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RESUMO 

 

A indústria petrolífera refere-se a um dos âmbitos com maior capacidade de 

poluição ambiental. No meio dos principais fatores ambientais está a geração de água 

produzida, resíduo recuperado dos poços de produção junto ao óleo e/ou gás durante 

uma operação normal de extração de petróleo. Se por ventura a água produzida for 

descartada sem tratamento prévio, isto trará decorrências prejudiciais ao meio 

ambiente. Sendo assim, sob o ponto de vista ambiental, pode-se dizer que o melhor 

caminho a seguir, se aplicada corretamente, é a reinjeção de água produzida, mesmo 

que este sistema não seja uma prática ainda muito utilizada nas instalações offshore 

brasileiras. 
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ABSTRACT 

 

The oil industry refers to one of the areas which most contributes to 

environmental pollution. Among the main environmental factors is the generation of 

produced water, the residue recovered from the production wells along with oil and/or 

gas during a normal oil extraction operation. If the produced water is discharged 

without previous treatment, serious consequences will be brought to the environment. 

Thus, from the environmental point of view, a possible solution, if correctly applied, is 

to reinject the produced water into the system, even if not being a widely used practice 

in Brazilian offshore installations. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Em virtude das intensas atividades de produção de petróleo, são extraídos 

cada vez mais volumes consideráveis de água produzida, essencialmente devido a 

exploração e produção de novos campos, localizados em águas profundas. A água 

produzida é o principal resíduo gerado em todas as etapas do processo de produção 

de petróleo e gás natural. Por sua vez, ela é uma mistura complexa da água de 

formação, água naturalmente existente na formação geológica do reservatório de 

petróleo e água de injeção, que tem como objetivo o aumento da produção de 

petróleo.  

No início da vida produtiva de um campo, o volume de óleo produzido é maior 

se comparado ao volume de água produzida. No entanto, à medida que o campo se 

aproxima da maturidade, a quantidade de água produzida passa a aumentar, devido 

ao envelhecimento dos campos de petróleo ou pelo aumento do número de poços 

produtores.  

Antes da água produzida seguir para um de seus destinos finais, a mesma 

precisa passar pelos tratamentos para que seja descartada ou reinjetada de forma 

adequada. Sendo assim, para que se evite ao máximo impactos ao meio ambiente, 

uma alternativa viável e eficaz é a reinjeção de água produzida como método de 

recuperação secundária, para a manutenção de pressão no reservatório e 

consequentemente, o aumento da produção nos poços. Todavia, esse procedimento 

sofre algumas implicações devido ao custeio de inserção e, principalmente, a 

problemas de corrosão, incrustação e obstrução dos poros. 

 

1.1 OBJETIVO 

 

O propósito deste trabalho é uma abordagem teórica sobre as duas rotas que 

a água produzida pode seguir, apresentando práticas adotadas no Brasil, tendo em 

vista a redução dos impactos ambientais, como também a prática de reinjeção de 

água produzida, levando em consideração os parâmetros que esta água precisa ser 
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inserida. Além disso, também são apresentados os seus possíveis tratamentos 

prévios. 

 

1.2 DESAFIOS 

 

As legislações ambientais voltadas para o descarte são um dos desafios 

encontrados neste trabalho, por ser tratar de resoluções antigas, porém quando se 

refere a reinjeção, não encontra-se nenhuma. Além disso, diferentes análises sobre 

essa prática são feitas, o que se torna um desafio ainda maior caracterizar as suas 

reais vantagens e desvantagens. 

Diversos trabalhos foram encontrados, tais como, monografias, artigos 

científicos e dissertações relacionadas ao assunto proposto, mas é possível observar 

que esta prática não está sendo tão utilizada, mesmo possuindo relevância para a 

minimização do impacto ambiental e econômico para as indústrias petrolíferas.  

Também foi possível perceber que não existe nenhuma caracterização da 

água produzida, somente a classificação da água quanto à salinidade, o que dificulta 

uma correta avaliação, visto que não possuem limites máximos e mínimos individuais 

para cada parâmetro que não foi analisado e nem sequer os tratamentos mais 

eficientes para cuidar de cada parâmetro que tenha que ser atentado. Isto é, na grande 

maioria das pesquisas encontradas para realização deste trabalho, apenas um 

parâmetro é levado em consideração e os seus tratamentos para prevenção. 

 

1.3 ESTRUTURAÇÃO 

 

Foram abordados neste trabalho cinco capítulos, no primeiro capítulo foi 

introduzido de fato o tema deste estudo. Posteriormente no segundo capítulo, através 

de uma revisão bibliográfica é possível explicar desde a formação da água produzida, 

como também os seus impactos, contextualizando ainda o descarte e a reinjeção. No 

terceiro capítulo estuda-se a legislação brasileira voltada para o descarte, tais como 

as vantagens e desvantagens de se reinjetar água produzida e seus possíveis 

tratamentos. A partir desse momento, no quarto capítulo é feito um breve Estudo de 
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Caso sobre o Campo de Frade para um melhor entendimento da prática de reinjeção. 

Por fim, no quinto capítulo, as considerações finais são abordadas. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

2.1 IMPACTOS AMBIENTAIS NA INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

 

O setor de óleo e gás é sem dúvida uma das atividades que mais causam 

impactos ao meio ambiente. Esses impactos são acarretados por emissões gasosas 

ou resíduos sólidos e líquidos provenientes de toda a cadeia produtiva de petróleo, 

desde a fase de prospecção até o descomissionamento (FRASER & ELLIS, 2009). 

As principais operações que possuem um grande potencial em poluição 

ambiental na indústria petrolífera são as fases de exploração e produção, essas por 

sua vez, podem causar impactos classificados como positivos ou negativos, diretos 

ou indiretos, locais ou regionais, temporário ou permanente e reversível ou 

irreversível. Sendo assim, é possível definir a relevância do impacto como sendo 

baixa, média ou forte (SCHAFFEL, 2002). 

Nas atividades offshore, as interações entre o meio ambiente e a operação 

acontecem especialmente na coluna d’água. Os descartes podem ser responsáveis 

pela alteração da qualidade da água do mar, aumentando assim a concentração de 

poluentes na coluna d’água e contaminando o sedimento marinho, devido à 

complexidade química da água produzida (OGP, 2012). Já nas atividades onshore, os 

impactos devido à exploração e produção, referem-se à destruição de ecossistemas, 

contaminação química do solo e desmatamento (MAGRINI & BOTELHO, 2011). 

Nas atividades de exploração e produção de petróleo são gerados alguns 

efluentes em que são descartados no meio ambiente, devido a autorização de 

regulamentações internacionais e nacionais e são eles: esgoto sanitário, água de 

resfriamento de motores e turbinas, água produzida e água de testes hidrostáticos. 

Dentre os efluentes mencionados anteriormente, a água produzida é a que possui o 

maior volume gerado (SCHAFFEL, 2002). 
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É possível que ocorra a produção de uma grande quantidade dessa água 

proveniente dos reservatórios e por conta disto, a prática de reinjeção passa a ser 

uma alternativa viável, ao invés do descarte desta grande quantidade no mar, que tem 

como objetivo a manutenção da pressão, e consequentemente o aumento da 

produção de petróleo (ROBINSON, 2013). Pode-se fazer um comparativo dessa água 

à água do mar, e constata-se que a água produzida possui um grande quantitativo de 

toxinas, metais pesados e radioatividade dependendo da geologia do local de onde 

for retirada, tudo isso por ter uma salinidade quatro vezes maior que a água do mar 

(FARAG & HARPER, 2014).  

 
 

2.2 ÁGUA PRODUZIDA 

 

2.2.1 Conceito 

 

A água produzida é a água aprisionada em formações subterrâneas que é 

trazida à superfície juntamente com o material extraído do reservatório durante as 

atividades de produção desses fluidos (AMINI et al., 2012). Ela consiste na mistura da 

água de formação do poço produtor, água de condensação, água de injeção dos 

processos de recuperação secundária e água utilizada para dessalinização do 

petróleo produzido (NSC, 2002; VEIL et al., 2004; GABARDO, 2007; FAKHRU’L-RAZI 

et al., 2009). A água produzida está presente de duas formas: livre ou emulsionada. 

Em sua forma livre, constitui uma fase diferente da fase do óleo, não estando 

diretamente associada a este. Sendo uma mistura instável pode ser separada por 

decantação. Já a forma emulsionada, consiste em uma mistura estável entre óleo e 

água decorrente do cisalhamento do óleo, formando assim gotículas muito pequenas 

(FERNANDES JR, 2006).  

A água de formação é considerada a maior parte do volume de água 

produzida, que se trata da água do mar ou água doce que há milhões de anos foi 

represada em reservas geológicas constituídas de uma formação de rochas porosas 

sedimentares entre camadas de rochas impermeáveis no interior da crosta terrestre 

(NEFF et al., 2011a). Conforme Gabardo (2007), esta pode ser conhecida como água 
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conata, ou seja, presente em campos de acumulação fósseis e de sistemas 

hidráulicos fechados, que desde o soterramento não entrou em contato com a 

superfície. A água de formação/conata e a água produzida apresentam características 

diferentes da água do mar ou de rios, pois acumularam sais, íons e outras substâncias 

em que estiveram em contato, devido ao longo período de represamento 

(FIGUEREDO et al., 2014). 

As propriedades físicas e químicas da água produzida variam 

consideravelmente dependendo da localização geográfica do campo, da formação 

geológica de que provêm e do tempo de produção do poço. As propriedades e o 

volume de água produzida podem mesmo variar ao longo da vida útil de um 

reservatório (DUDÁŠOVÁ, 2009). 

A geração da água produzida acontece tanto em campos de óleo e gás 

convencionais, quanto nos campos de exploração não convencionais como de xisto 

betuminoso, areias betuminosas e gás metano das camadas de carvão (Coal Bed 

Methane – CBM) (WANDERA et al., 2011). Nas explorações convencionais de 

petróleo e gás natural, a geração de água produzida pode chegar a um volume 

superior ao volume de material fóssil produzido (CODAY et al., 2014), simbolizando o 

maior efluente da indústria do petróleo (GABARDO et al., 2011; PÉREZ-CASANOVA 

et al., 2012) e uma das maiores fontes de contaminação para o oceano, junto com os 

cascalhos da fase de perfuração (BAKKE et al., 2013). 

A água produzida é quimicamente muito complexa e é formada como 

subproduto da produção de petróleo e gás natural. Existem três possíveis fins da água 

produzida e são eles: descarte, injeção e reúso. Porém, para todos esses fins é 

necessário um tratamento específico com o propósito de atender as demandas 

ambientais, operacionais ou da atividade produtiva que usará como matéria-prima 

(HONG, A.; FANE, A.G.; BURFORD, R; 2003). A procura por tratamentos 

contemporâneos da água produzida é de muita importância quando se demonstra que 

a produção petrolífera tem aumentado significativamente ao longo dos anos (BP, 

2012). Na Figura 1 são ilustrados os destinos que podem ser dados a água produzida 

pela indústria. 
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Figura 1 - Destinos da Água Produzida. 

 Fonte: Adaptado de Vsep (2007). 

 

2.2.2 Composição 

 

A água produzida contém uma enorme quantidade de sais solúveis: potássio, 

magnésio, cálcio, sulfatos, cloretos e carbonatos, ou seja, é comumente salina. Os 

teores de sais, expressos em concentração de NaCl, podem alcançar 300.000 mg/L. 

