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RESUMO 
Os resíduos gerados da atividade de perfuração (fluidos e cascalhos) devem ser 

conhecidos e monitorados para que se compreenda a questão ambiental de poços 

marítimos das atividades de produção e exploração de óleo e gás. A avaliação da 

qualidade dos sedimentos é essencial para a compreensão dos processos que 

controlam a disponibilidade e a destinação dos contaminantes dispostos no 

ambiente marinho, uma vez que é o compartimento preferencial de armazenamento 

e transformação da maioria dos poluentes lançados pelo homem. O sedimento 

superficial do entorno do poço BJ-B caracterizou-se por apresentar  predominância 

de sedimentos finos, principalmente silte, em todas as estações amostradas. Dos 

onze metais analisados, dois (mercúrio e cádmio) não foram detectados no 

sedimento de nenhuma das estações, nas duas campanhas realizadas no poço BJ-

B. Os teores da maior parte dos metais encontrados no sedimento durante este 

monitoramento podem ser considerados normais para a região estudada. Apenas o 

teor de níquel mostrou valores mais elevados que o TEL estabelecido pela NOAA 

em todas as estações e o zinco após a perfuração. Todas as análises realizadas 

com os hidrocarbonetos mostraram que efetivamente a área onde foi realizada a 

perfuração do poço BJ-B, já se encontrava alterada, principalmente em um raio de 

500m do poço, antes mesmo de iniciada a perfuração do poço BJ-B. A matriz de 

decisão da tríade da qualidade do sedimento gerada para este estudo, apresentou 

uma visão geral para cada ponto amostral. Observou-se também com a avaliação e 

comparação de nove estudos de monitoramentos nas proximidades de poços de 

perfuração a discrepância de formas de avaliação e número de parâmetros 

analisados exigidos pelo IBAMA no licenciamento. A tríade da qualidade do 

sedimento é proposta como uma ferramenta para estudos de monitoramento, 

podendo ser utilizada até mesmo pelo órgão ambiental, apresentando através das 

suas linhas de evidencia um retrato de cada estação amostral e como ela se 

comportou com a atividade de perfuração. 

 

Palavras-Chave: Tríade da qualidade de sedimento, perfuração, licenciamento 

ambiental. 



 

 

ABSTRACT 
The waste generated from drilling activity (fluids and cuttings) must be known and 

monitored in order to understand the environmental issue of offshore activities like 

production and exploitation of oil and gas. Assessing the quality of sediments is 

essential for understanding the processes that control the availability and disposal of 

contaminants in the marine environment, since it is the preferred compartment for 

storage and processing of most pollutants released by humans. The sediment 

surface surrounding the BJ-B was characterized by a predominance of fine 

sediments, mainly silt, in all stations sampled. Of the eleven metals analyzed, two 

(mercury and cadmium) were not detected in the sediment of all stations in the two 

campaigns in the BJ-B. The levels of most metals found in the sediment during this 

monitoring can be considered normal for the region studied. Only the nickel content 

showed higher values than the TEL established by NOAA in all seasons and zinc 

after drilling. All tests carried out showed that the hydrocarbons effectively the area 

where it was performed the drilling of the BJ-B, was already changed, especially in a 

500m radius of the well, even before we started the drilling of the BJ-B. The decision 

matrix of the Sediment Quality Triad generated for this study presented an overview 

for each sample point. It was also observed with the evaluation and comparison of 

nine studies in the  Campos Basin, that shows discrepancy in the way of evaluated 

and the number of parameters analyzed required by IBAMA in a licensing process. 

The Sediment Quality Triad is proposed as a tool for monitoring studies and may be 

used even by the environmental agency, showing through their lines a picture of 

each sampling station and how it behaved with the drilling activity. 

 

Key words : Sediment Quality Triad, drilling activity, environmental licensing. 
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1. INTRODUÇÃO 

Nos últimos anos, as atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

têm se tornado mais intensas, com tendências a alcançarem regiões oceânicas com 

maior profundidade. As atividades de exploração e produção de petróleo e gás 

natural em áreas offshore têm, quando considerado todo o processo, o potencial de 

causar uma grande variedade de impactos sobre o meio ambiente. Tais “impactos” 

dependem basicamente do estágio de desenvolvimento dos processos envolvidos, 

do tamanho e da complexidade dos projetos, da natureza e da sensibilidade do 

ambiente no qual serão desenvolvidas as atividades e da eficácia do planejamento, 

assim como das técnicas de prevenção, controle e mitigação da poluição sobre o 

meio ambiente. Além disso, as complicações geradas nos processos de localização 

de jazidas de óleo, de sua produção e de seu transporte até os mercados têm 

significativos impactos sobre o meio ambiente  físico e biótico (MARIANO, 2007). 

A discussão sobre os efeitos ao meio ambiente de cada uma das diferentes 

fases de E;P (exploração, perfuração, desenvolvimento e produção) é importante na 

medida em que cada uma delas possui características particulares que vão 

influenciar não apenas na sua avaliação, mas também no seu gerenciamento futuro. 

