfito de amônia presentes no sistema não são capazes de 

contribuir significativamente para a formação de H2S. 
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A acidulação biogênica de reservatório consiste na produção de ácido sulfídrico 

gerado por bactérias redutoras de sulfato (BRS), no decorrer da vida produtiva de um campo 

de petróleo que inicialmente não produzia tal composto. 

A reação esquemática segundo o qual o H2S é formado é apresentada pela equação: 

 

FONTE DE CARBONO + SO4
-2   BRS     CO2 + H2S + ENERGIA (∆G0’ = -47KJ/mol 

SO4
-2) 

O sulfato tem a função de aceptor de elétrons, função semelhante à do oxigênio para 

um organismo aeróbico. Os nutrientes são basicamente fonte metabolizáveis de carbono e sais 

minerais, representado genericamente por fonte de carbono. A fonte de carbono mais 

facilmente metabolizável e acessível às bactérias são os ácidos orgânicos de cadeia curta, 

conhecidos como Ácidos Orgânicos Voláteis (AOV)2, representados por radicais como 

acetato, propionato e butirato (OLLIVIER; MAGOT,2005). Outra possível fonte de carbono 

para as bactérias é o próprio óleo do reservatório, apesar de sua difícil degradação. 

A reação de redução3 do sulfato é uma reação em que o átomo de enxofre ganha 

elétrons, acompanhado da adição de hidrogênio. Nesta reação exotérmica (com liberação de 

energia - ∆G negativo), a molécula de fonte de carbono é transformada em CO2, que 

juntamente com o metabolismo das bactérias BRS, ao qual transformam outras fontes de 

carbono de cadeias mais longas presentes no petróleo em moléculas menores, acabam por 

produzir uma série de efeitos que se geridos corretamente serão benéficos para a extração de 

petróleo (EDEM et al., 1993).  

Conforme mencionado, a acidulação biogênica ou souring podem ocasionar efeitos 

negativos ou positivos nos campos de produção. Por evidências de relatórios de produção, 

temos o fato de que concentrações baixas do gás H2S em cerca de 3ppmv é tipicamente 

benéfica para a produção. Assim, a transição entre um campo “doce” (sem produção de 

ácidos) para um “azedo” dá-se no limiar de 3ppmv (EDEM et al., 1993). As figuras [2.1] e 

[2.2] a seguir ilustram por microscopia algumas das espécies de bactérias redutoras de sulfato, 

                                                             

2 Devido a sua função química que apresenta ligações químicas “fracas” e de sua baixa massa molecular, 

apresentando assim grande facilidade em aceitarem elétrons. 

3 A reação de redução é um tipo de reação em que ocorre o ganho de elétrons com consequente diminuição do 

número de oxidação (NOX).  
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que são os agentes principais na reação de redução do sulfato e acidificação de campos de 

produção. 

 

Figura 2.1 BRS flagelada do gênero Desulfiromonas Acetoxidans recuperada do campo de produção de 

Thistle (Mar do Norte) 

 

Fonte: Eden et al. (1993) 

 

Figura 2.2 Micrografia da bactéria redutora de sulfato (BRS) do gênero Desulfovibrio vulgaris 

 

Fonte: NACE TM0194 (2014)  

 

O fenômeno do souring dado sua importância deve ser monitorado durante a vida 

produtiva do poço, já que este afeta diretamente as ações de produção do poço em questão. As 
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seguintes condições propiciam a ocorrência de acidulação biogênica em campos de petróleo, 

nos quais utilizam a injeção de água do mar como mecanismo de recuperação secundária 

(EDEM et al., 1993): 

 

i.  injeção de água com alto teor de sulfato no reservatório; 

ii. redução da temperatura do reservatório próximo ao poço injetor, favorecendo a atividade 

das bactérias redutoras de sulfato; 

iii. redução da salinidade da água nas regiões lavadas do reservatório; 

iv. disponibilidade de fontes de carbono na fase aquosa, em especial ácidos orgânicos de 

cadeia curta, nas regiões onde ocorrem as demais condições propícias à atividade das BRS. 

v. viabilidade metabólica das BRS originalmente presentes no reservatório ou injetadas junto 

com a água do mar. Já que mesmo quando são adotadas as melhores práticas de aplicação 

de biocidas para o controle bacteriano, a água nunca se torna estéril, sempre persistindo 

parcelas de bactérias; 

vi. aspectos geológicos do reservatório podem afetar a produção de H2S. Já que é possível a 

migração do H2S para a capa de gás, havendo assim uma grande diferença entre a taxa de 

produção de H2S e a taxa de geração de H2S no reservatório, sendo produzida uma 

quantidade menor de H2S durante a produção de óleo, causando um grande aumento na 

produção de H2S durante a produção da capa de gás; 

 

Contudo, a simples formação de H2S no reservatório não é denominada souring. Para 

que o souring seja caracterizado, é necessário que este H2S gerado chegue até os poços 

produtores, processo este que também ocorre em etapas conforme a seguir (OLLIVIER & 

MAGOT,2005): 

i.   geração de H2S no reservatório, na fase aquosa; 

ii. partição do H2S entre as fases presentes no reservatório; 

iii. adsorção de parte do H2S devido à presença de minerais ferrosos no reservatório; 

iv. transporte do H2S até o produtor; 

v. partição do H2S entre as fases durante a produção, elevação e o processamento dos fluidos 

produzidos. 

 

Em suma, as etapas acima podem ser visualizadas conforme a figura [2.3] a seguir: 
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Figura 2.3 Mecanismo de acidificação biogênica por etapas  

 

Fonte: Sanders (1998) 

 

2.2 O Gás Sulfídrico (H2S) 

 

O gás sulfídrico, também conhecido como hidreto de enxofre, sulfidreto, gás de 

esgoto, névoa fétida, etc., é um composto gasoso, incolor, corrosivo, inflamável e venenoso. 

Este pode ser identificado nos fluidos de produção de campos de produção, podendo ser de 

origem natural do reservatório, ou ser introduzido durante a produção de óleo. O sulfeto de 

hidrogênio apresenta um limiar de odor muito baixo, sendo possível identificar seu odor 

característico mesmo em concentrações muito baixas (< 1ppm no ar). O odor aumenta à 

medida que o gás se torna mais concentrado, com o cheiro forte de ovo podre reconhecível até 

30ppm. Acima deste nível, o gás tem um odor doce repugnante até cerca de 100ppm. Para 

concentrações acima de 100ppm, a capacidade de uma pessoa detectar o gás é afetada, pois 

nesta concentração o H2S causa uma inflamação severa nas mucosas do nariz, ocasionando a 

perda temporária do olfato, significando assim que em concentrações perigosamente elevadas, 
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o gás pode estar presente sem apresentar odor perceptível. Acima de 500ppm temos a perda 

de consciência e possível morte. De 700 a 1000ppm, inconsciência imediata, paralisação da 

respiração e morte. De 1000 a 2000ppm, inconsciência instantânea com parada respiratória e 

morte em poucos minutos.  

Para trabalhos em ambientes com presença de H2S temos de seguir as 

regulamentações da norma NR-15. Esta norma resume o que foi dito acerca dos níveis de 

concentração de H2S e seus efeitos no corpo humano. O resumo da norma é demonstrado na 

Tabela [2.1] a seguir: 

 

Tabela 2.1: Resumo NR-15 

Gás Fórmula Limite de 

Tolerância4 

Limite Perigoso 5 Concentração 

Letal6 

Sulfeto de 

Hidrogênio 

H2S 8ppm 250ppm 600ppm 

 

Fonte: Adaptado de Tavares (2008) 

 

O gás H2S é classificado como um asfixiante químico, semelhante ao monóxido de 

carbono e de gases de cianeto, inibindo a respiração celular e a captação de oxigênio, 

causando asfixia bioquímica. A maioria dos países têm limites legais em vigor que regulam os 

níveis máximos permitidos de exposição ao sulfeto de hidrogênio no ambiente de trabalho, no 

caso brasileiro, temos o limite de exposição de 8ppm conforme a legislação pertinente (NR-

15)7.  

Um ponto a se destacar na exposição ao H2S é que apesar de seu odor característico 

ser notado facilmente em baixas concentrações, os seus efeitos nos seres humanos 

demonstram que não se pode confiar somente no sentido de olfato como dispositivo de aviso. 

Logo, é necessário detectá-lo de uma forma mais efetiva, e uma das maneiras mais confiáveis 

                                                             

4 Concentração na qual se acredita que os trabalhadores ou pessoas expostas ao H2S podem ser expostos 

repetidamente sem efeitos adversos. 

5 Concentração que pode causar morte. 

6 Concentração que irá causar morte com exposição de curta duração. 

7 Limite de exposição este para 8 horas de trabalho diárias. 
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para se determinar os níveis de exposição é medindo a quantidade deste gás no ar através de 

detectores específicos para este fim. Nas plataformas de exploração, o monitoramento 

constante dos níveis de H2S contribui para a identificação de áreas e operações onde a 

presença deste gás possa exceder os limites admissíveis de exposição. Tais áreas críticas, onde 

podem apresentar riscos de superexposição, devem e são equipadas com sistemas de 

monitoração contínua. 

Atualmente uma série de equipamentos podem ser utilizados para a detecção em loco 

do gás H2S, bem como seu monitoramento contínuo. À depender do risco econômico, 

ambiental e social, a instalação dos aparelhos para monitoramento dos teores do gás sulfídrico 

segue modelos de mapeamento de risco da empresa, com instalações de equipamentos de 

medição técnico-manuais e/ou “online” (MAINIER & VIOLA).   

Atualmente as plataformas de produção utilizam os métodos potenciométricos e 

iodométricos para análise e estimativa dos teores de H2S em correntes de líquidos, além de 

instrumentos portáteis de detecção de H2S, bem como métodos tradicionais (papel embebido 

de acetato de chumbo) para análise em ambientes abertos (MAINIER & VIOLA, 2005). Em 

geral a UEP possui sensores de H2S instalados na área de produção conforme definido em 

estudo de dispersão de gases da unidade (ex: P43- 26 sensores), além de sensores nos pontos 

de captação de ar dos compartimentos que estão em área aberta (ex: P43- 40 sensores). Uma 

vez que o sensor de H2S indique na mesma zona de segurança uma concentração de 20ppm, 

as ações de controle disparam um alarme na sala de controle e na unidade, indicando a 

atuação do nível de emergência (gás confirmado) fechando todos os poços da unidade e 

parando o processo de produção da plataforma.  

Devido à necessidade de monitoramento constante dos teores de H2S na plataforma, 

tanto em níveis de segurança, econômico e integridade de máquinas, as UEP´s em geral 

instalam analisadores de H2S online para o monitoramento da concentração de H2S nas 

correntes de produção, de forma que o gás que alimenta o compressor não chegue em 

concentrações superiores ao seu limite de operação (garantia de integridade). Tal 

monitoramento é realizado em três pontos distintos do processo: Separadores de produção, 

separador de teste e saída do safety. A figura [2.4] a seguir ilustra um aparelho portátil de 

detecção dos níveis do gás sulfídrico em um ambiente ou corrente fluida, amplamente 

utilizado em áreas com grande potencial de vazamento e risco humano. 
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Figura 2.4 Detector portátil do gás H2S 

 

Fonte: impac.com.br (2017) 

 

Devido à necessidade de monitoramento constante dos teores de H2S na plataforma, 

tanto em níveis de segurança, econômico e integridade de máquinas, as UEP´s em geral 

instalam analisadores de H2S online para o monitoramento da concentração de H2S nas 

correntes de produção, de forma que o gás que alimenta o compressor não chegue em 

concentrações superiores ao seu limite de operação (garantia de integridade). Tal 

monitoramento é realizado em três pontos distintos do processo: Separadores de produção, 

separador de teste e saída do safety.  

Nas plataformas de produção, a existência de sensores de gás H2S instalados na 

planta e nas tomadas de captação de ar, bem como a existência de capelas nos pontos de 

coleta de amostra de óleo, bem como a presença de analisador de H2S online e injeção de 

sequestrante, complementam as ações relacionadas à adequação de procedimentos 

operacionais, do processo de permissão para trabalho e procedimentos de emergência. A 

figura [2.5] a seguir ilustra um dos tipos de sensores de gás sulfídrico instalados em pontos de 

captação de ar nas UEP’s. 
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Figura 2.5 Sensor de H2S em pontos de captação em área aberta nas UEP 

 

Fonte: safetysys.com (2017) 

 

Em caso de vazamentos de gás nas plataformas de produção, os procedimentos de 

segurança são acionados, com evacuação das equipes de trabalho dos pontos de risco 

devidamente portados dos equipamentos de proteção individual (EPI’s) conforme ilustrado na 

figura [2.6] a seguir: 

 

Figura 2.6 Aparelho para respiração em áreas com vazamento de gás tóxico 

 

Fonte: grupoairsafety.com.br (2017) 
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2.3 BACTÉRIAS 

 

Micróbios8 são as formas de vida mais abundante do planeta Terra, nenhuma outra 

forma de vida se aproxima destes em termo de números, diversidade e habitat. Eles são os 

primeiros “links” da cadeia evolutiva e são extremamente importantes na biota da Terra. 

Micróbios catalisam importantes transformações na biosfera, produzem componentes-chave 

da atmosfera e representam uma larga fração da genética do planeta. O número de células 

microbianas na Terra é estimado em cerca de 4 a 6 x1030células, e esse agregado de massa 

contém de 350 a 550 x 1015g de carbono. Os micróbios estão distribuídos em qualquer lugar, 

até em lugares extremos (climas inóspitos), o que sugere que a exploração e produção de 

petróleo tenham quase sempre ou corra risco de apresentar atividades microbianas 

(AUGUSTINOVIC et al.,2012). 