E com isso, sua composição colabora para que ocorra mais facilmente a corrosão 

(associada aos cloretos) e a incrustação (associada geralmente aos sulfatos e 

carbonatos). Os sólidos presentes são devidos a interações da água injetada com a 

formação (FERNANDES JR, 2006). 

Conforme o campo envelhece, o volume de água produzida tende a crescer 

devido a água de injeção e a migração da água de outros aquíferos, contudo, em sua 

composição, estão presentes, além dos compostos naturais, diversos produtos 

químicos que são inseridos no decorrer do processo de produção. Produtos esses que 

são conhecidos como aditivos (inibidores de corrosão e de incrustação, biocidas, 

desemulsificantes, inibidores de deposição de parafinas/asfaltenos, antiespumantes, 

coagulantes e floculantes) e são aplicados para tentar solucionar ou apenas se 

resguardar de problemas operacionais (LIMA, 2009).  
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2.2.3 Dados de geração da água produzida 

 

De acordo com um estudo feito por Fakhru-Razi (2009), estima-se que a 

geração de água produzida resulte em uma razão água-óleo de 3:1. Nas fases finais 

das jazidas de petróleo, a água de produção pode atingir um volume dez vezes maior 

que o volume de óleo produzido (NEFF et al., 2011).  

Segundo a Base de Dados da ANP, as operadoras de produção offshore no 

ano de 2016 no Brasil registraram um volume produzido de cerca de 110 milhões de 

m³ de água produzida, para uma produção de 137 milhões de m³ de petróleo, 

resultando em uma razão água:óleo de 0,80:1. Destaca-se, que a diferença 

constatada entre a atividade marítima brasileira e a média atribuída para o restante 

do mundo (3:1), pode estar associada à idade da maior parte dos campos brasileiros 

e início da atividade de exploração e produção no Brasil, mais recente do que em 

diversos países, visto que se trata apenas dos dados da atividade offshore (MORAIS, 

2013). Na Tabela 1 apresentada a seguir é possível acompanhar o histórico de 

produção. 

 
Tabela 1 - Histórico do Brasil na produção de petróleo e água produzida nas atividades 

offshore entre os anos 2007 e 2016. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio da base de dados da ANP (disponível em www.anp.gov.br). 

 

A Tabela 1 apresentada anteriormente mostra os resultados de geração de 

água produzida e a razão água:óleo para o período de 2007 a 2016, sendo o primeiro 

ano relativo a publicação do CONAMA 393/2007, sendo essa a única normatização 

brasileira para o descarte de água produzida das atividades marítimas. Com isso, é 

possível notar que a geração total deste resíduo vem aumentando gradualmente com 

Anos Produção de Petróleo (m³) Produção de água (m³) Razão água:óleo

2007 90.325.811,72 55.616.116,24 0,62

2008 94.966.052,11 64.840.609,47 0,68

2009 102.772.105,57 72.669.932,07 0,71

2010 108.744.098,48 79.797.357,58 0,73

2011 111.613.537,58 78.894.132,56 0,71

2012 109.440.699,13 85.882.879,79 0,78

2013 107.287.864,31 94.938.580,79 0,88

2014 121.045.140,18 109.392.008,95 0,90

2015 132.165.830,16 113.129.055,82 0,86

2016 137.371.941,66 110.115.506,00 0,80

http://www.anp.gov.br/
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o passar dos anos (NEFF et al., 2011). Os fatores diretamente ligados à geração de 

água produzida estão relacionados tanto pelo aumento do número de poços 

produtores, como também pelo envelhecimento dos campos de petróleo (WANDERA 

et al., 2011). 

 

2.2.4 Impactos 

 

Como mencionado anteriormente, e ratificado por um estudo feito pela 

Petrobras (2007), a composição da água produzida favorece a corrosão e a 

incrustação nas instalações de produção, transporte e refino, devido ao seu altíssimo 

teor de sais.  

As emulsões de petróleo do tipo água/óleo possuem uma viscosidade muito 

maior se comparada à viscosidade do petróleo isento de água, prejudicando os 

procedimentos de elevação e escoamento por meio do aumento das perdas de carga, 

o que pode resultar no insucesso da produção e a redução da efetividade do sistema 

de bombeio e transferência. Em contrapartida, se as emulsões forem desarranjadas 

durante a elevação e o escoamento da produção será capaz de existir uma adição da 

taxa de corrosão dos dutos e das linhas de produção e poderá haver o surgimento de 

incrustações, especialmente no interior da coluna de produção, em função do 

surgimento de água livre contendo sais em sua composição. 

Outro contratempo devido ao aparecimento de água livre durante a elevação 

e o escoamento é a produção de hidratos que são capazes de obstruir total ou 

parcialmente as linhas de produção, ocasionando na perda de produção.  

  

2.2.5 Tratamento  

 

Conforme Thomas (2004), a quantidade de água produzida com óleo 

emulsionado pode atingir de 50% em volume até próximo de 100% ao final da vida 

produtiva dos poços de petróleo. A partir daí, são feitos tratamentos que tem por 

objetivo a recuperação de uma parte do óleo que está presente na água em emulsão 

e podendo assim condicionar para o descarte ou reinjeção. 
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Primeiramente, é necessário separar a água do óleo e do gás, sendo o 

separador de produção um dos principais componentes na unidade de tratamento. O 

óleo sai de um trocador de calor para o separador, de maneira que o calor recebido 

auxilie na separação. Esses separadores são classificados como bifásico ou trifásico. 

O separador bifásico tem como função a separação de líquido e gás. Já o separador 

trifásico é responsável pela separação do óleo, água e gás (THOMAS, 2004). 

A Figura 2 resume o que ocorre em um separador bifásico. Uma modificação 

ríspida na velocidade e direção do fluido acontece quando ele colide com o defletor, 

situado na seção de separação primária. As gotículas líquidas prosseguem então para 

o fundo do vaso. O líquido é removido do vaso pela ação de uma válvula de controle 

de nível após o tempo necessário para que o gás, existente no líquido, seja retirado 

do óleo e fique na superfície do separador. O gás é removido na parte superior depois 

de passar pelo extrator de névoa, e assim diminuir a existência de gotículas de líquido 

(THOMAS, 2004). 

 

Figura 2 - Representação de um separador bifásico. 
Fonte: Thomas (2004). 

  

A Figura 3 mostra a representação do separador trifásico. Ele por sua vez, 

opera analogamente ao separador bifásico, ainda assim, este possibilita a água 

decantar para que ocorra a separação óleo-água. Esse modelo de separador também 

dispõe de um controle da interface óleo/água. 
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Figura 3 - Representação de um separador trifásico. 
Fonte: Thomas (2004). 

O vaso desgaseificador obtém a água oleosa que sai do separador. A 

finalidade desse sistema é retirar o gás ainda presente no líquido. Esse gás se 

expande dentro do interior do vaso flash e assim ocorre a separação. Com isso, a 

água é remetida a uma bateria de hidrociclones e flotadores (THOMAS, 2004).  

A água passa por diversos equipamentos para se adaptar aos parâmetros 

necessários. Todavia, bem como a água do mar, a água produzida além de ser filtrada, 

deve conter sequestrantes de oxigênio, biocidas, inibidores de corrosão e inibidores 

de incrustação. Dessa maneira ela estará pronta para ser adentrada na formação sem 

acarretar falhas adicionais. 

 

2.2.6 Meio ambiente 

 

O descarte da água só é permitido de acordo com as regulamentações 

estabelecidas pelos órgãos de controle do meio ambiente, que por sua vez, 

estabelecem uma quantia de poluentes (teor de óleo e graxa, H2S, etc.), nos efluentes 

aquosos. No caso do Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) 

determina, que o lançamento de efluentes no mar seja inferior a uma concentração 

média mensal de 29 mg/L de teor de óleos e graxas.  
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A água retirada do petróleo é um resíduo do qual o descarte tem que ser 

realizado com certa prudência para que não haja a degradação do meio ambiente, em 

função: 

1) Volume: Para cada m³/dia de óleo produzido são gerados, em média, três 

a quatro m³/dia de água, porém existem alguns campos, onde esse número 

se eleva a sete ou mais. 

2) Composição: Devido à existência de sais, óleo e outros elementos 

prejudiciais ao meio ambiente, o descarte necessita ser realizado o mais 

próximo possível do campo produtor, para que seja possível impedir 

eventuais adversidades no transporte e no armazenamento. 

Segundo uma análise feita por Thomas (2004), os dois principais caminhos 

da água produzida são o lançamento no mar e a reinjeção. Desde então, os resultados 

do primeiro caminho mostram que a descarga contínua de água produzida não gera 

danos sensíveis ao meio ambiente, contanto que o sistema de descarte seja planejado 

e produzido para possibilitar uma grande diluição dos rejeitos, degradando assim o 

próprio petróleo. Já o resultado do segundo caminho mostra que a disponibilidade, o 

custo, e outras características apresentadas pela água fazem com que ela seja o 

principal fluido usado na recuperação adicional de óleo. Com base nesses fatores foi 

possível constatar pelo autor que a injeção de água produzida é a melhor opção em 

termos ambientais, desde que não cause danos ao reservatório. Sendo assim, torna-

se viável resolver o destino final da água produzida junto ao óleo.  

Recentemente, as regulamentações ambientais têm coibido o lançamento da 

água produzida no mar, mesmo após o seu devido tratamento para remoção de 

hidrocarbonetos, tornando o rumo desta água uma verdadeira incógnita. Para superar 

tais restrições, a reinjeção de água produzida no reservatório ou em formações não 

produtoras começou a ser analisada nos últimos anos. Dessa maneira, em 2003, a 

Petrobras começou a usar essa técnica no Brasil. 

Alguns efeitos colaterais são causados pela técnica de reinjeção de água 

produzida e requerem uma atenção especial, pois precisam ser avaliados e estudados 

antes que o projeto entre em operação. Tais efeitos incluem altas temperaturas de 
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injeção de água, levando à melhor injetividade e mudanças na propagação da fratura, 

avaliação de possibilidades de incrustação, substituição dos materiais de 

equipamentos e de linhas de fluxo por outros compatíveis (OTC, 2005). 
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3 FINALIDADES DA ÁGUA PRODUZIDA (DESCARTE E REINJEÇÃO) E SEUS 

POSSÍVEIS TRATAMENTOS 

 

Então, como visto no capítulo anterior, a geração de água produzida vem 

aumentando significativamente com o passar dos anos se comparada a produção de 

óleo no Brasil e com isso, se faz necessário um estudo ainda mais abrangente dos 

caminhos que a água produzida pode seguir, como também seus devidos 

tratamentos. 

 

3.1 DESCARTE DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

O descarte de água produzida possui uma grande inferência na indústria 

petrolífera em virtude das leis ambientais que tem se tornado ainda mais exigentes ao 

longo do tempo. A partir daí, Thomas (2004) fez um estudo e constatou que o descarte 

tem que se comportar da seguinte forma: 

 Onshore: É recomendado descartar a água produzida após o devido 

tratamento. Assim, evitando causar problemas no reservatório e nos 

equipamentos através da corrosão e/ou obstrução dos poços. 

 Offshore: O descarte no mar só poderá ocorrer, depois do seu devido 

tratamento, em que a água passe a se adequar nos parâmetros requeridos 

pelas leis.  

É possível afirmar, que através desses estudos, a água produzida lançada no 

mar após tratamento não gera danos, à curto prazo, desde que seja amplamente 

diluída. Os elementos existentes no óleo e o gás carbônico são degenerados por ação 

da evaporação e outros efeitos provenientes. Além do que, as bactérias presentes no 

mar auxiliam na degradação de parafinas, aromáticos, entre outros. Essas análises 

foram feitas, sobretudo no Golfo do México e no Mar do Norte, onde existe uma 

significativa ocorrência desse tipo de descarte (THOMAS, 2004). 