Por exemplo, com relação ao tempo, as fases iniciais da exploração são de curto 

prazo. A fase mais longa, de perfuração, dura, geralmente, de um a três meses, 

apesar de que este período possa se alongar em algumas situações específicas. É 
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apenas quando uma descoberta significativa é feita (o que garante a viabilidade 

econômica do projeto), que o processo se transforma efetivamente num projeto de 

longo prazo, de avaliação, desenvolvimento e produção das reservas de 

hidrocarbonetos. O planejamento apropriado, o projeto e o controle das operações 

em cada fase irão evitar, minimizar ou mitigar os impactos. 

 

1.1.  A ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO 

 

A atividade de perfuração tem diversas finalidades seja na fase de exploração 

quanto na fase de produção (manutenção periódica). É na fase de perfuração que se 

comprova ou não a tese de acumulação de hidrocarbonetos identificada nos estudos 

geológicos e geofísicos da fase de exploração.  

Os poços a serem inicialmente perfurados são denominados pioneiros e têm 

como objetivo sondar regiões ainda não produtoras. Caso um poço pioneiro acuse 

alguma descoberta, são perfurados outros poços para demarcar os limites do 

campo, chamados poços de delimitação ou extensão.  

A avaliação da extensão do campo informa se é comercialmente viável 

produzir o petróleo descoberto. Todos os poços perfurados até então são 

classificados como exploratórios. Encontrando-se volume comercialmente viável, 

começa a fase da produção naquele campo. Deve ser ressaltado que em certos 

casos se aproveitam os poços pioneiros e de delimitação para produzir (FONARI, 

2005). 

Durante a perfuração de um poço de petróleo a broca da coluna de 

perfuração tritura as formações geológicas gerando o cascalho, e ao mesmo tempo 

expele através de pequenos orifícios o chamado fluido de perfuração que transporta 

o cascalho até a superfície. 

 O material a ser utilizado na atividade de perfuração está relacionado ao tipo 

de material a ser perfurado (estrutura geológica) e o tipo de perfuração 

(profundidade da coluna d’água, espessura da rocha a ser perfurada e ângulo de 

perfuração) (FONARI, 2005). 

A Tabela 1 apresenta as quantidades típicas de rejeitos gerados durante as 

fases de exploração e produção. 
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Tabela 1 - Quantidades típicas de rejeitos gerados pela atividade petrolífera no mar. (modificado de 
DIAS et al 2005). 

Atividade de Produção 

Poços exploratórios 

  Quantidades Aproximadas (ton) 

Fluido de Perfuração  150-400 

Cascalho de perfuração - massa seca 200-1.000 

Fluido de base aderido sobre os cascalhos 30-120 

Poços de Produção 

  Quantidades Aproximadas (ton) 

Fluido de Perfuração  45.000 

Cascalho de perfuração - massa seca 50.000 

Água de Produção 1.500 (por dia) 
 

Os poços utilizados na produção requerem, durante sua vida útil, sessões de 

manutenção periódicas, nas quais diversas tarefas são desempenhadas: reparo de 

vazamentos na coluna de produção, substituição de motores ou outros 

equipamentos, perfuração de uma diferente seção da coluna de produção, para que 

se possa produzir óleo a partir de uma diferente formação do reservatório, bem 

como pintura e limpeza do orifício, com o objetivo de remediar falhas ou de melhorar 

o desempenho do poço. A manutenção dos poços consiste no chamado workover. 

Os workovers são realizados tanto da instalação principal, se uma plataforma de 

produção com sonda estiver permanentemente instalada, ou de uma plataforma 

móvel trazida para o campo. Este procedimento normalmente requer a presença de 

uma plataforma específica para tal finalidade, que pode ser menor do que aquela 

utilizada para a perfuração (MARIANO, 2007).  

 
1.1.1. O Fluido de Perfuração 

 

Os fluidos além de transportarem o cascalho gerado pela broca de perfuração 

têm como função lubrificar, resfriar a broca e proteger as paredes do poço.  

Existem diferentes tipos de fluido de perfuração e esta diferença se dá devido 

à sua base, que é o seu componente principal, ou à sua chamada fase contínua, que 

pode ser de água, óleo ou sintética; ou até mesmo de base aerada.  



 

 

25

Um mesmo poço pode utilizar diferentes tipos de fluidos dependendo da sua 

estrutura geológica (SCHAFFEL, 2002). Estes fluidos são normalmente divididos em: 

Fluidos de base aquosa e Fluidos de base não-aquosa. 

 

1.1.1.1. Fluidos de base aquosa (FBA) 

 

Os Fluidos de base aquosa compõem grande parte dos fluidos de perfuração, 

correspondendo a uma mistura de sólidos, líquidos e aditivos químicos tendo a água 

como a fase contínua (SCHAFFEL, 2002).  São compostos basicamente por água, 

sais, barita, bentonita e outros aditivos menores, que estão apresentados na Tabela 

4 (Figura 1). 

A natureza das fases dispersante e contínua dos fluidos, bem como os 

componentes básicos da mistura e suas quantidades definem não apenas o fluido, 

mas também as características e propriedades do descarte. 

 

Figura 1- Composição de um típico fluido de perfuração a base de água (modificado de NEFF, 2005). 

A barita (sulfato de bário, BaSO4) é um mineral denso (4.1 – 4.5 g/cm3) usado 

como densificante em fluidos de perfuração de todos os tipos (NEFF et al., 2002). 