As bactérias possuem considerável histórico de atuação na produção de campos 

petrolíferos. Análises de água de produção de reservatórios rasos de 1930 e 1940 mostraram 

abundante população microbiana (BASS & SCOTT, 1997). Apesar dessa descoberta, 

cientistas daquele período acreditavam, e ainda hoje temos essa crença por alguns destes que a 

temperatura, pressão e salinidade da maioria dos reservatórios petrolíferos eram condições 

muito “hostis” para os microrganismos prosperarem. Porém, a produção de óleo e gás no 

mundo, em especial a produção no Mar do Norte em 1960, que foi submetida a estudos e 

pesquisas, provou-se o contrário do que os cientistas pensavam, não somente microrganismos 

viviam em condições consideradas “extremas” como estes produziam gás sulfídrico (BASTIN 

et al., 1926). 

Nas últimas décadas grandes partes da pesquisa de microbial de campos petrolíferos 

focaram em estratégias de curto prazo para mitigar efeitos negativos ou potencializar efeitos 

positivos. Porém, esse trabalho foi baseado em um conhecimento parcial dos mecanismos 

microbiais. A habilidade de controlar e identificar os mecanismos microbiais são a chave para 

o sucesso da ciência microbial de campos petrolíferos. Esse progresso tem sido ajudado por 

novos métodos analíticos que fornecem um melhor panorama da identidade microbial, 

quantidade, comportamento e função. Os avanços fornecidos por essa nova abordagem inclui 

                                                             

8 Organismos que podem ser vistos com microscópio e que podem causar doenças em animais e vegetais. 

Palavra criada pelo cirurgião francês Charles Sédillot (1878). 
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desde a injeção de novos produtos químicos na água de injeção para promover um controle 

ambiental mais seguro relacionado ao processo de souring de reservatório e seus efeitos, 

como também novas direções para a recuperação de óleo via ação bacteriana 

(AUGUSTINOVIC et al.,2012). Outros progressos incluem a pesquisa de biorremediação que 

permite o descarte seguro de sólidos de campos de produção em solos comuns. Não menos 

importante, a utilização das bactérias como agentes biodegradadores em casos de vazamentos 

de óleo em campos offshore, diminuindo assim impactos ambientais e custos empregados por 

empresas em sua remediação e controle (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

 

2.4 O MUNDO MICROBIAL 

 

O sistema de classificação biológica tem evoluído em conjunto com o 

desenvolvimento dos métodos de detecção microbiológica. A descoberta das bactérias e sua 

possível classificação em plantas ou animais levaram a reformulações na classificação do 

sistema biológico para organismos vivos que continua até a presente data sujeita a eventuais 

mudanças. Citando sistemas de classificação biológica não podemos deixar de citar o último, 

criado a um pouco mais de 30 anos atrás, e aceito nos dias de hoje. Esta classificação do 

sistema biológico é feita em três domínios primários que tem suas origens nos métodos de 

análise molecular e sequencia de genomas (WOESE &FOX, 1997). Os três domínios são: 

Bactéria, Arqueas e Eucariotos. Bactéria e arqueas coletivamente são chamadas de 

procariotos, e são esses organismos que afetam a produção de óleo.  

O domínio da bactéria e arquea que constituem os seres procariotos se diferem das 

células de organismos mais complexos como os animais e plantas. As células procarióticas 

não possuem núcleo compartimentado, e cada célula é capaz de ser uma existência 

independente (AUGUSTINOVIC et al.,2012). Ao contrário das plantas e animais, os 

procariotos não são normalmente inferidos como organismos capazes de interagir com o 

ambiente porém, tal visão pode estar sendo revista, dado inúmeros resultados laboratoriais e 

de campo da resposta desses organismos com o meio ambiente. Comprovando assim algumas 

experiências em que a remediação e controle destes em “situ” não deram certo. A figura [2.7] 

a seguir ilustra a representação do sistema atual de classificação biológica, demonstrando os 

três domínios ao qual o sistema biológico até a presente data se encontra dividido: 
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Figura 2.7 Representação do sistema atual de classificação biológica (Árvore da vida) 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 

 

Pesquisadores tem demonstrado que muitas bactérias possuem comunicação célula a 

célula através de moléculas sinalizadoras chamadas de auto- indutoras. Esta sinalização é 

chamada de sentido quorum e permite que as bactérias monitorem e respondam ao ambiente 

externo (TAGA & BASSLER, 2005).  

Seres procariotos são encontrados praticamente em todo lugar da Terra, e conseguem 

sobreviver e prosperar em ambientes extremos. De fontes termais, desertos, profundezas do 

mar até calotas polares e formações subterrâneas, esses seres de célula única suportam 

condições que os seres humanos e outros organismos não conseguiriam sobreviver (BASS & 

SCHOTT, 1997). Esses micróbios podem permanecer dormentes por milhares de anos, mas 

serem reativados rapidamente, geralmente em dias ou semanas, a depender de algum fator 

favorável externo. Sua extensa distribuição pelo planeta com extensa variedade de habitats e 

condições, indicam que as bactérias estarão quase sempre presentes durante as atividades de 

exploração e produção de petróleo. Alguns destes micro-organismos são nativos dos 

reservatórios, enquanto outros podem ser introduzidos durante a perfuração, injeção de água, 

intervenções no poço e produção.  

Os micro-organismos que afetam a produção de petróleo possuem a tendência inata 

de aderir-se às rochas e superfícies metálicas, ou podem ainda se reunir em uma única massa 

chamada de biofilmes, que constitui assim um dos mecanismos de geração de H2S. A figura 
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[2.8] a seguir ilustra a estrutura interna das bactérias relacionando sua dimensão com os 

demais seres vivos. 

 

Figura 2.8   Visão estrutural das bactérias 

 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 

 

2.5 MODELOS DE GERAÇÃO DE H2S NO RESERVATÓRIO 

    

2.5.1 Modelos anteriores à exploração do campo 

 

Existem três mecanismos principais que podem propiciar a presença original de H2S 

em reservatórios de petróleo: 

 

i.  Decomposição térmica (maturação) do querogênio; 

ii.  Redução termoquímica de sulfato (TSR) por hidrocarbonetos, frequente em reservatórios 

com alta temperatura em contato com anidrita (CaSo4) ou gipsita (CaSO4.2H2O); 

iii. Redução bacteriana (BSR) de sulfato em épocas geológicas precedentes. 

Em alguns reservatórios do Pré-Sal a temperatura do reservatório é superior a 80ºC, o 

que inviabiliza a BSR. Outras condições ambientais, tais como as altas pressões originais e as 
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altas salinidades das águas de formação também inibem significativamente a ação bacteriana. 

A figura [2.9] a seguir resume os regimes termais de um campo de produção, relacionando-o 

com o devido mecanismo de geração do gás sulfídrico. 

 

Figura 2.9 Regimes Termais e Mecanismos de geração de H2S 

 

Fonte: Machel (2001)  

 

No caso das áreas do Pré-Sal, não se espera a presença de H2S oriundo da maturação 

do querogênio, que é um processo simultâneo à geração de hidrocarbonetos. Conforme o 

parecer do geólogo Eugênio Vaz dos Santos Neto (CENPES, 2009) temos o reforço do 

exposto: 

A geração de H2S por craqueamento de precursores sulfurados presentes 

no querogênio pode produzir H2S, como foi demonstrado em experimentos em 

laboratório da simulação da evolução térmica de geradoras”. No entanto, sob 

condições naturais, a geração de H2S mediante esse processo é mais significativa em 

querogênios ricos em enxofre (concentrações de enxofre na ordem percentual). Esse 

não é o caso das rochas-fonte de origem lacustre dos reservatórios do Pré-Sal. Além 

disso, a migração primária (dentro do intervalo gerador) e a secundária (fora das 

geradoras) favorece reações químicas que transformam o H2S em outras espécies 

químicas mais estáveis, principalmente se existirem, ao longo do caminho de 

migração, minerais com Fe em sua composição. Por isso, a literatura indica que o 

H2S derivado da maturação de rochas geradoras apresenta baixa probabilidade de 

estar presente nos hidrocarbonetos gasosos das acumulações de petróleo. A redução 

termoquímica do sulfato (TSR) e a redução bacteriana do sulfato (BSR) têm um 

requisito em comum, a disponibilidade de sulfato (que no caso do Pré-Sal, é 
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garantida pela presença de anidrita capeadora). Porém, a TSR e BSR são 

mutualmente excludentes quanto aos regimes térmicos em que ocorrem: A TSR está 

limitada a uma faixa de temperatura entre 100 e 140ºC, enquanto a BSR exige 

ambiente abaixo de 60-80ºC (MACHEL, 2001). 

 

2.5.2 Modelo do Biofilme 

 

Existem duas principais teorias para modelar o processo de geração do H2S. A 

primeira teoria é conhecida como o modelo de Biofilme (SUNDE et al.,1993), e prevê que as 

bactérias para se tornarem ativas precisam aderir à rocha reservatório formando um biofilme, 

além de estarem dentro de um intervalo de temperatura favorável. Essas condições acontecem 

geralmente em regiões próximas aos poços injetores, conforme ilustrado na figura [2.10] 

abaixo: 

Figura 2.10 Modelo de Biofilme 

 

Fonte: Haghshenas & Mehdi (2011) 

 

A formação de biofilme é um processo em etapas, iniciando-se com o transporte das 

bactérias para a superfície do metal ou rocha, conforme indicado na figura [2.11]: 
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Figura 2.11 Ciclo de formação de Biofilme 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 

 

Na figura [2.11] indicada, o desenvolvimento do biofilme está expresso em fases, 

indicadas pelas letras A até E para melhor compreensão. Na fase A, os micro-organismos 

absorvem moléculas orgânicas da vizinhança para formar um biofilme. Na fase B, o biofilme 

composto de exopolissacarídeo9 (açúcares) permite que os micróbios permaneçam ligados à 

superfície do metal ou rocha como também entre si. Na fase C, ocorre a expansão do biofilme 

até o estágio D, onde tal tamanho fornece proteção aos micróbios no interior do biofilme 

contra os biocidas. Eventualmente quando o biofilme cresce até certo tamanho, alguns 

micróbios são liberados para formar novas áreas de crescimento, conforme exposto na fase E. 

 

2.5.3 Modelo da zona da mistura 

 

A segunda teoria para modelar o processo de geração do H2S é conhecida como 

Modelo da Zona de Mistura (LIGHTHELM et al.,1991), que prevê a geração de H2S apenas 

na zona onde ocorre a mistura entre a água da formação e a água do mar. Portanto, as 

bactérias estão ativas apenas em um determinado instante e migram gradativamente dos poços 

injetores para os poços produtores. Podemos observar o exposto segundo a figura [2.12] 

abaixo: 

 

                                                             

9 É um biopolímero que é secretado por um organismo vivo no meio ambiente. 
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Figura 2.12 Modelo de Zona de Mistura 

 

Fonte: Haghshenas & Mehdi (2011) 

 

2.6 COLETAS DE AMOSTRAS REPRESENTATIVAS DE RESERVATÓRIOS 

  

A coleta de amostras representativas é a primeira e a dificuldade principal que os 

microbiologistas se deparam ao fazer um estudo microbiológico da vida na subsuperfície. Em 

reservatórios de óleo, bactérias nativas em sua grande maioria vivem ligadas a superfícies de 

rochas e metal. Logo, o melhor modo de estudar essas populações microbiais é coletar uma 

amostra representativa do biofilme formado e transportar para o laboratório na superfície. 

Métodos específicos para obtenção de amostras em grandes profundidades vêm 

sendo desenvolvidas como uma parte de programas de pesquisa dedicados ao estudo da 

microbiologia de subsuperfície. Podemos citar os equipamentos sofisticados para recuperação 

de amostras mantendo condições de reservatório, evitando contaminação externa. Marcadores 

também têm sido usados nos fluidos de perfuração para avaliar o risco de contaminação 

exógena das amostras por produtos químicos e micro-organismos (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). 

Porém, o uso desses métodos sofisticados e rigorosos para estudo da microbiologia 

representam enormes restrições em termos de equipamentos, mão-de-obra, capacitação, 
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orçamento e cronograma da campanha de campo. Essa é a razão do porquê tais técnicas não 

serem implementadas na investigação microbial de campos petrolíferos, além do que, os 

riscos econômicos e científicos do não uso dos estudos da ecologia bacteriana são tão 

elevados que justifique o dispêndio e uso dessas técnicas (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Poucos artigos possuem o estudo de amostras coletadas por métodos convencionais 

durante a perfuração de uma nova área de exploração ou produção de poço. Um dos mais 

recentes encontrados na literatura refere-se à investigação de nove campos de petróleo no Mar 

do Norte e na Bacia Irlandesa (SPARK et al.,2000). Nessa investigação as amostras foram 

entregues ao laboratório em vasos estéreis sem a presença de oxigênio, de um reservatório 

com uma faixa de profundidade de 1067 à 4575m, para serem inoculadas à diferentes 

temperaturas. No relatório foi reportada a incubação nas temperaturas de 30,60 e 90ºC, de um 

corte de 1 cm³ no centro da amostra, e como resultado tivemos o crescimento e 

desenvolvimento de diferentes culturas bacteriais. Logo, diferentes culturas bacteriais se 

desenvolveram em cada faixa de temperatura para a amostra coletada. Os pesquisadores então 

realizaram uma análise de sequenciamento genético (16S rRNA) na população microbial de 

uma amostra do reservatório, e observaram que tal população microbial não continha nenhum 

tipo de bactéria constatado no fluido de perfuração, tanques de estocagem, sugerindo assim a 

importância da natureza potencialmente nativa das bactérias. 