Alguns indicadores precisam ser examinados em conformidade com as 

normas do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA) para descarte de água 
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produzida. Entre esses indicadores estão: o teor de óleo e graxas (TOG), a dureza, a 

salinidade e a temperatura.  

A salinidade da água produzida alcança uma zona superior à 30.000 mg/L, 

em campos marítimos. Esse alto teor de sal é oriundo da injeção da água do mar, 

possuindo também uma parcela expressiva proveniente da água conata. A princípio, 

a água produzida possui particularidades compatíveis com a formação, porém após a 

fusão com a água do mar as particularidades de ambas as águas podem ser 

observadas através da presença de alguns ânions, sais dissolvidos e cátions 

metálicos. Regularmente, a oscilação da salinidade é de 250 mg/L a 300 g/L 

(SCHLUTER, 2007). Já, segundo a resolução do CONAMA n° 393, de 08 de agosto 

de 2007, a água produzida no Brasil deve ter a concentração média de TOG de até 

29 mg/L por mês, o equivalente a 42 mg/L como concentração máxima diária. 

A salinidade e o TOG costumam ser os indicadores mais significativos para a 

decisão do devido tratamento e do local onde a água será descartada. Em 

contrapartida, fica sob os cuidados das empresas fazer, a cada semestre, um controle 

e um parecer das concentrações de alguns compostos que serão citados adiante 

(SEGUI, 2009). 

Entretanto, no processo de exploração e produção de petróleo, estima-se que 

98% dos rejeitos condizem à água produzida. Através de análises feitas por Stromgren 

et al. (1995) foi possível afirmar que a água de formação possui particularidades da 

formação geológica, e é considerada poluída por apresentar metais pesados, 

compostos inorgânicos e minerais. Além disso, essas concentrações podem se 

diferenciar de forma considerável da água do mar. 

Há estudos que a longo prazo não é viável avaliar as possíveis anomalias que 

o descarte ininterrupto pode provocar ao meio ambiente. Nos dias de hoje, não há 

evidências de anomalias a curto prazo, em consequência da alta taxa de dissolução 

nos oceanos, porém a mesma precisa ser diluída completamente (STROMGREN et 

al., 1995). Existem compostos presentes na água produzida que podem propiciar 

alguma anomalia ao meio ambiente, porém esses tendem a precipitar. Um dos 
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maiores receios está em torno dos compostos que não precipitam, estando assim 

solúveis no lançamento dessa água (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000). 

Os elementos que geram toxicidade ao meio ambiente, mais precisamente ao 

ambiente marinho, podem ser considerados as questões mais relevantes sobre o 

descarte de água produzida, pois os impactos de alguns elementos ainda não são 

conhecidos, sobretudo a longo prazo. Ademais, também não se conhece se essas 

águas equivalem um perigo próximo ao local onde é lançada, nas concentrações 

atuais de descarte. 

Na Tabela 2 mostrada a seguir é possível analisar como a produção de água 

e o volume descartado vem crescendo no decorrer dos anos. 

Tabela 2 - Produção e volume descartado de água produzida no Brasil entre os anos 2007 e            
2016. 

 

Fonte: Elaboração própria por meio da base de dados da ANP (disponível em www.anp.gov.br). 

 

3.1.1 Estruturação e condutas brasileiras 

 

É possível concluir, com relação à gestão, tratamento e normalização da água 

produzida e seus lançamentos no meio ambiente, que não há muitas leis 

representativas que se aplicam, apesar do volume excessivo produzido deste resíduo 

e da sua capacidade de degenerar o meio ambiente.  

A Lei 9.478/97, mais conhecida como a Lei do Petróleo, passou por algumas 

modificações pela Lei 12.351/2010, depois da descoberta da camada do pré-sal, não 

Anos Produção de água (m³) 
Volume de Água Produzida 

Descartada (m³)

Razão Produção: 

Descarte

2007 55.616.116,2430 54.890.261,1200 1,01

2008 64.840.609,4683 64.227.842,2923 1,01

2009 72.669.932,0742 72.769.545,3205 1,00

2010 79.797.357,5825 121.531.423,1687 0,66

2011 78.894.132,5584 133.376.906,0327 0,59

2012 85.882.879,7923 90.592.374,6383 0,95

2013 94.938.580,7900 123.303.510,8570 0,77

2014 109.392.008,9498 145.725.577,1898 0,75

2015 113.129.055,8169 139.793.402,3867 0,81

2016 110.115.506,0040 133.974.355,8232 0,82

http://www.anp.gov.br/
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modificando sua estrutura no que se refere às exigências do âmbito com relação aos 

quesitos do meio ambiente, a respeito do qual fica estabelecido na lei que é função 

da Política Energética Nacional preservar o meio ambiente. (BRASIL, 1997; BRASIL 

2010).  

Também fica acordado, que é obrigação do órgão regulador da indústria do 

petróleo, conhecida como Agência Nacional de Petróleo e Biocombustíveis (ANP) 

desempenhar as melhores técnicas de conservação ambiental, de modo a assegurar 

o suporte desta indicação, a ANP conta com a ajuda da Coordenadoria de Meio 

Ambiente (CMA).  

 As determinações desenvolvidas pela própria ANP se limitam a aspectos 

operacionais, técnicos, econômicos e associativos da atividade petrolífera. Quando o 

assunto é água produzida, o qual está sendo estudado neste trabalho, é debatido na 

Portaria ANP nº 100/2000, que ratifica o Regulamento Técnico do Programa Anual de 

Produção (PAP) apropriado aos Campos de Petróleo e Gás Natural e coordena as 

questões referentes ao acompanhamento e fiscalização das atividades de produção.  

Neste planejamento anual de produção é necessário estar listados os 

prognósticos de produção de quaisquer fluidos e rejeitos provenientes do sistema de 

produção no campo e a movimentação do óleo, gás, água. O mesmo deve ser 

conduzido a ANP pelo concessionário responsável previamente ao início das práticas 

para que seja aceita a sua efetivação pela ANP. Sempre que indispensável, a mesma 

pode ainda requerer reavaliações e modificações no PAP. De acordo com o 

Regulamento Técnico do PAP, no sétimo item é relatado como deve ser mencionado 

o prognóstico de produção e a movimentação da água produzida associada, levando 

em consideração a formatação estabelecida pela mesma conforme relatado 

seguidamente (ANP, 2000):  

7.1 Os dados relativos às previsões de produção de água associada ao 
petróleo devem ser apresentados de acordo com o formato da Planilha 3, em 
anexo, e correspondem aos volumes que efetivamente se esperam produzir 
em cada campo. 
7.2 Devem ser informados os volumes de água recebidos de outros campos 
ou de água captada, na superfície ou em subsuperfície (doce ou salgada) 
com a finalidade de injeção. 
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7.3 Devem ser apresentadas as previsões de volumes de injeção de água, 
separadamente, apenas com a finalidade de recuperação secundária em 
reservatórios. 
7.4 Devem ser informadas as previsões dos volumes de água produzida a 
serem descartados em poços (injetados) e descartados na superfície, dentro 
do campo, nos locais estabelecidos no Programa de Trabalho e Orçamento, 
além dos volumes a serem transferidos para fora da área do campo. 
7.5 Informar no Anexo 1 o local de destino da água transferida (outro campo, 
um terminal, refinarias, etc.). 

Destaca-se que no, presente momento, o operador se responsabiliza pelo 

volume de água produzida que será descartado, reinjetado em poços com a finalidade 

de recuperação secundária ou reinjetado em poços que não há produção, perfurados 

dentro do mesmo local, servindo apenas para descarte. Uma vez validado o PAP com 

os valores denotados pela empresa que fez a concessão e encarregada pela atividade 

do campo, outras condutas ou alterações nas quantias de disposição estabelecidas 

só conseguirão ser efetuadas se forem avisadas previamente e concedidas pela ANP. 

No contexto das regulamentações federais, aquelas que se aplicam à 

indústria de petróleo voltada para o descarte de água produzida, pode-se destacar a 

Portaria 422/2011 pertencente ao Ministério do Meio Ambiente (MMA) e Resoluções 

CONAMA 357/2005, 430/2011 e 393/2007. A Portaria do MMA controla os 

mecanismos para a licença ambiental federal de práticas e operações de E&P de 

petróleo e gás natural, tanto no mar quanto em zonas de transição (terra-mar). Esta 

Portaria trata-se dos procedimentos de licenças de práticas de pesquisa sísmica, 

perfuração, produção, escoamentos de petróleo e gás natural e testes de poços. A 

mesma também estabelece que para cada fase do procedimento da licença é 

necessário apresentar análises específicas no momento de se requerer. 

Exclusivamente em referência a fase de produção de petróleo e gás natural, quando 

se é gerada a água produzida são indispensáveis as licenças citadas a seguir (MMA, 

2011): 

 Licença Prévia (LP): Apresentada na etapa precedente a preparação do 

empreendimento, permitindo sua localização e a viabilidade do meio 

ambiente. 

 Licença de Instalação (LI): Concede a instalação das unidades. Só é 

permitida se estiver em concordância com os critérios registrados em 
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programas, planos e projetos, mas precisam ser autorizados 

previamente. 

 Licença de Operação (LO): Permite o início das práticas de produção e 

fluxo de petróleo e gás natural por meio das unidades que compõe o 

sistema de produção já inserido no local proposto. Da mesma maneira 

que na etapa de instalação, para se obter a Licença de Operação, é 

indispensável o consentimento do órgão ambiental para programas, 

planos, projetos e dimensões de controle do meio ambiente. 

No processo para se requerer a Licença Prévia é imprescindível, incialmente, 

encaminhar a Ficha de Caracterização da Atividade (FCA) onde são retratados os 

elementos fundamentais que caracterizam a prática, sua posição e razão para se 

implantar o projeto, além de esclarecimentos a respeito da dimensão do projeto, 

inovação utilizada e as principais questões ambientais comprometidas na instalação 

dessa atividade. Por meio dos esclarecimentos do FCA, o IBAMA desenvolve um 

Termo de Referência para preparação do Estudo de Impacto Ambiental e Relatório de 

Impacto Ambiental (EIA /RIMA) do projeto, nos quais precisam incluir uma análise 

ambiental do espaço onde será estabelecida a operação, apresentação dos novos 

projetos ou reparações, caso seja necessário, reconhecimento e análise do impacto 

ambiental e providências apaziguadoras a serem empregadas ao longo do projeto 

(MMA, 2011). 

Vale ressaltar que no Termo de Referência expedido pelo órgão do meio 

ambiente, condutor da elaboração do EIA /RIMA, são exibidos todos os informes que 

têm de ser observados no mesmo. Dentre estes, estão às providências apaziguadoras 

das perturbações ao meio ambiente promovidas na forma de Projetos e Programas 

do Meio Ambiente que necessitarão ser realizados durante a operação. Portando a 

permissão da Licença de Operação, estes estarão indicados na mesma como 

ressalvas exigidas para realização do projeto, de maneira que o não desempenho 

implicará em punições administrativas e inclusive a perda da Licença. 