Ele é utilizado na forma pura (92%) e 97% de sua composição tem diâmetro menor 

que 75µm, sendo 30% menor que 6µm (NEFF, 2005). Os minerais impuros inclusos 

na barita são a sílica, óxido de ferro, dolomita e diversos outros metais, a maioria na 

forma de sulfetos estáveis. Poucos dos metais traços encontrados na barita estão na 

forma disponível nos fluidos de perfuração usados e descartados no mar. 

A argila bentonita é a designação dada a uma mistura de argilas geralmente 

impura, de grãos muito finos. O tamanho das partículas é inferior a 0,03% do grão 

médio da caulinita. Consiste principalmente de montmorilonita (60 a 80%) podendo 
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conter outras argilas em maior ou menor proporção (nomeadamente ilita e caulinita) 

além de quartzo, feldspatos, pirita ou calcita. Forma-se geralmente por alteração de 

cinzas vulcânicas. Contém muitas bases e ferro. Esta argila é utilizada nos fluidos de 

perfuração para dar uma composição gelatinosa, com o objetivo de suspender ou 

carregar o cascalho até a superfície. Muitos aditivos são acrescentados para facilitar 

as propriedades reológicas da argila (NEFF, 2005). 

Muitos metais estão presentes nos fluidos de perfuração a base de água. Os 

metais de maior preocupação, devido a seu potencial tóxico e/ou abundância nos 

fluidos incluem: bário, cromo, cádmio, cobre, ferro, chumbo, mercúrio, níquel e zinco 

(NEFF, 2005). Alguns desses metais são adicionados aos fluidos na forma de sais 

ou compostos orgânicos metálicos. Outros estão presentes na parte impura dos 

constituinte maiores do fluido, como a barita e a bentonita (Tabela 2). 

Tabela 2 - Faixa de concentração de diversos metais encontrados em fluidos de perfuração a base de 
água. As concentrações estão em mg/kg. Modificado de NEFF (2005). 

 Metal  Fluidos de perfuração (FBA)s  

Bário 720 – 449.000 

Cromo 0.1 – 5.960 

Cádmio 0.16 – 54,4 

Cobre 0.05 – 307 

Ferro 0.002 – 27.000 

Mercúrio 0.017 – 10,4 

Chumbo 0.4 – 4226 

Zinco 0.06 – 12.270 

Níquel 3.8 – 19.9 

Arsênio 1.8 – 2.3 

Vanádio 14 – 28 

Alumínio 10.800 

Manganês 290 – 400 

 

1.1.1.2. Fluidos de base não-aquosa (FBNA) 

 

Os fluidos a base de óleo correspondem a uma mistura de sólidos, líquidos e 

aditivos químicos, tendo o óleo como a fase contínua. São mais eficientes em poços 

direcionais e em poços de águas profundas. São responsáveis por um custo maior 

na operação, mas apresentam um desempenho melhor em determinadas operações 

de perfuração. Hoje a base oleosa mais utilizada é o óleo mineral (possuem nível de 

HPAs inferior a 0,35%) (SCHAFFEL, 2002). Estes fluidos são proibidos em diversas 
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partes do mundo, devido a sua toxicidade e seu uso está sendo descontinuado no 

Brasil. 

Os fluidos de perfuração de base sintética são mais caros que os oleosos, 

mas possuem, em média, nível de HPAs inferior a 0,001%. Podem ser compostos 

por alquilbenzenos lineares, olefinas alfa lineares, olefinas internas ou parafinas 

lineares (SCHAFFEL, 2002). 

Os fluidos a base de óleo e sintético também contêm barita, argilas, 

emulsificantes, água, cloreto de cálcio e cal.  

Os fluidos de base sintética são mais biodegradáveis e menos tóxicos que os 

de base oleosa, mas ainda conseguem manter boa parte das vantagens técnicas 

obtidas pelos últimos. Devido ao alto custo e a questão ambiental, o fluido de base 

sintética é normalmente reciclado em vez de ser eliminado no ambiente, ou 

reinjetado. Os padrões ambientais mundiais proíbem o descarte de fluidos não-

aquosos no ambiente. No entanto, parte deste fluido alcança o oceano através das 

descargas de cascalho (que é permitida pela legislação brasileira). 

 

1.1.1.3. Os aditivos de perfuração 

Os aditivos são substâncias químicas que quando adicionadas ao fluido, 

conferem a ela propriedades especiais, requeridas durante as atividades de 

perfuração. Esses aditivos podem desempenhar uma série de funções no fluido de 

perfuração (Tabela 3). 

Atualmente, encontram-se disponíveis no mercado uma variedade de aditivos, 

que possuem diferentes funções, em decorrência da variedade de situações 

encontradas durante a perfuração de poços (WORLD OIL, 1999 e SERRA, 2003). 
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Tabela 3 - Funções desempenhadas pelos aditivos nos fluidos de perfuração (Modificado de SERRA 
2003). 

Função Ação Tipo de aditivo 

Surfactantes (agentes 
ativantes de superfície) 

Reduzir a tensão interfacial -força de contração 
devido a diferenças fisico-químicas entre as 
superfícies em contato (água/óleo, água/sólidos, 
água/ar. etc.), 

Dependendo das superfícies envolvidas os 
aditivos podem agir como: emulsificantes ou 
de-emulsificantes, floculantes ou 
defloculantes e umidificantes. 

