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RESUMO 

 

 Atividades de perfuração são comuns e recorrentes em projetos de exploração e 

produção de petróleo e gás. Estas atividades têm o potencial de gerar diversos resíduos, 

especialmente fluidos e cascalhos de perfuração. Cascalhos são os fragmentos de rocha 

produzidas pela ação da broca de perfuração enquanto os fluidos de perfuração são 

formulações utilizadas como suporte nesta atividade. A quantidade gerada e a possibilidade 

de causar impactos ambientais, associadas a regulamentações ambientais mais restritivas, 

reforçam a importância de um gerenciamento de resíduos adequado e que considere as 

restrições logísticas e regulamentares impostas pelo cenário offshore. Neste contexto, busca-

se analisar e comparar alternativas para tratamento e destinação de resíduos gerados pelas 

atividades de perfuração marítimas no Brasil. Até 2018 não havia uma regulamentação 

unificada para este tema no país, o que mudou com a publicação da IN 01/2018 pelo IBAMA, 

que se encontra suspensa até o momento da publicação deste estudo. Neste contexto, o 

presente estudo apresenta uma análise global das opções tecnológicas para tratamento e 

destinação final de resíduos das atividades de perfuração. Para a análise quantitativa, são 

definidos cenários levando em conta a revisão tecnológica realizada, a legislação vigente e 

panorama legislatório futuro. Sendo assim, foram criados os seguintes cenários: (i) Cenário 

Base – refletindo as práticas correntes das operadoras no Brasil, com descarte no Mar e 

retorno de no máximo 5% do cascalho para a terra –, (ii) Cenário Base + Descarte Zero no 

Mar da Fase Reservatório e (iii) Descarte Zero no Mar de Todo o Cascalho. Para a 

comparação entre cenários, foram selecionados os indicadores de Intensidade de Consumo 

de Energia (ICE, unidade de energia por unidade de massa de cascalho produzido), 

Intensidade de Consumo de Combustível (ICC) e Intensidade de Gases de Efeito Estufa 

(IGEE, correspondente à massa de CO₂ emitido por massa de cascalho produzido). Com base 

nas simulações realizadas, os impactos da mudança na gestão do fluido e do cascalho gerado 

nas perfurações marítimas são mensuráveis, implicando em alterações no consumo de 

energia, emissões de Gases de Efeito Estufa. As opções de tornar obrigatório o transporte do 

cascalho para terra, seja a parte do cascalho oriundo da fase de reservatório seja a proibição 

de todo e qualquer descarte de cascalho no mar geram consumo de energia e emissões de 

gases de efeito estufa consideravelmente maiores e de forma menos eficiente do que os 

gerados no tratamento embarcado. 

 

Palavras-chave: Perfuração Marítima, Cascalho de Perfuração, Fluido de Perfuração, 

Gerenciamento de Resíduos 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Drilling activities are common and recurrent in oil and gas exploration and production 

projects. These activities have the potential to generate a variety of waste, especially drilling 

fluids and cuttings. Cuttings are rock fragments produced by the action of the drill bit while 

drilling fluids are formulations used to support this activity. The amount generated and the 

possibility of causing environmental impacts, associated with more restrictive environmental 

regulations, reinforce the importance of adequate waste management that considers the 

logistical and regulatory restrictions imposed by the offshore scenario. In this context, this work 

has as objective analyze and compare alternatives for the treatment and disposal of waste 

generated by maritime drilling activities in Brazil. Until 2018, there was no unified regulation 

for this topic in the country, which changed with the publication of IN 01/2018 by IBAMA, which 

is suspended until the time of publication of this study. In this context, this study presents a 

global analysis of technological options for the treatment and final disposal of waste from 

drilling activities. For the quantitative analysis, scenarios are defined considering the 

technological review carried out, current legislation and future legislative outlook. Therefore, 

the following scenarios were created: (i) Base Scenario – reflecting the current practices of 

operators in Brazil, with offshore disposal and return of a maximum of 5% of cuttings to land –

, (ii) Base Scenario + Zero offshore Disposal of the Reservoir Phase, and (iii) Zero offshore 

Disposal of All Cuttings. For the comparison between scenarios, the indicators of Energy 

Consumption Intensity (ICE, energy unit per unit of mass of cutting produced), Fuel 

Consumption Intensity (ICC) and Greenhouse Gas Intensity (IGEE, corresponding to the mass 

of CO₂ emitted by mass of cutting produced) were selected. Based on the simulations carried 

out, the impacts of the change in the management of fluid and cuttings generated in offshore 

drilling are measurable, implying changes in energy consumption and Greenhouse Gas 

emissions. The options to make the transport of cuttings to land mandatory, either the part of 

the cuttings coming from the reservoir phase or the prohibition of all disposals of cuttings at 

sea, generate considerably higher energy consumption and greenhouse gas emissions than 

those generated in on-board treatment. 

 

Keywords: Offshore Drilling, Drilling Cuttings, Drilling Fluid, Waste Management 
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1 INTRODUÇÃO 

É notório que as atividades de empresas petrolíferas geram volumes 

significativos de resíduos. Especificamente na perfuração destacam-se os fluidos de 

perfuração e cascalho, cujo gerenciamento adequado exige avaliação de diversos 

aspectos como: características físico-químicas e toxicológica dos fluidos e cascalho, 

quantidade gerada, sensibilidade da área de operação, tecnologias disponíveis para 

tratamento e redução, infraestrutura adequada para disposição final e segurança 

operacional.  

O gerenciamento de resíduos faz parte da rotina da indústria petrolífera e é alvo 

de regulamentação e fiscalização por parte dos órgãos ambientais. A natureza e 

quantidade dos resíduos gerados durante a fase de perfuração, especificamente os 

fluidos e cascalho e os impactos potenciais ao meio ambiente tem demandado uma 

série de discussões e avanços tecnológicos com o objetivo de melhorar cada vez mais 

seu gerenciamento em todo o mundo. 

De acordo com Canadian Association of Petroleum Producers (CAPP, 2001), 

entender as limitações econômicas, operacionais e ambientais das tecnologias de 

tratamento de resíduos disponíveis é um passo importante para selecionar a melhor 

tecnologia para uma área específica. É preciso entender os possíveis impactos 

ambientais do descarte no mar e compará-los aos potenciais impactos das 

alternativas de descarte em terra. De forma geral, os impactos incluem custos, uso de 

recursos, emissões atmosféricas, riscos de transporte e manuseio, riscos 

ocupacionais e exposição a produtos químicos. (IOGP, 2016) 

O IBAMA, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis, além de ser o órgão responsável por prover o licenciamento ambiental 

para as atividades de perfuração de poços, realiza também o controle ambiental 

destas desde 2000, quando foi sancionada a primeira referência regulatória para o 

descarte das atividades de perfuração de poços offshore, por meio da Lei Nº 

9966/2000, que transferiu esta responsabilidade para o órgão. (SCHAFFEL, 2002) 

Sendo assim, as primeiras ferramentas de controle do descarte de resíduos de 

perfuração basearam-se em medidas e procedimentos previstos nos termos de 

referência para elaboração dos respectivos estudos ambientais. Não existia uma 

regulamentação específica sobre o uso e descarte dos fluidos sintéticos ou cascalhos 

impregnados com esses fluidos.  
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Esse cenário mudou a partir de 2018, quando o IBAMA publicou a Instrução 

Normativa Nº 1/2018 (IN 01/2018), que foi complementada posteriormente pelas 

Instruções Normativas Nº 08/2018 e Nº 16/2018. Esses instrumentos definiram os 

critérios para o descarte de fluidos e cascalhos provenientes de atividades de 

perfuração marítima em poços offshore de exploração e produção de petróleo e gás 

no país. (IBAMA, 2018) 

A regulação formalizou alguns critérios antes já solicitados por meio dos 

Termos de Referência, já conhecidos e aplicados pelas operadoras. Além disso, 

proíbe o descarte em águas marinhas do cascalho gerado e fluidos aquosos utilizados 

nas fases de reservatório (zona produtora) dos poços. E, além de um período de 

quatro anos, sinaliza para a adoção do descarte zero, ao associar esta prática à 

Política Nacional de Resíduos Sólidos. (IBAMA, 2018) 

Tendo em vista o cenário operacional que se desenha para o futuro, com 

diversidade de atores e intensificação da operação em águas profundas, com 

destaque para o pré-sal, será enfocado neste trabalho os possíveis cenários 

provenientes destes novos requisitos para descarte de fluidos de perfuração e 

cascalho estabelecidos pela Instrução Normativa IBAMA Nº 01/2018. 
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2 OBJETIVO 

2.1 PRINCIPAL 

Realizar uma avaliação comparativa de diferentes cenários para tratamento e 

destinação adequada para os resíduos gerados pelas atividades de perfuração 

marítimas no Brasil, levando em consideração a legislação, fatores ambientais e 

econômicos. 

2.2 ESPECÍFICOS 

a) Revisar a legislação brasileira vigente e compará-la com a de outros países; 

b) Apresentar uma análise global das possíveis alternativas tecnológicas para 

tratamento e destinação final de resíduos das atividades de perfuração, 

utilizando trabalhos e artigos acadêmicos, revistas do setor, publicações e 

anais de congressos do setor e publicações revisadas por pares; 

c) Realizar uma simulação e obter estimativas de parâmetros para cada 

alternativa sugerida: (i) Definir cenários de descarte a partir do cenário 

regulatório atual e que se desenha para o futuro; (ii) Usando balanços de 

massa, estimar os parâmetros, entradas e saídas de cada alternativa de 

descarte dos rejeitos; e (iii) Comparar os parâmetros obtidos do balanço de 

massa, e analisar, comparativamente aos diferentes cenários, baseando-se 

em indicadores de emissões de gases de efeito estufa, consumo energético 

e de combustível.  
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 PANORAMA DA INDÚSTRIA DE EXPLORAÇÃO E PRODUÇÃO DE ÓLEO 
E GÁS NO BRASIL  

O mercado de óleo e gás no Brasil tem se desenvolvido durante os anos desde 

a sanção da Lei 9.478/1997, também conhecida como Lei do Petróleo. Esta lei 

flexibilizou o monopólio estatal do petróleo, criou o Conselho Nacional de Política 

Energética (CNPE) e a Agência Nacional do Petróleo (ANP), colocando sob 

responsabilidade desta última o estabelecimento das regras e as concessões da 

exploração de petróleo, agora em regime de livre iniciativa. (BRASIL, 1997) 

Esta abertura estimulou o aumento da produção, tornou o mercado mais 

diversificado e, com a ampliação das áreas leiloadas, observou-se uma grande 

atração de investimento nessa área, que é refletida no aumento de players presentes 

no país. Segundos dados da ANP, hoje existem cerca de 129 empresas distintas 

atuando como concessionárias (sendo que destas, 83 possuem projetos como 

operadoras) em diferentes fases dos empreendimentos, sejam exploração, avaliação 

ou produção. (ANP, 2021a) 

Junto ao aumento de empreendedores atuantes no país, observa-se uma 

transição no perfil nos blocos de exploração e nos campos de produção. Unidas às 

novas descobertas do pré-sal e avanços tecnológicos, as áreas que têm atraído o 

interesse e os investimentos encontram-se cada vez mais afastadas da costa, 

principalmente em águas profundas e ultra profundas. Esse ambiente estimula a 

superação de novos desafios, pois apresenta características próprias em seus 

aspectos logísticos, tecnológicos e ambientais. A Figura 1 demonstra a evolução da 

produção no país, comparando o desenvolvimento em áreas do pré-sal, pós-sal e 

onshore: 
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Figura 01. Histórico da produção de óleo e gás em barris equivalentes, por ambiente 

 

Fonte: Adaptado (ANP, 2021b) 

 

Os resultados das últimas rodadas de licitação de blocos exploratórios indicam 

otimismo do mercado, gerando uma expectativa de aumento nas atividades de 

Exploração e Produção (E&P). De acordo com análise feita pelo Instituto Brasileiro de 

Petróleo e Gás (IBP, 2019), entre 2016 e 2018, o Brasil atraiu mais de 70% do bônus 

de assinatura pagos no mundo, totalizando US$ 5,5 bilhões. Destes, 67% foram 

investidos por empresas privadas. 

Além, disso, após a realização dos mais recentes leilões de áreas do pré-sal e 

de concessão, observa-se um aumento na demanda por poços exploratórios offshore. 