Em geral, os Projetos Ambientais solicitados pelo IBAMA para as atividades 

marítimas (offshore) são:  
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 Projeto de Educação Ambiental dos Trabalhadores (PEAT)  

 Projeto de Educação Ambiental (PEA) 

 Projeto de Comunicação Social (PCS) 

 Proteção de Controle da Poluição (PCP)  

 Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA)  

 

A despeito de não fazer menção diretamente à água produzida e seus 

lançamentos, o Projeto de Monitoramento Ambiental (PMA) é dentre os projetos 

voltados ao meio ambiente, o que possui uma grande ligação com este tema, visto 

que as campanhas de acompanhamento estabelecidas por este, averiguam as 

prováveis consequências provocadas pelos descartes de água produzida ou os 

demais produtos provenientes da operação 

O parâmetro de qualidade das águas é definido de acordo com sua classe, 

estabelecida pela Resolução CONAMA 357/2005. A Resolução, a qual foi 

mencionada, apodera-se sobre as instruções ambientais para alinhamento dos corpos 

d’água nas suas diversas especificações. As classes de qualidade, conforme 

exposição da própria Resolução são um conjunto de exigências e padrões de 

qualidade da água indispensáveis ao suporte das utilizações relevantes, atuais ou 

futuras de certa parcela (MMA, 2005). Os corpos de água doce, salina e salobra são 

divergentes em classe especial. 

Em geral, as regiões marítimas onde estão localizadas as instalações da 

indústria petrolífera são especificadas como águas salinas classe 1 (MMA, 2007), ou 

seja, atribuídas ao primeiro contato, precaução do ambiente marinho e agricultura e 

às práticas pesqueiras. Desse modo, os projetos operantes nestas localidades que 

façam descartes no mar, precisam assegurar que a inserção destes rejeitos no meio 

ambiente não irá modificar os padrões estabelecidos pela Resolução 357/2005 para 

esta classe de águas, de acordo com o que foi recomendado em seu 7º artigo, 

parágrafo único mencionado a seguir (MMA, 2005): 

Art. 7° Os padrões de qualidade das águas determinados nesta Resolução 
estabelecem limites individuais para cada substância em cada classe. 
Parágrafo único. Eventuais interações entre substâncias, especificadas ou 
não nesta Resolução, não poderão conferir às águas características capazes 
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de causar efeitos letais ou alteração de comportamento, reprodução ou 
fisiologia da vida, bem como de restringir os usos preponderantes previstos. 

Assim sendo, as ações de acompanhamento do meio ambiente precisam 

aferir se os lançamentos de rejeitos, até mesmo a água produzida, das operações 

marítimas, estão modificando o padrão de qualidade da água nas adjacências das 

unidades instaladas, abrangendo a averiguação do aparecimento de poluidores 

sujeitos de promover anomalias aos organismos marinhos, por intermédio de testes 

toxicológicos. Mesmo que nestas ações são examinados os sedimentos da localidade, 

não se encontram, a nível federal, parâmetros para verificação da qualidade do 

mesmo. 

Adicionalmente à Resolução CONAMA 357/2005, as condições para descarte 

de rejeitos nos corpos híbridos são acordados pela Resolução CONAMA 430/2011. 

Destaca-se, diferente do que foi determinado na primeira Resolução, em que foi 

abordada a qualidade da água nos corpos coletores, de modo que os critérios 

precisam ser observados por meio do controle destes, a Resolução vigente, aborda 

os parâmetros de qualidade dos resíduos que serão descartados, relatando os 

parâmetros que precisam ser controlados e notáveis no resíduo anteriormente ao 

lançamento. Nesta Resolução fica acordado também, que a contenção e a própria 

fiscalização dos resíduos para lançamento precisam ser efetuados pelos 

encarregados do projeto. No que concerne à toxicidade, a resolução CONAMA 

430/2011 determina que os rejeitos lançados não tenham de propiciar ou deter 

potencial para causas tóxicas aos organismos marinhos no corpo coletor. 

Independente da presença deste princípio para avaliar a toxidade dos rejeitos, 

não há estudos sobre toxicidade e caracterização da água produzida examinados 

durante a preparação do vigente trabalho. Alguns autores reconhecem que não há 

padrões estabelecidos para comparar os resultados de toxicidade da água produzida 

e somente qualificam os mesmos segundo resultados atingidos em outras análises 

(GABARDO, 2007). 

Portanto, a Resolução CONAMA 393/2007 é a única que trata exclusivamente 

da água produzida, regulamentando os padrões e práticas relacionados a mesma. 

Todavia, a resolução controla especificamente sobre o lançamento incessante deste 
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rejeito em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, não sendo cabível a outras 

operações da mesma natureza, mas executados onshore. 

Da mesma maneira que as outras resoluções já abordadas neste capítulo, a 

Resolução CONAMA 393/2007 só possibilita o lançamento da água produzida no 

ambiente marinho contanto que não provoquem no corpo coletor transformações 

adversas ao estabelecido para sua classe de enquadramento, exceto para a zona que 

há mistura, que nesta resolução é estabelecida como a localidade do corpo coletor 

onde acontece o início da diluição do rejeito, delimitada a um raio de 500 metros do 

ponto de lançamento. Ficam proibidos ainda, os lançamentos de água produzida em 

um raio inferior a dez quilômetros de unidades de preservação e a cinco quilômetros 

de áreas ecologicamente sensíveis (MMA, 2007). 

Com isso, fica definido através da Resolução CONAMA 393/2007 que os 

lançamentos de água produzida na região oceânica precisam cumprir a uma limitação 

diária para o TOG de 42 mg/L e uma concentração média mensal de 29 mg/L, cálculo 

feito através de uma simples média aritmética, conforme os valores por dia de TOG 

que são disponibilizados para os lançamentos efetuados. Se porventura houver 

lançamento de água produzida com valores de TOG elevados, ou seja, acima do limite 

máximo acordado por dia, terá de existir um aviso repentino ao órgão do meio 

ambiente. Já para os casos em que a média mensal fique acima de 29 mg/L, precisará 

ser produzido um relatório de não concordância para ser encaminhado ao órgão 

ambiental com o reconhecimento e explicação do acontecido. Além disso, a 

temperatura precisa ser inferior a 40ºC, sendo que a variação de temperatura do corpo 

receptor não deverá exceder a 3ºC na zona de mistura (MMA, 2007). 

Vale destacar, que conforme a mesma Resolução, os valores de TOG 

precisarão ser mensurados por gravimetria em laboratórios adequadamente 

habilitados. Porém, é hábito no meio de diversos operadores de óleo e gás natural 

efetuarem análises de TOG na água produzida por intermédio do método 

espectrofotométrico, por se tratar de um recurso mais veloz e básico que o sugerido 

na legislação em questão, anteriormente ao descarte, para assegurar que o padrão 

está em conformidade com o limite máximo diário estipulado. (NEFF et al., 2011a). 
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Dado que esta Resolução considera os lançamentos acontecendo 

incessantemente é estipulado que a média ao mês precisa ser feita baseado em 

amostras diárias, em quatro horários padrões. A emissão destas para se fazer as 

análises poderá ser realizada subsequentemente, contanto que seja dentro do período 

de validade das amostras. Destaca-se também, que nem todos os sistemas de 

produção de petróleo efetuam lançamentos incessantes de água produzida, 

especialmente por conteúdos operacionais, arranjos e limites da capacidade do 

sistema de tratamento. Assim sendo, os lançamentos acontecem por bateladas, com 

horários de abertura/encerramento e tempo de durabilidade variáveis, sendo viável 

até de não acontecer lançamento durante um ou mais dias. Logo, a decisão fica por 

parte do operador determinar uma metodologia para que se possa coletar, de maneira 

que cumpra as exigências da Resolução CONAMA 393/2007 e à prática habitual de 

operações das suas instalações, assegurando que nenhum dos lançamentos seja 

feito sem a devida amostra para que seja possível quantificar o TOG (MMA, 2007). 

Regulamenta-se por meio da resolução vigente, o controle semestral da água 

produzida examinada a ser lançada pelas plataformas marítimas, com diagnóstico dos 

seguintes padrões, além do já especificado TOG (MMA, 2007): 

 Compostos inorgânicos: arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, mercúrio, 

manganês, níquel, chumbo, vanádio, zinco;  

 Radioisótopos: rádio-226 e rádio -228;  

 Compostos orgânicos: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos-HPA, benzeno, 

tolueno, etilbenzeno e xilenos-BTEX, fenóis e avaliação de hidrocarbonetos 

totais de petróleo – HTP através de perfil cromatográfico; 

 Toxicidade crônica da água produzida determinada através de método 

ecotoxicológico padronizado com organismos marinhos;  

 Parâmetros complementares: carbono orgânico total-COT, pH, salinidade, 

temperatura e nitrogênio amoniacal total. 

Os desfechos das inspeções semestrais e diárias de TOG precisam ser 

indicados simultaneamente com seus pareceres minuciosos, necessitando ser cedido 

ao órgão ambiental anualmente. Estes relatórios são examinados pelo IBAMA, 
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encarregado pelo andamento das licenças de operações marítimas de óleo e gás, 

visto que se situam em área da União, e se por acaso seja averiguado que não foi 

realizado alguma das exigências desta Resolução, o mesmo será capaz de solicitar 

informações, dando punições contendo multas aos encarregados pelas operações 

(MMA, 2007). 

É relatado também na Resolução 393/2007 que os parâmetros de descarte 

dos compostos e radioisótopos descriminados no acompanhamento semestral da 

água produzida seriam instrumento de uma Resolução particular. Contudo, a partir da 

emissão desta, não foi efetuada nenhuma construção de outra Resolução CONAMA 

ou conduta técnica que tratasse deste tema, exceto a Resolução CONAMA 430 /2011, 

que independente de não abordar exclusivamente da água produzida, engloba os 

rejeitos provenientes das indústrias de forma geral.  

No que se referem às indispensáveis condutas exercidas pelos encarregados 

das operações de petróleo no Brasil, através de informações obtidas pela ANP 

disponíveis na Tabela 3 é possível perceber que os lançamentos de água produzida 

tratada nos oceanos até então são amplamente a maneira de disposição mais 

utilizada. Especialmente nas bacias situadas na região sudeste (Espírito Santo, 

Santos e Campos), na qual o local é classificado menos suscetível ambientalmente, 

se contraposto as regiões norte e nordeste do Brasil. Na Tabela 3 é apresentada 

também os volumes de água produzida reinjetados nos poços tendo em vista a 

recuperação secundária, assim como a reinjeção de poços em que não há produção, 

perfurados dentro do mesmo local, servindo apenas para o lançamento de água 

produzida e outros efluentes da prática (SOUZA FILHO et al., 2009). 

Entretanto, de acordo com o que pode ser considerado com base nos dados 

exibidos na Tabela 3, esta atividade de reinjeção para descarte de água produzida 

não é empregue pelos operadores brasileiros, visto que os volumes apresentados 

para esta finalidade estão na maioria das situações zeradas. Somente entre os anos 

de 2008 a 2011, mais precisamente nas bacias de Campos e do Ceará, a prática foi 

utilizada, porém o volume foi pouco significativo se comparado ao volume total 

produzido e o volume descartado de água. 
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Tabela 3 - Volume de água produzida no Brasil, entre os anos 2007 e 2016, para injeção 
objetivando a recuperação secundária ou injeção para descarte e descarte no ambiente 

marinho. 

 

Fonte: Elaboração própria por meio da base de dados da ANP (disponível em www.anp.gov.br). 

 

Existem bacias como a de Alagoas, por exemplo, em que os lançamentos não 

são tão consideráveis, compreende-se que grande parcela da água de produção 

formada seja conduzida para terra para que se haja o devido tratamento e 

subsequente lançamento nos demais corpos coletores. Isto acontece em virtude da 

instabilidade do local, além de estarem próximas da costa (SOUZA FILHO et al., 

2009). 