Apesar da importância da coleta de amostras representativas do reservatório e sua 

análise para identificação da população microbial, tal método é feito muito raramente, e 

grande parte do que é investigado e analisado provém de amostras de fluidos produzidos nos 

equipamentos em topside. Amostras de água de produção podem ser coletadas com facilidade 

em muitos equipamentos em topside, tais como: tanques de estocagem, separadores e 

manifolds. A coleta de amostras desses pontos não é representativa do reservatório pois, são 

nesses locais que temos a contaminação de comunidades microbiais indesejadas e 

desenvolvimento de comunidades secundárias de micro-organismos. Frequentemente nesses 

locais um biofilme ativo está presente e em crescimento na superfície do equipamento, 

liberando na água de produção diferentes tipos de bactérias que não possuem nenhuma 

relação com as bactérias nativas presentes no reservatório, que são alvo do estudo e pesquisa 

(OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Assim sendo, sempre que possível é recomendado a coleta de água de produção 

diretamente na “cabeça do poço”. Independente do tipo de amostra coletada seja fluido 
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produzido ou sólido de rocha, algumas precauções devem ser feitas para prevenir 

contaminação e exposição ao ar, já que o ambiente de reservatório é considerado um 

ecossistema anaeróbico (OLLIVIER & MAGOT,2005). Um fator que não garante a amostra 

de não contaminação é a evidência de que a coluna de produção pode ser colonizada por 

biofilme, que potencialmente pode liberar contaminantes no fluido de produção ou sólido de 

rocha (MAGOT et al.,1993). Outra fonte de introdução de bactérias exógenas10 no 

reservatório é a injeção de água como método de recuperação. Logo, além de ser necessário 

um método de coleta específico durante a perfuração, a escolha do local de coleta caso a 

amostra não seja coletada diretamente do reservatório, além da escolha do poço para o estudo, 

afetam o resultado que apontam a população microbiana nativa do reservatório em questão. 

Em vista dessas dificuldades de se determinar a população microbial nativa de um 

reservatório, é comum encontrar na literatura, referências confusas e imprecisas na 

determinação dos tipos de bactérias que são nativas de um reservatório.  

 

2.7 BACTÉRIAS DE ÁGUA DE PRODUÇÃO: NATIVAS OU IMPLANTADAS? 

 

Uma grande variedade de espécies de bactérias tem sido isolada de águas de 

produção. Entre elas, muitos novos tipos vêm sendo caracterizados e descritos como sendo de 

um novo gênero ou novo tipo presente no reservatório, sugerindo que campo de petróleo 

contém espécies microbiais nativas originais e específicas (OLLIVIER & MAGOT,2005).  

 Diversos modos podem ser usados para avaliar se uma bactéria detectada pode ser 

considerada nativa para a formação de interesse. Um desses métodos é a coleta de amostras 

durante a perfuração conforme mencionado no tópico anterior. Por exemplo: Amostras de 

água de produção coletadas dos separadores de produção possuem uma probabilidade maior 

de conter contaminantes exógenos (externos) do que amostras coletadas na cabeça de poço. 

Seguindo o raciocínio, amostras de água de produção de poços que foram submetidos a 

injeção de água possuem uma grande probabilidade de conterem bactérias originadas da água 

de injeção. Outro método para avaliar o ecossistema de origem de um determinado micro-

organismo é a comparação entre sua adaptação fisiológica e as condições físico-químicas do 

ambiente desejado (OLLIVIER & MAGOT,2005). Por exemplo: A temperatura ótima para o 

                                                             

10 Externas; referente a um ambiente externo ou sistema considerado. 



41 

 

 

crescimento de um micro-organismo isolado de um reservatório de óleo pode ser um bom 

indicador da adaptação fisiológica em relação ao ambiente se a temperatura ótima 

corresponde com a temperatura do reservatório. Em reservatórios salinos, a tolerância ao meio 

salino ou dependência do micro-organismo isolado pode ser comparada com a salinidade da 

água no reservatório. Esse critério pode ser usado para avaliar o potencial de origem de uma 

determinada bactéria, indicando assim se tal espécie é nativa ou não, e apontando ainda seu 

potencial de certeza, conforme indicado na tabela [2.2]. 

 

Tabela 2.2 Tipos de bactérias redutoras de sulfato isoladas de campos de petrolíferos 

 

Fonte: Ollivier & Magot (2005) 

 

Na tabela 2.2, apesar das origens de cada tipo de bactéria redutora de sulfato ser 

discutida nas referências apresentadas, muito poucos estudos questionam se tais bactérias são 

nativas da zona de interesse do reservatório ou se estes são simplesmente contaminantes 

presentes no poço. Mais importante a se notar na tabela, é a questão dos dados referentes à 

injeção de água e temperatura de reservatório, algo que não é mencionado na maioria dos 
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estudos referentes à origem de cada micro-organismo, prevenindo assim ao final do estudo 

concluir a origem deste (OLLIVIER & MAGOT,2005). Com isso das 15 bactérias redutoras 

de sulfato isoladas presentes em reservatórios, 8 destas não tem sua origem rastreada. 

Um exemplo do exposto acima é o caso da bactéria Desulfacinum infernum, que 

seria um ótimo candidato a ser um micro-organismo nativo do reservatório caso sua detecção 

não viesse de uma amostra da cabeça do poço. Neste caso, um resultado conclusivo não foi 

obtido, já que a temperatura in situ e na cabeça do poço não foi reportada no estudo 

(OLLIVIER & MAGOT,2005).  

Alguns tipos de bactérias isoladas vistas na tabela [2.2] tais como: Desulfacinum 

subterraneum, Desulfacinum halophilum, Desulfotomaculum thermocisternum e 

Desulfovibrio longus apresentam uma faixa de temperatura de crescimento muito mais baixa 

do que a faixa de temperatura in situ que permitiria seu crescimento, além do ponto de coleta 

da espécie Desulfacinum subterraneum. Assim tais tipos de micro-organismos devem ser 

encarados conforme a tabela como sendo bactérias que se desenvolvem nas áreas mais frias e 

próximas à superfície do poço ou sendo provenientes da água injetada (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). 

Finalmente 3 das 15 espécies listadas na tabela [2.2] podem ser nativas de 

determinada região de interesse do reservatório. São elas: Thermodesulfobacterium 

norvegicus, Desulfovibrio bastinii e Desulfovibrio gracilis. A espécie: 

Thermodesulfobacterium norvegicus é uma bactéria termofílica11 redutora de sulfato capaz de 

sobreviver e se desenvolver na temperatura usual de reservatório de petróleo. Porém, apesar 

desse potencial, sua conclusão quanto a esse quesito foi incerta pois, tal bactéria foi isolada e 

detectada a partir de amostras de água no separador em topside e em poço ao qual injeta-se 

água como método de recuperação, condições essas desfavoráveis de coleta de amostragem 

para classificação como bactérias nativas. Desulfovibrio bastinii e Desulfovibrio gracilis são 

bactérias redutoras de sulfato mesófilas12, moderadamente halófilas13, isoladas de um campo 

de produção da África, de uma amostra da coluna de produção e cabeça de poço 

                                                             

11 Bactérias que são adaptadas à ambientes de calor. Possuem ótimas taxas de crescimento em temperaturas entre 

45°C e 65°C, com mínima entre 35°C e 45°C, e máxima entre 60°C e 90°C. 

12 Bactérias que são adaptadas à ambientes com temperaturas próximas à temperatura ambiente (35°C). 

13 Bactérias que são adaptadas à sobrevivência em ambientes com altas concentrações de sal. 
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respectivamente. Apesar destas apresentarem uma taxa de crescimento ótima coincidente com 

a temperatura de reservatório, elas são oficialmente assumidas como nativas devido a sua 

adaptabilidade a salinidade e pH do reservatório (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

 

2.8 BACTÉRIAS SIMILARES EM CAMPOS REMOTOS 

 

A detecção e isolamento dos mesmos tipos de bactérias redutoras de sulfato de 

campos petrolíferos ao redor do mundo ressalta a possibilidade quase real destes tipos de 

micro-organismos serem nativos dos reservatórios. Assim sendo, segundo relatórios e 

estudos, dois grupos de micro-organismos pertencentes ao gênero Thermotoga e 

Thermoanaerobacter têm sido isolados de vários campos de produção ao redor do mundo 

com temperaturas de reservatório compreendida na faixa de 60 a 80°C, evidenciando o caráter 

possivelmente nativo das bactérias pertencentes a esses gêneros (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). A espécie Thermotoga elfii e Thermotoga subterrânea são as duas espécies 

dos gêneros citados que foram isoladas de diversos campos de produção ao redor do mundo. 

Estes foram primeiramente isolados dos reservatórios nas bacias sedimentares de Camarões e 

Paris respectivamente (JEANTHON et al.,1995; RAVOT et al.,1995). Essas espécies 

mencionadas e outras relacionadas ao gênero Thermotoga foram isoladas e caracterizadas por 

técnicas de sequenciamento genético de diversos campos de produção ao redor do mundo, 

dentre eles: Bacia de Aquitaine e Congo (MAGOT, 1996), Austrália, Bahrain, Venezuela e 

Mar do Norte (GRASSIA et al., 1996), América do Norte (ORPHAN et al., 2000), Alaska 

(STETTER et al., 1993), Sibéria (SLOBODKIN et al., 1999; BONCH-OSMOLOVSKAYA 

et al., 2003), Japão (TAKAHATA et al., 2000). Essas espécies de bactérias foram isoladas 

tanto de campos de petróleo terrestre ou marítimo que não injetam água quanto daqueles que 

injetam água como método de recuperação, demostrando assim que tais tipos de bactérias não 

foram introduzidas em tais reservatórios. 

Grassia (1996) demostrou que bactérias similares ao do gênero Thermotoga elfii e 

Thermotoga subterrânea podem ser isoladas de reservatórios de alta temperatura ao redor do 

mundo. Para justificar tal fato e relatar as descobertas, GRASSIA (1996) cultivou micro-

organismos representativos desse grupo de reservatórios com alta temperatura e baixa 

salinidade da Austrália, Venezuela, Bahrain e Nova Zelândia. De acordo com GRASSIA, as 

descobertas provaram dois fatos: 
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i.  Bactérias com características similares aparecem estar globalmente distribuídas nas águas 

de produção de campos petrolíferos remotos; 

ii.  A adaptação dessas bactérias as condições de temperatura e salinidade dos reservatórios 

com ou sem injeção de água, sugere que tais organismos são nativos dos reservatórios de 

petróleo ao invés de serem contaminantes inseridos durante a perfuração e injeção de água. 

 

2.9 TEMPERATURA DE RESERVATÓRIO E COMUNIDADES MICROBIANAS  

 

Estima-se que o gradiente de temperatura em relação à profundidade seja de 3ºC por 

cada 100m (OLLIVIER & MAGOT,2005). Consequentemente, a temperatura em 

reservatórios de petróleo pode exceder a faixa de 130 a 150ºC, o que é considerado o maior 

limiar teórico capaz de comportar vida, devido à instabilidade térmica das moléculas 

biológicas (STETTER et al., 1993). O micro-organismo mais termofílico descrito apresenta 

uma temperatura de crescimento de 121°C, e pode sobreviver por duas horas em uma 

temperatura de 130°C (KASHEFI & LOVLEY, 2003). De acordo com essas observações, 

juntamente com dados biológicos e experimentais, pode-se inferir que as comunidades 

microbiais nativas possam sobreviver em reservatórios com profundidade de até 4000m, com 

temperatura in situ próximas de 120°C à 130°C. Mesmo assim diferentes tipos de dados 

sugerem que a temperatura limitante das formas de vida em subsuperfície de reservatórios de 

petróleo possa ser muito inferior aos limites teóricos até então estimados (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). 

A primeira indicação que o limiar de temperatura real é inferior ao teórico, veio da 

determinação das concentrações de ácidos graxos nas águas de produção de 87 reservatórios 

da América do Norte (FISHER, 1987). Foi demonstrado que as concentrações de ácidos 

graxos aumentam em reservatórios que acompanham um aumento de temperatura no intervalo 

de 20 a 90°C, ao passo que temos uma redução dessa concentração em reservatórios com 

temperatura acima de 90°C. Isso evidencia a importância da temperatura nos dois processos 

naturais de decomposição dos ácidos orgânicos dos reservatórios (abaixo de 90°C – 

biodegradação, e acima de 90°C – descarboxilação) (BARTH, 1991). Assim a máxima 

concentração de ácido orgânico corresponde ao nível mais baixo de atividade bacteriana, 

respectivamente a 80-90°C (FISHER, 1997). 
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Outra fonte de dados sugere que a presença de bactérias nativas de campos 

petrolíferos é limitada para uma faixa de temperatura de 80-90°C. Essa fonte de dados veio da 

observação da biodegradação de óleo in situ. Apesar de praticamente a maioria dos óleos 

serem biodegradados (ROADIFER, 1987, HEAD et al.,2003), a biodegradação nunca foi 

observada em reservatórios com temperatura excedendo 82°C (PHILIPPI,1977). Segundo a 

literatura, a probabilidade de se encontrar óleos altamente biodegradados é muito baixa para 

reservatórios com temperatura in situ próxima de 80°C, ao passo que este processo aumenta 

com o decrescimento de temperatura dos reservatórios (CONNAN, 1984, HEAD et al.,2003). 