De acordo com dados do IBAMA, desde 2016, são ao todo 30 blocos exploratórios em 

licenciamento ambiental, com uma demanda de perfuração de 63 poços nas áreas do 

pré-sal das bacias de Campos e Santos. (IBAMA, 2021) 

3.2 PROCESSO DE PERFURAÇÃO DE POÇOS 

Para uma melhor compreensão da geração de resíduos em operações de 

perfuração é importante entender seus processos e as etapas envolvidas.  

A perfuração pode ocorrer em dois momentos distintos do desenvolvimento de 

um projeto, sendo elas: exploração e desenvolvimento. As atividades de exploração 

são as que envolvem a perfuração de um poço para localizar reservas de 

hidrocarbonetos, bem como suas dimensões e potencial produtivo. A fase de 

desenvolvimento ocorre uma vez que as reservas de hidrocarbonetos já foram 

descobertas, delineadas e confirmada a viabilidade comercial. (ANP, 2017) 
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Além dos poços exploratórios ou produtivos, também existem os poços 

especiais que possuem finalidades que não se enquadram nas categorias definidas 

para os outros poços, tais como: poço piloto para horizontal, poço para captação ou 

descarte de água, controle de blowout, e de observação. (ANP, 2017) 

Em resumo, o processo de perfuração de poços acontece a partir da trituração 

das rochas com o uso de uma broca de perfuração, associada ao carregamento dos 

cascalhos para fora do poço de interesse, por meio da ação hidráulica do fluido de 

perfuração, que é inserido dentro do poço por meio de jatos presentes no orifício da 

broca. Durante o processo de perfuração, brocas de diferentes diâmetros são 

utilizadas. Estes diferentes diâmetros definirão as fases do poço. (ROCHA & 

AZEVEDO, 2009) 

O tipo de sonda utilizada nos processos de perfuração irá depender de diversos 

parâmetros, como custo, disponibilidade, limitação operacionais e regulatórias, lâmina 

d’água, profundidade do poço e condições meteoceanográficas da região das 

atividades de perfuração. (JANH et.al. 2008 apud ALMEIDA, 2016) 

Quanto aos sistemas de perfuração, estes podem ser classificados como 

percussão ou rotação. Os fragmentos da rocha perfurada são removidos de forma 

contínua utilizando o fluido de perfuração, também conhecido como lama. A lama é 

injetada por bombas para dentro da coluna e retorna à superfície no espaço anular 

formado no espaço entre a coluna de perfuração e as paredes do poço. (THOMAS, 

2004) 

Apesar disso, o início da perfuração de um poço é caracterizado pela 

perfuração sem retorno do fluido de perfuração para a superfície – geralmente, é a 

própria água do mar –, seguindo com a descida dos revestimentos estruturais. 

(ROCHA & AZEVEDO, 2009) 

Ao atingir a profundidade final de determinada fase, a coluna de perfuração 

daquele diâmetro é retirada do poço e a descida do revestimento ocorre. O 

revestimento de um poço é um tubo de aço e representa uma parcela significativa do 

custo de um poço, variando de 15% a 20% em projetos marítimos. Seu objetivo geral 

é proteger as paredes do poço e isolar zonas com diferentes pressões e fluidos. 

(ROCHA & AZEVEDO, 2009) 

Uma vez que o revestimento esteja assentado, é realizada a cimentação do 

poço. Essa cimentação preenche com cimento o espaço anular entre a tubulação de 
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revestimento e as paredes do poço, com o objetivo de fixar a tubulação, evitando que 

haja migração de fluidos atrás do revestimento. (ROCHA & AZEVEDO, 2009) 

Após a perfuração de cada fase podem ser realizadas perfilagens. Esses 

processos tem como objetivo de avaliar a formação através de ferramentas que 

permitem a medição de algumas propriedades das formações. Essas operações se 

repetem até todas as fases do poço estarem concluídas. (THOMAS, 2004) 

 

Figura 02. Ilustração de um processo de perfuração típico 

 

Fonte: IOGP (2016) 

3.3 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO E CASCALHO 

A atividade de perfuração marítima, assim como qualquer outra atividade 

industrial, gera diversos tipos de resíduos. Devido aos volumes gerados, estes 

resíduos podem se tornar um desafio tanto logístico quanto ambiental, técnico e 

econômico, se a alternativa de tratamento e destinação final não for adequada. Essa 

realidade é reforçada por IOGP (2016), que afirma que “a maioria dos resíduos 

gerados durante as atividades de perfuração são os fluidos de perfuração e 

cascalhos”. 
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3.3.1 Cascalho 

Cascalhos são fragmentos de rocha produzidas pela ação da broca de 

perfuração enquanto penetra a superfície. A rotação da broca quebra pequenas lascas 

de rocha, aprofundando o poço. Para que a perfuração continue, os cascalhos devem 

ser removidos do poço, liberando espaço para a broca continuar a operação de 

perfuração. À medida que o fluido de perfuração sai da broca, suspende o cascalho e 

os carrega até a superfície, onde são removidos do fluido de perfuração pelo sistema 

de controle de sólidos da sonda de perfuração (IOGP, 2016). 

3.3.2 Fluidos de perfuração 

Fluidos de perfuração são formulações utilizadas na perfuração de poços com 

as finalidades principais de promover a remoção do cascalho gerado, resfriar e 

lubrificar a broca e a coluna e manter equilibradas as pressões de sub superfície 

(IBAMA, 2018). Existem dois grandes grupos em que os fluidos podem ser 

enquadrados, segundo IOGP (2016):  

 

• Fluido de Perfuração de Base Aquosa (FPBA): São misturas de 

argilas, polímeros orgânicos naturais e sintéticos, agentes de peso 

mineral e outros aditivos dissolvidos ou suspensos em água doce, água 

do mar, salmoura, salmoura saturada ou salmoura de formiato.  

 

• Fluido de Perfuração de Base Não Aquosa (FPBNA): São emulsões 

inversas, nas quais a fase contínua é um fluido não aquoso (insolúvel 

em água) de base orgânica, com água e produtos químicos como a 

fase interna. 

3.4 VISÃO GERAL DO CENÁRIO REGULATÓRIO PARA O DESCARTE DE 
FLUIDOS E CASCALHO NO MAR 

A escolha das técnicas de gerenciamento de resíduos de perfuração e o 

desenvolvimento de tecnologias estão relacionadas principalmente ao cenário 

regulatório presente em determinada jurisdição.  
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O objetivo deste item é apresentar uma revisão do histórico regulatório no que 

tange o descarte de fluidos e cascalhos no Brasil e realizar uma breve visão geral dos 

requisitos regulatórios internacionais. 

3.4.1 Panorama Mundial 

Em operações offshore globais, nota-se duas grandes vertentes. A primeira se 

refere às regulações que seguem a abordagem adotada pela USEPA (United States 

Environmental Protection Agency ou Agência de Proteção Ambiental Americana) no 

Golfo do México. A segunda frente se refere às regulações adotadas pelos países do 

Atlântico-Norte, que são signatárias da Convenção de Oslo-Paris, a OSPAR. (USEPA, 

2011) 

A Agência de Proteção Ambiental Americana (United States Environmental 

Protection Agency - USEPA) é referência na regulação das atividades de perfuração 

e serviu como base para alguns países na construção de seus próprios requisitos 

legais. Por meio da Regulação Federal 40 CFR 435, são definidos as diretrizes e os 

limites de efluentes provenientes da atividade Óleo e Gás (O&G). A característica mais 

marcante da 40 CFR 435 é a apresentação em detalhe das premissas utilizadas no 

processo de definição dos requisitos e parâmetros estabelecidos pela norma. 

(USEPA, 2011) 

Dentre as principais características da 40 CFR 435 está a adoção do conceito 

de Melhor Tecnologia Disponível Economicamente Alcançável (Best Available 

Tehnology Economically Achievable - BAT) como ferramenta na escolha de testes, 

critérios e parâmetros aplicados para a prevenção e controle do impacto causado por 

potenciais poluentes. (USEPA, 2011) 

Em contraste, a OSPAR proíbe, desde 2003, o descarte de FPBNA e de 

cascalhos agregados com FPBNA em teor acima de 1% no Mar do Norte. O limite de 

1% busca prevenir o descarte de qualquer FPBNA agregado ao cascalho. Já para os 

FPBA e cascalhos agregados com FPBNA, seu descarte é regulado principalmente 

por controles sobre os outros compostos químicos utilizados no processo de 

perfuração. (USEPA, 2011) 
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3.4.2 Brasil 

Segundo o IBAMA, desde o início do licenciamento das atividades de 

perfuração offshore, os procedimentos estabelecidos para aprovação do uso e 

descarte de fluidos e cascalho de perfuração baseavam-se na avaliação prévia das 

características físico-químicas e ecotoxicológicas dos fluidos de perfuração 

apresentadas pelas empresas operadoras. 

Antes da publicação da IN 01/2018 pelo IBAMA, não existia norma específica 

para regulamentar o uso e descarte de fluido provenientes do processo de perfuração 

de poços. Sendo assim, a administração destes itens era previamente aprovada 

individualmente conforme determinado nos Termos de Referência (TR) a cada 

processo de licenciamento ambiental. Ao longo do tempo, o conteúdo das instruções 

emitidas foi sofrendo alterações com a inclusão ou alteração de algum requisito, o que 

trazia certa imprevisibilidade ao processo. 

A IN 01/2018 contém instrumentos regulatórios que se assemelham ao 

regulamento federal 40 CFR 435 da USEPA, tanto no que diz respeito aos requisitos 

e especificações, como no modelo de gestão de licenciamento. No entanto, existem 

requisitos específicos na IN 01/2018 que a diferenciam de forma significativa das 

práticas adotadas no Golfo do México, a serem discutidas a seguir. 

O primeiro ponto que merece destaque é a proibição de descarte de fluido e 

cascalho, seja de base aquosa ou sintética, que tenham sido gerados durante a 

perfuração de fases de reservatório, conforme conta na IN 01/2018:  

 

Não será permitido o descarte em águas marinhas de cascalho com 
fluidos aquosos e não aquosos aderidos, gerados nas fases de 
reservatório (ou zonas produtoras) dos poços. (IBAMA, 2018) 

 

 Outro aspecto relevante é a aplicação pelo IBAMA de metodologias e 

requisitos originalmente empregados pela USEPA para avaliar as condições 

ambientais de uso e descarte de fluidos e cascalho. O órgão ambiental brasileiro 

também os adota como ferramenta para monitoramento de impacto ambiental durante 

a operação de perfuração. Previamente ao descarte, e adicionalmente ao Sheen Test, 

a IN 01/2018 exige a coleta de amostras pré-descarte para avaliação de ecotoxicidade 

e teor de HPA, condicionando o descarte ao atendimento aos limites especificados 

para esses testes. (IBAMA, 2018) 
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Um fato relevante é a recente publicação da Instrução Normativa Nº 11/2019 

(IN 11/2019), que entrou em vigor no dia 14 de março de 2019. Em seu artigo 1º, o 

texto suspende o início da IN 01/2018 até a manifestação definitiva da Advocacia 

Geral da União (AGU) para a resolução da divergência jurídica entre os órgãos de 

assessoramento jurídico do IBAMA e da ANP. Tal divergência residia na aplicabilidade 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS) – a Lei N 12.305/2010 – no que se 

refere ao descarte de fluidos e cascalho de perfuração. (IBAMA, 2019a) 

O impasse foi solucionado pela AGU, com o entendimento de que não haveria 

como aplicar a PNRS como base para elaboração dos requisitos normativos, 

conforme feito pelo IBAMA ao longo da IN 01/2018. De tal forma, se faz necessária a 

revisão da IN 01/2018 para adequação, sendo que esta instrução normativa 

permanece suspensa até o momento da conclusão desse estudo. 