Destaca-se que a emissão da água produzida para se fazer o tratamento em 

terra, ainda que se trate de um procedimento custoso, simboliza alguns proveitos no 

panorama ambiental, dado que além de proteger o ambiente marinho, restringindo a 

colaboração de poluentes no mesmo, canais de tratamentos particularizados em terra 

não possuem os mesmos limites de espaço e peso realizados em plataformas 

marítimas. Deste modo é viável fazer uso de instrumentos para tratamento da água 

produzida que reduzam não apenas o TOG, mas também outros poluentes com 

capacidade tóxica ou de irregularidades ao ambiente marinho e suas espécies 

(GABARDO, 2007; NEFF et al., 2011). 

A emissão da água produzida para que se haja tratamento em terra 

proporcionaria também, em seguida a um tratamento mais completo, o reuso do rejeito 

tratado para outras aplicações na indústria. Todavia, esta conduta ainda não se é 

muito aplicada no Brasil, porém a Petrobras detém de um projeto em desenvolvimento 

Período Injeção Recuperação Secundária (m³) Injeção Descarte (m³) Descarte (m³)

2007 116.518.461 0 54.890.261,12

2008 129.263.225 651.740 64.227.842,29

2009 145.831.121 1.519.527 72.769.545,32

2010 151.501.511 1.132.640 121.531.423,17

2011 144.381.726 1.522 133.376.906,03

2012 154.161.106 0 90.592.374,64

2013 154.412.466 0 123.303.510,86

2014 169.471.501 0 145.725.577,19

2015 179.437.758 0 139.793.402,39

2016 196.649.034 0 133.974.355,82

http://www.anp.gov.br/


36 

 

 

 

para reuso da água produzida tratada resultante de suas práticas para irrigação de 

plantios voltada para produção de biodiesel.  

Por meio do estudo apresentado no decorrer deste tópico é possível perceber 

que a regulamentação brasileira sobre o tema de água produzida, ainda é falha em 

inúmeros pontos, além de ser obsoleta. E para evitar o descarte indevido é 

indispensável o estímulo a alternativas, que não seja o lançamento em operações 

marítimas, de maneira que seja oferecido um término à água produzida mais digno e 

benéfico ao meio ambiente.  

 

3.2 REINJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

As dúvidas sobre os danos ao meio ambiente acarretados pelo descarte de 

água produzida começaram a surgir nos anos 80. Pelo fato do oceano ser considerado 

um ambiente extenso e a água a ser descartada possuir uma rápida diluição, não é 

cabível tirar conclusões precipitadas. A partir disso, uma opção admissível foi a 

reinjeção de água produzida que se deu início no Mar do Norte. 

Em geral a água produzida é reutilizada com a finalidade de recuperação 

secundária, ou seja, reinjeção como método de melhoria para recuperação do 

petróleo. No entanto, uma pequena parcela é destinada ao descarte, que pode ser 

feita por meio do arranjo final dessa água a grandes profundidades em poços de 

injeção principalmente capacitados para esse fim (PRESTELO, 2006). 

A reinjeção de água produzida acontece de maneira que o óleo presente no 

reservatório se desprenda e vá em direção aos poços produtores, para que haja a 

recuperação secundária, objetivando na manutenção de pressão no reservatório e 

consequentemente, o aumento da produção de petróleo.  

A partir dos anos 90, no Brasil, o IBAMA instaurou leis mais severas 

evidenciando outros critérios além do TOG, retratadas no tópico anterior. 

Posteriormente, ao averiguar a utilização da reinjeção de água produzida (RAP) por 

unidades de operações internacionais que começou a ser analisada a realização da 

prática em campos no Brasil (PETROBRAS, 2010).  
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Visando a manutenção da pressão interna dos reservatórios de óleo, a prática 

de reinjeção passou a ser uma atividade bastante comum. Todavia, inúmeros campos 

de petróleo espalhados no Brasil e pelo restante do mundo começaram a expor falta 

de pressão, entrando assim numa fase de maturidade, passando a gerar extensos 

volumes de água produzida. Contudo, com a atual imposição de parte dos governos 

na busca da redução dos problemas ambientais acarretados por produtos químicos e 

o lançamento de água oleosa, o gerenciamento da água produzida tornou-se um 

desafio para a indústria petrolífera (MACKAY et al., 2003). 

No decorrer do tempo, a preocupação ambiental passa a aumentar ainda 

mais, devido aos efeitos do descarte de água produzida, com isso unidades de 

operação de petróleo passam a considerar a possibilidade de se reinjetar esta água 

produzida, com a finalidade no aumento da pressão nos reservatórios e extração do 

petróleo, a custos infinitamente menores. Além dos benefícios voltados ao meio 

ambiente, há inúmeros outros e são eles: 

 Compatível quimicamente com a água de formação, contanto que seja do 

mesmo reservatório; 

 Baixos custos posteriormente a implantação da planta de reinjeção; 

 Contenção da área e do peso devido à otimização das plantas de tratamento 

da água; 

 Reuso da água produzida. 

Entretanto, em um projeto de implantação de reinjeção de água produzida 

precisam ser tomadas algumas precauções, entre elas vale destacar a averiguação 

dos critérios desta água produzida a ser reinjetada. É necessário fazer uma filtragem 

mais complexa desta água se comparada a água do mar, em virtude do alto teor de 

sólidos (20 a 80 mg/L) e a existência de partículas maiores que 30 micras, passando 

também por um processo químico de separação devido aos altos teores de óleos e 

graxas (TOG). 

Em 2004, a Petrobras deu início a um grupo de trabalho para implantar a 

reinjeção de água produzida em novos projetos. Simultaneamente, nos campos de 

Pargo e de Carapeba, iniciou-se a reinjeção de água produzida (PETROBRAS, 2010). 
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Esses campos possuem seis filtros com 35m³ e capacidade de tratamento de 20.000 

m³/d de água; um tanque de água suja com capacidade de 60 m³; um tanque de água 

limpa com capacidade de 162 m³; duas bombas de retrolavagem com vazão de 400 

m³/h e dois sopradores de ar com vazão de 270 m³/h. Sendo assim, esses campos 

conseguem juntos uma reinjeção de 12.710 m³/d, o equivalente a um percentual 

reinjetado de 62%. 

Nos dias de hoje, tornou-se corriqueiro ouvir falar em “descarte zero”, 

“emissão zero” ou “reuso de água”, devido a esta prática está sendo aplicada por 

diversas companhias petrolíferas (SANTOSO et al., 2003). E uma das maneiras para 

certamente poder aplicar é através da reinjeção de água produzida, em poços de 

descarte ou reservatório. Na Tabela 4 é possível perceber as vantagens e 

desvantagens da reinjeção de água produzida (FURTADO et al., 2005). 

 

Tabela 4 - Vantagens e desvantagens da Reinjeção de água produzida (RAP). 

 

Fonte: Furtado et al., 2005. 

 

Outros benefícios da reinjeção de água produzida diferente dos que já foram 

citados anteriormente são: 

 O índice de injetividade aumenta se comparado à água do mar: O aumento da 

viscosidade da água pode vir através das baixas temperaturas, impossibilitando 

a injeção da mesma. 

 Baixa consistência quanto ao Teor de óleo e graxas: O lançamento nos 

oceanos não será mais aceitável se o TOG exceder os marcos esperados. 

Vantagens Desvantagens

  -  Atende aos novos rumos das 

legislações ambientais.

  -  Aumento da corrosão em equipmentos 

de superfície.

  -  Reutiliza um efluente que seria 

descartado.
  -  Obstrução dos poros.

  -  Liberação de águas de outros 

efluentes para outras aplicações.

  -  Necessidade de muito espaço nas 

plataformas para o tratamento.

  -  Aumenta o fator de recuperação 

de óleo.
  -  Acidulação Biogênica.

  -  Quando não misturada com a 

água do mar, o risco de causar 

incrustação é menor.

  -  Se misturado a água do mar, a água 

produzida pode aumentar a taxa de 

incrustação.
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Como as normas para a RAP, com relação ao TOG, não são tão severas 

quanto aos lançamentos nos oceanos, portanto isso faz a RAP ser mais 

vantajosa. 

Porém, existem contrariedades quanto à queda de injetividade promovida pelo 

bloqueio dos poros, acidulação biogênica e a escassez de uma maior área para seu 

tratamento. 

 

3.2.1 Caracterização da água produzida para prática de reinjeção 

 

As águas produzidas possuem particularidades que auxiliam ou 

desaconselham sua aplicação para reinjeção. Por ventura se a água for reinjetada 

especialmente em reservatórios terrestres, necessitará ser feito um tratamento ainda 

mais severo. Para isso, devem-se atingir padrões de qualidade que não prejudiquem 

os reservatórios e não causem danos aos equipamentos associados à corrosão ou 

incrustação. 

Para selecionar o tratamento da água produzida para reinjeção, em condições 

de escolha dos equipamentos de tratamento, são necessárias informações 

relacionadas à caracterização da água produzida, tratando-se esta a primeira e mais 

significativa fase a ser concretizada (PRESTELO, 2006). Como as peculiaridades da 

água de formação podem diversificar conforme o reservatório, não há lei que indique 

o devido tratamento, necessitando ser analisado caso a caso (VIEIRA, 2011). 

De acordo com estudos, constata-se que ao se injetar na zona produtora é 

necessário que a água seja a mais inerte possível, de maneira a impedir possíveis 

irregularidades ao reservatório. A injeção de água com teor de sal inferior à original, 

em formações argilosas, pode levar à contenção ao fluxo e a perda da “injetividade” 

na zona. A existência de contaminações também pode causar o fechamento no local 

de injeção. Essas irregularidades podem prejudicar a própria injeção e o procedimento 

de recuperação (SILVA, 2000). 
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Não há uma lei particular para as peculiaridades da água produzida 

propriamente dita, apenas a classificação da água quanto à sua salinidade. Então, 

através de estudos são considerados alguns parâmetros importantes para análise da 

água produzida, tendo em vista atender outras particularidades fundamentais: Análise 

de Magnésio (Mg) e Cálcio (Ca), Análise de Cloreto, Análise do Teor de Óleos e 

Graxas (TOG), Análise de Dureza Total (CaCO3), Análise de Sólidos em suspensão, 

Análise de Oxigênio Dissolvido, Análise de pH, Análise de Ferro, Análise de Sulfetos 

e Sulfatos, Análise de Turbidez, Análise de Condutividade, Análise de Alcalinidade 

(VIEIRA, 2011). 

O fato de não ter uma lei ambiental específica dificulta uma correta avaliação 

dos parâmetros examinados, pela ausência de marcos mínimos e máximos individuais 

para cada parâmetro. Com isso, a qualidade da água envolvida deve levar em 

consideração as dificuldades associadas com a incrustação, corrosão e 

tamponamento dos reservatórios, por conseguinte serão apresentados, a seguir, 

conforme os parâmetros sugeridos, quais dessas análises precisam ser realizadas 

para reconhecimento dessas irregularidades. 

 

3.2.1.1 Incrustação 

 

Incrustações são sais inorgânicos que possuem a capacidade de se agregar 

no reservatório, nos tubos de produção, no canhoneado, nos materiais de superfície 

e subsuperfície. Podem propiciar perdas, tanto total quanto parcial da vazão de 

produção, resultando na inatividade do poço e custos com interferência e limpeza. 