Ou seja, em temperaturas no intervalo de 20 a 90°C temos um aumento da concentração de 

ácidos graxos no reservatório e um aumento na taxa de biodegradação do óleo cru. Porém, 

cabe ressaltar que podemos encontrar reservatórios com baixa temperatura contendo óleos não 

biodegradados (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Bernard et al. (1992) falhou na tentativa de cultivar micro-organismos de diversos 

reservatórios com temperaturas in situ maior que 82°C, o que corresponde a uma temperatura 

acima do limite para a biodegradação em campo. Gracia et al. (1996) fez uma observação 

similar, isolando bactérias de 36 reservatórios de alta temperatura localizados em diversas 

partes do mundo. Nenhuma das culturas sobreviveu a uma temperatura acima de 81°C. Neste 

trabalho, Gracia ainda fez uma plotagem dos resultados experimentais de 115 culturas 

reportadas na literatura segundo a temperatura de reservatório e salinidade, e a cultura desses 

micro-organismos não sobreviveu em temperaturas acima de 85°C. Resultado esperado, já 

que bactérias simultaneamente tolerantes à alta temperatura e salinidade não estão presentes 

no reservatório, muito menos em ambientes externos ao reservatório. Temos o dado na 

literatura que o organismo mais tolerante à temperatura e salinidade para outros ecossistemas 

excluindo o reservatório, é a espécie de bactéria halofílica chamada de Halothermothrix 

orenii, que pode sobreviver a uma temperatura de 70°C na presença de 40 a 200g de sal/l 

(CAYOL et al., 1994). O gráfico [2.1] a seguir demonstra a relação da atividade bacteriana 

(crescimento) pela temperatura, indicando segundo esta a divisão de sobrevivência e 

desenvolvimento para cada grupo de bactérias, demonstrando para cada grupo sua 

temperatura metabólica ideal. 
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Gráfico 2.1: Crescimento bacteriano das BRS x Temperatura 

 

Fonte: Madigan et al. (2004) 

 

Apesar dos resultados e estudos convergentes de diversos trabalhos e experiências de 

campo, temos presentes nestes dados que contrariam a teoria de atividade metabólica bacterial 

e temperatura (OLLIVIER & MAGOT,2005). Um exemplo disso são as bactérias 

hipertermófilas que são geralmente isoladas de águas de produção de campos petrolíferos do 

Mar do Norte e Alasca. Os dados plotados por Gracia et al. (1996) continham exceções ao 

limiar de temperatura de 85°C. Porém, tais organismos segundos os estudos, apesar da 

espécie, estes não sobreviviam em temperaturas acima de 85°C. Sua origem foi discutida, 

sugerindo uma origem externa, além de indagações sobre o porquê de tais espécies não 

sobreviverem a temperaturas superiores a 85°C, mesmo sendo bactérias tipo hipertermófilas. 

Larter et al. (2003) sugeriu que a cessão da atividade bacteriana em camadas 

profundas de subsuperfície pode ser devido à falha nos mecanismos de reparo celular ao invés 

da estabilidade biomolecular. Assim sendo, o crescimento e a sobrevivência de organismos 

hipertermófilos pertencentes ao reino Archae e a presença de bactérias em reservatórios de 

alta temperatura pode depender da habilidade destes de resintetizar seus componentes 

celulares termo-sensíveis, um processo de alto consumo energético (DANIEL & COWAN, 

2000; STETTER, 1999). Em reservatórios do Pré-Sal temos a processo de souring, mas nestes 

o processo dominante, senão o único, é o processo de TSR (Redução Termoquímica do 

Sulfato), e não o processo discutido no presente trabalho sobre atividade microbiana. As 

exceções que podem ocorrer como identificação de um tipo de bactéria em um ambiente que 
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supostamente tal espécie não deveria estar presente, é explicada similarmente a LARTER 

(1993), onde relata-se que tal espécie de bactéria no ambiente descrito possui uma 

estabilidade molecular ou reparo celular. 

Em reservatórios onde a atividade metabólica está limitada, e pode ser controlada 

pelo suprimento limitante de nutrientes e elétrons receptores, as altas taxas metabólicas 

requeridas para reparar os componentes celulares que são rapidamente degradados não é 

sustentável. Assim com essas considerações, mesmo formas de vida hipertermófilas cessam 

sua atividade metabólica a 80°C nos reservatórios de petróleo. O gráfico [2.2] a seguir ilustra 

a atividade metabólica bacteriana em função da temperatura e pressão do meio. À partir de 

dados de campos de produção, pode-se inferir regiões de crescimento ou sobrevivência das 

bactérias, além da classificação pela região do poço em injetor ou produtor. 

 

Gráfico 2.2 Tipo de poço e situação metabólica das BRS X (T, P) 
 

 
 

Fonte: Eden et al. (1993) 
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2.10 DISPONIBILIDADE DE NUTRIENTES E PROCESSOS METABÓLICOS 

 

Densidades populacionais bacteriais em águas de formação geralmente não são 

muito altas. Quando reportado a contagem feita por microscópios eletrônicos temos a 

indicação de uma população na faixa de umas poucas células até 104 bactérias por milímetro 

de material estudado (OLLIVIER & MAGOT,2005). Essas densidades populacionais 

microbiais baixas são coerentes e indicam que o ambiente ao qual as águas de formação estão 

presentes são limitadas nutricialmente, ou este desenvolvimento é limitado por condições 

físico-químicas in situ. Na maioria dos ambientes de superfície ou subsuperfície, o nitrogênio 

e fósforo são geralmente os principais limitadores nutricionais (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). Mesmo assim, nitrogênio é um improvável candidato limitante nos 

reservatórios de petróleo, já que íons de amônia são abundantemente liberados pelos minerais 

do reservatório, sendo assim a fonte primária de nitrogênio para a atividade bacteriana in situ 

(HEAD et al., 2003). Em campos de petróleo, nitrogênio se encontra disponível na forma de 

gás nitrogênio ou compostos aromáticos nitrogenados. Em contraste, dissolução mineral do 

fósforo em reservatórios pode ser o fator limitante para a atividade bacterial em subsuperfície 

(OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Os processos metabólicos que ocorrem em campos de petróleo dependem fortemente 

da disponibilidade dos receptores de elétrons. Considerando que as águas de formação 

geralmente contêm sulfato em diversas concentrações e carbonato, pode-se assumir que os 

principais processos metabólicos que ocorrem em campos de produção são: Redução de 

sulfato, metanogênese14, fermentação15 e acetogênese16 (OLLIVIER & MAGOT,2005). A 

corrente alimentar em ambiente anaeróbico pode ser dado de duas formas diferentes tanto 

pelo uso de compostos orgânicos por bactérias fermentadoras e redutoras de sulfato (SRB) 

oxidando matéria orgânica sob condições anaeróbicas, como pela metanogênese realizada 

através da redução do dióxido de carbono e sequestro do hidrogênio.  

                                                             

14 Etapa final do processo de degradação anaeróbica da matéria orgânica biodegradável em metano e dióxido de 

carbono, realizada pelas bactérias do reino Archae metanogênicas. 

15 É um processo anaeróbico de síntese de ATP (trifosfato de adenosina), sem o envolvimento da respiração 

celular, neste processo o aceptor de elétrons não é o oxigênio, e sim um composto orgânico. 

16 Processo ao qual as bactérias anaeróbicas produzem acetato a partir de moléculas fontes de energia (como o 

hidrogênio e dióxido de carbono). 
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Os principais potenciais doadores de elétrons para o processo de fermentação e 

redução de sulfato são as moléculas orgânicas, mais especificamente os ácidos orgânicos. 

Durante a maturação do querogênio, ácidos orgânicos e aminoácidos são acumulados 

(SHOCK, 1988). Os ácidos orgânicos podem ser encontrados em diversos reservatórios de 

óleo, em concentrações acima de 1,5g/L (BARTH, 1991; FISHER,1987). Acetato geralmente 

é o ácido mais encontrado em reservatório, mas podemos detectar a presença do formiato, 

propianato, butirato e benzoato. Foi observado ainda que a concentração total de ácidos 

orgânicos alifáticos é menor em águas associadas a óleos biodegradados do que em águas 

associadas a óleos não biodegradados (FISHER, 1987). Essa observação sugere que a 

atividade metabólica bacteriana em reservatórios depende simultaneamente da degradação de 

compostos oxidados e hidrocarbonetos. 

A presença de aminoácidos nas águas de produção de campos petrolíferos é muito 

pouco investigada, TAKAHATA et al. (2001) reportou a detecção de aminoácidos livres em 

pequenas concentrações (de 0,12mg à 0,46mg de Carbono/Litro) em quatro reservatórios de 

petróleo no Japão.  

Mesmo que os ácidos orgânicos e aminoácidos desempenhem um papel importante 

no sustento da vida bacteriana em reservatórios de petróleo, é mais lógico e evidente que as 

centenas de moléculas presentes no óleo cru sejam potencialmente a fonte mais importante e 

acessível de carbono e energia para esses ecossistemas (OLLIVIER & MAGOT,2005). A 

biodegradação de hidrocarbonetos é comumente observada em reservatórios, e diversas cepas 

de bactérias utilizam alcanos ou hidrocarbonetos aromáticos como fonte de carbono e energia 

sob condições anaeróbicas, sugerindo que as bactérias em campos de produção podem usar o 

óleo cru como fonte de energia (OLLIVIER & MAGOT,2005). Essa suposição lógica e 

esperada não é suportada por dados experimentais, deixando assim o processo de 

biodegradação do óleo cru na obscuridade (LARTER et al., 2003). 

 

2.11 REPRODUÇÃO BACTERIANA 

 

Com o objetivo de complementar o conteúdo teórico acerca da reprodução bacteriana 

e compreender o comportamento desta, é de fundamental importância elucidarmos a teoria 

sobre o crescimento bacteriano. O crescimento microbiano é descrito em quatro etapas 

(VIEIRA & FERNANDES, 2012), sendo elas:  
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i. Fase lag (fase de adaptação): As células bacterianas encontram-se em estado de latência, 

adaptando-se assim ao meio exposto; 

ii. Fase log (fase exponencial): Início da divisão celular e crescimento das bactérias, com 

intensa reprodução celular (comportamento exponencial), atingindo com o tempo, o limite 

metabólico; 

iii.  Fase estacionária: Estabilização da população bacteriana, decrescimento do metabolismo 

das células bacteriais. Comportamento observado em ambientes com pouco aporte 

disponível de nutrientes; 

iv. Fase de declínio: Período de morte celular da comunidade bacteriana. Fase característica 

de ambientes sem presença de nutrientes. 

 

O gráfico [2.3] a seguir resumo o exposto acerca das fases da reprodução bacteriana, 

e a partir da análise desta, pode-se deduzir curvas de crescimento populacional bacteriano 

com o tempo.  

 

Gráfico 2.3 Etapas do ciclo de vida bacteriano 

 

Fonte: Vieira & Fernandes (2012) 

 

Um dos mais notáveis impactos negativos para a produção de petróleo é a rapidez da 

estabilização de efeitos pós injeção de biocidas. Após a detecção da produção de H2S, se esta 

se encontra em nível e tempo relevante, com evidências de comprovação da probabilidade de 

souring, é geralmente adotado para um efeito de controle a injeção de biocidas, mas na 

maioria dos casos, tal injeção de biocidas apenas mata parte das bactérias, inativando muitas 
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delas, onde algumas podem a vir gerar certa resistência ao produto gerado. Com a população 

bacteriana sobrevivente a tal aplicação, devido ao caráter reprodutivo ser exponencial, tal 

característica de adaptabilidade e resistência a aplicação de biocidas é rapidamente passada 

para as próximas gerações de células bacterianas, dificultando assim o tratamento e 

remediação do efeito de acidulação. 

Um dos efeitos positivos é a possibilidade de estimulação por ação bacteriana, onde 

bactérias exógenas aos reservatórios podem vir a ser injetadas, ou produtos destas para o 

direcionamento do crescimento de uma certa população bacteriana específica. Novamente 

devido ao caráter reprodutivo (fase Log), os efeitos de tal medida de estimulação do poço 

geram resultados rápidos em comparação com outros métodos de recuperação. Além do 

exposto, tal ação apresenta baixos riscos de poluição ao meio ambiente, reduzindo ao máximo 

possíveis impactos do ambiente ao redor do reservatório em produção. 

 

2.12 FILOGENÉTICA E TAXONOMIA 

 

As BRS constituem um grupo vasto de organismos anaeróbicos procariontes, 

compartilhando a capacidade de realizar a respiração anaeróbica utilizando o sulfato como um 

terminal recebedor de elétrons, e compostos orgânicos ou hidrogênio como elétrons doadores 

(OLLIVIER & MAGOT,2005). Temos a seguinte reação esquemática do processo de redução 

segundo Thaur & Badziong. (1980): 

 

O processo descrito pela reação acima é a redução do sulfato. As bactérias BRS são 

muito difundidas na natureza, e têm sido encontradas em praticamente todo ambiente 

anaeróbico que se tenha investigado. Elas desempenham um papel importante no ciclo global 

do enxofre, e nos sedimentos marinhos elas são responsáveis por até 50% do processo de 

mineralização do carbono (OLLIVIER & MAGOT,2005). As BRS são micro-organismos 

fisiologicamente versáteis e tipicamente oxidam ácidos orgânicos ou álcoois para acetato ou 

CO2. Fontes energéticas comumente usadas incluem o lactato, etanol, acetato, propionato e 

ácidos graxos, porém, mais de 100 compostos tem se mostrado serem oxidados pelas 

bactérias BRS (HANSEN, 1993), demonstrando a notável diversidade catabólica dessas 
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bactérias.  Estirpes autotróficas usam o CO2 fonte de carbono e H2 como elétron receptor e 

fonte de energia (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Outros compostos sulfurados como o sulfito, tiossulfato e enxofre são 

frequentemente usados como receptores de elétrons além do sulfato. Apesar de serem 

consideradas anaeróbicas estritas, alguns estudos demonstram que determinadas espécies de 

bactérias redutoras de sulfato são capazes de tolerar altas concentrações de oxigênio, e podem 

ainda utilizá-lo como aceptor final de elétrons (BEM-DOV, KUSHMARO & BRENNER, 

2009). Atualmente aproximadamente 40 gêneros de BRS pertencendo a pelo menos quatro 

principais linhagens de bactérias têm sido descritas (OLLIVIER & MAGOT,2005) conforme 

a seguir: 

 

i. Proteobacteria 

ii. Bactérias gram-positivas 

iii. Thermodesulfobacterium (Gênero termofílico gram-negativa) 

iv. Thermodesufovibrio e Thermodesufobium (BIRKELAND,2005) (Gênero termofílico 

gram-negativa) 

 

As bactérias BRS têm sido extensivamente estudadas devido a sua importância 

ecológica, metabolismo anaeróbico, atividade corrosiva e produção do gás tóxico H2S. Elas 

constituem um grupo morfologicamente diverso, com morfologias diversas podendo ou não 

possuir a capacidade de esporular e motilidade (CAMPBELL & POSTGATE, 1965; 

ZAMORA & MALAVER, 2012). Tais micro-organismos também são fisiologicamente 

complexos, e devido a essa diversidade estes foram classificados em 2 subgrupos, baseado nas 

características fisiológicas como oxidação de compostos orgânicos, temperatura ótima de 

crescimento e constituição da parede celular (MUYSER & STAMS, 2008; MADIGAN et al., 

2010) conforme abaixo: 

 

i. BRS mesófilas, Gram-negativas que promovem a degradação incompleta de compostos 

orgânicos até o acetato. Exemplo: Desulfovibrio spp. 

ii. BRS termofílicas, Gram-positivas que promovem a degradação completa de compostos 

orgânicos até o dióxido de carbono. Exemplo: Desulfotomaculum spp. 
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No Brasil, os estudos sobre a microbiologia do petróleo e seus efeitos ainda são 

poucos explorados. A literatura mostra que entre as bactérias isoladas de campos de produção 

localizados no Brasil estão os gêneros Curtobacterium sp., Brevundimonas sp., Brachymonas 

sp., Streptomyces sp., Bacillus sp., Pseudomonas sp., entre outros (JURELEVICIUS et al., 

2013; SILVA et al., 2013).  