Devido ao vácuo regulatório causado pela suspensão da IN 01/2018, com 

possibilidade de gerar instabilidade no licenciamento de novos empreendimentos, o 

IBAMA determinou a adoção obrigatória no âmbito do licenciamento ambiental por 

meio do Despacho Nº 5540547/2019-GABIN: 

 

Diretrizes para o uso e descarte de fluidos de perfuração e cascalho, 
fluidos complementares e pastas de cimento nos processos de 
licenciamento ambiental dos empreendimentos de perfuração 
marítima de poços de exploração e produção de petróleo e gás nas 
atividades de perfuração marítima de poços e produção de petróleo o 
gás. (IBAMA, 2019b) 

 

As diretrizes no documento supracitado – atualmente em vigor – reproduzem 

no geral as práticas adotas pela USEPA no Golfo do México, sendo, no entanto, mais 

restritivo quanto ao limite permitido de teor de base orgânica aderida ao cascalho 

descartado: 

 

O cascalho descartado não deverá exceder o limite de 5,9% no caso 
de n-parafinas, olefinas internas (IO’s), olefinas alfas lineares (LAO), 
polialfa olefinas (PAO) e fluidos a base de óleo mineral tratados ou de 
7,9% de base orgânica no caso de ésteres, éteres e acetais. Caso 
tenha sido empregado num mesmo fluido mais de um tipo de base 
orgânica (i: n-parafinas, olefinas, internas, olefinas alfas lineares, 
polialfa olefinas e óleo mineral tratado; ii: ésteres, éteres e acetais) 
deve-se empregar como valor de referência para o teor de base 
orgânica aderida ao cascalho, o valor mais restritivo, ou seja, 5,9% 
m/m. (IBAMA, 2019b). 
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3.5 ROTAS E OPÇÕES TECNOLÓGICAS PARA TRATAMENTO E 
DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DAS ATIVIDADES DE E&P OFFSHORE 

De acordo com o Drilling Waste Management Technology Review, publicado 

pelo International Association of Oil & Gas Producers, a definição da estratégia a ser 

seguida para o tratamento e destinação final dos resíduos em terra pode ser 

influenciada por diversos fatores, destacando-se: tipo de fluido utilizado, infraestrutura 

de recebimento e armazenamento, tratamento e destinação final, logística e legislação 

(IOGP, 2016). 

Cabe destacar que a aplicação das tecnologias para tratamento e destinação 

final levam em consideração as particularidades da legislação de cada país, as 

possibilidades e restrições locais e as evoluções nos processos de gestão de 

resíduos. Na Figura 03, apresenta-se um resumo das rotas possíveis a partir da 

revisão bibliográfica realizada neste estudo e, em seguida, serão apresentadas uma 

breve revisão de uma seleção tecnologias para aplicação frente à realidade brasileira. 

  



24 

 

 

Figura 03. Processos envolvidos em diferentes alternativas de destinação de cascalho de perfuração marítima 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados de (ALMEIDA, 2016), (CAAP, 2001), (IOGP, 2016) e (NETO, 2017) 



25 

 

3.5.1 Controle, Tratamento e Destinação na Unidade Marítima 

O tratamento do fluido e do cascalho de perfuração nas fases com retorno à 

plataforma é dividido em tratamento primário e tratamento secundário. 

3.5.1.1 Tratamento Primário 

O objetivo do tratamento primário (controle de sólidos) é remover os sólidos 

suspensos no fluido de perfuração, ou seja, o cascalho gerado na perfuração e 

carreado pelo fluido.  

Todas as operações offshore ao redor do mundo contam com o Sistema de 

Controle de Sólidos (SCS). A remoção da fase sólida do fluido de perfuração torna 

possível o controle e a manutenção de propriedades críticas do fluido tais como: a 

viscosidade e o peso e, como consequência, acarretando também em maior 

reaproveitamento e menor geração de resíduos. (CAAP, 2001). Os principais 

equipamentos que compõem o sistema de controle de sólidos estão descritos no 

Quadro 01: 

Quadro 01. Equipamentos e descrições 

Equipamento Descrição 

Peneiras  Primeira fonte de controle de sólidos, as peneiras trabalham 

todo o fluxo do sistema ativo de fluido, retirando o máximo do 

cascalho grosso, com tamanho em média maior que 80 

mícrons.  

Desarenadores  Hidrociclones de grande porte (12 ou 10 polegadas) capazes 

de retirar partículas sólidas, maiores que 40 mícrons.  

Dessiltadores  Hidrociclones de médio porte (4 ou 6 polegadas) capazes de 

retirar partículas sólidas, maiores que 25 mícrons.  

Mud Cleaners  Conjunto de hidrociclones montados sobre uma peneira 

classificadora que faz a recuperação do fluido aderido aos 

sólidos eliminados pelos hidrociclones.  

Centrífuga Horizontal  Utiliza a força centrífuga gerada internamente para a separação 

de sólidos mais finos, podendo chegar a um ponto de corte de 

cascalho de até 5 mícrons  

Fonte: Adaptado de (ALMEIDA, 2016) 
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Em um sistema típico de controle de sólidos, a lama de perfuração é 

transportada por uma bomba centrífuga em um conjunto de hidrociclones (PEREIRA, 

2010), que têm a função de decantar as partículas do fluido, e que aceleram o 

processo de decantação; passando em seguida para o desarenador e o dessiltador. 

Estes são, de maneira simplificada, dois tipos de hidrociclones que separam areia e 

silte do fluido, respectivamente. (NETO, 2017) 

Após sair dos hidrociclones, o fluido é direcionado aos mud cleaners - conjunto 

de hidrociclones com uma peneira de alta performance. Este equipamento recupera 

as partículas que retornaram ao fluido de perfuração (NETO, 2017). A lama de 

perfuração segue, então, para uma centrífuga decantadora que otimiza a recuperação 

do fluido de perfuração aderido ao cascalho no tratamento secundário (PEREIRA, 

2010). 

Em termos de alocação de emissões e custo energético, considera-se que os 

SCS são equipamentos comuns a todos os cenários e, portanto, seus custos 

associados não serão contabilizados na análise. 

3.5.1.2 Tratamento Secundário – Secador de Cascalho (SSC) 

Já o tratamento secundário possui foco na remoção dos componentes químicos 

aderidos ao cascalho, isto é, principalmente, a base orgânica que constitui o fluido de 

perfuração.  

O tratamento secundário é aplicado especificamente para o tratamento de 

cascalho contaminados com FPBNA, já que sua utilização em cascalho gerados 

durante a perfuração com FPBA não traria benefícios significativos ambientais ou 

econômicos. De acordo com Almeida (2016), os métodos de tratamento secundário 

mais comuns são realizados a partir de processos físicos distintos: um através da 

separação física por ação gravitacional (força centrífuga) e outro por ação 

termomecânica (geração de calor através da fricção). 

A centrífuga vertical, usualmente conhecida como Secador de Cascalho, é o 

principal equipamento utilizado nas operações de perfuração offshore ao redor do 

mundo para tratamento de cascalho associados com FPBNA, mesmo em países cuja 

política é a do descarte zero. (IOGP, 2016) 
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Este equipamento consiste em uma centrífuga secadora de eixos verticais, 

projetada para recuperar, com a maior eficiência possível, a parcela de fluido que se 

agrega ao cascalho durante a perfuração de poços de petróleo e gás. (CAAP, 2001) 

A separação do fluido residual do cascalho é feita por centrifugação dentro do 

equipamento, acompanhada da aplicação de elevada força G (Força da Gravidade) 

ao cascalho. Deste modo, o fluido aderido se desprende, podendo retornar ao sistema 

de fluido ativo. (CAAP, 2001) 

O cascalho removido pelo sistema de controle de sólidos (peneiras) é 

direcionado para o secador de cascalho através de vários sistemas diferentes que 

incluem: alimentação por gravidade, transferência pneumática, transferência a vácuo 

e roscas transportadoras. (ALMEIDA, 2016) 

A alimentação do SSC com o cascalho oriundo do SCS é realizada com uso de 

um sistema transportador tipo “rosca-sem-fim” alimentada eletricamente pela rede 

interna da plataforma. O sistema de transporte consome na simulação 18,06 

kWh/tonelada de cascalho transportado (JAMES e RØRVIK, 2002 apud ALMEIDA, 

2016). 

Um Sistema Secador de Cascalho (SSC) típico consome 134,9 kWh para 

processar cada tonelada de cascalho úmido afluente do SCS. Esta energia é fornecida 

pelos geradores elétricos diesel da sonda (JAMES e RØRVIK, 2002 apud ALMEIDA, 

2016). 

3.5.2 Transporte para a Terra 

O transporte do cascalho e fluido para terra é feito por cutting boxes (caixas 

metálicas especialmente desenvolvidas para resíduos) ou a granel (silos 

pressurizados), em barcos específicos para tal. Apesar do cascalho não-tratado 

tender a ser abrasivo e coeso durante as operações de bombeamento, esses métodos 

de transporte para as embarcações reduzem o risco associado ao transbordo das 

cargas com o emprego de cutting boxes e realizado com guindastes (ALMEIDA, 2016). 
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3.5.2.1 Armazenamento do cascalho a bordo 

O armazenamento do cascalho a bordo para servir de buffer operacional 

(evitando paradas na perfuração) ou para posterior transporte para terra é comumente 

feito em cutting boxes, em silos ou tanques nas próprias sondas. (IOGP, 2016) 

As cutting boxes para o transporte de cascalho são arrendadas para as 

operações conforme a necessidade, determinada pelo volume a ser transportado, o 

ritmo de produção do cascalho e as condições logísticas como a disponibilidade das 

embarcações de apoio. (ALMEIDA, 2016) 

Neste estudo foi assumido que todo o cascalho não descartado no mar é 

acondicionado a bordo e depois transportado para terra exclusivamente em cutting 

boxes (CBs). Essa hipótese permite uma simplificação significativa da modelagem e 

reflete a prática comum no Brasil para boa parte das operações de transporte de 

cascalho. As CBs padrão nas simulações são as de 23 barris (3,66 m³), seguindo o 

modelo proposto por Almeida (2016). 

3.5.2.2 Transporte das Cutting Boxes 

Para transporte para terra o cascalho acondicionado em cutting boxes na 

plataforma de perfuração deve ser levado para embarcações de apoio (Platform 

Supply Vessels, PSV). Essas embarcações fazem um tráfego contínuo para as 

plataformas, trazendo insumos das mais diversas naturezas e levando de volta para 

terra equipamentos não mais necessários e cargas residuais, como por exemplo 

cascalho de perfuração (MEDEIROS, 2010). O Quadro 02 apresenta algumas 

caracterísicas de um sistema típico de PSV. 

 

Quadro 02. Características para modelagem do transporte de cascalhos via PSV 

Característica Resultado 

Média consumo motores 214 g/kWh 

Combustível Utilizado Diesel 

Capacidade Máxima 40 CBs por viagem 

Velocidade do deslocamento dos PSVs  13 nós = 6,7 m/s 

Fonte: (MEDEIROS, 2010) 
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Considerou-se por simplificação que a distância percorrida pelo PSV no 

transporte das CBs de e para os portos até as sondas é a menor distância marítima, 

sem levar em conta os desvios necessários para atender a outras demandas de 

transporte do PSV em uma única viagem. 

3.5.3 Alternativas de Disposição Final 

Neste item, são abordadas técnicas bastante diferenciadas, que envolvem 

desde a simples disposição em aterros e o reaproveitamento dos resíduos de 

perfuração em cenários como utilização na construção civil, agregação em artefatos 

cerâmicos, agregação em artefatos de cimento e pavimentação de vias. 

3.5.3.1 Coprocessamento em Cimenteiras 

O coprocessamento de resíduos é utilizado pela indústria de cimento no Brasil 

desde a década de 1990. O coque de petróleo é o combustível tradicionalmente usado 

na indústria cimenteira, respondendo por cerca de 75% do consumo energético. Parte 

da demanda energética pode ser coberta pela queima de resíduos. (BARROS, 2015) 

O cascalho de perfuração tem baixo conteúdo energético e, portanto, menor 

utilidade como insumo energético para os fornos se comparados, por exemplo, com 

borras oleosas oriundas de outros processos da cadeia de O&G. (FIALHO, 2012) 

A utilidade do cascalho, devidamente combinado e agregado, estaria assim 

mais associada ao seu uso como matéria-prima para o clínquer, em função de 

eventuais teores elevados de calcário e outros minerais encontrados no cascalho. 

Sendo assim, o cascalho é considerado na modelagem deste estudo como “matéria-

prima alternativa”, junto com outros produtos como escórias siderúrgicas e cinzas 

volantes. (CNI, 2014)  

Uma das vantagens da utilização de matéria-prima alternativa reside no fato 

desta prolongar a vida útil das jazidas usualmente explotadas (recursos não 

renováveis) e reduzir os impactos ambientais decorrentes da sua mineração.  