Algumas incrustações acontecem com uma periodicidade maior nos campos 

petrolíferos e são do tipo sulfato de cálcio (CaSO4), carbonato de cálcio (CaCO3), 

sulfato de bário (BaSO4) e sulfato de estrôncio (SrSO4). A presença de agentes 

incrustantes na água produzida pode ser reconhecida por meio do pH, alcalinidade, 

íons de magnésio e cálcio e dureza total (DUARTE, 2010). 
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3.2.1.2 Corrosão 

 

A corrosão é a danificação de um equipamento, propiciado por degradações, 

variações químicas ou mudanças nas estruturas, como consequência de sua reação 

com o meio ambiente. Alguns problemas podem ser causados em poços de petróleo 

como: a diminuição da vida útil das instalações, aumento das despesas relacionadas 

à conservação e substituição de instalações e perdas de injetividade. A presença de 

agentes corrosivos na água produzida pode ser reconhecida por meio do oxigênio 

dissolvido, condutividade, sulfetos, sulfatos e pH. Este último, por sua vez, é um 

parâmetro de extrema importância, pois afeta tanto na hostilidade do fluido quanto na 

constituição de incrustações. Valores baixos de pH determinam aporte à corrosão, já 

os altos determinam aporte à incrustação, destaca-se que o ideal seria valores em 

torno de 7 (SANTOS, 2008). 

 

3.2.1.3 Tamponamento dos reservatórios 

 

Irregularidades no reservatório podem acontecer quando a água produzida é 

reinjetada, pois pode ocorrer o fechamento dos poros por depositar sólidos em 

suspensão, materiais orgânicos e óleo emulsionado na água. A examinação para 

reconhecer anomalias de tamponamento dos reservatórios são: sólidos em 

suspensão, turbidez e TOG. 

 

3.3 TRATAMENTO DA ÁGUA PRODUZIDA 

 

A gestão da água produzida é o conjunto íntegro de respostas para o 

procedimento de se produzir água, contendo os mecanismos de separação, 

diagnósticos em laboratórios para a especificação da água, tratamento e 

descarte/reinjeção. A água produzida pode estar emulsionada e/ou livre. Como já 

mencionada no capítulo anterior, esta última é uma emulsão instável (onde sua maior 

parcela não se encontra misturada) podendo ser separada por decantação. Já a fase 

emulsionada é uma mistura moderadamente estável entre o óleo e a água 

(CURBELO, 2002). 
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Quaisquer que forem as tecnologias adotadas no tratamento primário de 

águas oleosas estão fundamentadas na Lei de Stokes e se atribuem principalmente 

da separação de sistemas particulados (água emulsionada/livre e sólidos em 

suspensão). É corriqueiro, nestas unidades de operação, o uso de separadores do 

tipo API (retirada de óleo livre), flotadores naturais (extensos tanques que usam uma 

parcela do gás oriundo da água para flotar gotículas de óleo emulsionadas) ou por 

hidrociclones, coalescedores e membranas. 

Em unidades onshore, dependendo especialmente do teor de sal da água, 

pode-se prosseguir no tratamento tendo em vista o reuso da água produzida, tanto 

para se gerar vapor em consequência da recuperação terciária de petróleo, como 

também para irrigação, mas para isso é necessário o uso de práticas mais refinadas 

para que se possa reduzir a salinidade. Uma diversidade de produtos químicos é 

incluído no processo de produção para solucionar ou precaver danos operacionais. 

Em geral, o uso de tais produtos são fundamentais para chegar até as especificações 

essenciais para a água produzida. Os aditivos químicos relevantes que são usados 

no processo de produção são: aditivos para o tratamento de água (coagulante e 

floculante), quebradores de emulsões, inibidores de corrosão/incrustação e biocidas. 

 

3.3.1 Tipos de tratamentos  

  

3.3.1.1 Separação gravitacional 

 

A primeira etapa do tratamento primário operados em campos onshore são 

usualmente levados em mecanismos de separação gravitacional, tais como os 

separadores API (American Petroleum Institute), CPI (Corrugated Plate Interceptor) e 

PPI (Parallel Plate Interceptor). 

Iniciando pelos separadores API, eles são sugeridos para separar gotículas 

maiores de 150 m, isto é, para que se possa separar a parcela de óleo livre. São 

grandes tanques de decantação em que o resíduo escoa na horizontal e o óleo 

desprendido e os sólidos decantáveis soltam-se e são retirados da água. Nestes 

equipamentos, as gotículas de óleo precisam seguir extensas distâncias para 



43 

 

 

 

ascenderem e serem recolhidas, e com isso é preciso que estes equipamentos sejam 

grandes, o que requer grandes áreas de instalação. A capacidade do procedimento 

de separação submete-se especialmente ao teor de óleo na alimentação e da sua 

respectiva vazão. A água produzida que é descartada por este equipamento 

usualmente dispõe de concentração em torno de 30 a 300 mg/L de óleos e graxas 

(CAPPS et al., 1993). 

Os fundamentos do separador API podem ser considerados os mesmos se 

comparados aos separadores CPI e PPI, com exceção desses últimos utilizarem 

placas paralelas para auxiliar na fusão de gotículas menores. A finalidade é reduzir a 

distância de ascensão das gotículas, fazendo compactar assim o sistema como um 

todo. Os separadores CPI (placas enrugadas) e os PPI (placas lisas) são utilizados 

em paralelo de maneira que as gotículas coalescidas se desloquem para cima e os 

sólidos se desloquem para baixo. E para efeitos de comparação é possível afirmar 

que os CPI e PPI são mais eficazes se contrapostos ao API e a água produzida que 

é descartada, geralmente possui concentração em torno de 25 a 100 mg/L de óleo e 

graxas nestes equipamentos. Na Figura 4 mostrada a seguir é possível identificar os 

dois tipos de separadores gravitacionais. 

 

Figura 4 - Separação gravitacional convencional e por placas. 
    Fonte: Oil Water Separator (2013). 

 

 

3.3.1.2 Flotação 

 

É empregue em tratamento de rejeitos oleosos, por ser uma simples inserção 

e por se basear nos seguintes estágios: formação de bolhas de gás no interior do 
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rejeito; embate de bolhas gasosas com as gotículas de óleo suspensas na água; fusão 

das bolhas gasosas nas gotículas de óleo; e a elevação dos agregados bolha-gotícula 

até a superfície, onde ocorre a recuperação do óleo. No procedimento de flotação, a 

água de produção descartada consegue chegar a concentrações em torno de 5 a 50 

mg/L de óleos e graxas (CAPPS et al., 1993). 

 

3.3.1.3 Hidrociclones 

 

Operam como centrifugadores, o que fazem aumentar a velocidade do 

procedimento de separação. Utilizam-se da mesma técnica que os separadores API, 

CPI e PPI, porém com dispositivos infinitamente menores. Esses centrifugadores são 

equipamentos compactos empregues em plataformas offshore. Já os separadores são 

aplicados em canais de tratamento onshore, por se tratarem de procedimentos mais 

econômicos. 

Os hidrociclones atuam do seguinte modo: a água invade o equipamento por 

meio de entradas tangenciais em que a energia potencial da água é convertida em 

energia centrífuga. Esta respectiva força que foi transformada encaminha o fluido mais 

denso, que nesse caso é a água, para as paredes do equipamento e o fluido menos 

denso, assim sendo o óleo, para o centro do corpo do equipamento. Em virtude de 

sua forma, o hidrociclone detém de um perfil de pressão e velocidade que consentem 

a drenagem da fase abundante em óleo por meio da saída do efluente. Em 

compensação, a fase continua mais pobre em óleo, ao ser encaminhada para as 

paredes passa a ter uma redução em sua velocidade sendo então dispensada pela 

saída de água que foi tratada. Esse tipo de tratamento consegue chegar a descartes 

de água produzida com concentrações em torno de 20 a 100 mg/L de óleos e graxas 

(PESSOA, 2009). Sendo assim, pode-se analisar a representação de um hidrociclone, 

por meio da Figura 5 mostrada a seguir. 
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Figura 5 - Representação de um hidrociclone. 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.4 Coalescedores 

 

Outro tipo de tratamento é por intermédio de coalescedores, que ocorre 

através de uma separação eletrostática em que se fundamenta em um fluido condutor 

disperso em um fluido não condutor. A partir disto, a água existente seria o fluido 

condutor que é posto sob efeito de um campo elétrico. Desse modo, no interior do 

equipamento, gotículas de água são atuadas por meio de forças viscosas, 

eletrostáticas e gravitacionais. Sob ação deste campo, as gotículas se polarizam e 

mudam sua geometria de esférica para uma forma elíptica. Com isso, as gotículas 

tendem a se dispor com o campo elétrico, proporcionando uma interação dipolo-dipolo 

entre elas, propiciando assim a coalescência (PETROBRAS, 2001).  

Pode-se dizer que é uma das técnicas mais eficientes aplicadas. Hoje em dia, 

os coalescedores são, em sua grande maioria, melhores vistos se comparados aos 

tradicionais separadores gravitacionais, pois demandam de menores investimentos, 

custo operacional baixo, ínfima manutenção e um espaço menor. 

A dependência de forças eletrostáticas induzidas, regularidade de colisão, 

reologia do filme, concentração, como também se o fluxo é laminar ou turbulento são 

fatores para que possa haver a coalescência das gotas. Na Figura 6 é possível 

identificar um coalescedor eletrostático, porém também existem coalescedores 

mecânicos, que utilizam diversos filtros ou separadores, também conhecidos como 

chicanas. O processo acontece através de um vapor ou líquido que percorre por meio 

Fonte: Cronin (2012). 
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Fonte: Aker (2007) 

 

Figura 6 - Coalescedor eletrostático. 

desses filtros, e então a água é atraída para o material do filtro ou superfície do 

defletor, e a partir deste processo ocorre à separação do óleo.  

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1.5 Membranas 

 

A técnica de separação por membranas pode ser classificada como uma 

transformação das técnicas de separações tradicionais. Difere-se principalmente no 

tamanho dos poros. Dessa maneira, escolher o processo mais apropriado dependerá 

de algumas circunstâncias como: qualidade do fim do produto, tamanho das 

partículas, custeio operacional e de manutenção (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

Existem tecnologias que atuam com membranas que serão mencionadas 

posteriormente, porém são conhecidas como processos de: microfiltração, 

ultrafiltração, nanofiltração e osmose reversa.   

As membranas são empregues na separação de duas fases ou empregue no 

controle do transporte de uma ou mais espécies químicas (HABERT; BORGES; 

NOBREGA, 2006). As mesmas atuam de modo que o fluido precise usar uma força 

motriz para ir além da membrana, que pode ser: potencial elétrico, gradiente de vapor, 

pressão hidrostática ou gradiente de concentração. No tratamento de água produzida, 

a força motriz mais utilizada é o gradiente de pressão hidráulica. 

Na ação das membranas, a técnica dispõe de vantagens e desvantagens. E 

uma de suas vantagens seria a viabilidade de manter gotículas com diâmetro inferior 

a 10 m. Ademais, se comparado a outras técnicas, o custo é expressivamente menor, 

como também a qualidade considerável do filtrado produzido e por não fazer uso de 
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produtos químicos (CHAKRABARTY et al., 2008). Já as desvantagens são as 

contrariedades relacionadas à polarização e fouling. A primeira acontece quando a 

concentração de soluto na membrana difere do seio do fluido, desta maneira verifica-

se uma queda de fluxo do permeado (CHEREMISINOFF, 1998). Porém, a segunda 

corresponde à redução de fluxo depois de estabilizado. Estudos estão sendo feitos 

tanto para melhorar o processo, quanto para auxiliar na redução da quantidade de 

água desperdiçada durante a técnica de separação por membrana.  

Na Figura 7 mostrada a seguir verifica-se o esquema do processo por 

membranas e na Tabela 5 é possível analisar um breve resumo de todos os 

tratamentos estudados neste capítulo. 