Um filo abundante entre as bactérias comumente isoladas no Brasil é o Firmicutes, 

que compreende as classes Bacilli e Clostridia. Dentre as bactérias isoladas algumas podem 

trazer graves consequências para a indústria do petróleo, como a Marinobacter sp., Colwellia 

sp., e Pseudomonas sp. Essas auxiliam no processo de corrosão por produzirem sulfeto de 

hidrogênio, grandes quantidades de polissacarídeos extracelulares (formadores de biofilmes) e 

causarem a deterioração do óleo cru (BEECH & GAYLARD, 1999; KORENBLUM et al., 

2010; VASCONCELOS et al., 2011; JURELEVIVIUS et al., 2013; SILVA et al., 2013). 
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3. QUESTÕES DO MERCADO PROFISSIONAL E A TECNOLOGIA DE 

RECUPERAÇÃO AVANÇADA POR AÇÃO MICROBIAL (MEOR) 

 

O presente capítulo tem por objetivo compilar as principais dificuldades e superações 

que os profissionais da área de produção e perfuração de poços enfrentam com a produção 

ácida do reservatório, bem como citar e justificar por meio de referências, dados e casos de 

aplicação que o método de recuperação por ação microbial é um processo de recuperação de 

óleo residual bastante vantajoso, econômico e limpo. Ambos os temas citados são 

amplamente debatidos em ambientes e bibliografias interna de empresas, como também em 

referências externas abertas.  

 

3.1 EFICÁCIA DA APLICAÇÃO DE BIOCIDAS 

 

Durante a produção de petróleo, se o biocida é um forte agente oxidante como o 

cloro, este é adicionado na água de injeção continuamente. Caso contrário, sendo assim um 

agente não-oxidante (mais utilizado na indústria petrolífera), estes são adicionados 

intermitentemente (AUGUSTINOVIC et al., 2012) como no gráfico [3.1] a seguir: 

 

Gráfico 3.1 Resultado esperado da aplicação de biocida 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 
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A eficácia da aplicação dos biocidas é bastante discutida, pois na maioria dos casos a 

aplicação química não fornece resultado ou produz efeitos abaixo do estimado. Segundo 

Augustinovic et al. (2012), a cada aplicação de biocida uma parte da população bacteriana é 

morta, mas as bactérias sobreviventes se recuperam entre os períodos de aplicação do produto. 

Assim, temos a visualização de um cenário de souring e uma estratégia proposta de controle 

pela ação de biocidas, que no final não produz os resultados esperados pelo não controle da 

comunidade bacteriana. 

Além do exposto, recentes estudos demonstraram que biocidas podem não ser tão 

efetivos no controle da população microbiana como se pensava. Estes podem apenas danificar 

ou inibir, mas não "matar" como de fato se almeja as bactérias em questão (CAMPBELL et 

al., 2011). Uma análise mais genérica dos resultados da aplicação de biocidas revela 

resultados instáveis e casuais. 

 

3.2 MAGNITUDE DA CORROSÃO MICROBOLÓGICA (MIC) 

 

Apesar dos tratamentos com biocidas serem efetivos no combate ao MIC, no setor de 

exploração e produção de óleo bruto ainda existem relatórios de danos em equipamentos. 

Com as investigações desses incidentes temos a revelação que o resultado pela aplicação de 

biocidas muitas vezes é pontual, subjetiva e instáveis (MAXWELL & CAMPBELL, 2006). 

Até recentemente, diferente de outros processos de corrosão, não tínhamos ferramentas para 

prever e quantificar o risco de corrosão causada pela ação de micróbios, tornando assim o 

controle do processo frágil, devido a poucos dados e experiências de campo 

(AUGUSTINOVIC et al., 2012). 

A conjuntura de métodos de teste baseados em genomas de micro-organismos e a 

ineficiência dos biocidas, levaram a uma nova forma de tratar o processo de MIC em 

ambientes de produção, inaugurando nos últimos anos os métodos de análise molecular 

microbial (MMMs - Molecular Microbiological Methods), representando uma mudança 

fundamental na análise dos efeitos microbiais (ECKERT & SKOVHUS, 2011). Podemos 

então citar os seguintes métodos de análise molecular microbial: hibridização in situ por 
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fluorescência (FISH)17, reação em cadeia qualitativa da polimerase ou PSR em tempo real 

(qPSR)18, e uma marcação fluorescente microbial, onde geralmente é usado o composto 

chamado de DAPI19(4,6-diamidino-2-fenilindol). Tais métodos permitem aos cientistas 

compreenderem melhor a identidade, quantidade e comportamento das bactérias envolvidas 

no processo de acidulação e corrosão biogênica (AUGUSTINOVIC et al., 2012). 

Para entendermos a significância desses novos métodos é importante relatar como 

era o processamento e estudo das culturas microbiais nos laboratórios antes da introdução dos 

modernos métodos de análises moleculares. Os métodos de análises microbiais tradicionais 

usados para a enumeração e identificação de micro-organismos baseavam-se na diluição em 

série20 e cultivo dos micróbios em ambiente nutricional por relativos longos períodos, 

usualmente por até trinta dias. Mesmo após esse longo período de tempo, menos de 10% dos 

micróbios viáveis podem ser efetivamente cultivados, justificando assim a incompatibilidade 

dos resultados das culturas realizadas em laboratório com os dados de campo. Tal 

desconformidade acaba por gerar inúmeras dúvidas no mercado de trabalho, dificultando o 

estudo mais aprofundado da ação das bactérias no setor petrolífero (AUGUSTINOVIC et al., 

2012). 

Em contraste com os métodos tradicionais, os resultados apresentados pelas técnicas 

FISH, qPCR e marcação fluorescente revelam quase que completamente as identidades e 

distribuição das bactérias de interesse no sistema de produção de petróleo. Esses novos 

métodos utilizam uma combinação de microscopia, análise de material genético celular e 

reações enzimáticas para fornecer uma completa enumeração dos micróbios presentes em uma 

determinada amostra (AUGUSTINOVIC et al., 2012). Além do exposto, esses métodos em 

                                                             

17 Técnica que usa marcadores de fluorescência em partes de cromossomos com um alto grau de 

complementariedade. Essa técnica é usada para detectar duplicações, imperfeições e/ou deleções em um dado 

cromossomo. 

18 Técnica citogenética que consiste na amplificação de uma região específica de DNA, ampliando o número de 

cópias deste. O qPSR é uma variação da técnica PSR ao qual temos a ampliação e detecção simultânea de uma 

parte de DNA. 

19 É um composto químico usado para marcação fluorescente no DNA da bactéria.  

20 Método para se fazer a contagem de bactérias. Espalha-se as bactérias em uma área extensa para que cada 

célula produza uma colônia, para isto é necessário diluir a população de bactérias inúmeras vezes. Alternativa 

viável em frente a contagem das bactérias no microscópio. 
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contraste com os estudos e abordagens tradicionais fornecem resultados em dias ao invés de 

semanas ou meses, permitindo aos cientistas um entendimento melhor e mais completo da 

química da atividade microbial, principalmente no processo de corrosão por ação 

microbiológica (MIC) (AUGUSTINOVIC et al., 2012).  Podemos visualizar o exposto no 

gráfico [3.2] a seguir: 

 

Gráfico 3.2 Métodos de análises moleculares microbiais 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 
 

Devido ao emprego dos novos métodos de análise molecular (MMMs) os cientistas 

puderam descobrir uma nova gama de bactérias que são responsáveis pela acidulação de 

reservatórios, por vezes confirmando suspeitas de estudo, além disso, observou-se que outras 

bactérias, salvo as BRS, são também responsáveis pelo MIC (AUGUSTINOVIC et al., 2012). 

Podemos citar a atuação das APB21, bactérias essas que sob determinadas condições 

produzem ácidos orgânicos, causando a diminuição do pH do meio criando condições 

favoráveis para corrosões de superfícies metálicas (ADAMS, 2010). 

                                                             

21 Bactérias produtoras de ácido (acid-producing bactéria). São micróbios que produzem ácidos orgânicos sob 

certas condições. 



58 

 

 

As figuras [3.1] e [3.2] ilustram respectivamente de forma resumida o método de 

análise molecular por FISH e qPSR citados anteriormente. 

 

Figura 3.1 Principais etapas da técnica FISH 

 

Fonte: Guerra (2004) 

 

Figura 3.2 Ciclo do processo qPSR 

 

Fonte: Bruces et al. (2011) 
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A técnica qPSR conforme mencionada, além da ampliação de uma parte específica 

do DNA microbial, esta pode ainda a partir de uma população fazer uma contagem de 

determinada espécie de bactéria conforme gráfico [3.3] a seguir: 

 

Gráfico 3.3 Contagem de espécie de bactéria por amostra de uma análise qPSR 

 

Fonte: Larsen (2015) 

 

3.3 POTENCIAL DE ACIDULAÇÃO DE UM CAMPO DE PRODUÇÃO 

 

O potencial de acidulação de um campo de produção é uma análise por varredura de 

uma área de interesse do reservatório, para detecção da magnitude da concentração microbial 

em determinadas regiões do reservatório a ser perfurado. Tal estudo não é frequente no setor 

de exploração e produção de petróleo, pois não temos em grande maioria dos casos uma 

segurança dos resultados obtidos com essa análise. Conforme especificado em capítulos 

anteriores deste trabalho, é preciso manter condições específicas para a tratamento das 

amostras coletadas até os laboratórios de análise. Em plataformas offshore não contamos com 

espaço laboratorial, equipamentos modernizados, tempo de workoff e condições para a 

armazenagem das amostras bacteriais coletadas dos reservatórios, produzindo assim 

resultados não confiáveis aliado ao alto risco de contaminação (OLLIVIER & 

MAGOT,2005).  

Além das dificuldades técnicas e operacionais, o tema da microbiologia em campos 

de produção ainda é muito recente, assim sendo, ainda não temos uma adequada gama de 
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fonte de dados e referências de apoio. Logo, os operadores de produção optam por não 

realizar tal estudo, já que esse não compensará o investimento e tempo investidos (OLLIVIER 

& MAGOT,2005). Tal estudo se torna importante na medida que mostra a quantificação da 

população microbial em determinado reservatório, determinando assim a necessidade para 

futuras estratégias de mitigação de souring.  A figura [3.3] abaixo ilustra um caso de previsão 

do potencial de acidulação microbial de uma área de 3,5 mi [5,6km] por 7,5 mi [12,1km] em 

Osage County, Oklahoma nos Estados Unidos. 

 

Figura 3.3 Estudo microbial de um reservatório 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 
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3.4 AÇÕES DO SETOR PROFISSIONAL  

 

Souring de reservatório ou acidulação de reservatório é um exemplo de um processo 

originado a nível microbiológico, que exerce um efeito significativo no reservatório e nos 

fluidos produzidos durante a vida econômica de um campo de produção. Os impactos 

econômicos acarretados pelo souring de reservatório podem ser bastante significantes caso 

não mitigados, por isso indústrias do setor utilizam algumas tecnologias e práticas destinadas 

à prevenção do processo de inicialização da acidulação de reservatório, aos quais tem 

demonstrado relativo sucesso nas operações. Segundo Al-Rasheedi. (1999), temos um custo 

adicional estimado para adequar os equipamentos de exploração e produção de petróleo para 

trabalharem em atmosfera de serviço ácido de 2% do custo total do projeto de exploração. 

Mesmo considerando tal estimativa bastante otimista, o custo adicional para tal adaptação 

dependendo do projeto tende a ser bastante significativo. 

Segundo a normas padrão NACE International Standards MR0175 e ISO-15156, 

temos a orientação de usar metalurgias adequadas para o trabalho em atmosferas ácidas, 

principalmente sob a ação do íon sulfureto (S-2), que ocasiona a fissura por estresse. A partir 

da pesquisa de doze reservatórios (KHATIB & SALANITRO, 1997), concluíram que todos os 

casos com injeção de água contendo sulfato resultaram no souring de reservatório específico 

para cada reservatório. Portanto, a partir de diversos estudos acerca da relação do método de 

recuperação e do processo de acidulação, destacando-se a pesquisa e resultados obtidos por 

Khatib & Salanitro, temos a recomendação de utilizar em todos os projetos em que se faça 

injeção de água contendo sulfato, equipamentos de resistência a ambiente ácido. 