Uma limitação importante para o uso de cascalho de perfuração em cimenteiras 

está associada à qualidade do material levado para os fornos, especialmente em 

função de substâncias como sal e outros contaminantes que podem ser encontrados 

nas formações geológicas de onde o cascalho é retirado. (SOARES, 1998) 
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Para garantir a qualidade da matéria-prima destinada às cimenteiras sem uma 

prévia análise de cada lote de material blendado e encaminhado é necessário o 

rastreio eficaz e documentado desse material desde a origem até o sua destinação 

final, bem como a possibilidade de misturas de material em diversas fases da cadeia 

como por exemplo em cutting boxes que podem receber cascalho de diversas fases 

de uma mesma perfuração – cada uma com propriedades diferenciadas. (SOARES, 

1998) 

Sendo assim, para a análise deste trabalho, assume-se, seguindo orientações 

de Soares (1998) que o cascalho de perfuração será blendado a uma razão de 5% de 

cascalho para 95% de outras cargas (incluindo energéticas e matérias-primas). Com 

isso, espera-se contornar eventuais não conformidades do cascalho por meio da sua 

alta diluição no material base. 

3.5.3.2 Agregação em Artefatos Cerâmicos 

A incorporação de resíduos industriais em cerâmica vermelha, através da 

simples mistura, vem sendo muito utilizada atualmente na busca por matérias-primas 

alternativas e por uma destinação ambientalmente correta aos resíduos (BABISK et. 

al., 2012 apud BARROS, 2015). 

Em pesquisa realizada por (PIRES, 2009), o autor conclui que: 

 

A incorporação de cascalho de perfuração na produção de cerâmica 
vermelha apresentou-se como uma alternativa economicamente 
viável e tecnicamente segura para o tratamento e destinação final 
deste resíduo. Uma vez que o processo de queima, inerente a 
produção de peças cerâmicas, encapsula e reduz a baixos teores os 
constituintes perigosos do cascalho de perfuração. 

 

Apesar de em um primeiro momento, a alternativa de simplesmente se agregar 

os resíduos de perfuração (fluido ou cascalho) “in natura” na fabricação de tijolos, 

telhas e outros artefatos se mostre ambientalmente favorável, é importante ressaltar 

que algumas questões se apresentam como barreiras para esta destinação, conforme 

destacado nos estudos de Costa (2012) e Andrade et al (2016): 

• Dificuldade de atendimento, pelas fábricas de artefatos cerâmicos, das 

melhores práticas de Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde praticadas pela 

indústria de O&G, e exigida de seus fornecedores; 
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• Risco de contaminação do solo, visto que processo de mistura pode ocorrer 

diretamente sobre a lavra de argila; 

• Reduzido controle de emissão atmosférica e/ou ausência de lavador de gases, 

o que pode acarretar a emissão de hidrocarboneto durante a queima do artefato 

cerâmico; 

• Baixo controle em relação a origem da madeira utilizada nos fornos de 

queima. 

Desta forma, faz-se necessária uma rigorosa análise para verificar os 

procedimentos de Qualidade, Segurança, Meio ambiente e Saúde que deverão ser 

adotados, de modo a reduzir as questões legais relacionadas a responsabilidade 

solidária. 

3.5.3.3 Agregação em Artefatos de Cimento 

Com o resíduo sólido inerte e livre de óleo, existe a possibilidade de outros tipos 

de reaproveitamento, como a agregação em artefatos de cimento. Neste processo, o 

cascalho seco entra como substituição ao elemento sólido do traço, em geral, pedra 

britada ou mesmo areia, conforme apresentado por (FIALHO, 2012). 

Após a mistura, a massa poderá ter diversos usos, com produção de blocos e 

pisos intertravados. Conservadoramente, pressupõe-se também que as peças não 

deverão ser destinadas a usos estruturais. 

O uso de cascalho de perfuração em artefatos à base de cimento como 

bloquetes de pavimentação, revestimentos e mesmo peças de vedação tem sido 

também testado em diversas partes do mundo. Campos Silva (2019) realizou algumas 

considerações sobre o tema, e Costa (2012) também aborda o tema sob o ponto de 

vista das emissões atmosféricas.  

Não há informações de aplicação a nível mundial para aproveitamento de 

resíduos de perfuração. No Brasil se tem registro do estudo conduzido por Neto (2017) 

relativos à adição de cascalho tratado na pasta de cimento utilizada na cimentação de 

poços onshore. Os resultados do estudo indicam que a adição de 10% de cascalho 

em pastas de cimento de produção representa uma vantagem econômica 

possibilitando um aumento de 8% no rendimento da pasta de cimento. 
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3.5.3.4 Pavimentação de Ruas 

Diferentes pesquisas apontam a possibilidade da incorporação de cascalho de 

perfuração como material alternativo na produção de massa asfáltica e na 

pavimentação, especialmente via estabilização dos resíduos oleosos com material 

argiloso. (ALMEIDA, 2016) 

No entanto, a presença de cloretos e sulfatos pode impor restrições a esta 

forma de destinação. A realização de testes de lixiviação e solubilização, poderá 

indicar a necessidade de remoção dos óleos e sais. (HUME, 2015) 

Com relação à experiência dessa prática no mundo, há registros da 

incorporação de cascalho de perfuração para construção de estradas na Venezuela, 

no Texas e no Colorado, EUA. (PLATT & BURNETT, 2014) 

Cabe destacar que, até o momento, não existe uma experiência internacional 

consolidada para este tipo de disposição como revestimento primário ou camadas de 

sub-base compactadas em estradas. Portanto, esta alternativa de disposição ainda 

tem sido objeto de pesquisa, ensaios laboratoriais para estudo de propriedades do 

concreto contendo cascalho como agregado e, também, experiências de campo em 

trechos de rodovias vicinais, especialmente construídas para observação e avaliação 

de desempenho. (PLATT & BURNETT, 2014) 

3.5.3.5 Disposição em Aterro Industrial 

De acordo com Bidone e Povinelli (1999), o aterro industrial é uma forma de 

disposição final de resíduos sólidos em solo dentro de normas e critérios, 

proporcionando um confinamento seguro dos resíduos, evitando assim danos ou 

riscos à saúde pública e minimizando os impactos ambientais. 

A disposição em aterros industriais é uma técnica comprovada e utilizada em 

outras regiões do mundo, principalmente em áreas de atividade de perfuração 

significativa como Golfo do México e no Mar do Norte. Em outras áreas, como a 

Austrália Ocidental, existem aterros especializados em resíduos industriais. (CAAP, 

2001) 

No Brasil, a disposição final de cascalho em Aterro Industrial é a alternativa 

mais comum quando o descarte no mar não é permitido, sendo, atualmente, também 
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a principal solução para o cascalho gerados nas atividades de perfuração onshore. 

(ALMEIDA, 2016) 

Apesar de simples, a disposição em aterros industriais possui restrições 

relacionadas com a umidade dos resíduos, necessidade de acondicionamento e, 

ainda, ao fato de que a disposição em aterro industrial não isenta o gerador das 

responsabilidades legais frente aos possíveis impactos ambientais. (ALMEIDA, 2016) 

A disposição final em aterros industriais no país segue a classificação de 

resíduos definida pela norma ABNT NBR 10.004/2004 (Resíduos Sólidos – 

Classificação). Esta norma classifica os resíduos sólidos quanto aos seus riscos 

potenciais ao meio ambiente e à saúde pública. Os resíduos são divididos em duas 

classes: Classe I, dos resíduos perigosos e Classe II, dos resíduos não perigosos. 

(ABNT, 2004) 

Segundo a ABNT NBR 10004/2004 - Resíduos Classe I (perigosos) são 

definidos como aqueles que apresentam periculosidade, podendo oferecer risco à 

saúde pública ou ao meio ambiente em função de suas propriedades físicas, químicas 

ou infectocontagiosas. Sendo assim, Aterro Classe I é aquele preparado para receber 

exclusivamente resíduos perigosos. Os fluidos e cascalho contaminados com óleo da 

formação podem ser enquadrados como resíduos Classe I. (ABNT, 2004) 

Os resíduos não perigosos também são classificados pela ABNT NBR 

10004/2004. Sendo assim, Aterro Classe II é aquele preparado para receber 

exclusivamente resíduos não-perigosos. Dentre estes, estão inclusos fluidos e 

cascalho que não foram contaminados com óleo agregado; ou aqueles que foram 

contaminados, mas que receberam tratamento prévio de descontaminação, ou 

solidificação e estabilização. (ABNT, 2004) 

Nas simulações o cascalho trazido das sondas descarregado nos portos 

destinado aos aterros Classe I é levado diretamente dos portos para os aterros por 

via rodoviária ainda em suas cutting boxes, em caminhões de 30 toneladas de 

capacidade.  

O cascalho contaminado com óleo de formação ou não conforme os demais 

parâmetros legalmente estabelecidos somente é simulado como resíduo que deve ser 

disposto em aterros Classe I. Considera-se que o cascalho, mesmo os com teores de 

fluido base não aquosa aderido após o tratamento em secadores de cascalho (5%), 

pode na simulação também ser disposto sem tratamento adicional em aterros Classe 

II.   
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4 METODOLOGIA DA ANÁLISE QUANTITATIVA 

Esta seção apresenta a metodologia adotada na análise quantitativa. Nesta 

serão discutidos e apresentados os indicadores, os cenários e as diferentes rotas 

tecnológicas simuladas. Adicionalmente, o Quadro 03 apresenta um sumário dos 

indicadores selecionados enquanto no Apêndice 1 encontram-se o memorial de 

cálculo obtido a partir da metodologia a ser descrita a seguir.  

4.1 INDICADORES SELECIONADOS 

4.1.1 Consumo de Energia 

Este indicador busca ponderar o consumo de energia ou combustível em 

relação à massa de cascalho produzido em cada fase de cada poço nas diferentes 

rotas tecnológicas de disposição. Para este objetivo, foram selecionados a 

Intensidade de Consumo de Energia (ICE, unidade de energia por unidade de 

massa de cascalho produzido) e Intensidade de Consumo de Combustível (ICC), 

descritos pelas Equações 01 e 02.  

O ICC e o ICE refletem a medida do total de combustível ou energia consumido 

para suprir a demanda energética do processo, respectivamente. Desta forma, os 

indicadores serão definidos da seguinte maneira: 

 

Equação 01. Intensidade de Consumo de Energia (ICE) 

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑛, (𝑘𝑊ℎ)1
𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜, (𝑡𝑜𝑛)
 

 

Equação 02. Intensidade de Consumo de Combustível (ICC) 

∑ 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡í𝑣𝑒𝑙 𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑛, (𝐿 𝐷𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙)1
𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜, (𝑡𝑜𝑛)
 

 

A entrada de energia inclui óleo combustível (Diesel) e eletricidade. Em todas 

as alternativas, foi feita a conversão da energia dos combustíveis para energia elétrica 

(kWh). Neste estudo, por simplificação, quando o consumo específico de energia ou 

combustível não estiver disponível para um determinado elemento do sistema, o 

cálculo da demanda energética considera a potência nominal dos equipamentos e 
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tempo estimado de sua operação. A energia pode ter origem nas unidades de geração 

embarcada, em motores ou geradores de eletricidade específicos para as diversas 

unidades ou na rede elétrica do Sistema Interligado Nacional. 

4.1.2 Emissões de Gases de Efeito Estufa 

Este parâmetro será analisado pela Intensidade de Gases de Efeito Estufa 

(IGEE) – correspondente à massa de CO2 emitido por massa de cascalho produzido, 

conforme a Equação 03. O cálculo da emissão de CO2 considera o consumo e as 

características do combustível utilizado, além de fatores de emissão padrão. (IPCC, 

2006). O indicador será mensurado da seguinte maneira:  

 

• Intensidade de Gases de Efeito Estufa (IGEE): 

∑ 𝐸𝑚𝑖𝑠𝑠𝑜𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑂2
1
𝑛  𝑛𝑎 𝑒𝑡𝑎𝑝𝑎 𝑛, (𝑘𝑔 𝐶𝑂2)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐶𝑎𝑠𝑐𝑎𝑙ℎ𝑜 𝑑𝑎𝑠 𝑓𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑜𝑚 𝑟𝑒𝑡𝑜𝑟𝑛𝑜, (𝑡𝑜𝑛)
 

4.1.3 Sumário dos indicadores selecionados 

Quadro 03. Sumário dos indicadores selecionados 

Indicador Medição 

Índice de Consumo de Energia (ICE) kWh energia / kg resíduo 

Intensidade de Consumo de Combustível (ICC) L Combustível (Diesel) / kg resíduo 

Intensidade de Gases de Efeito Estufa (IGEE) kgCO2 / kg resíduo 

4.2 POÇOS SELECIONADOS PARA O ESTUDO 

A simulação da perfuração de todos os poços neste estudo é desenvolvida 

conforme descrito a seguir. Foram selecionados como modelo dois poços descritos 

no licenciamento ambiental de atividades de perfuração, presentes publicamente em 

endereço eletrônico público do IBAMA. Entre as Figuras 04 e 07, são apresentadas a 

localização das atividades, rotas estimadas até as bases se apoio e esquema de 

perfuração de ambos os poços. 
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• Poço 1 

Figura 04. Localização da atividade e rotas estimadas até as bases de apoio 

 

Fonte: (IBAMA, 2020) 

 

Figura 05. Esquema de perfuração para o Poço 1 

 

Fonte: (IBAMA, 2020) 
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• Poço 2 

Figura 06. Localização da atividade e rotas estimadas até as bases de apoio. 