Emulsificantes 
(tensoativos) 

Criar uma mistura heterogênea (emulsão) de 
dois fluidos insolúveis. Dependendo do aditivo 
usado a emulsão pode ser catiônica (carga 
positiva), aniônica (carga negativa) ou 
não iônica (neutra). 

Ácidos graxos e aminas em fluidos a base 
de óleo e sabões e ácidos orgânicos em 
fluidos a base de água 

Floculantes 
o agrupamento das partículas coloidais em 
supensão e com isso aumentar a viscosidade, 
para melhorar a limpeza do poço. 

Salmouras, cal hidratada, sulfato de cálcio 
hidratado, polímeros a base de acrilamida e 
tetrafosfato 

Dispersantes ou 
defloculantes 

Reduzir a atração (floculação) entre as 
partículas de argila, e com isso diminuir a 
viscosidde e a e percentagem de sólidos no 
fluido, diminuindo extensão de formação de gel 
e melhorando a capacidade de bombeamento 
do fluido. 

Vários polifosfatos,  lignita, materiais 
lignosulfonatos 

 

1.1.2. O Cascalho 
 

Segundo SERRA (2003) o cascalho representa os “fragmentos de rocha 

deslocados pela broca e carreados para a superfície no fluido de perfuração. São 

também denominados de amostras de calha. Essas amostras de calha quando 

estão lavadas e secas, são analisadas pelos geólogos para obter informações sobre 

as formações perfuradas.” O termo cascalho é utilizado na indústria do petróleo para 

qualquer sedimento retirado dos poços (seja ele de granulometria fina ou grossa).  

Quando o fluido de perfuração retorna a superfície ele traz consigo o 

cascalho, lodo, areia e gases, sendo então submetido a um processo de separação 

de sólidos, para depois ser reinserido no poço. Este processo é formado por uma 



 

 

29

combinação de unidades que vão removendo seqüencialmente partículas de 

resíduos de granulometria diferenciada dos fluidos de perfuração. 

Normalmente, 10 a 15% dos fluidos de perfuração continuam aderidos aos 

cascalhos após a separação dos sólidos. Se estes cascalhos (podendo ser formados 

por sedimentos finos ou mais grosseiros), não conterem óleo livre, nem outros 

contaminantes regulamentados, e atenderem as exigências locais quanto ao 

descarte, podem ser descartados no ambiente continuamente. 

Se a atividade de perfuração for realizada em lâmina d’água menor que 60 

metros, o descarte de cascalho no Brasil fica proibido segundo a Lei Federal Nº 

9.966/00. Nesse caso, o cascalho deve ser recolhido, transportado para o continente 

e encaminhado para tratamento e disposição final adequados. 

Caso se esteja utilizando fluido base óleo, o cascalho deverá ser seco antes 

de seu descarte. Em operações que utilizem fluido de base água, esse procedimento 

não é necessário (MME, 2007). 

 

1.1.2.1. O Comportamento do cascalho 

O impacto causado pelo descarte do cascalho e fluido de perfuração de base 

aquosa na coluna d’água é considerado mínimo, devido aos lançamentos 

intermitentes destes resíduos (devido aos espaços de alguns meses entre as 

perfurações) e pelo fato deles sofrerem rápido processo de deposição no fundo 

marinho. 

O cascalho e fluido de base aquosa são compostos por diversas partículas 

com diferentes tamanhos e densidades. Argila, silte e grande parte dos cascalhos 

tem densidades que variam de 2,3 a 2,65g/cm³; já a barita tem densidade média de 

4.3g/cm³ (NEDWED, 2004). Silte, argila e barita possuem diâmetro menor que 

74µm.  

Partículas não floculadas se depositam em taxas entre 1,1x 10-2 e  2,7x10
-5 

m/s (BRANDSMA e SMITH, 1996). No entanto, a argila bentonita em um fluido 

aquoso normalmente flocula na coluna d’água (MUSCHENHEIM e MILLIGAN, 1996; 

CURRAN et al., 2002). Estes agregados se depositam mais rapidamente que silte e 

argila não floculada. 

Quando o fluido e o cascalho são descartados no oceano, as partículas 

maiores, que representam normalmente 90% da massa sólida do fluido de 
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perfuração, formam uma pluma que se deposita rapidamente. Os outros 10% do 

fluido consiste em grãos finos não floculados e uma porção de componentes 

solúveis que vão formar outra pluma na superfície que logo se dispersa devido a 

circulação da coluna d’água. (AYERS, et al., 1980; BRANDSMA et al., 1980). Os 

grãos finos não floculados se depositam devagar e em uma área maior do fundo 

oceânico (Figura 2). 