Algumas das práticas mais comuns do tratamento dos sintomas do souring realizadas 

pelas indústrias do setor são: o fechamento do poço, redução do diâmetro de abertura do 

choke de produção e tratamento do gás de produção (“adoçamento” do gás acidulado 

produzido). Atualmente, mais precisamente a partir dos anos 1990, as tentativas de prevenção 

do souring têm se baseado principalmente no tratamento da água injetada com agentes 

biocidas. Mais recentemente, as indústrias do setor têm aplicado em suas tecnologias de 

prevenção, identificação, monitoramento e estratégia de tratamento, princípios de ecologia e 

genética microbial, com aparente sucesso (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Uma característica importante do fenômeno de acidulação regularmente encontrada e 

debatida no mercado de trabalho é a observação do incremento da concentração do gás H2S, 
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diferente para cada reservatório em um mesmo intervalo de tempo (AL-RASHEEDI et al., 

1999). Muito tem se discutido sobre esse ponto, e a resposta ou pelo menos a indicação mais 

plausível, é a peculiaridade da flora bacterial, específica para cada reservatório. Assim, se a 

intenção for diminuir a concentração de H2S num dado campo de produção, o procedimento 

mais rápido e com resultados mais precisos que vem sendo adotado pelas indústrias do ramo é 

a restrição do choke de produção do poço produtor com a mais alta e persistente concentração 

de H2S, adequando neste um sistema de injeção de sequestrante de H2S. Em último caso, o 

poço produtor em questão é fechado, para que assim o óleo de produção blend dos poços 

desse campo atendam aos requisitos mínimos de concentração de H2S, tanto para integridade 

de equipamentos, quanto para condições seguras de trabalho, gerando assim impactos 

econômicos na produção. 

Além dos custos de operação e estrutura acima discutidos, temos os seguintes fatores 

que incidem no impacto econômico total de produção de um campo de produção acidulado:  

 

i. Instalações adequadas para o trabalho de produção com risco elevado de exposição ao gás 

H2S; 

ii. Novos equipamentos e tecnologias no cenário de acidulação do campo. (Ex: plantas de 

amina para tratamento do gás ácido de produção, unidades de nano-filtração de água de 

injeção e etc.); 

iii. Depósitos de sulfeto de ferro que reduzem a desempenho dos separadores de produção; 

iv.  Sólidos de sulfeto de ferro que interferem na limpeza da água de produção (necessários 

novos e rotineiros planos de limpezas de equipamentos); 

v. Acumulação de sólidos a base de sulfeto; 

vi. Implementação do uso produtos químicos para o tratamento do gás H2S (custo com a 

compra, transporte e estocagem na UEP); 

vii. Uso de biocidas no tratamento da água de injeção. 

 

As figuras [3.4], [3.5] e [3.6] ilustram alguns dos casos mencionados acerca dos 

impactos econômicos que a produção ácida de um campo de produção pode vir a produzir, 

gerando assim a necessidade do mercado profissional em criar ações para a detecção, predição 

e controle do processo de acidulação biogênica. A figura [3.4] ilustra a deposição de sulfetos 

em dutos de produção, que ao longo do tempo, diminuem o diâmetro útil de escoamento, 
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reduzindo a vazão de produção. Similarmente ao processo demonstrado pela figura [3.4], a 

figura [3.5] expõe a dificuldade de escoamento de fluido na entrada do separador pelo 

acúmulo de sulfeto de ferro. Não menos importante, a figura [3.6] demonstra o processo de 

corrosão pela ação bacteriana, um dos processos mais danosos para a produção de petróleo 

com a acidulação da produção. 

 

Figura 3.4 Depósitos de sulfeto e parafinas 

 

Fonte: Himipex Oil (2016) 

 

Figura 3.5 Sulfeto de ferro obstruindo a entrada de um separador 

 

Fonte: GasProcessing (2016)  
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Figura 3.6 Corrosão interna de tubulação pela ação de bactérias 

 

Fonte: Larsen (2015) 

3.4.1 SINTOMAS  

 

A acidulação de reservatório é caracterizada por um aumento da concentração do gás 

de produção H2S, principalmente no início da recuperação secundária de óleo por injeção de 

água. Dentre os mecanismos de formação do souring de reservatório com origem biótica, a 

redução do sulfato pelo metabolismo bacteriano é o processo mais dominante, principalmente 

em reservatórios com injeção de água (OLLIVIER & MAGOT,2005). Segundo especialistas, 

o aparecimento do gás H2S nos poços de produção é o último efeito numa cadeia de eventos 

que pode levar vários anos para acontecer.  

Durante a vida produtiva de um campo, mudanças na relação óleo/gás (GOR) e no 

WC22 (water cut; corte d’água) podem resultar em um aparente estado de souring. Tais 

mudanças agem como um parâmetro que indica um possível início da acidulação do 

reservatório (OLLIVIER & MAGOT,2005). Inicialmente cogita-se um estado aparente de 

souring pois, é preciso confirmar as suspeitas lidas pelos sintomas demonstrados pela 

produção do reservatório. Assim, a priori consideramos que nenhum gás H2S adicional é 

produzido, enquanto observamos a variação de cada taxa, principalmente a taxa GOR, já que 

a maior parte do gás H2S encontra-se particionada no gás de produção (OLLIVIER & 

MAGOT,2005).  

Logo, temos dois cenários que explicam a mudança das taxas GOR e WC, sendo 

uma delas a redistribuição do gás H2S entre as fases gás e líquido, o que não configura um 

cenário de acidulação. O outro cenário, é o de início do processo de acidulação, ao qual ocorre 

                                                             

22 Valor em porcentagem da razão entre a vazão de água produzida e vazão de líquido produzido de um poço. 
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variação nas duas taxas, sendo a maior variação na taxa de GOR, por um certo período de 

tempo (AUGUSTINOVIC et al., 2012). Alguns exemplos da situação descrita são os relatos 

da produção do gás sulfídrico no campo de Skjold, localizado no Mar do Norte, onde segundo 

relatórios, a concentração do gás H2S no gás de produção atingiu os 100ppmv (LARSEN, 

2002), e concentrações máximas relatadas de 40.000 ppmv no campo de Huntington Beach, 

localizado na Califórnia (KLATIB AND SALANITRO, 1997). Em campos maduros, é 

rotineiro a avaliação dos sintomas de acidulação de um campo de produção pela análise do 

teste de produção de seus poços, que são emitidos, analisados e simulados periodicamente, 

conforme normas estabelecidas pela ANP (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

 

3.4.2 DIAGNÓSTICOS 

 

Rotinas de monitoramento de poços com análises do teor de H2S no gás produzido 

são amplamente utilizados, para que assim tenhamos uma quantificação da concentração do 

gás H2S. Esse monitoramento em reservatórios “doces”23 é muito útil, pois qualquer mudança 

nesse teor medido implica, a depender da magnitude dessa alteração, uma ação preventiva ou 

corretiva, informando os coordenadores de produção o início do souring de reservatório no 

poço em questão. Além disso, o método de análise do teor de gás sulfídrico na fase gasosa é 

bem menos complexo e barato que outros métodos de análise utilizados pela indústria 

conforme citados abaixo (OLLIVIER & MAGOT,2005): 

 

i. determinação de H2S em gás natural por iodometria (fase gasosa); 

ii. sulfeto de hidrogênio e enxofre total em gás natural por potenciometria (fase gasosa); 

iii. sulfeto solúvel em água produzida por iodometria com arraste por nitrogênio (fase líquida); 

iv. sulfeto em águas por Potenciometria com registro de curva (fase líquida); 

v. gás sulfídrico e enxofre mercaptídico em petróleo – Método Potenciométrico (fase líquida). 

 

Os métodos citados acima têm a finalidade de detectar e quantificar a concentração 

do gás H2S na respectiva fase de produção (gás ou líquido), segundo premissas e base teóricas 

específicas para cada método.  

                                                             

23 Reservatório sem produção de gás H2S. 
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Porém, num campo de produção onde já temos poços com o processo de acidificação 

biológica, o monitoramento desse nível não nos fornece informação suficiente para julgar o 

progresso de souring. Este processo de monitoramento apenas nos alerta para o início do 

processo de souring, e caso este já esteja em processo, o monitoramento pela análise dos 

teores de H2S na fase gasosa nos indica o momento correto para implantação de uma ação de 

intervenção (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Segundo Larsen. (2000), podemos utilizar uma outra abordagem que seja menos 

suscetível à influência das mudanças das condições operacionais. Essa abordagem usa as 

concentrações medidas de H2S na fase gasosa, no óleo e água produzido, multiplicando pelas 

suas respectivas taxas de produção, obtendo assim no final, a massa total de H2S produzida no 

poço por dia. Adicionando a massa total de produção de H2S por dia de todos os poços de um 

campo, podemos ter uma visão geral do processo de souring em um campo de produção, 

melhorando assim o monitoramento dos efeitos dos tratamentos utilizados no controle da 

acidificação dos poços. 

 

3.4.3 PREDIÇÃO   

  

É de grande interesse econômico e comercial no cenário de produção e exploração de 

petróleo saber prever se um campo de produção em desenvolvimento é provável acidular, ou 

se mudanças que possam vir a ocorrer em sua produção inicie o seu potencial de acidulação. 

Tal etapa pode ainda ser feita em campos acidulados afim de predizer qualquer mudança na 

magnitude do estado de acidulação do poço em questão. Nesse contexto, o tempo, a extensão 

do souring, e conhecimento do poço são importantes fatores para a predição da acidulação 

biogênica e formulação das opções de controle de souring (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

Vários modelos matemáticos de previsão de souring microbiológicos foram 

publicados, principalmente em campos de produção maduros com injeção de água. Esses 

modelos diferem entre si em termos de conceitos aos quais são baseados. Um conceito 

bastante usado por diferentes modelos de predição é o modelo de zona de mistura, ao qual diz 

que a formação de H2S pelas bactérias redutoras de sulfato (BRS) ocorre somente nas zonas 

do reservatório onde acontece a mistura entre a água de injeção rica em sulfato mas pobre 

organicamente e a água de formação, rica em ácidos orgânicos mas pobre em sulfato 
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(LIGTHELM et al., 1991). Esse modelo em particular não considera o efeito da temperatura 

na atividade das bactérias redutoras de sulfato, e, portanto, na formação de H2S.  

Outro modelo que podemos citar é o modelo que estabelece zonas no reservatório 

nos quais apresentam temperaturas adequadas para o cultivo e sobrevivência das bactérias 

redutoras de sulfato do gênero termofílicas e mesofílicas (EDEN et al., 1993). Atualmente 

temos um modelo mais detalhado de geração de H2S pelas BRS descrito por Sunde (1993). 

Esse modelo assume que um biofilme contendo as bactérias BRS estão localizadas próximas 

aos poços injetores, onde o crescimento deste é limitado pela disponibilidade de nutrientes 

presentes na água de injeção. Durante o estágio inicial de crescimento, temos um crescimento 

exponencial da produção do gás H2S, chegando a um limite quando o aporte de nutrientes fica 

saturado. Todos os três métodos de predição de souring citados descrevem o processo de 

formação característicos do gás H2S segundo suposições de cada modelo e dados do campo de 

produção, com o objetivo de simular com mais eficácia o cenário de acidulação biogênica de 

um campo de exploração, planejando assim o mais adequado plano de ação (OLLIVIER & 

MAGOT,2005). 

 

3.4.4 CONTROLE 

  

Os métodos de controle e monitoramento da acidulação biogênica é realizado 

baseado em três tipos conforme citados abaixo (OLLIVIER & MAGOT,2005): 

 

i. Métodos feitos para se lidar com a produção de H2S após sua geração pelo reservatório 

(Métodos de mascaramento de sintomas de souring); 

ii. Métodos feitos para almejar a prevenção da formação de H2S (Métodos profiláticos); 

iii. Métodos feitos para reduzir a massa total produzida de H2S (Métodos de curas parciais). 

 

Cabe ressaltar que o próprio reservatório tem um mecanismo natural de defesa contra 

o processo de souring, apresentando assim uma barreira natural a esse processo (OLLIVIER 

& MAGOT,2005). Podemos citar as seguintes reações de controle natural do reservatório: 

 

i. FeCO3 + H2S  H2O + CO2 + FeS 

ii. Fe2O3 + 3H2O  3H2O + FeS2 + FeS 
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iii. Fe3O4 + 4H2O  4H2O + FeS2 + 2FeS 

 

3.4.4.1 MASCAREMENTO DE SINTOMAS 

 

Conforme dito anteriormente, o monitoramento da massa produzida de H2S no 

campo de produção, e em cada poço nos informa os poços que mais contribuem 

individualmente para o processo de acidulação, indicando assim candidatos a sofrerem ações 

para reversão. Nesse caso, em especial de mascaramento de sintomas, ou seja, atenuação sem 

tratamento de causa, as ações mais comuns realizadas pelas indústrias são: fechamento do 

poço e redução do choke de produção do poço (OLLIVIER & MAGOT,2005).  

O fechamento de poço pode ter um efeito significante no campo de petróleo com 

produção de H2S, de até 20% de redução da concentração do gás sulfídrico ao interromper a 

produção em poços com alto corte d’água (LARSEN et al., 2000). Efeitos significativos 

similares podem ser obtidos com medidas menos radicais, tais como o isolamento de áreas de 

reservatório com alta produção de H2S, seja por processos mecânicos (plugues) ou químicos 

(cimentação ou adição de outras substâncias químicas). 

 

3.4.4.2 CURAS PARCIAIS 

  

Neste tópico discute-se resumidamente o uso de biocidas, que vem sido usados no 

controle do souring de reservatório por ação bacterial com relativos graus de sucesso. O 

biofilme ativo ou zona de mistura (independente do modelo de geração de H2S aplicado no 

poço), se estiver perto dos poços de injeção, o tratamento de acidulação de reservatório por 

injeção do produto químico na água de injeção torna-se mais fácil. Logicamente, quanto 

maior a proporção do biofilme ativo no reservatório, maior a necessidade mássica de biofilme 

a ser injetado (OLLIVIER & MAGOT,2005). 