 

Fonte: (IBAMA, 2020) 

 

Figura 07. Esquema de perfuração para o Poço 2 

 

Fonte: (IBAMA, 2020) 
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A partir da definição dos poços foram estabelecidas diversas premissas para 

as atividades de perfuração, a saber: 

1.  A perfuração de todos os poços simulados é desenvolvida em cinco fases, 

das quais as duas primeiras não têm retorno de fluido e cascalho para a superfície 

(riserless). Nas demais fases de perfuração o cascalho e o fluido de perfuração são 

trazidos para a superfície e separados (fases com retorno); 

2.  Considerou-se que o fluido de perfuração será separado e reutilizado e o 

cascalho é descartado conforme as premissas de cada cenário; 

3.  Somente o cascalho gerado nas fases com retorno é computado nas 

simulações; 

4.  Todos os poços empregam fluidos de perfuração de base aquosa nas duas 

primeiras fases da perfuração, cujo cascalho (e fluido) não retornarão para a 

superfície. Nas fases subsequentes, nos poços 1 e 2 são empregados os fluidos de 

base não aquosa (sintéticos); 

5.  Por simplificação, apenas um tipo de fluido de perfuração de base aquosa e 

um de base não aquosa (sintético) é utilizado em todos os cenários. Com isso, 

considerará que nas fases com retorno, o sistema de controle de sólidos permitirá a 

recuperação de grande parte do FPBNA aderido ao cascalho sem problemas. 

6.  Considerou-se que os sistemas de controle de sólidos (SCS) e os secadores 

de cascalho (SSC) apresentam, em conjunto, eficiência suficiente para cumprir o limite 

de teor de base orgânica do fluido aderido de até 5,9% (em massa) após tratamento, 

conforme o requisito legal em vigor; 

7.  O volume final de cascalho gerado durante a perfuração foi estimado com 

base nas dimensões do poço e percentagem de washout (fator de alargamento). 

Apesar de existirem sugestões de fatores de alargamento na literatura, optou-se por 

utilizar os valores informados pelas operadoras em seus processos de licenciamento 

ambiental; 

8.  Considerou-se a densidade do cascalho de 2,6 g/cm3 e 1,2 g/cm3 para os 

fluidos de perfuração, conforme caracterização indicada nos estudos de Almeida, 

(2016). 

9.  A análise não abrange numericamente o tratamento, reuso, reciclagem ou 

disposição dos resíduos em suas destinações finais, considerando que suas emissões 

e consumo energéticos são escopo da atividade final da destinação e não do processo 

de perfuração em si. 
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4.3 CENÁRIOS SELECIONADOS PARA O ESTUDO QUANTITATIVO 

O estudo quantitativo simula cenários nos quais são aplicadas de forma 

crescente restrições ao descarte do cascalho de perfuração de poços de petróleo no 

mar, levando em conta a revisão tecnológica realizada anteriormente, a legislação 

vigente e panorama legislatório futuro. A seguir serão descritas as principais 

premissas de cada cenário, resumidas na Figura 8: 

 

Figura 08. Cenários Selecionados para o Estudo 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.3.1 Cenário Base 

O Cenário Base reflete a prática mínima corrente pelas operadoras no Brasil. 

Neste cenário simula-se o descarte no mar de praticamente todo (95%) o cascalho 

oriundo da perfuração. Considera-se, que no máximo 5% do cascalho não se 

enquadra nos requisitos para descarte no mar e é segregado e transportado para 

terra. Esta premissa foi assumida para construção do cenário e visa representar a 

fração do cascalho que venha a ser desembarcado por evento de desenquadramento 

para descarte no mar.  
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Borges Campos et al. (2016) estimam que cerca de 5,3% do cascalho seria 

trazido para terra, mesmo em condições que permitem o descarte no mar de cascalho 

associado com FPBNA. Essa fração de cascalho encaminhado para terra não atende 

aos requisitos legais para descarte no mar em vigor.  

Todo o cascalho perfurado com fluidos de base não aquosa (FPBNA) é tratado 

na plataforma em secadores de cascalho (SSC) após a passagem pelos separadores 

de cascalho. Os SSC garantem um nível residual de base orgânica aderida de, no 

máximo, 5% m/m do cascalho descartado. O cascalho com base orgânica aderida que 

atende às condições especificadas na legislação é totalmente descartado no mar, 

conforme ilustrado na Figura 09: 

 

Figura 09. Cenário Base 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.3.2  Cenário Base + descarte zero no mar da fase Reservatório 

Este cenário simula a restrição ao descarte no mar de cascalho da perfuração 

de reservatórios. Na simulação arbitra-se que a última fase de perfuração (Fase 5) 

corresponde à fase reservatório. 

Neste cenário, o cascalho com FPBNA das demais fases com retorno (F3 e F4) 

é tratado em secadores de cascalho e 95% dele é descartado no mar; 5% desse 

cascalho é considerado não-conforme à legislação e é transportado para terra. Todo 
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o cascalho produzido na fase reservatório (F5) é transportado para terra, 

independentemente da sua natureza, conforme ilustrado na Figura 10: 

 

Figura 10. Cenário Base + Descarte Zero da Fase Reservatório 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.3.3  Descarte zero no mar de todo cascalho 

Neste cenário, que representa a situação simulada de maior restrição, todo o 

cascalho produzido nas fases com retorno e FPBA são trazidos para terra para 

posterior aproveitamento ou descarte. A redução de volume de cascalho a ser 

transportado para terra e maior aproveitamento do fluido de perfuração justifica a 

passagem de todo o cascalho com FPBNA pelos SSC, conforme ilustrado na Figura 

10: 
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Figura 11. Cenário Descarte Zero 

 

Fonte: Próprio autor. 

4.3.4  Rotas para disposição final em terra 

 

Figura 12. Alternativas de disposição final em terra 

 

Fonte: Próprio autor  
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Esta seção seguirá da seguinte maneira: Primeiramente, a cada cenário, serão 

apresentados brevemente os resultados quantitativos obtidos nas simulações, que 

serão seguidos por análise integrada dos indicadores, que discutirá seus resultados.  

5.1 CASO BASE 

No Caso Base, o cascalho FPBNA é tratado em secadores de cascalho (SSC), 

de modo a garantir teores máximos de fluido aderido de 5% e, então, é descartado no 

mar. Em ambos os casos, prevê-se que uma pequena parcela (5%) do cascalho não 

atende às especificações mínimas para descarte no mar e é transportada para terra. 

Consequentemente, neste cenário boa parte das emissões de poluentes e do 

consumo energético estão associadas às atividades a bordo da plataforma, seja no 

tratamento do cascalho nos secadores, bem como no seu descarte. 

5.1.1  Consumo de Energia e Combustível 

No Caso Base, a grande maioria da energia e combustível utilizados na cadeia 

de disposição do cascalho são associados às atividades a bordo da plataforma, 

conforme exibido nas Figuras 13 a 16:  

 

Figura 13. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Base – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 14. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Base – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 15. Distribuição do ICC [L Combustível/t cascalho] no Caso Base – Trecho 

Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 16. Distribuição do ICC no Caso Base – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 

5.1.2  Emissões de GEE 

Assim como indicado anteriormente, no Caso Base, a maioria das emissões de 

CO2 na cadeia de disposição do cascalho é associada às atividades a bordo da 

plataforma, como mostra as Figuras 17 e 18: 

Figura 17. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Base – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 18. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Base – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 

5.1.3  Análise Integrada 

Este cenário apresenta os menores impactos ambientais dos três cenários 

regulatórios considerados, excluindo-se os impactos sobre a biota marinha. 

Comparando-se com um cenário concorrente “zero”, neste cenário o cascalho 

é simplesmente descartado no mar após a passagem pelo controle de sólidos. Tratar 

o cascalho com SSC é um fator negativo do método, em termos de consumo de 

energia, contribuição para o aquecimento global, emissão de poluentes atmosféricos 

com impacto local, risco ocupacional, maturidade tecnológica e custos associados. 

Essas perdas constituem uma solução de compromisso justificável pela 

minimização dos possíveis – embora dificilmente mensuráveis - impactos sobre a 

biota marinha e outras consequências. Um aspecto adicional desse cenário é que, no 

momento, já está consolidado como a prática corrente da Indústria offshore nacional. 
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5.2 CASO BASE + DESCARTE ZERO DA FASE RESERVATÓRIO 

Este cenário é semelhante ao Caso Base, porém todo o cascalho produzido na 

última fase da perfuração (aqui simulada como sendo a Fase 5) não pode ser 

descartado no mar. Nessa condição, quantidades mais significativas de cascalho são 

transportadas para terra, apresentando um incremento notável nos indicadores de 

ICE, ICC e IGEE para as atividades de transporte do cascalho. 

5.2.1  Consumo de Energia 

Neste cenário, o consumo por tonelada de energia para transportar o cascalho 

para terra apresenta um aumento em relação à energia necessária para tratar o 

cascalho. É importante ressaltar que mesmo sendo obrigatório o transporte para terra 

do cascalho da perfuração da Fase 5, o material é tratado no SSC da sonda, de modo 

a aumentar a recuperação de fluido de perfuração. Como ilustra a Figura 19, são 

necessários em média 91 kWh/tonelada de cascalho ao longo da cadeia para destiná-

lo para terra, enquanto as operações de tratamento adicional do cascalho na sonda 

consomem aproximadamente 151 e 120 kWh/tonelada de cascalho, para os poços 1 

e 2, respectivamente. Embora o consumo de energia seja um pouco mais elevado 

para tratar o cascalho a bordo, o transporte, tratamento e disposição do cascalho em 

terra é mais intensivo em energia, conforme ilustrado entre as Figuras 19 e 22: 
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Figura 19. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Base + Descarte Zero no 

Mar do Cascalho da Fase Reservatório – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 20. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Base + Descarte Zero no 

Mar do Cascalho da Fase Reservatório – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 21. Distribuição do ICC [L Combustível/t cascalho] no Caso Base + Descarte 

Zero no Mar do Cascalho da Fase Reservatório – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 22. Distribuição do ICC [L Combustível/t cascalho] no Caso Base + Descarte 

Zero no Mar do Cascalho da Fase Reservatório – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 
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5.2.2  Emissões de GEE 

Assim como o consumo de energia, as emissões de CO2 são 

consideravelmente impactadas pelo transporte obrigatório do cascalho para terra em 

comparação com as emissões simuladas no Caso Base. Enquanto neste cenário as 

emissões médias da fase de tratamento do cascalho a bordo comparadas com a do 

Caso Base são similares, as emissões da fase de transporte até disposição final em 

terra desse cascalho adicional são aproximadamente três vezes maiores. O poço 2 

necessitou uma viagem adicional na embarcação do trecho marítimo, dobrando as 

emissões desta etapa em relação ao caso base. As Figuras 23 e 24 ilustram essas 

informações. 

 

Figura 23. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Base +Descarte Zero no 

Mar do Cascalho da Fase Reservatório. – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 24. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Base + Descarte Zero no 

Mar do Cascalho da Fase Reservatório. – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 

5.2.3  Análise Integrada 

Esse cenário traz em si uma visão de que é difícil segregar o cascalho 

contaminado por óleo de formação durante a perfuração e, assim, todo e qualquer 

cascalho oriundo das fases que atravessem reservatórios devem ser encaminhados 

para terra. 

Para o atendimento da legislação em vigor, os operadores já são obrigados a 

testar e registrar os testes analíticos expeditos em amostras coletadas durante a 

perfuração. Caso seja evidenciada a presença de óleo da formação segundo os 

critérios dos testes, cabe também ao operador segregar o cascalho e/ou fluido. 