Alguns estudos indicam que as descargas de resíduos de perfuração são 

diluídas rapidamente a baixas concentrações, em profundidades de 1000 a 2000m e 

em uma hora após a descarga (NEFF, 2005). Em áreas onde a velocidade da 

corrente é alta, a diluição é mais rápida. Em um estudo na Enseada de Cook 

(Alasca), as descargas eram diluídas em média 1000 vezes até chegar os 100m de 

profundidade (HOUGHTON et al., 1980). Em águas com alta hidrodinâmica, com 

uma circulação mais acentuada, o fluido de perfuração chega a ser diluída 100 

vezes ao chegar aos 10m de profundidade. Uma descarga de 43m3 numa região de 

plataforma no sul da Califórinia, EUA, foi diluída 183 vezes nos 10m e 1049 vezes 

nos 100m (O’REILLY et al., 1989). 

O espalhamento do cascalho no fundo do mar é influenciado por diversos 

fatores físicos do meio ambiente aquático, que vai depender da quantidade e taxa do 

descarte, da profundidade onde ocorre o descarte, das condições oceanográficas e 

da profundidade local. Além disso, depende do tipo e concentração de fluido aderido 

ao cascalho e velocidade de queda das partículas. Em ambientes de alta energia, a 

dispersão pode ser maior do que em ambientes de baixa energia, não ocorrendo 

grandes acumulações no fundo oceânico (NEFF, 2005). 
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Figura 2 – Desenho esquemático do comportamento do cascalho descartado no mar. Modificado de 
NEFF (2005). 

 

A característica final do material depositado no fundo será de cascalho mais 

grosso próximo ao ponto de lançamento, área de maior deposição, e, à medida que 

se afasta da área onde teve início a deposição, vai-se encontrando material de 

granulação mais fina.   

 

1.2.  A QUALIDADE DO SEDIMENTO 

A avaliação da qualidade dos sedimentos é essencial para a compreensão 

dos processos que controlam a disponibilidade e o destino dos contaminantes, 

sendo que este é um dos compartimentos preferenciais de armazenamento e 

transformação da maioria dos poluentes lançados pelo homem.  

Após atingirem os sedimentos, os contaminantes podem ser alterados por 

diversos processos químicos, físicos e biológicos, que podem aumentar ou diminuir 

o seu poder tóxico, ou ainda ocasionar a sua liberação (BURTON ; SCOTT, 1992), 

fazendo com que os sedimentos tornem-se não só um depósito, mas também uma 
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fonte crônica e não pontual de contaminantes (BURTON, 1992; SALOMONS ; 

FORSTNER, 1984), para as comunidades aquáticas (CHAPMAN, 1989).  

O interesse no desenvolvimento de métodos de avaliação da qualidade do 

sedimento começou devido ao fato dos sedimentos terem sido reconhecidos como 

um dos maiores (se não o maior) reservatório de sustâncias tóxicas. Estes métodos 

são necessários para mostrar o significado ecológico dos níveis de contaminação e 

o grau de biodisponibilidade dos poluentes (ADAMS et al., 1992), funcionando como 

ferramentas importantes para a proteção e conservação dos ecossistemas. Com o 

monitoramento dos sedimentos e identificação da sua qualidade é possível se 

estabelecer medidas de prevenção, tratamento e mitigação para a sua recuperação. 

Existem diversos tipos de abordagens utilizadas na avaliação da qualidade do 

sedimento. Uma delas é a avaliação da contaminação dos sedimentos marinhos. 

Esta abordagem consiste basicamente na quantificação e qualificação de 

substâncias. No entanto, a abordagem química pode não ser a melhor para estimar 

ou prever os riscos ambientais, principalmente se utilizada de forma isolada; pois 

alguns contaminantes podem não ser detectados pelas técnicas de análise 

convencionais, e, além disso, não se tem informação a respeito dos efeitos adversos 

sobre os organismos (CHAPMAN ; LONG, 1983; LONG, 1992; ABESSA et al., 

2006).  

Outra abordagem utilizada na avaliação de sedimentos e em programas de 

monitoramento são estudos ecológicos relacionados à estrutura da comunidade 

bentônica. Esta abordagem ecológica utiliza avaliações qualitativas e/ou 

quantitativas da fauna bentônica, e, a partir da composição de espécies, são 

aplicados índices ecológicos e métodos estatísticos e multivariados que visam 

verificar o estado da comunidade. Partem do pressuposto que a deposição dos 

contaminantes no fundo causa modificações na estrutura da fauna bentônica. A 

presença ou ausência de espécies indicadoras ou grupos de espécies auxiliam na 

interpretação de dados ecológicos e na avaliação de impactos ambientais 

decorrentes de atividades humanas. 

Os métodos ecológicos também possuem suas limitações. Mesmo sendo 

usados como uma medida direta dos efeitos da contaminação química, eles não 

fornecem informações sobre qual contaminante foi responsável pelas alterações e, 
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além disso, são específicos para cada local. Muitas variações encontradas nas 

comunidades bentônicas podem também ter sido  causadas por flutuações naturais 

de fatores abióticos, ou do ciclo biológico de algumas espécies, e poderiam ser 

erroneamente atribuídas à poluição (ABESSA, 2006). 