A quantidade de biocida requisitado para injeção irá aumentar a depender da 

população de bactérias BRS no biofilme e de sua magnitude (aporte bacterial). A aplicação de 

certos biocidas mostram resultados de redução de até 25% na vazão de produção do gás H2S 

(LARSEN et al., 2000). Para garantir a efetividade da operação, a injeção de biocida deve ser 

repetida a uma certa frequência que leve em conta a recrescimento ou a taxa de recolonização 

das bactérias redutoras de sulfato (OLLIVIER & MAGOT,2005). 
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Logo, curas parciais para o controle de acidificação biogênica podem ser alcançados 

pela seleção de produtos químicos que são adicionados na água de injeção, afim de excluir a 

fonte nutricional das bactérias BRS. Podemos citar nesse contexto, os seguintes produtos 

químicos comumente usados: Glutaraldeído, bisulfito de amônio e DBNPA (2,2-dibromo-3-

nitrilopropionamida). 

 

3.4.4.3 MÉTODOS PROFILÁTICOS  

 

São intervenções realizadas de modo a prevenir o aparecimento da acidulação de 

reservatório. Neste método, deve-se ter uma ótima compreensão da flora bacterial nativa do 

reservatório e sua formação típica, para que assim tenhamos uma estimativa do risco do 

souring biogênico (OLLIVIER & MAGOT,2005).  

Ao longo dos anos, por acumulação de experiências de campo, tipos de reservatório 

estudados e métodos de pesquisa empregados, levou-se a uma crescente evidência de que em 

reservatórios de petróleo apresentam uma microflora bacterial nativa, que possui alguns tipos 

de bactérias redutoras de sulfato, como as bactérias do gênero termofílicas e mesófilas 

(MCINERNEY et al., 1993; MAGOT et al., 2000). Vale ressaltar que, mesmo que em zonas 

produtoras sem flora bacterial de um reservatório, ainda é possível a produção de H2S por 

outras atividades de risco tal como: lamas de perfuração, injeção de água para recuperação, 

fluidos de fratura e conversões químicas (Tiosulfato e sulfito) e etc. (DOW, 1987). 

Um método profilático bastante usado no mercado de trabalho petrolífero é o 

tratamento de água injetada com nitrato. Essa tecnologia tem demonstrado ser efetiva nos 

reservatórios aplicados (SUNDE et al., 2004; LARSEN et al., 2002; JENNEMAN et al., 

1997). Diversos mecanismos foram propostos afim de explicar a inibição das bactérias BRS 

pela injeção de nitrato, tal como: competição por doadores de elétrons, aumento do potencial 

redox da reação de redução de sulfato, oxidação de H2S por redução do nitrato e produção de 

compostos nitrogenados incompletos como o NO2 ou N2O, que inibem o caminho da reação 

de redução do sulfato. 

O gráfico [3.4] a seguir ilustra um exemplo da aplicação do nitrato e seu resultado 

benéfico para a produção feita no campo de Gullfacks, localizado no Mar do Norte 

(AUGUSTINOVIC et al., 2012). 
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Gráfico 3.4 Atividade microbiana no campo de Gulfalks antes e após injeção de nitrato 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 

 

Mediante ao exposto, tal tecnologia profilática apresenta na grande maioria dos casos 

efeitos positivos na diminuição da produção do gás sulfídrico, conforme ilustrado no gráfico 

[3.5] seguir: 

 

Gráfico 3.5 Produção de H2S no campo de Gulfaks 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 

 

3.5 RECUPERAÇÃO AVANÇADA DE ÓLEO POR AÇÃO MICROBIAL (MEOR) 

 

Conforme amplamente discutido neste trabalho, o processo de acidulação biogênica 

de reservatório pode ocasionar efeitos negativos e positivos em um campo de produção. 
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Historicamente é notório e de fácil detecção os efeitos negativos de tal fenômeno, que por 

vezes negligencia seus possíveis efeitos benéficos. Muitos estudos, observações e análises 

avançadas direcionadas à genética da flora bacterial revelaram que em muitos poços em 

produção, a ação bacteriana possui efeitos benéficos na produção de petróleo, mesmo que de 

magnitude inferior aos efeitos negativos. 

A coletânea de estudos direcionadas aos possíveis efeitos benéficos que a ação 

bacteriana pode causar concentra-se no método MEOR (recuperação microbial avançada de 

petróleo). Neste tópico falaremos um pouco mais detalhado desse método de recuperação. 

 

3.5.1 CONTEXTO 

 

A produção de energia global atual de combustíveis fósseis é de cerca de 80-90% de 

óleo, e em comparação com gás temos a estimativa de 60%. Durante a produção de petróleo, a 

recuperação primária de óleo é responsável pelo resgate de aproximadamente 30-40% da 

produção, enquanto métodos adicionais de recuperação, como a injeção de água, contam por 

cerca de 15-25% do óleo “in place”. Assim, deixamos de produzir cerca de 35-55% da reserva 

estimada do campo. Esse óleo residual é o alvo de várias tecnologias de recuperação de 

petróleo, podendo contar por cerca de 2-4 trilhões de barris de petróleo (HALL et al., 2003).  

O petróleo é uma fonte essencial de energia que conduz ao processo de 

industrialização e contínuo crescimento da economia. O consumo de energia per capita é um 

bom indicador da estabilidade econômica e social de um país, e distúrbios no suprimento de 

petróleo tem demonstrado ocasionar graves consequências políticas e econômicas, tanto 

nacionais quanto internacionais (HALL et al., 2003). Em muitos países industrializados como 

os Estados Unidos, a produção nacional de petróleo está em declínio, e a probabilidade da 

descoberta de novas e promissoras reservas de óleo bruto é baixa. A atual demanda de energia 

é requisitada principalmente por importações estrangeiras, caso esta aconteça de forma 

descontrolada, teremos uma recessão de economias e um agravamento dos déficits 

comerciais. As atuais tecnologias de produção de óleo bruto recuperam aproximadamente 

apenas de 35-55% do óleo contido nos reservatórios. Um exemplo do fato descrito é a 

estimativa que mais de 300 bilhões de barris de óleo permanecem nos reservatórios dos 

Estados Unidos após as tecnologias convencionais alcançarem o limite de sua vida econômica 

(LUNDQUIST et al., 2001). O gráfico 3.6 a seguir demonstra o gap crescente entre a 
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produção global de petróleo e seu consumo, ressaltando a importância do investimento em 

novas tecnologias de recuperação de óleo residual. 

 

Gráfico 3.6 Produção e consumo global de petróleo 

 

Fonte: Glasspoint.com (2012) 

 

As atuais produções de óleo oriundas dos métodos avançados de recuperação nunca 

foram muito expressivas. Nos Estados Unidos os métodos de recuperações avançadas 

representam, apesar dos incentivos econômicos que foram usados para estimular o 

desenvolvimento e aplicações desses métodos, menos de 10% da produção total (HALL et al., 

2003). Nos últimos anos tem-se reduzido o número de descobertas de campos de petróleo 

expressivos economicamente, reforçando assim o percentual das reservas mundiais de óleo 

em campos maduros (SOLIMAN, 1999). Logo, cria-se a necessidade de desenvolvimento de 

métodos que diminuam a produção excessiva de água nas correntes produzidas, bem como o 

aumento da eficiência dos atuais métodos de recuperação e estudo da criação de novos, 

eficientes e inovadores métodos de recuperação de óleo.  

A classificação da recuperação de óleo em primária relaciona-se à reservatórios que 

são capazes de empregar o gradiente de geopressão natural do reservatório para a produção de 

óleo bruto, independente do mecanismo utilizado, como por exemplo: capa de gás, gás em 

solução, influxo de água, etc. Assim, as empresas do setor buscam em termos de 

competitividade econômica maximizarem o período de produção do poço por surgência, já 

que este processo é altamente rentável por não necessitar métodos que auxiliem a produção de 

óleo.  
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Em geral, o fator de recuperação primário médio global é de cerca de 10-15%, sendo 

a produção adicional a esse valor relacionado ao emprego de tecnologias subjacentes, 

denominadas de recuperação secundária e terciária. Com o exposto, percebemos que a grande 

maioria do óleo removido dos campos de produção relacionam-se à métodos de recuperação 

secundária ou terciária (MOTHÉ, 2006). O gráfico [3.7] a seguir ilustra o ciclo de vida 

produtivo de campo de produção. 

 

Gráfico 3.7 Etapas da vida produtiva de um campo de produção 

 

Fonte:  Sampaio (2004) 

 

Devido ao processo natural de queda de pressão do reservatório com a produção de 

petróleo, surge a necessidade do aumento, e por vezes da manutenção da pressão estática 

deste. Logo, processos energéticos artificiais complementares à recuperação primária são 

necessários, sendo assim denominados de métodos de recuperação secundária e terciária. Os 

métodos de recuperação secundária são processos mecânicos, tais como a injeção de fluidos 

no reservatório (injeção de água e gás) (MOTHÉ, 2006). 

O emprego dos métodos de recuperação secundária aprimora a taxa de recuperação 

de óleo para a faixa de 15% à 30%, restando 70% de resíduo de óleo no reservatório 

(CARRERO, 2007). Logo, torna-se habitual a aplicação de métodos de recuperação terciários 

em campos de produção com o objetivo de prolongar a vida produtiva deste. Tais métodos, 

conforme a vida produtiva de campos em produção, são utilizados e voltados para a 
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recuperação em campos maduros, onde a produção encontra-se em declínio, apresentando 

óleos com alta viscosidade e tensões artificiais.  

Neste cenário, diversos métodos de recuperação vêm sido estudados e empregados, 

tais como: a utilização de bactérias para metabolização e degradação de frações parafínicas 

pesadas do petróleo (LAZAR, 1999), injeção de polímeros (KERN, 1992) e surfactantes, 

efeitos térmicos, e métodos miscíveis como a injeção de solventes orgânicos (SANCHES, 

1991). 

Os métodos de recuperação secundária são classificados como métodos 

convencionais de recuperação, enquanto que os terciários passaram a ser classificados 

métodos de recuperação avançada (EOR)24. A EOR é caracterizada pela injeção de materiais 

estranhos ao reservatório (LAKE, 1989), e pode ser dividida em dois grandes grupos: 

recuperação térmica e recuperação não-térmica (DURAYA, 2007). A figura [3.8] a seguir 

esquematiza os diversos métodos avançados de recuperação de óleo utilizados pelas indústrias 

do setor: 

 

Gráfico 3.8 Classificação dos métodos de recuperação avançada de petróleo 

 

Fonte: Lakatos (2008) 

                                                             

24 Enhanced oil recovery – Recuperação avançada de óleo. 
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3.5.2 DESCRIÇÃO, CLASSIFICAÇÃO E MECANISMOS DA TECNOLOGIA 

 

A recuperação microbiológica avançada de petróleo (MEOR) pauteia-se na 

diversidade metabólica dos microrganismos, que isolados ou em conjunto, sintetizam 

produtos químicos como: surfactantes, polímeros, ácidos e gases, que atuam forçando o 

deslocamento de óleo, aprimorando assim sua taxa de recuperação (GRULA, 1986).  

O método MEOR é uma tecnologia de recuperação terciária que emprega bactérias 

e/ou seus produtos metabólicos na recuperação de óleo residual (BANAT, 1994). A técnica 

consiste na injeção de microrganismos e/ou nutrientes ao poço, incubando-os por um 

determinado período (LEE et al., 1990).  

O objetivo dos métodos microbiais de recuperação avançada é a redução do óleo 

residual no reservatório porém, podendo variar caso a caso a estratégia de recuperação. 

Mesmo assim, duas estratégias principais são normalmente usadas na implementação da 

MEOR. A primeira refere-se a injeção de bactérias com nutrientes, normalmente conhecida 

como método tradicional de aplicação da MEOR, já a segunda envolve a manipulação do 

metabolismo bacteriano presente no reservatório, injetando nutrientes para benefício de 

determinado grupo de bactérias. A classificação da aplicação do método MEOR pode ser dada 

de três formas: estimulação cíclica de poço, recuperação microbial por injeção de água e 

recuperação por seleção de tamponamento (LAZAR,2007, ZHANG &ZENG, 2010). 

Na estimulação cíclica de poço, microrganismos e nutrientes são injetados nos poços 

de produção. Em seguida, os poços são fechados por um dado período de tempo que permita o 

crescimento das bactérias e consolidação da produção de seus metabólitos. Tempo este, que 

pode durar dias ou semanas, finalmente, a fase de produção de óleo se inicia, estendendo-se 

por um período de semanas ou meses. No processo de estimulação microbial cíclico, quando a 

produção de óleo declina, outra fase de injeção de bactérias e nutrientes se inicia, repetindo 

assim os procedimentos anteriores (BRYANT & LOCKHART, 2002).  

A segunda classificação da aplicação da tecnologia MEOR é sua utilização na água 

de injeção. Nesta aplicação, o crescimento bacteriano é usualmente estimulado pela adição de 

nutrientes na água de injeção, com o objetivo de promover a proliferação de microrganismos 

nativos do reservatório. Caso o reservatório em questão não possua a atividade bacterial para 

a tecnologia, microrganismos podem ser injetados na formação junto com os nutrientes na 

água de injeção. Em alguns casos, a injeção acompanhada ou não de microrganismos é 
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cessada, e o poço em questão é fechado para estabilizar a crescimento bacteriano e sua 

produção de metabólitos (YOUSSEF et al., 2009).   

O plugueamento microbial seletivo engloba processos bacteriais de direcionamento 

de água em zonas de baixa permeabilidade. Neste tratamento, nutrientes preferencialmente 

fluem nas regiões de alta permeabilidade, estimulando nestas a produção de biomassas e 

polímeros, que com o tempo acabam tampando esta região. Com o plugueamento da zona de 

alta permeabilidade, o fluxo de água para recuperação de óleo escoa em zonas de baixa 

permeabilidade que antes não escoava. Assim, tal tecnologia aumenta a taxa de recuperação 

de óleo pelo incremento da área de varrido (RAIDERS et al., 1985). Podemos visualizar o 

exposto na figura [3.7]. 