Dessa forma, a obrigação de se levar para terra “por segurança” todo o 

cascalho produzido pode ser redundante. Ademais, como estimado na modelagem, 

pode trazer impactos negativos sobre todos os parâmetros simulados, além de não 

garantir benefícios adicionais sobre a qualidade ambiental marinha no lugar dos já 

propiciados pela legislação em vigor. 
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5.3 DESCARTE ZERO NO MAR DE TODO O CASCALHO 

O cenário que simula a opção mais radical de gestão do cascalho de perfuração 

offshore é o que proíbe o lançamento de qualquer cascalho no mar, seja contaminado 

ou não. Neste cenário o cascalho FPBNA ainda é tratado em secadores de cascalho 

a bordo das sondas, o que possibilita um maior reaproveitamento de fluido de 

perfuração e reduz a quantidade de cascalho a ser transportada para terra. 

5.3.1  Consumo de Energia 

O cenário de descarte zero de cascalho no mar é, dentre os cenários 

analisados, o que apresenta maior consumo de energia e maior intensidade por 

cascalho produzido. O resultado reflete a enorme quantidade de energia necessária 

para transportar, tratar e dispor em terra o cascalho produzido no mar. Deve-se 

ressaltar que este cenário prevê que o cascalho receba o mesmo tratamento com SSC 

na sonda que o praticado no caso base; com isso reduz-se significativamente a 

quantidade de cascalho a ser transportado e aumenta-se o fator de recuperação do 

fluido sintético usado. As Figuras 25 a 28 ilustram essas informações. 

 

Figura 25. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Descarte Zero no mar de 

todo o Cascalho – Trecho Marítimo 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 26. Distribuição do ICE [kWh/t cascalho] no Caso Descarte Zero no mar de 

todo o Cascalho – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 

 

Figura 27. Distribuição do ICC [L Combustível/t cascalho] no Caso Descarte Zero no 

mar de todo o Cascalho – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor 
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Figura 28. Distribuição do ICC [L Combustível/t cascalho] no Caso Descarte Zero no 

mar de todo o Cascalho – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor. 

5.3.2  Emissões de GEE 

O descarte zero de cascalho no mar ocasiona um impacto importante nas 

emissões de CO2 nas simulações, acompanhando a mesma tendência do consumo 

de energia nos diversos pontos da cadeia. Tanto as emissões de CO2 quanto o IGEE 

elevam-se em decorrência do aumento significativo da quantidade de cascalho 

transportado para terra e da entrada de segmentos da cadeia com piores fatores de 

emissão. Concomitantemente, as emissões associadas às operações de tratamento 

do cascalho a bordo das sondas mantêm-se no patamar do Caso Base. 
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Figura 29. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Descarte Zero no mar de 

todo o Cascalho – Trecho Marítimo 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 30. Distribuição do IGEE [tCO2/ t cascalho] no Caso Descarte Zero no mar de 

todo o Cascalho – Trecho Terrestre 

 

Fonte: Próprio autor 
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5.3.3  Análise Integrada 

O procedimento de descarte zero estendido para toda a atividade de perfuração 

representa, com base nas simulações apresentadas, um aumento médio de 200% o 

consumo de energia, e em até 250% a emissão de CO2 do que as previstas no Caso 

Base que representa a prática corrente. 

A proibição do descarte de todo o cascalho produzido no mar não é adotada 

plenamente em nenhum país do mundo de forma indiscriminada. Até mesmo ao final 

da década de 90 quando foi estabelecida a meta de “descarte zero” para as atividades 

petrolíferas na Noruega, esta precisou ser refinada para significar o descarte zero de 

substâncias ambientalmente perigosas, utilizando-se a melhor alternativa disponível 

(conceito BAT) e seguindo o princípio da precaução.  

Por outro lado, em áreas sensíveis essa proibição é prática comum. No Brasil, 

poços localizados em águas rasas, próximas da costa ou de áreas de alta importância 

ecológica, com produção pesqueira e afins já não podem descartar o cascalho no mar. 

5.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS CENÁRIOS 

Neste item será realizada uma breve análise do comportamento de cada 

indicador a partir de comparações entre os cenários analisados. 

5.4.1  Consumo de Energia 

As Figuras 31 e 32 mostram, respectivamente, a média dos consumos de 

energia e o ICE das diversas cadeias de disposição de cascalhos de perfuração nos 

diversos cenários, desagregando as etapas nas quais o cascalho é tratado nas 

plataformas e a etapa na qual o cascalho é eventualmente levado para terra, e 

encaminhado para reaproveitamento ou destinação final. 
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Figura 31. Média dos ICE [KWh/t cascalho] nos diversos cenários analisados. 

 

Fonte: Próprio autor. 

 

Figura 32. Média dos consumos de energia [kWh] nos cenários analisados 

 

Fonte: Próprio autor 

 

As Figuras 31 e 32 evidenciam que, em termos energéticos, o cenário que 

provoca menores consumo de energia é o Caso Base, no qual o cascalho FPBNA é 
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tratado em separadores de sólidos secadores e posteriormente descartado no mar. 

De forma similar, o descarte da fase reservatório se mostra similar em termos 

energéticos, quando ainda é possível transportá-lo em apenas uma embarcação para 

a terra. No caso do Poço 2, observou-se um aumento no consumo total de energia 

devido à necessidade da adição de mais uma viagem para transportar todo o cascalho 

para a terra. 

As opções de tornar obrigatório o transporte do cascalho para terra, seja a parte 

do cascalho oriundo da fase de reservatório seja a proibição de todo e qualquer 

descarte de cascalho no mar geram consumos de energia consideravelmente maiores 

e de forma menos eficiente do que os gerados no tratamento embarcado.  

Além disso, as grandes quantidades de cascalho levados para terra necessitam 

da montagem de uma grande infraestrutura para transporte, processamento e 

disposição dos materiais que chegam a percorrer milhares de quilômetros até as suas 

destinações finais ou reaproveitamento. 

5.4.2  Emissões de GEE 

 
Figura 33. Média dos IGEE [kgCO2/ton Cascalho] nos cenários analisados 

 
Fonte: Próprio autor 
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Figura 34. Média das emissões de gases de efeito estufa [kgCO2] nos cenários 
analisados 

 
Fonte: Próprio autor 

 

As emissões de CO2, muito influenciadas pela queima de combustíveis fósseis 

em motores de veículos e em processos térmicos para o tratamento do cascalho, 

segue o mesmo padrão do consumo de energia e a sua intensidade por massa de 

cascalho extraído dos poços. A Figura 33 e a Figura 34 ilustram a relação entre as 

emissões e intensidades de emissão para os cenários considerados no estudo. 

Evidencia-se novamente que a adoção de políticas que envolvam o transporte 

de cascalho para terra tende a aumentar as emissões de carbono para a atmosfera. 

Da mesma forma, a adoção de limites mais estritos de teor de fluido de perfuração 

pode aumentar de forma significativa a contribuição das atividades de perfuração para 

a questão global do controle de emissões de gases do efeito estufa. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A perfuração de poços de petróleo e gás offshore é uma atividade de alta 

complexidade e que requer o uso e desenvolvimento de tecnologias avançadas. O 

cascalho e fluidos de perfuração são os resíduos inerentes da atividade de perfuração 

e a melhoria contínua das tecnologias para seu tratamento e gerenciamento é 

interessante tanto para a indústria petrolífera quanto para os órgãos ambientais.  

A quantidade gerada e a possibilidade de causar impactos ambientais, 

associadas às regulamentações ambientais mais restritivas, reforçam a importância 

de um gerenciamento adequado e que considere as restrições impostas pelo cenário 

offshore. 

Sendo assim, a partir da metodologia descrita, revisão realizada e simulações 

apresentadas, foi possível realizar uma avaliação comparativa de diferentes cenários 

para tratamento e destinação adequada para os resíduos gerados pelas atividades de 

perfuração marítimas no Brasil, levando em consideração a legislação, fatores 

ambientais e econômicos. 

No estudo comparativo entre diferentes alternativas para a destinação final dos 

citados resíduos revelou a extrema complexidade da questão do descarte de 

cascalhos no mar, seja pelo aspecto logístico ou de risco da atividade, seja pela 

multiplicidade de impactos ambientais, sociais e econômicos. E demonstra que, há 

impactos substanciais decorrentes do transporte do cascalho e posterior 

tratamento/descarte em terra. 

No Caso Base, a grande maioria da energia, combustível e emissões de gases 

de efeito estufa utilizados na cadeia de disposição do cascalho são associados às 

atividades a bordo da plataforma. Este foi o cenário que apresentou os menores 

impactos dos três considerados, excluindo-se os impactos sobre a biota marinha, que 

não foram objeto de estudo deste trabalho.  

No Caso descarte zero da Fase Reservatório, quantidades mais significativas 

de cascalho são transportadas para terra, apresentando um incremento notável nos 

indicadores de energia para as atividades de transporte terrestre do 

cascalho.  Enquanto neste cenário as emissões médias da fase de tratamento do 

cascalho a bordo comparadas com a do Caso Base são similares, as emissões da 

fase de transporte em terra até disposição final desse cascalho adicional são 

aproximadamente três vezes maiores. 
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O cenário de descarte zero de cascalho no mar é, dentre os cenários 

analisados, o que apresenta maior consumo de energia e maior intensidade por 

cascalho produzido. O resultado reflete a enorme quantidade de energia necessária 

para transportar, tratar e dispor em terra o cascalho produzido no mar. 

O procedimento de descarte zero estendido para toda a atividade de perfuração 

representa, com base nas simulações apresentadas, um aumento médio de 200% o 

consumo de energia, e em até 250% a emissão de CO2 do que as previstas no Caso 

Base que representa a prática corrente. 

Com base nas simulações realizadas, os impactos da mudança na gestão do 

fluido e do cascalho gerado nas perfurações marítimas são mensuráveis e tem 

relevância, implicando em aumento no consumo de energia, emissões de Gases de 

Efeito Estufa.  Observou-se que as opções de tornar obrigatório o transporte do 

cascalho para terra, seja a parte do cascalho oriundo da fase de reservatório seja a 

proibição de todo e qualquer descarte de cascalho no mar geram consumos de 

energia consideravelmente maiores e de forma menos eficiente do que os gerados no 

tratamento embarcado. 

Atualmente, diversos fatores técnicos e econômicos ainda são desconhecidos 

pelos diversos atores envolvidos, ou estão cobertos por sigilo industrial e comercial. 

Alguns desses gargalos estão claramente identificados no estudo, mas todos os 

fatores avaliados merecem revisão. Portanto, sugere-se para trabalhos futuros 

análises técnico econômicas das alternativas citadas neste texto, tão bem quanto uma 

análise mais sensitiva dos impactos ambientais relacionados a cada cenário ou rota 

tecnológica. 