 

 
Figura 7 - Esquema de definição do processo por membranas. 

Fonte: Pombo (2010). 
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  Tabela 5 - Principais modos de separação entre água e óleo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
    
 
 

Fonte: Adaptado de Stewart e Arnold (2011). 

 
 

3.3.1.5.1 Microfiltração 

 

Microfiltração é um processo de separação por membranas em que são 

utilizadas na separação de sólidos suspensos existentes na água. Os sólidos 

mencionados podem ser vírus, bactérias, entre outras partículas. Trata-se de um 

processo tecnológico em que pode ser usado em conciliação com outras técnicas, 

como por exemplo, a nanofiltração e a osmose reversa. Sendo assim, ela opera como 

uma proteção para esses procedimentos (NUVOLARI; COSTA, 2010).  

 

3.3.1.5.2 Ultrafiltração 

 

Ultrafiltração é um processo de separação em que as membranas possuem 

poros com menores diâmetros se confrontadas com as membranas de microfiltração. 

Desta forma, para não influenciar o fluxo do procedimento é fundamental o uso de 

maiores pressões de operações. Sendo assim, as membranas de ultrafiltração 
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possuem a capacidade de manter menores partículas se correlacionada a 

microfiltração, como matéria orgânica e coloide, devido ao tamanho dos poros 

(NUVOLARI; COSTA, 2010).    

 Semelhante ao processo de microfiltração, as membranas de ultrafiltração 

também são usadas no pré-tratamento da água que nutre um sistema de osmose 

reversa, possibilitando então um expressivo aumento da execução do processo e o 

controle das equipagens da osmose reversa, visto que impeça o desgaste dessas 

membranas, e consequentemente possa aumentar o seu tempo de vida útil. 

Tanto na osmose reversa, quanto na nanofiltração, os coloides são 

considerados um problema, mas a ultrafiltração se manifesta como um processo ideal, 

visto que o tamanho dos seus poros oportuniza a retirada desses compostos e, proíbe 

que eles possam estar presentes no resíduo das próximas etapas, sendo capaz de 

causar danos às membranas (COLLARES, 2004).    

No processo de ultrafiltração é possível obter devido à alta eficácia no 

tratamento de água, altos padrões de qualidade, em que diversas vezes esses 

padrões são maiores aos requeridos para julgar a água como potável. A vista disso, 

as utilizações habituais dessa membrana é através do tratamento de água para 

reutilização (NUVOLARI; COSTA, 2010).   

 

3.3.1.5.3 Nanofiltração 

 

Outra possível nomenclatura para este processo de separação é conhecida 

como osmose reversa de baixa pressão, e sua faixa para o tamanho de poro está 

entre a ultrafiltração e a osmose reversa (COLLARES, 2004). 

Essa técnica é empregue quando a ultrafiltração e a osmose reversa não são 

as melhores opções para se separar as substâncias do meio. Trata-se também, assim 

como os outros processos, de um processo tecnológico que possui capacidade de 

retirar os íons monovalentes e compostos orgânicos de baixo peso molecular. Essa 

prática pode ser usada em procedimentos de retirada de cor da água, 
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desmineralização e a dessulfatação da água do mar para injeção em poços de 

petróleo, como sendo sua principal aplicação. 

Em processos de nanofiltração e de osmose reversa acontece não apenas 

por barreira física, como também por potencial elétrico e por conceito de difusão, 

respectivamente. A partir disto, a pressão osmótica passa a ter uma intervenção sobre 

o fluxo da solução por meio da membrana (NUVOLARI; COSTA, 2010).   

 

3.3.1.5.4 Osmose reversa 

 

O objetivo da utilização das membranas de osmose reversa é através da 

retirada de sólidos dissolvidos em um meio líquido. Sua eficácia de remoção de sílica 

e o alto e baixo peso molecular de material coloidal viabilizam o seu uso nos 

tratamentos de dessalinização, dessa forma aplicado com êxito no tratamento de 

rejeitos de uma refinaria petrolífera (NUVOLARI; COSTA, 2010). 

Trata-se de um tratamento evoluído, que é baseado no movimento 

espontâneo do solvente do lado mais concentrado para o de menor concentração, por 

intermédio de uma membrana semipermeável, que possibilita a passagem do solvente 

e a retenção do soluto. A disparidade de potencial químico entre os dois lados da 

membrana é a força motriz que causa a transferência de massa. 

Nesta técnica é aplicada uma pressão de operação significativamente maior 

que à pressão osmótica no lado da solução concentrada, de maneira que aconteça 

uma alteração no fluxo natural de solvente, ou seja, o fluido segue da solução de maior 

concentração para o de menor concentração, por intermédio da membrana. Essa 

alteração do fluxo viabiliza a conquista de uma solução salina com uma concentração 

ainda maior de um lado da membrana e uma água com um menor indicador de 

contaminantes no outro lado (MUSTAFA, 1998). É possível verificar o funcionamento 

desta técnica através da Figura 8 mostrada a seguir.  
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Figura 8 - Processo de osmose reversa. 

Fonte: Mustafa (1998). 

 

Para impedimento de adversidades, como por exemplo, incrustação e 

desgaste de membranas, que por sua vez são aparatos bem sensíveis, é de extrema 

importância que o resíduo passe por um pré-tratamento, de maneira a ocasionar uma 

eficácia no procedimento. Por meio da passagem do líquido pela membrana, com uma 

pressão elevada, podem ser extintos sais dissolvidos, bactérias, pesticidas, vírus, 

dureza, contaminantes orgânicos, sílica, coloides e outros elementos indesejáveis. 

Então, pode-se dizer que as membranas são primordiais para a eficácia da prática de 

osmose reversa, resultando em uma água com alto grau de pureza, sendo assim 

empregue na reutilização de processos industriais (NUVOLARI; COSTA, 2010).  
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4 ESTUDO DE CASO DE REINJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA 

 

Este capítulo tem por objetivo mostrar um exemplo de uma plataforma 

offshore que fez uso da prática de reinjeção de água produzida, visto que na maioria 

dos casos as operadoras depois do seu devido tratamento, descartam a mesma no 

mar. Então foi a partir disso, que se fez necessário o entendimento do caso do Campo 

de Frade, uma vez que é feita a reinjeção de água produzida de volta na formação, 

com o mínimo desse rejeito descartado no mar em condições normais de operação. 

 

4.1 HISTÓRICO 

 

Em dezembro de 1986 foi descoberto pela Petrobras o Campo de Frade, 

através da perfuração do poço 1-RJS-366. Posteriormente, em 1989 foi perfurado o 

poço de avaliação 3-RJS-416. Já em outubro de 1996, um acúmulo de petróleo 

adicional foi encontrado a sudoeste da estrutura principal, por meio do poço pioneiro 

1-RJS-511. Porém, apenas em Junho de 2009 se deu início a produção de óleo e gás 

natural, com término previsto para 2025. 

O Campo de Frade é operado pela Chevron Brasil Upstream Frade Ltda., que 

detém de 51,74% das cotas de participação no consórcio e está situado na parte Norte 

da Bacia de Campos, em torno de 120 (km) da costa do Estado do Rio de Janeiro. A 

área citada possui uma lâmina d’água em média de 1155 (m) e ocupa uma área de 

aproximadamente de 154,11 (km²), em que é possível analisar através da Figura 9 

apresentada a seguir. 
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Figura 9 - Mapa de Localização do Campo de Frade (Chevron). 

Fonte: ANP (2016). 

 

Segundo dados da ANP existiam 62 poços perfurados no campo, dentre eles 

haviam os pioneiros de extensão e pioneiros adjacentes (exploratórios), de produção 

e injeção (exploratórios) e os especiais. Até novembro de 2011, haviam 11 poços 

produtores, uma vez que 10 poços encontravam-se em operação, além de 4 poços 

injetores de água, sendo que um deles por problemas operacionais foi interrompido. 

A produção média diária de petróleo até essa data era em torno de 11.170 m³/dia, já 

a de água, 2.035 m³/dia. 

A FPSO Frade é capaz de processar até 100 mil barris de petróleo por dia e 

armazenar 1,5 milhão de barris. Unidade flutuante de produção, armazenamento e 

transferência (Floating Production Storage and Offloading) é um tipo de navio utilizado 

pela indústria petrolífera para a produção, armazenamento petróleo e/ou gás natural 

e escoamento da produção por navios aliviadores, como apresentada na Figura 10. 

Já a perfuração, era feita pela sonda Sedco 706, que por sua vez é operada pela 

Transocean do Brasil Ltda. A sonda é uma unidade de segunda geração, do tipo semi-

submersível. Essa unidade foi instituída em 1976, porém em 1994 foi convertida e 

aprimorada em 2007.  A mesma tem capacidade de operar em águas profundas de 

até 1.980 metros e perfurar em torno de até 6.600 metros, como ilustrada na Figura 

11. 
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Figura 10 - FPSO Frade. 
Fonte: Chevron (2012). 

 

 

Figura 11 - Sonda Sedco 706. 
Fonte: ANP (2012). 

 

 

As instalações submarinas do Campo de Frade contêm árvores de natal 

horizontais, linhas flexíveis de produção, linha em loop para injeção de água, sistema 

de elevação com gás e conexões por umbilicais. Nas instalações de topsides, os 

fluidos dos poços produzidos por gas lift são recebidos por meio de risers individuais 

de poços que passam por um turret conectado à FPSO. O óleo cru estabilizado é 

exportado por intermédio de navios-tanque comerciais convencionais que 

descarregam diretamente por meio da popa do FPSO.  
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O FPSO Frade foi desenvolvido para o processamento completo do óleo, gás 

e água do Campo de Frade. A embarcação constitui-se principalmente de tanque de 

estocagem de óleo bruto, heliponto, acomodações, ponto de conexão de 

transferência, serviços, entre outras utilidades. Na Figura 12 é possível analisar o 

arranjo geral do FPSO. 

 

Figura 12 - Arranjo geral da FPSO Frade. 
Fonte: ANP (2012). 

 

As principais particularidades do FPSO Frade são: o comprimento total de 337 

metros da embarcação; casco do tipo lado único-fundo único; capacidade de 

estocagem de material bruto fora de especificação de 100.000 barris e capacidade de 

armazenar água produzida de 100.000 barris. 

A partir da Cartilha de Atividade de Produção de Óleo e Gás (2012) emitida 

pela Chevron é possível estimar que o Campo de Frade produza por um período de 

dezesseis anos e que o auge de sua produção chegue aproximadamente a 80 mil 

barris de óleo e 850 mil metros cúbicos de gás natural. 

 

4.2 DADOS DE PRODUÇÃO: PETRÓLEO X ÁGUA 

 

É possível analisar nas Tabelas 6 e 7 mostradas a seguir que o início da 

produção de petróleo no Campo de Frade se deu em 2009, desse ano até o início de 

2010, quando foi efetivamente comissionado o sistema de reinjeção de água 

produzida e optou-se por fazer o armazenamento do efluente a bordo ao invés de seu 
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descarte no mar. Por esse motivo que é possível verificar que o descarte em 2009 era 

baixo se comparado aos demais anos.  

De forma a atender à filosofia corporativa de gerenciamento de água da 

Chevron para empreendimentos de produção de óleo, que o Projeto do Campo de 

Frade considera a reinjeção de água produzida de volta na formação, com descarte 

mínimo no mar. A partir do início de 2010, o FPSO Frade passou a reinjetar a água 

produzida até novembro de 2011, mês em que foi observado a mancha de óleo devido 

ao vazamento no Campo de Frade. 