A realização de testes de toxicidade compõe outra abordagem utilizada na 

avaliação da qualidade do sedimento. Estes testes avaliam o grau de sensibilidade 

ou resistência, de diferentes espécies de animais e plantas a uma substância  tóxica 

particular. Consistem na exposição de organismos pré-selecionados a uma matriz 

biologicamente ativa (no caso de sedimentos, amostras coletadas em campo, fases 

líquidas obtidas a partir desta, ou ainda, sedimento limpo acrescido de um ou mais 

poluentes) (ABESSA, 2006). O potencial tóxico da substância é calculado através do 

estabelecimento de vários parâmetros que caracterizam sua ação, não em um 

indivíduo isolado, mas sobre uma população. Organismos vivos podem exibir 

diferentes reações a uma mesma substância tóxica, dependendo das quantidades 

absorvidas e do tempo de exposição. 

Os testes de toxicidade também apresentam algumas limitações, tais como: 

não indicarem a substância responsável pelo efeito, não repetirem em laboratório as 

condições encontradas na natureza; e não serem suficientes para desenvolver 

critérios químicos se usados isoladamente (ADAMS et al., 1992). Por causa disso, 

muitas vezes são utilizados em conjunto com métodos químicos e/ou ecológicos. 

 
1.3.  VALORES GUIA DA QUALIDADE DO SEDIMENTO 

Existem diversos critérios ou valores guia de qualidade de sedimento, 

desenvolvidos nos últimos 25 anos, para assessorar os órgãos ambientais da 

América do Norte nas tomadas de decisão. Tradicionalmente, a contaminação do 

sedimento era avaliada pela qualificação e quantificação dos compostos químicos, 

sendo feitas comparações com valores de background ou valores de referência. 

Valores de referência foram criados para determinar a existência da 

contaminação no sedimento, são os chamados Valores Guia de Qualidade de 

Sedimentos (VGQS). O objetivo é estabelecer parâmetros confiáveis que sejam 

empregados como VGQS. Estes valores vêm sendo usados em inúmeras 

aplicações, incluindo a elaboração de programas de monitoramento de 
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contaminação, avaliação da qualidade de sedimentos dragados, estudos de 

remediação e riscos ecológicos e estabelecimento e/ou classificação de áreas de 

risco ambiental (LONG ; MACDONALD, 1998; MACDONALD et al., 2000).  

Assim, os valores guia de qualidade de sedimentos, quando usados em 

combinação com outras ferramentas, como testes de toxicidade, por exemplo, e 

avaliação da comunidade bentônica, representam uma ferramenta poderosa na 

avaliação da qualidade de sedimentos (SILVÉRIO,2003).  

Existem várias metodologias e abordagens possíveis para se estabelecer um 

critério que garanta a definição da qualidade de sedimentos, algumas teóricas, 

outras baseadas em observações empíricas. Entretanto, todas as abordagens 

possuem o mesmo objetivo de fornecer valores padrões de contaminação, que 

possam ser efetivamente adotados para a proteção do ambiente sedimentar. 

Os critérios teóricos da qualidade de sedimentos se baseiam nos chamados 

modelos de equilíbrio de partição (EqP – equilibrium partitioning) como por exemplo 

podem ser utilizados os sulfetos ácidos volatilizáveis (AVS – Acid Volatile Sulfide) 

enquanto os métodos empíricos priorizam as evidências de contaminação e diferem 

entre si pela utilização de diferentes tratamentos estatísticos. Em geral os estudos 

estatísticos definem dois valores de referência que dividem a faixa de concentração 

dos contaminantes em três partes: baixo, moderado ou alto efeito adverso sobre 

espécies sensíveis de organismos bentônicos (SILVÉRIO, 2003). 

Uma revisão dos vários VGQS encontrados na literatura e suas diferentes 

abordagens é feita por SILVÉRIO (2003). Entre eles:  

− equilíbrio de partição (AVS),  

− intervalo de efeito baixo ERL (Effect Range-Low) e intervalo de efeito 

médio ERM (Effect Range-Median),  

− nível limiar de efeitos TEL (Threshold Effect Level) e nível provável de 

efeito PEL (Probable Effect Level),  

A maioria destes valores foi estabelecida através de uma abordagem empírica 

baseada em informações de extensos bancos de dados sobre níveis de 

contaminação de sedimentos e respostas biológicas (SILVÉRIO, 2003). Levam 
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ainda em consideração os valores de background dos metais nos sedimentos, testes 

de toxicidade elaborados pela adição de contaminantes aos sedimentos, critérios de 

qualidade para matrizes como água, tecido de organismos e solo e avaliação da 

comunidade bentônica.  

Devido às suas especificidades, os VGQS devem ser utilizados com cuidado, 

já que os valores para determinada substância podem variar muito entre diferentes 

VGQS’s. Além disso, incertezas em relação à biodisponibilidade dos contaminantes 

no sedimento, valores altos de background, efeitos de misturas de poluentes e a 

relevância ecológica dos valores guia devem ser considerados (MACDONALD et al., 

2000). 

Dentre estes vários critérios de qualidade de sedimentos existentes, dois têm 

sido bastante usados no processo de decisão sobre a disposição de sedimentos 

dragados e como gatilho para intervenção em áreas contaminadas. São eles 

ERL/ERM e o TEL/PEL (SMITH et al., 1996). 