Sendo assim, este estudo - como toda análise dessa natureza - não é 

totalmente exaustivo e pode ser aperfeiçoado. Trata-se de um primeiro esforço para 

desvendar essa complexa cadeia. Avanços importantes podem ser feitos na 

modelagem dos processos, tanto na etapa offshore quanto nas fases de transporte e 

disposição em terra.  
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1 CARACATERIZAÇÃO DOS POÇOS UTILIZADOS NO ESTUDO 
QUANTITATIVO, POR ETAPA 

 

 POÇO 1 

 

Fase 
Diâmetro 
da Broca  

(pol) 

Diâmetro - 
Fator de 

Alargamento 
(pol) 

Diâmetro - Fator 
de Alargamento 

(m) 

Comprimento 
da Fase  

(m) 

Volume 
Total (m³) 

Massa Total 
de 

Cascalho  
(kg) 

Sem 
Retorno 1 42 48,30 1,23 80 94,57 245875,30 

Sem 
Retorno 2 26 29,90 0,76 453 205,21 533545,23 

Retorno 3 17,5 20,13 0,51 753 154,61 401988,09 

Retorno 4 14,75 15,50 0,39 519 63,18 164271,20 

Retorno 5 8,5 9,22 0,23 664 28,60 74363,63 

        

Total Cascalho - Fases com Retorno 
640622,92 kg 

246,39 m3 

        

 POÇO 2 

 

Fase 
Diâmetro 
da Broca 

(pol) 

Diâmetro - 
Fator de 

Alargamento 

Diâmetro - Fator 
de Alargamento 

(m) 

Comprimento 
da Fase (m) 

Volume 
Total (m³) 

Massa Total 
de 

Cascalho 
(kg) 

Sem 
Retorno 1 42 45,04 1,14 100 102,79 267255,98 

Sem 
Retorno 2 28 30,03 0,76 700 319,86 831647,65 

Retorno 3 22 23,59 0,60 800 225,58 586511,50 

Retorno 4 16,5 17,69 0,45 650 103,07 267978,34 

Retorno 5 12,25 13,14 0,33 1000 87,49 227468,57 

        

Total Cascalho - Fases com Retorno 
1081958,40 kg 

416,14 m3 
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2 POÇO 1: RESULTADOS DOS BALANÇOS, POR ETAPA 

Cenário Etapa Ambiente 
Cascalho 
na Etapa 

(kg) 

Consumo de 
Combustível 

(L) 

Emissões de 
CO2 (kg CO2) 

Energia 
(kWh) 

Base Secador de Cascalho Mar 608591,77 19474,94 51290,90 93126,71 

Base Transporte - Mar -> Açu Mar 32031,15 15421,71 40452,56 58882,91 

Base Transporte - Mar -> Niterói Mar 32031,15 13218,61 35236,85 50471,06 

Base Niteroi -> Aterro I Terra 32031,15 49,41 128,62 141,44 

Base Niteroi -> Aterro II Terra 32031,15 49,41 128,62 141,44 

Base 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 32031,15 361,18 940,14 1033,86 

Base 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 32031,15 122,35 318,48 350,23 

Base Niteroi -> Art Cimento Terra 32031,15 69,41 180,68 198,69 

Base Açu -> Aterro I Terra 32031,15 128,24 333,80 367,07 

Base Açu -> Aterro II Terra 32031,15 164,71 428,73 471,47 

Base 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 32031,15 258,82 673,72 740,88 

Base Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 32031,15 331,76 863,58 949,67 

Base Açu -> Art Cimento Terra 32031,15 350,59 912,58 1003,55 

Reservatório Secador de Cascalho Mar 632813,62 20250,04 53332,27 96833,14 

Reservatório Transporte - Mar -> Açu Mar 149233,77 15421,71 40452,56 58882,91 

Reservatório Transporte - Mar -> Niterói Mar 149233,77 13218,61 34673,62 50471,06 

Reservatório Niteroi -> Aterro I Terra 149233,77 148,24 385,86 424,32 

Reservatório Niteroi -> Aterro II Terra 149233,77 148,24 385,86 424,32 

Reservatório 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 149233,77 1083,53 2820,43 3101,58 

Reservatório 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 149233,77 367,06 955,45 1050,70 

Reservatório Niteroi -> Art Cimento Terra 149233,77 208,24 542,04 596,07 

Reservatório Açu -> Aterro I Terra 149233,77 384,71 1001,39 1101,21 

Reservatório Açu -> Aterro II Terra 149233,77 494,12 1286,19 1414,40 

Reservatório 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 149233,77 776,47 2021,15 776,47 

Reservatório Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 149233,77 995,29 2590,75 2849,01 

Reservatório Açu -> Art Cimento Terra 149233,77 1051,76 2737,74 3010,65 

Descarte Zero Secador de Cascalho Mar 744807,04 23833,83 62770,85 113970,37 

Descarte Zero Transporte - Mar -> Açu Mar 744807,04 52874,45 138694,48 201884,25 

Descarte Zero Transporte - Mar -> Niterói Mar 744807,04 52874,45 138694,48 201884,25 

Descarte Zero Niteroi -> Aterro I Terra 744807,04 667,06 1736,35 1909,44 

Descarte Zero Niteroi -> Aterro II Terra 744807,04 667,06 1736,35 1909,44 

Descarte Zero 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 744807,04 4875,88 12691,92 13957,10 

Descarte Zero 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 744807,04 1651,76 4299,54 4728,14 

Descarte Zero Niteroi -> Art Cimento Terra 744807,04 937,06 2439,16 2682,31 

Descarte Zero Açu -> Aterro I Terra 744807,04 1731,18 4506,25 4955,45 

Descarte Zero Açu -> Aterro II Terra 744807,04 2223,53 5787,85 6364,80 

Descarte Zero 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 744807,04 3494,12 9095,19 10001,83 

Descarte Zero Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 744807,04 4478,82 11658,38 12820,53 

Descarte Zero Açu -> Art Cimento Terra 744807,04 4732,94 12319,85 13547,93 
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3 POÇO 2: RESULTADOS DOS BALANÇOS, POR ETAPA 

Cenário Etapa Ambiente 
Cascalho 

(kg) 

Consumo de 
Combustível 

(L) 

Emissões de 
CO2 (KgCO2) 

Energia 
(kWh) 

Base Secador de Cascalho Mar 1081958,4 34622,66887 91185,29023 165561,27 

Base Transporte - Mar -> Açu Mar 54097,92 15030,0512 39425,19067 57387,468 

Base Transporte - Mar -> Niterói Mar 54097,92 14344,6417 37627,29924 54770,45 

Base Niteroi -> Aterro I Terra 54097,92 49,41 128,6188235 141,44 

Base Niteroi -> Aterro II Terra 54097,92 49,41 128,6188235 141,44 

Base 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 54097,92 361,1764706 940,1423529 1033,859 

Base 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 54097,92 122,3529412 318,4847059 350,23238 

Base Niteroi -> Art Cimento Terra 54097,92 69,41176471 180,6788235 198,68952 

Base Açu -> Aterro I Terra 54097,92 128,2352941 333,7964706 367,07048 

Base Açu -> Aterro II Terra 54097,92 471,4666667 428,7294118 471,46667 

Base 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 54097,92 258,82 673,7176471 740,87619 

Base Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 54097,92 331,7647059 863,5835294 949,66857 

Base Açu -> Art Cimento Terra 54097,92 350,5882353 912,5811765 1003,5505 

Reservatório Secador de Cascalho Mar 854489,83 27343,67471 72014,69428 130754,03 

Reservatório Transporte - Mar -> Açu Mar 281566,49 30060,1024 78850,38134 114774,94 

Reservatório Transporte - Mar -> Niterói Mar 281566,49 28689,2834 75254,59847 109540,9 

Reservatório Niteroi -> Aterro I Terra 281566,49 247,0588235 643,0941176 707,2 

Reservatório Niteroi -> Aterro II Terra 281566,49 247,0588235 643,0941176 707,2 

Reservatório 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 281566,49 1805,88 4700,711765 5169,2952 

Reservatório 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 281566,49 611,7647059 1592,423529 1751,16 

Reservatório Niteroi -> Art Cimento Terra 281566,49 347,0588235 903,3941176 993,44762 

Reservatório Açu -> Aterro I Terra 281566,49 641,18 1668,982353 1835,35 

Reservatório Açu -> Aterro II Terra 281566,49 823,5294118 2143,65 2357,3333 

Reservatório 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 281566,49 1294,12 3368,588235 3704,381 

Reservatório Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 281566,49 1658,82 4317,917647 4748,3429 

Reservatório Açu -> Art Cimento Terra 281566,49 1752,941176 4562,905882 5017,7524 

Descarte Zero Secador de Cascalho Mar 1081958,4 34622,67 91185,29023 165561,27 

Descarte Zero Transporte - Mar -> Açu Mar 1081958,4 79311,67083 208041,7227 302826,38 

Descarte Zero Transporte - Mar -> Niterói Mar 1081958,4 79311,67083 208041,7227 302826,38 

Descarte Zero Niteroi -> Aterro I Terra 1081958,4 938,8235294 2443,76 2687,36 

Descarte Zero Niteroi -> Aterro II Terra 1081958,4 938,8235294 2443,757647 2687,36 

Descarte Zero 
Niteroi -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 1081958,4 938,8235294 2443,757647 2687,36 

Descarte Zero 
Niteroi -> Cerâmica 
Vermelha Terra 1081958,4 6862,352941 17862,70471 19643,32 

Descarte Zero Niteroi -> Art Cimento Terra 1081958,4 1318,82 3432,90 3775,101 

Descarte Zero Açu -> Aterro I Terra 1081958,4 2436,470588 6342,132941 6974,34 

Descarte Zero Açu -> Aterro II Terra 1081958,4 3129,41 8145,858824 8957,8667 

Descarte Zero 
Açu -> Coprocessamento 
Cimenteira Terra 1081958,4 4917,647059 12800,63529 14076,648 

Descarte Zero Açu -> Cerâmica Vermelha Terra 1081958,4 6303,529412 16408,08706 18043,703 

Descarte Zero Açu -> Art Cimento Terra 1081958,4 6661,176471 17339,04 19067,459 
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4 PREMISSAS DE CÁLCULO ADOTADAS 

Premissas       

Item Valor Unidade Referência 

Densidade do Cascalho 2,60 g/cm³ (ALMEIDA, 2016) 

Densidade do Diesel 0,84 kg/L (ANP, 2015) 

Poder Calorífico 10100 kcal/kg Diesel (ANP, 2015) 

Emissões por consumo de combustível 2,60 kgCO2/L Diesel (MME, 2013) 

    

    

Sonda: Secador de Cascalho       

Item Valor Unidade Referência 

Consumo Energético 153,02 kWh/tonelada (ALMEIDA, 2016) 

Consumo 5,68 kWh/kg diesel (ALMEIDA, 2016) 

Emissões  74.100 
kg CO2/TJ 
combustível (ALMEIDA, 2016) 

Emissões  0,084 kgCO2/kg Cascalho Calculado 

Consumo de Combustível 0,032 L Diesel/kg Cascalho Calculado 

    

    

Transporte no Mar       

Item Valor Unidade Referência 

Capacidade de Transporte 20 CB/Viagem (ALMEIDA, 2016) 

Consumo Energético 153,02 kW/tonelada (ALMEIDA, 2016) 

Velocidade de Deslocamento 
13 nós (MEDEIROS, 2010) 

24,07 m/s (MEDEIROS, 2010) 

Consumo de Combustível 0,22 kg/kW (MEDEIROS, 2010) 

Emissões de CO2 74.100 
kg CO2/TJ 
combustível (ALMEIDA, 2016) 

Emissões de CO2 0,687 kg CO2/kWh Calculado 

    

    

Transporte em Terra       

Item Valor Unidade Referência 

Emissões por km rodado 2,603 kgCO2/L (MME, 2013) 

Consumo 3,4 km/L Diesel (MME, 2013) 

Energia 208 g Diesel /kWh (MME, 2013) 

Energia por Km 0,84 kW/km Calculado 

Emissoes por Km 0,77 kgCO2/km Calculado 

Consumo por Km 0,29 L Diesel/km Calculado 
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5 MEMORIAL DE CÁLCULO – POÇO 1: CENÁRIO BASE  

 

  

Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho - Retorno 640622,9178 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 632813,62 kg

Consumo de Combustível 20250,04 L Diesel

Energia 96833,14 kWh

Emissões de CO2 53332,27 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 32031,15 kg Quantidade de Cascalho 32031,15 kg

Volume de Cascalho 12,32 m³ Volume de Cascalho 12,32 m³

Quantidade de CB 4 CBs Quantidade de CB 4 CBs

Quantidade de Viagens 1 Viagens Quantidade de Viagens 1 Viagens

Distância 270 km Distância 315 km

Tempo de viagem 11,22 h Tempo de viagem 13,09 h

Consumo de Combustível 13218,61 L Diesel Consumo de Combustível 15421,71 L Diesel

Energia 50471,06 kWh Energia 58882,91 kWh

Emissões de CO2 34673,62 kgCO2 Emissões de CO2 40452,56 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias 4 Viagens Necessárias (x2) 12

Niteroi -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 141,44 Kw Energia 1101,21 Kw

Emissoes 128,6188235 kg CO2 Emissoes 1001,39 kg CO2

Consumo de Combustível 49,41176471 L Diesel Consumo de Combustível 384,71 L Diesel

Niteroi -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 141,44 Kw Energia 1414,40 Kw

Emissoes 128,62 kg CO2 Emissoes 1286,19 kg CO2

Consumo de Combustível 49,41 L Diesel Consumo de Combustível 494,12 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 1033,859048 Kw Energia 2222,63 Kw

Emissoes 940,1423529 kg CO2 Emissoes 2021,15 kg CO2

Consumo de Combustível 361,1764706 L Diesel Consumo de Combustível 776,47 L Diesel

Niteroi -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 350,23 Kw Energia 2849,01 Kw

Emissoes 318,48 kg CO2 Emissoes 2590,75 kg CO2

Consumo de Combustível 122,35 L Diesel Consumo de Combustível 995,29 L Diesel

Niteroi -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 198,69 Kw Energia 3010,65 Kw