Segundo JANSHEKAR (1985) os principais mecanismos envolvidos no processo da 

tecnologia MEOR são: redução de viscosidade, dissolução de rocha e redução de 

permeabilidade e etc. Os mecanismos do método MEOR são os mesmos da recuperação 

química, sendo a diferença nos produtos requeridos que neste processo são os produtos 

metabólicos das bactérias ao invés de químicos. A tabela [3.1] ilustra a maioria dos 

mecanismos envolvidos na recuperação microbial avançada. 

 

Figura 3.7 Utilização do método MEOR para o plugue seletivo 

 

Fonte: Augustinovic et al. (2012) 
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Tabela 3.1 Mecanismos da tecnologia MEOR 

 

 
 

Fonte: Ollivier & Magot (2005) 

 

 

3.5.3 PRÓS E CONTRAS  

 

O processo de injeção microbial possui diversas e únicas vantagens que podem 

resultar no desenvolvimento de tecnologias economicamente atrativas na recuperação terciária 

de óleo bruto. No gráfico [3.9] a seguir podemos analisar o custo empregado na recuperação 

de cada barril de óleo por métodos de recuperação, chegando à conclusão que o método de 

recuperação por microbiologia (Tecnologia Titan) é o método mais rentável.  

O processo Titan é um método microbial de recuperação dentre uma gama de 

métodos que podem ser empregados, realizado pela empresa americana Titan Oil Recovery 

Inc., sediada na Califórnia. Esse processo consiste na procura e identificação dos micro-
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organismos nativos dos campos de produção, em seguida injetando um grupo especial de 

nutrientes que são especificamente formulados para o campo que será tratado. O processo faz 

com que os micróbios se reproduzam rapidamente e aumentem seu metabolismo, 

amplificando assim o processo natural do ciclo de vida desses micro-organismos. Com a 

rapidez do ciclo de vida das bactérias ocorre uma mudança na parede celular destas, fazendo 

com que esses organismos passem de hidrofílicos à hidrofóbicos.  

Com a iniciação desse processo os micróbios se movem em direção ao óleo, agindo 

na interface de contato entre o óleo-água e óleo-rocha. Assim, o processo permite que o óleo 

anteriormente trapeado se decomponha em micro-gotículas de óleo, fluindo mais livremente, 

já que a viscosidade aparente e a mobilidade do óleo é aprimorada no interior da formação da 

rocha reservatório. Este é o mecanismo primário de liberação de óleo. Um benefício 

secundário em potencial é a criação de uma emulsão temporária (óleo, água e bactérias) 

através da agitação dos fluidos à medida que estes fluem através de canais de alta velocidade 

no reservatório poroso. Os fluidos levemente emulsionados formam um sistema de fluido que 

força o fluido para a entrar em novos canais de fluxo, deslocando assim mais óleo do 

reservatório. A figura [3.8] a seguir ilustra o processo de recuperação microbial avançado 

empregado pela empresa Titan Oil Recovery Inc. 

Muito tem se especulado se o processo Titan aceleraria o processo de souring em 

poços “doces”25 ou agravaria a processo de acidulação de poços de produção, mas segundo a 

própria empresa esse fato é improvável, já que os nutrientes injetados são específicos a 

determinadas bactérias do campo diferente das bactérias redutoras de sulfato. Com isso, 

determinadas bactérias alvo da tecnologia se desenvolvem, alterando o meio de forma a sua 

melhor adaptação, reduzindo assim a população de outras bactérias não beneficiadas, 

diminuindo no final o potencial de produção de H2S de um campo de produção. 

O gráfico [3.10] demonstra de forma comparativa aos demais métodos de 

recuperação avançada, o potencial inovador e barato do emprego de bactérias nas tecnologias 

de recuperação de óleo bruto de um campo de produção. 

Temos as seguintes vantagens do emprego das bactérias no processo de recuperação 

de óleo: 

 

                                                             

25 Poços que não iniciaram o processo de acidulação biogênica (produção de H2S por via bacterial). 



79 

 

 

i. Processo autossustentável (sem necessidade de energia); 

ii. Processo que não depende do preço do barril de petróleo; 

iii. Resultados rápidos devido a seu caráter reprodutivo e atividade metabólica; 

iv. Não agride ao ambiente já que as bactérias são organismos naturais presentes nos campos 

de produção; 

v. Logística simples em comparação com outros métodos de recuperação; 

vi. Pode ser direcionado em regiões do reservatório de um campo de produção; 

vii. Processo barato (com custo de 3 a 10 dólares por barril produzido) e com alto custo 

benefício em relação aos demais métodos de recuperação avançados. 

 

Gráfico 3.9 Custo de recuperação por barril de óleo 

 

Fonte: Agência Internacional de Energia (2010) 
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Figura 3.8 O processo de Titan de recuperação por ação microbial 

 

Fonte: Titan Oil Recovery (2016) 

 

Gráfico 3.10 Custo de incremento no barril recuperado de óleo 

 

Fonte: Simandoux et al. (1990) 

 

Diante de vantagens tão atrativas devemos citar o porquê desse método de 

recuperação não ser amplamente utilizado pelas indústrias de exploração e produção de 

petróleo. Desempenhos tecnológicos inconsistentes (HITZMAN, 1983; LAZAR, 1991), falta 

de conhecimento e compreensão dos métodos de recuperação de óleo, e uma falta de medidas 
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quantitativas de análise de desempenho microbial (taxas de reação, estequiometria e 

concentração de produtos químicos requeridos), tornando complicado extrapolar resultados do 

uso de ações microbiais de um campo para outro (OLLIVIER; MAGOT,2005). 

Temos os seguintes fatores desfavoráveis ao uso de microrganismos em campos de 

produção: 

 

i. Alta salinidade; 

ii. Alta temperatura; 

iii.  Altas pressões de reservatórios; 

iv.  pH; 

v.  Geometria de poros dos reservatórios de produção. 

 

Apesar dessas condições desfavoráveis ao uso de microrganismos no processo de 

recuperação de óleo, a questão mais importante a ser debatida e estudada pelas empresas do 

setor, e prestadoras de serviço é o uso do melhor candidato e mecanismos a ser injetado 

(injeção de microrganismo no campo de produção e mecanismo microbial adequado). A 

correta decisão do tipo de microrganismo a ser injetado e seu mecanismo dependerá 

principalmente do entendimento dos parâmetros físico-químicos do reservatório, e da ecologia 

bacterial nativa presente no reservatório (MAUDGALYA, 2007). 

 

3.5.4 CASOS DE MEOR REPORTADOS 

 

Durante os últimos quinze anos alguns países começaram a desenvolver e aplicar os 

métodos MEOR com sucesso, tais como: Estados Unidos, Rússia, Romênia, Alemanha, 

Malásia, China, Índia, Noruega, Venezuela, Irã e entre outros. Mais de 300 casos de aplicação 

dos métodos MEOR para estimulação de poços foram reportados, a maior parte destes para 

campos onshore (LAZAR et al., 1997).  

O Brasil pouco investe no estudo dessa tecnologia aplicada no setor de exploração e 

produção de petróleo, apresentando assim seu uso em caráter de teste em poços pilotos ou 

poços maduros em decaimento de produção (KANG et al., 2016). Porém, nos últimos anos 

percebemos seu crescente emprego e pesquisa voltado para setores de conservação do meio 
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ambiente, tais como: biodegradação de vazamentos de combustíveis em alto mar, 

descontaminação de solos e biodegradação de polímeros.  

O gráfico [3.11] a seguir ilustra a discrepância existente entre o tipo de campo de 

produção e o emprego da tecnologia de recuperação terciária. Além de tal diferença, sabe-se 

que menos que 3% dos casos de aplicação de tecnologias de recuperação terciárias 

correspondem à métodos bacteriológicos (LAZAR et al.,1997). 

Os gráficos [3.12], [3.13] e [3.14] ilustram o pouco emprego da tecnologia MEOR 

em campos de produção quando comparado a outros métodos de recuperação, tanto em casos 

de campos onshore quanto offhore.  

 

Gráfico 3.11 Números cumulativos de casos de sucesso da aplicação de métodos EOR 

 

Fonte: Kang et al. (2016) 

 

Gráfico 3.12 Estratificação do tipo de EOR por ano na produção mundial 

 

Fonte: Journal of Petroleum Science (2014) 
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Gráfico 3.13 Métodos EOR de sucesso aplicados em campos onshore 

 

Fonte: Kang et al. (2016) 

 

Gráfico 3.14 Métodos EOR de sucesso aplicados em campos offshore 

 

Fonte: Kang et al. (2016) 

 

 

A tabela [3.2] a seguir apresenta alguns casos de aplicação da tecnologia MEOR no 

mundo, descrevendo o tipo de tecnologia utilizada e bactérias empregadas. 
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Tabela 3.2 Casos de aplicação da tecnologia MEOR no mundo 

Bulgária 
Tecnologia CMR/ASMR. Injeção de bactérias oxidantes de óleo na água de 

injeção. REF: GROUDEVA et al., 1993. (Reportado aumento de produção). 

Canadá 

Tecnologia MSPR. Injeção da cultura de bactérias Leuconostoc. REF: JACK 

& STEHMEIR, 1988; JACK et al., 1991. (Não reportado aumento de 

produção). 

Checoslováquia 

Tecnologia CMR/MFR/ASMR. Injeção de bactéria oxidante de óleo (em 

especial do gênero Pseudomonas sp.) REF: DOSTALEK AND SPUNY, 

1957. (Não reportado aumento de produção). 

Inglaterra 

Tecnologia MHAF/MSPR. Uso de bactérias redutoras de sulfato e outras 

bactérias anaeróbicas produtoras de ácidos. REF: MOSES et al.,1993. 

(Ainda não foram reportados resultados). 

Hungria 

Tecnologia MFR. Uso de bactérias nativas de reservatório e de produção. 

REF: YARANYI, 1968; DIENNES et al., 1973. (Reportado aumento de 

produção). 

Polônia 

Tecnologia MFR. Uso culturas mistas de bactérias (Clostridium, 

pseudômonas e etc.). REF: KARASKIEWICH, 1973. (Reportado aumento 

de produção). 

Arábia Saudita 
Tecnologia CMF e outras. Uso de bactérias adequada para cada tipo de 

tecnologia. REF: NDA. (Não foram reportados aumentos de produção). 

Venezuela 
Tecnologia MFR. Uso de culturas mixas de laboratório. REF: NDA. (Não 

foram reportados aumento de produção). 

Romênia 

Tecnologia CMF/MFR. Culturas mixas de bactérias. REF: LAZAR & 

CONSTANTINESCU, 1985; LAZAR et al., 1991,1998. (Reportado 

aumento de produção). 

Trindade e 

Tobago 

Tecnologia CMF. Uso de bactérias altamente produtoras de gases. REF: 

NDA. (Não foram reportados aumentos de produção). 

Noruega 

Tecnologia MWPC. Uso de bactérias redutoras de nitrato naturalmente 

produzidas no Mar do Norte. REF:NDA. (Não foram reportados aumentos de 

produção). 

 

Fonte: Lazar et al. (2007) 
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4. CONCLUSÃO 

 

Conforme apresentado neste trabalho, a acidulação biogênica de um campo de 

produção é um processo bastante complexo, já que este pode trazer inúmeros impactos 

negativos e positivos para a produção de óleo bruto. O presente tema, nos dias de hoje, ainda 

permanece subexplorado, tanto do ponto de vista experimental como teórico. A partir da 

análise de experiências técnicas e profissionais disponíveis, pôde-se organizar e exemplificar 

as teorias acerca do comportamento bacteriano no reservatório, detalhando o processo de 

acidulação biogênica e tipo de bactérias encontradas em reservatórios. 

  A importância do tema em questão não se restringe somente ao entendimento dos 

efeitos da presença bacterial durante a produção de óleo em um campo em produção, e sim o 

motivo de seu aparecimento, sintomas de presença, medidas de prevenção, e acima de tudo, 

como direcionar a ação das bactérias em benefício à exploração de um campo produtor. Logo, 

foi apresentado um capítulo com tópicos de questões relacionadas à microbiologia em campos 

de produção. 

Atualmente o desenvolvimento econômico está atrelado à utilização de energia, e 

consequente emprego dos recursos naturais. Tendo em vista a magnitude de utilização dos 

recursos naturais, as empresas dos setores de exploração e produção de energia, utilizam o 

âmbito de preservação ambiental como parâmetro de destaque e competitividade empresarial 

(FURTADO, 1974). Com isso, no século XXI o desenvolvimento de novas tecnologias menos 

poluidoras estão sendo impulsionadas. Assim, o emprego de bactérias na recuperação de óleo 

residual recebe enfoque, principalmente por indústrias prestadoras de serviço. 

A tendência futura é a ampliação do estudo acerca da ecologia microbiana, 

aumentando a partir de 2030 o número de patentes em tecnologias voltadas ao uso de 

bactérias na eficiência da produção de petróleo (AUGUSTINOVIC et al.,2012). Novos 

métodos analíticos de caracterização bacterial fornecem cada vez mais informações aos 

cientistas, esclarecendo com mais precisão a teoria acerca do controle do processo de souring 

e corrosão biogênica (AUGUSTINOVIC et al.,2012). 

Demonstrou-se com êxito no presente trabalho, a importância do estudo da atividade 

das bactérias em reservatórios de petróleo, e seu emprego inovador e barato como método de 

recuperação de óleo residual. Os avanços nas pesquisas sobre ecologia bacteriana incentivam 

o aprimoramento de teorias sobre o uso de microrganismos em setores de bioremediação, 
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tanto em cenários onshore como offshore. Portanto, o presente trabalho ressalta a importância 

do estudo de novas tecnologias de exploração e produção de petróleo, sendo vital o papel das 

universidades federais como fontes de mão de obra técnica capacitada e de pesquisas na 

gestão eficiente dos recursos naturais. 
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