O Protocolo Canadense (CANADIAN COUNCIL OF MINISTERS OF THE 

ENVIRONMENTAL, 2001) estabelece dois tipos de valores-guia de várias 

substâncias químicas individuais com base em valores de concentração específicos: 

o TEL (Threshold Effect Level) e o PEL (Probable Effect Level). Esses valores-guia 

são baseados nas concentrações totais e na probabilidade de ocorrência de efeitos 

deletérios na biota, em decorrência da sua exposição a esses níveis de 

concentração. O menor limite (TEL) representa a concentração abaixo da qual 

raramente são esperados efeitos adversos para os organismos aquáticos. O maior 

limite (PEL), por outro lado, representa a concentração acima da qual são 

freqüentemente esperados efeitos adversos para os organismos. Na faixa entre TEL 

e PEL situam-se os valores onde ocasionalmente espera-se a ocorrência de tais 

efeitos. 

Os valores de ERL e ERM foram desenvolvidos pelo National Oceanic and 

Atmospheric Administration (NOAA) dos Estados Unidos originalmente como 

critérios de qualidade informais para sedimentos de estuários e marinhos, com base 

em seu banco de dados denominado NOAA’s Biological Effects Database for 

Sediments (BEDS). Estes valores são usados como critério de qualidade de 

sedimento por vários órgãos ambientais de vários paises (Estados Unidos – 
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Califórnia e Nova York, Austrália, Nova Zelândia). Para se estabelecer estes valores, 

os dados constantes do BEDS foram triados para se identificar os que apontaram 

alguma concordância entre concentrações químicas elevadas e efeitos biológicos. 

Foi estabelecido como ERL o percentil 15 da distribuição de efeitos e 

conceitualmente considerado pelo NOAA como a concentração abaixo da qual 

raramente são encontrados efeitos adversos entre espécies sensíveis. O valor de 

ERM foi definido como sendo o do percentil 50 da distribuição de efeitos e é 

considerada a concentração acima da qual são freqüentemente observados efeitos 

sobre as espécies sensíveis. 

 

1.4. TRÍADE DA QUALIDADE DE SEDIMENTO 
 

Todos os poluentes são contaminantes, mas nem todos contaminantes são 

poluentes, por depender da sua biodisponibilidade, que pode ser alterada 

dependendo do tipo de ambiente, compartimento e biota presente. 

Determinar quando um contaminante resulta em poluição requer não só 

resultados químicos, mas também biológicos. Mesmo não existindo ferramentas 

perfeitas para determinar a poluição (exemplo: não se consegue medir todos os 

contaminantes, realizar todos os testes possíveis, ou determinar a saúde de todos 

os organismos), existe uma variedade de ferramentas que são essenciais para esta 

avaliação, na forma de determinações de “pesos de evidência”. 

A TRÍADE DA QUALIDADE DE SEDIMENTO (SQT – Sediment Quality Triad) 

é uma abordagem conceitual baseada em critérios que podem ser utilizados para 

avaliar e determinar o status dos sedimentos com base em biologia (em laboratório 

e/ou testes de toxicidade in situ), química (identificação química e quantificação) e 

ecologia (estrutura da comunidade) (CHAPMAN E MCDONALD, 2005). Ela fornece 

meios para comparação de pelo menos três diferentes linhas de evidência (que 

podem ser como, por exemplo, os dados químicos, biológicos e toxicológicos) para 

que se obtenha um “peso de evidência” (WOE – weight of evidence) a respeito da 

qualidade dos sedimentos. 
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Na verdade, cada linha de evidência compreende uma avaliação 

independente do status do sedimento; combinadas e integradas fornecem uma 

avaliação de contaminação e condições da biota no sedimento. 

A SQT foi originalmente proposta por LONG E CHAPMAN (1985) e, 

posteriormente, refinado por CHAPMAN et al. (1996). CHAPMAN (2000) sintetiza 

todos os estudos de SQT publicados na América do Norte, Europa e Antártica.  

Abordagens alternativas para a interpretação dos componentes da SQT são 

resumidos por CHAPMAN et al. (2002); um subseqüente aprimoramento de uma 

dessas abordagens é sugerido por FORBES E CALOW (2004). HOLLERT et al. 

(2002) avaliaram pequenos riachos na Holanda utilizando a SQT e, em seguida, 

avaliaram e integraram os dados através de diagramas de Hasse e lógica Fuzzy de 

forma a facilitar a interpretação através das representações visuais. Em todos os 

casos, o objetivo é proporcionar uma visão global das conclusões obtidas a partir 

das linhas de evidência determinadas. 

A SQT não está restrita a apenas três linhas de evidência, podendo ser 

incorporadas outras linhas como, por exemplo, a bioacumulação e a estabilidade 

física do sedimento. Além disso, o conceito não está restrito ao sedimento, podendo 

ser aplicado também a solos no ambiente terrestre, para águas subterrâneas e para 

a coluna d’água. A SQT pode também ser aplicada a todos e quaisquer 

contaminantes e para outros parâmetros, como por exemplo, mudanças físicas de 

habitat.  

As linhas de evidência apresentadas na Tabela 4 (concentração de 

compostos químicos, toxicidade e alteração na comunidade bentônica) são 

exemplos de efeitos no sedimento que podem ser avaliados numa matriz de decisão 

para cada ponto amostral, sendo definido um “peso de evidência” (apresentado na 

forma de símbolos) para cada estação e apresentadas possíveis medidas a serem 

tomadas a partir da qualidade de sedimento encontrada. 
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Tabela 4 - Linhas de Evidência e seus possíveis efeitos no ambiente sedimentar. Modificado de 

CHAPMAN E ANDERSON (2005). 