Emissoes 180,68 kg CO2 Emissoes 2737,74 kg CO2

Consumo de Combustível 69,41 L Diesel Consumo de Combustível 1051,76 L Diesel

Poço 1 - Cenário Base
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6 MEMORIAL DE CÁLCULO – POÇO 1: CENÁRIO DESCARTE ZERO DA FASE 
RESERVATÓRIO  

 

  

Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho 640622,92 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 608591,77 kg

Consumo de Combustível 19474,94 L Diesel

Energia 93126,71 kWh

Emissões de CO2 51290,90 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 149233,77 kg Quantidade de Cascalho 149233,77 kg

Volume de Cascalho 57,40 m³ Volume de Cascalho 57,40 m³

Quantidade de CB 16 CBs Quantidade de CB 16 CBs

Quantidade de Viagens 1 Viagens Quantidade de Viagens 1 Viagens

Distância 270 km Distância 315 km

Tempo de viagem 11,22 h Tempo de viagem 13,09 h

Consumo de Combustível 13218,61 L Combustível Consumo de Combustível 15421,71 L Combustível

Energia 50471,06 kWh Energia 58882,91 kWh

Emissões de CO2 34673,62 kgCO2 Emissões de CO2 40452,56 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias (x2) 12 Viagens Necessárias (x2) 12

Porto -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 424,32 Kw Energia 1101,21 Kw

Emissoes 385,8564706 kg CO2 Emissoes 1001,39 kg CO2

Consumo de Combustível 148,2352941 L Diesel Consumo de Combustível 384,71 L Diesel

Porto -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 424,32 Kw Energia 1414,40 Kw

Emissoes 385,86 kg CO2 Emissoes 1286,19 kg CO2

Consumo de Combustível 148,24 L Diesel Consumo de Combustível 494,12 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 3101,577143 Kw Energia 2222,63 Kw

Emissoes 2820,427059 kg CO2 Emissoes 2021,15 kg CO2

Consumo de Combustível 1083,529412 L Diesel Consumo de Combustível 776,47 L Diesel

Porto -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 1050,70 Kw Energia 2849,01 Kw

Emissoes 955,45 kg CO2 Emissoes 2590,75 kg CO2

Consumo de Combustível 367,06 L Diesel Consumo de Combustível 995,29 L Diesel

Porto -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 596,07 Kw Energia 3010,65 Kw

Emissoes 542,04 kg CO2 Emissoes 2737,74 kg CO2

Consumo de Combustível 208,24 L Diesel Consumo de Combustível 1051,76 L Diesel

Poço 1 - Cenário Reservatório
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7 MEMORIAL DE CÁLCULO – POÇO 1: CENÁRIO DESCARTE ZERO  

 

  

Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho 640622,9178 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 744807,04 kg

Consumo de Combustível 23833,83 L Diesel

Energia 113970,37 kWh

Emissões de CO2 62770,85 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 744807,04 kg Quantidade de Cascalho 744807,04 kg

Volume de Cascalho 286,46 m³ Volume de Cascalho 286,46 m³

Quantidade de CB 79 CBs Quantidade de CB 79 CBs

Quantidade de Viagens 4 Viagens Quantidade de Viagens 4 Viagens

Distância 270 km Distância 315 km

Tempo de viagem 11,22 h Tempo de viagem 13,09 h

Consumo de Combustível 52874,45 L Combustível Consumo de Combustível 61686,86 L Combustível

Energia 201884,25 kWh Energia 235531,63 kWh

Emissões de CO2 138694,48 kgCO2 Emissões de CO2 161810,23 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias (x2) 54 Viagens Necessárias (x2) 54

Porto -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 1909,44 Kw Energia 4955,45 Kw

Emissoes 1736,354118 kg CO2 Emissoes 4506,25 kg CO2

Consumo de Combustível 667,0588235 L Diesel Consumo de Combustível 1731,18 L Diesel

Porto -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 1909,44 Kw Energia 6364,80 Kw

Emissoes 1736,35 kg CO2 Emissoes 5787,85 kg CO2

Consumo de Combustível 667,06 L Diesel Consumo de Combustível 2223,53 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 13957,09714 Kw Energia 10001,83 Kw

Emissoes 12691,92176 kg CO2 Emissoes 9095,19 kg CO2

Consumo de Combustível 4875,882353 L Diesel Consumo de Combustível 3494,12 L Diesel

Porto -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 4728,14 Kw Energia 12820,53 Kw

Emissoes 4299,54 kg CO2 Emissoes 11658,38 kg CO2

Consumo de Combustível 1651,76 L Diesel Consumo de Combustível 4478,82 L Diesel

Porto -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 2682,31 Kw Energia 13547,93 Kw

Emissoes 2439,16 kg CO2 Emissoes 12319,85 kg CO2

Consumo de Combustível 937,06 L Diesel Consumo de Combustível 4732,94 L Diesel

Poço 1 - Cenário Zero
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8 MEMORIAL DE CÁLCULO – POÇO 2: CENÁRIO BASE 

 

 

  

Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho 1081958,40 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 854489,83 kg

Consumo de Combustível 27343,67 L Diesel

Energia 130754,03 kWh

Emissões de CO2 72014,69 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 54097,92 kg Quantidade de Cascalho 54097,92 kg

Volume de Cascalho 20,81 m³ Volume de Cascalho 20,81 m³

Quantidade de CB 6 CBs Quantidade de CB 6 CBs

Quantidade de Viagens 1 Viagens Quantidade de Viagens 1 Viagens

Distância 293 km Distância 307 km

Tempo de viagem 12,17 h Tempo de viagem 12,75 h

Consumo de Combustível 14344,64 L Combustível Consumo de Combustível 15030,05 L Combustível

Energia 54770,45 kWh Energia 57387,47 kWh

Emissões de CO2 37627,30 kgCO2 Emissões de CO2 39425,19 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias (x2) 4 Viagens Necessárias (x2) 4

Porto -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 141,44 Kw Energia 367,07 Kw

Emissoes 128,6188235 kg CO2 Emissoes 333,80 kg CO2

Consumo de Combustível 49,41176471 L Diesel Consumo de Combustível 128,24 L Diesel

Porto -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 141,44 Kw Energia 471,47 Kw

Emissoes 128,62 kg CO2 Emissoes 428,73 kg CO2

Consumo de Combustível 49,41 L Diesel Consumo de Combustível 164,71 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 1033,859048 Kw Energia 740,88 Kw

Emissoes 940,1423529 kg CO2 Emissoes 673,72 kg CO2

Consumo de Combustível 361,1764706 L Diesel Consumo de Combustível 258,82 L Diesel

Porto -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 350,23 Kw Energia 949,67 Kw

Emissoes 318,48 kg CO2 Emissoes 863,58 kg CO2

Consumo de Combustível 122,35 L Diesel Consumo de Combustível 331,76 L Diesel

Porto -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 198,69 Kw Energia 1003,55 Kw

Emissoes 180,68 kg CO2 Emissoes 912,58 kg CO2

Consumo de Combustível 69,41 L Diesel Consumo de Combustível 350,59 L Diesel

Poço 2 - Cenário Base
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9 MEMORIAL DE CÁLCULO – POÇO 2: CENÁRIO RESERVATÓRIO 

 

  

Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho 1081958,402 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 854489,83 kg

Consumo de Combustível 27343,67 L Diesel

Energia 130754,03 kWh

Emissões de CO2 72014,69 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 281566,49 kg Quantidade de Cascalho 281566,49 kg

Volume de Cascalho 108,29 m³ Volume de Cascalho 108,29 m³

Quantidade de CB 30 CBs Quantidade de CB 30 CBs

Quantidade de Viagens 2 Viagens Quantidade de Viagens 2 Viagens

Distância 293 km Distância 307 km

Tempo de viagem 12,17 h Tempo de viagem 12,75 h

Consumo de Combustível 28689,28 L Diesel Consumo de Combustível 30060,10 L Combustível

Energia 109540,90 kWh Energia 114774,94 kWh

Emissões de CO2 75254,60 kgCO2 Emissões de CO2 78850,38 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias (x2) 20 Viagens Necessárias (x2) 20

Porto -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 707,2 Kw Energia 1835,35 Kw

Emissoes 643,0941176 kg CO2 Emissoes 1668,98 kg CO2

Consumo de Combustível 247,0588235 L Diesel Consumo de Combustível 641,18 L Diesel

Porto -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 707,20 Kw Energia 2357,33 Kw

Emissoes 643,09 kg CO2 Emissoes 2143,65 kg CO2

Consumo de Combustível 247,06 L Diesel Consumo de Combustível 823,53 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 5169,295238 Kw Energia 3704,38 Kw

Emissoes 4700,711765 kg CO2 Emissoes 3368,59 kg CO2

Consumo de Combustível 1805,882353 L Diesel Consumo de Combustível 1294,12 L Diesel

Porto -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 1751,16 Kw Energia 4748,34 Kw

Emissoes 1592,42 kg CO2 Emissoes 4317,92 kg CO2

Consumo de Combustível 611,76 L Diesel Consumo de Combustível 1658,82 L Diesel

Porto -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 993,45 Kw Energia 5017,75 Kw

Emissoes 903,39 kg CO2 Emissoes 4562,91 kg CO2

Consumo de Combustível 347,06 L Diesel Consumo de Combustível 1752,94 L Diesel

Poço 2 - Cenário Reservatório
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Etapa 1 Separador de Sólidos

Quantidade de Cascalho 1081958,402 kg

Etapa 2 Secador de Cascalho

Quantidade de Cascalho 1081958,40 kg

Consumo de Combustível 34622,67 L Diesel

Energia 165561,27 kWh

Emissões de CO2 91185,29 kg CO2

Etapa 3a Transporte - Mar -> Niterói Etapa 3b Transporte - Mar -> Açú

Quantidade de Cascalho 1081958,40 kg Quantidade de Cascalho 1081958,40 kg

Volume de Cascalho 416,14 m³ Volume de Cascalho 416,14 m³

Quantidade de CB 114 CBs Quantidade de CB 114 CBs

Quantidade de Viagens 6 Viagens Quantidade de Viagens 6 Viagens

Distância 293 km Distância 307 km

Tempo de viagem 12,17 h Tempo de viagem 12,75 h

Consumo de Combustível 79311,67 L Combustível Consumo de Combustível 92530,28 L Combustível

Energia 302826,38 kWh Energia 353297,44 kWh

Emissões de CO2 208041,72 kgCO2 Emissões de CO2 242715,34 kgCO2

Destinação Final A Destinação Final B

Viagens Necessárias (x2) 76 Viagens Necessárias (x2) 76

Porto -> Aterro I Porto -> Aterro I

Distância 42 km Distância 109 km

Energia 2687,36 Kw Energia 6974,34 Kw

Emissoes 2443,757647 kg CO2 Emissoes 6342,13 kg CO2

Consumo de Combustível 938,8235294 L Diesel Consumo de Combustível 2436,47 L Diesel

Porto -> Aterro II Porto -> Aterro II

Distância 42 km Distância 140 km

Energia 2687,36 Kw Energia 8957,87 Kw

Emissoes 2443,76 kg CO2 Emissoes 8145,86 kg CO2

Consumo de Combustível 938,82 L Diesel Consumo de Combustível 3129,41 L Diesel

Porto -> Coprocessamento Cimenteira Porto -> Coprocessamento Cimenteira

Distância 307 km Distância 220 km

Energia 19643,3219 Kw Energia 14076,65 Kw

Emissoes 17862,70471 kg CO2 Emissoes 12800,64 kg CO2

Consumo de Combustível 6862,352941 L Diesel Consumo de Combustível 4917,65 L Diesel

Porto -> Cerâmica Vermelha Porto -> Cerâmica Vermelha

Distância 104 km Distância 282

Energia 6654,42 Kw Energia 18043,70 Kw

Emissoes 6051,21 kg CO2 Emissoes 16408,09 kg CO2

Consumo de Combustível 2324,71 L Diesel Consumo de Combustível 6303,53 L Diesel

Porto -> Art Cimento Porto -> Art Cimento

Distância 59 km Distância 298 km

Energia 3775,10 Kw Energia 19067,46 Kw

Emissoes 3432,90 kg CO2 Emissoes 17339,04 kg CO2

Consumo de Combustível 1318,82 L Diesel Consumo de Combustível 6661,18 L Diesel

Poço 2 - Cenário Zero
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