Nota-se como resultado deste derramamento, que a produção de petróleo 

diminuiu nos 2 anos seguintes e só a partir do terceiro ano que começa a retomar aos 

poucos, o mesmo acontece para a água. Esses fatores certificam-se como o acidente 

foi catastrófico. 

 
Tabela 6 - Dados de produção do Campo de Frade. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio da base de dados da ANP (disponível em www.anp.gov.br). 

  

Tabela 7 - Volume Reinjetado x Volume Descartado. 

 
Fonte: Elaboração própria por meio da base de dados da ANP (disponível em www.anp.gov.br). 

 

 

Ano Produção de Petróleo (m³) Produção de Água (m³)

2009 310.135,60 432,57

2010 2.897.240,79 58.212,76

2011 4.148.051,89 593.188,25

2012 715.090,43 40.827,72

2013 658.897,82 119.984,96

2014 1.442.915,68 993.737,74

2015 1.351.440,96 1.057.482,79

2016 117.922,00 100.627,16

Ano Volume de Água Injetado - Recup. Secundária (m³) Volume de Água Produzida (m³)

2009 0,00 42,45

2010 722.903,34 11.235.952,09

2011 2.571.691,00 47.040.607,55

2012 0,00 20.979.444,91

2013 0,00 34.927.039,64

2014 0,00 51.051.006,86

2015 0,00 50.127.300,00

2016 0,00 4.423.197,00

http://www.anp.gov.br/
http://www.anp.gov.br/
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4.3 FLUXOGRAMA 

 

Os elementos indispensáveis do Sistema de Água Produzida do FPSO Frade 

são os seguintes: 

 MBD-1070: Separador Teste 
 

 MBD-1000: Separador de Produção 
 

 MBD-1630: Hidrociclone Teste 
 

 MBD-1625 A/B/C: Hidrociclone de Produção 
 

 ZZZ-5300: Célula de Tratamento de água produzida 
 

 MBM-5310: Célula de Flotação de Óleo 
 

A água produzida escoa a partir do Separador Teste MBD-1070 e é 

encaminhada para Célula de Flotação de Óleo MBM-5310 na Célula de Tratamento 

de água produzida ZZZ-5300 através de um hidrociclone teste MBD-1630. A água 

produzida que escoa do Separador de Produção MBD-1000 do trem de processo é 

direcionada para a Célula de Flotação de Óleo MBM-5310 via hidrociclone MBD-1625 

A/B/C. Os hidrociclones diminuem o óleo em teor de água para 100 ppm, um grau 

apropriado para a injeção de água. 

 

 Contudo, nos separadores de teste e produção, grande parte dos produtos 

indesejáveis para descarte/reinjeção provenientes da água produzida passa a ser 

desagregado da mesma, porém essa água ainda possui gás dissolvido e quantidades 

pequenas de óleo que somente será removido no processamento adicional. 

Para o processamento adicional do óleo a partir dos separadores de teste e 

de produção avança para o segundo estágio de separação MBD-1050, na qual opera 

com pressão mais baixa, e então o gás dissolvido é liberado fora para o Flash Gás 

Compressor CAE-1300/2300. Em prosseguimento, a segunda etapa de separação do 

óleo é bombeada para o desidratador MBK-1210. A água que foi separada no 
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desidratador avança para o hidrociclone de produção MBD-1625 A/B/C. Já o óleo do 

desidratador avança para o dessalinizador MBK-1210. 

Os vasos desidratador e dessalinizador utilizam de um campo eletrostático 

para que haja a coalescência devido à polarização das gotículas de água que se 

acumulam ao fundo do vaso para facilitar a remoção. O campo eletrostático é utilizado 

para elevar a temperatura do fluido, já a coalescência do óleo aumenta em virtude das 

seguintes alterações: 

 Densidade da água 

 Viscosidade da água 

 Densidade de óleo 

A água produzida depois de passar pelo hidrociclone avança para a Célula de 

Tratamento de Água Produzida ZZZ-5300. Na Célula de Flotação de Óleo, qualquer 

óleo restante pode ser eliminado para fora e bombeado para o dreno fechado. E com 

isso, a água de produção é bombeada através das bombas booster para o Sistema 

de Injeção de água. Na Figura 13 é possível verificar todo processo através do 

fluxograma do FPSO Frade. 

Dessa forma, ratifica-se a necessidade do sistema de tratamento de água, 

uma vez que a água produzida (avaliada como um rejeito a ser descartado) precisará 

ser inserida em padrões para descarte ou para o uso em outros processos, como é o 

caso da injeção. A injeção de água produzida empregue como método de recuperação 

revela-se uma alternativa de descarte segura e eficaz, minimizando assim os riscos 

ambientais inerentes a este processo.  
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Fonte: Chevron (2012). 

Figura 13 - Fluxograma FPSO Frade. 
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4.4 O ACIDENTE  

 

De acordo com a ANP, “um acidente é resultado do alinhamento de falhas 

operacionais, decisões gerenciais inadequadas e barreiras de segurança degradadas, 

que passam a ser denominados fatores causais, quando do estabelecimento de um 

processo investigativo para determinar a sequência de eventos que culminaram com 

a concretização de um dano” (ANP, 2012). Em virtude da execução das práticas de 

exploração e produção de petróleo e gás natural, concerne ao órgão regulador a 

utilização de técnicas e processos que garantem a cautela de acidentes operacionais 

e a utilização de tecnologias e processos relacionados à precaução de incidentes, 

planejando a impedir que os fatores causais se alinhem e originem-se em um evento 

prejudicial, além das irregularidades ao meio ambiente que por ventura possam vir a 

acontecer. 

No decorrer da perfuração do poço especial 9-FR-50-DP-RJS, em Novembro 

de 2011, pela sonda Sedco 706 operada pela Transocean a serviço da Chevron, 

ocorreu um fluxo indesejado da formação para o poço, que se converteu em um 

blowout, resultando numa migração natural de petróleo no leito marinho (ANP, 2012). 

O volume calculado pela ANP de óleo derramado no mar atingiu em torno de 3.700 

barris. A Figura 14 mostra a mancha superficial de óleo, dias após o ocorrido, em 

virtude do acidente. 

 

Figura 14 - Mancha superficial de óleo devido ao acidente no Campo de Frade. 
Fonte: Revista Época Negócios.  
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Segundo o IBAMA, através de uma nota informativa de nº 01/12, a localização 

em que o poço estava sendo perfurado situava-se à cerca de 1180 metros de 

profundidade. O derramamento de óleo acarretou em uma mancha que após sete dias 

já atingia uma área de 163 km² e um volume estimado de até 140 m³. A partir de 

algumas atitudes tomadas para moderação do poço, houve uma significativa redução 

do vazamento de óleo a partir das fissuras no fundo do mar, o que levou a uma 

expressiva redução da mancha. Sendo assim, o volume da mancha foi estimado em 

menos de 1 m³.  

A partir do dia 7 de novembro de 2011, ao longo da perfuração do poço 

especial 9-FR-50-DP-RJS, um tipo de fluido de perfuração que possui densidade 

insuficiente foi utilizado para controle do óleo da zona perfurada, que como efeito subiu 

pelo poço e adentrou formações rochosas, vazando por meio das fissuras no solo 

(MEDEIROS, 2013). Um dia após esse fato, a mancha foi vista pela Petrobras, e a 

partir de então foi comunicado ao IBAMA e à Chevron. Somente no dia 9 de novembro, 

o derramamento foi transmitido à ANP, que escolheu por impedir as operações no 

Campo de Frade (ANP, 2012). 

Ao passo que a Chevron destacava falhas naturais como a principal razão do 

acidente, a ANP garantiu que o derramamento foi propiciado por problemas técnicos 

e operacionais, em um conjunto de falhas que deram origem ao aumento imprevisível 

da pressão, vazamento de óleo para dentro da estrutura do poço e o escape por 

fissuras no solo (MEDEIROS, 2013). A partir de então foi possível designar em crime 

ambiental (IBAMA, 2012), visto que para o Governo, o derramamento não teria 

acontecido se existisse a camada extra de revestimento, que não alcançava o 

reservatório (MEDEIROS, 2013). 

Os fundamentos analisados e expostos no Relatório Técnico da ANP validam, 

minuciosamente, que o incidente poderia ter sido controlado, desde que a Chevron 

tivesse acompanhado suas operações em absoluta concordância à regulamentação, 

sob as boas práticas da indústria petrolífera e seu próprio manual de conduta. É 

possível então verificar resumidamente através da Figura 15 mostrada a seguir, a 

linha do tempo referente ao incidente do Campo de Frade para melhor compreensão. 
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Figura 15 - Linha do tempo do incidente do Campo de Frade. 
Fonte: ANP (2012). 

 

Em suma, o navio sonda Sedco durante a etapa de perfuração do poço 

especial 9-FR-50DP-RJS, ao alcançar o trecho superior do reservatório N560, que se 

encontrava sobrepressurizado por consequência da injeção de água, deu causa ao 

Kick, evento iniciador do acidente. Então, a partir desse incidente, a prática de 

reinjeção foi interrompida no Campo de Frade, destinando sua água apenas para o 

descarte. 

Portanto, através desse breve estudo de caso é possível perceber que a 

prática de reinjeção foi um dos fatores, não o mais importante dos que foram 

apresentados, que contribuíram para este incidente ocorrer. Sendo assim, é possível 

afirmar que a prática de reinjeção também pode acarretar em efeitos nocivos ao meio 

ambiente caso não seja tomado os devidos cuidados para sua aplicação, mas para 

que isso não ocorra é preciso ser fiscalizado corretamente.  
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5 CONCLUSÃO 

 

Durante a análise apresentada no decorrer deste trabalho, percebe-se que é 

inquestionável a capacidade poluidora da água produzida gerada na indústria de 

petróleo. Concomitantemente, como esta é relacionada a uma atividade de extrema 

significância na conjuntura econômica e estratégica mundial, não há como impedir sua 

formação. Assim sendo, torna-se indispensável o prosseguimento desses estudos 

tendo em vista o aperfeiçoamento dos saberes vinculado aos seus efeitos no meio 

ambiente, sobretudo no que diz respeito aos impactos ambientais. Porém, pelo fato 

da água produzida possuir um altíssimo grau de complexidade, ainda restam diversas 

indefinições sobre suas decorrências no meio ambiente. 

De acordo com o estudo para concretização deste trabalho é possível ressaltar 

que para a recuperação secundária dos hidrocarbonetos, as práticas das atividades 

marítimas brasileiras limitam-se em duas vertentes: descarte no mar e a reinjeção de 

água produzida. Nessa circunstância, para uma serventia mais satisfatória desse 

resíduo e redução das anomalias ao meio ambiente, recomenda-se a utilização da 

água produzida voltada para reinjeção, visto que muitas empresas não respeitam os 

limites de TOG estabelecidos, o que contribui em danos nocivos ao meio ambiente. 

É necessário destacar também, que é indispensável o aprofundamento nos 

estudos sobre o tema abordado, investimentos e estímulos à pesquisa de todas as 

vertentes relacionadas ao gerenciamento ambiental da água produzida no Brasil, 

porém essas análises devem conter as alterações na qualidade da água quando a 

mesma é descartada, como também novas tecnologias para tratamento da água 

produzida e as possibilidades de reaproveitamento. 

Conclui-se então que para impedir quaisquer danos provenientes do descarte 

indevido de água produzida ao meio ambiente, que a reinjeção passa a ser 

considerada o melhor caminho a se seguir, desde que seja feita o uso desta prática 

de maneira adequada. 
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