Linhas de Evidência

Concentrações dos 
compostos químicos 
(comparadas com os 
valores guias da 
qualidade de sedimento - 
VGQS)

Efeitos adversos prováveis: um 
ou mais valores excedem os 
maiores VGQS

Efeitos adversos podem ou não 
ocorrer: um ou mais valores 
excedem o VGQS mais baixos.

Efeitos adversos provavelmente 
não ocorrem: Todos as 
concentrações se encontram 
abaixo dos menores valores de 
VGQS

Toxicidade (comparadas 
aos valores referência)

Maior: Estatisticamente 
significante quando há uma 
redução > 50% na sobrevivência 
dos organismos em uma ou 
mais estações.

Menor: Estatisticamente 
significante quando há uma 
redução  > 20% na sobrevivência 
dos organismos em uma ou mais 
estações.

Insignificante: Redução < 20% na 
sobrevivência dos organismos 
em todas as estações.

Alteração na comunidade 
bentônica

Valores de diversidade, riqueza 
e densidade "diferentes" ou 
"muito diferentes" dos valores 
referências.

Valores de diversidade, riqueza e 
densidade "possivelmente 
diferentes" dos valores 
referências.

Valores de diversidade, riqueza e 
densidade equivalentes aos 
valores referências.

Avaliação Geral das 
linhas de evidência: 
Evidência de Peso 
(WOE).

Efeitos adversos 
prováveis:concentração química 
elevada; redução > 50% na 
sobrevivência dos organismos 
em uma ou mias estações; 
Valores de diversidade, riqueza 
e densidade "diferentes" ou 
"muito diferentes" dos valores 
referências.

Efeitos adversos podem ou não 
ocorrer :concentração química 
elevada; redução > 20% na 
sobrevivência dos organismos em 
uma ou mais estações; valores de 
diversidade, riqueza e densidade 
"possivelmente diferentes" dos 
valores referências.

Efeitos adversos provavelmente 
não ocorrem; Redução < 20% na 
sobrevivência dos organismos 
em todas as estações. Valores 
de diversidade, riqueza e 
densidade equivalentes aos 
valores referências.

 

 

1.5. O LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO 
 

A indústria do petróleo é responsável por uma grande demanda de 

licenciamento ambiental para o desenvolvimento de suas atividades. Isso se deve ao 

alto risco de impactos ambientais ao longo de suas atividades de exploração, 

produção, refino, estocagem e distribuição. 

“O licenciamento ambiental é um procedimento administrativo pelo qual o 

órgão ambiental competente licencia a localização, instalação, ampliação e 

operação de empreendimentos ou atividades que utilizam recursos ambientais 

considerados efetiva ou potencialmente poluidores ou daqueles que, sob qualquer 

forma, possam causar degradação ambiental, considerado as disposições legais e 
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regulamentares bem como as normas aplicáveis ao caso.” (Guia para o 

licenciamento ambiental capítulo II – IBAMA/ANP). 

O licenciamento ambiental é uma obrigação legal prévia à instalação de 

qualquer empreendimento ou atividade potencialmente poluidora ou degradadora do 

meio ambiente e possui como uma de suas mais expressivas características, a 

participação social na tomada de decisão, por meio da realização de Audiências 

Públicas como parte do processo de análise da licença de operação – LO. 

Em um trabalho conjunto com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e 

biocombustíveis – ANP, o IBAMA (Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis) vem trabalhando na organização de informações 

sobre as áreas ambientalmente sensíveis, como forma de orientação aos 

empreendedores em relação ao licenciamento das atividades previstas para os 

blocos licitados. 

A Resolução CONAMA nº 237/97 é o mais recente ato que trata do 

licenciamento ambiental, apresentando, sob a forma de anexo, um rol de atividades 

e/ou empreendimentos que exigem licença para sua instalação e funcionamento. 

Uma lei importante para as atividades perfuração de poços marítimos de óleo 

e gás é a Lei No. 9.966 de 28 de abril de 2000, que dispõe sobre a prevenção, 

controle e fiscalização da poluição causada por lançamento de óleo e outras 

substâncias nocivas ou perigosas em águas sob jurisdição nacional. A lei entende 

por substância nociva ou perigosa, qualquer substância que quando descarregada 

nas águas seja capaz de gerar riscos ou causar danos à saúde humana, ao 

ecossistema aquático ou prejudicar o uso da água e de seu entorno. A lei contempla 

o descarte de qualquer despejo, escape, derrame, vazamento, esvaziamento, 

lançamento para fora ou bombeamento de substâncias nocivas ou perigosas em 

qualquer quantidade, a partir de um navio, porto, instalação portuária, duto, 

plataforma ou suas instalações de apoio (DOU Lei 9966, 2000). Esta lei é a única 

referência legal para o descarte de resíduos provenientes das atividades de 

perfuração de poços marítimos de óleo e gás 

Cabe ao IBAMA (no nível federal) e aos órgãos ou entidades estaduais e 

municipais a responsabilidade pelo controle e fiscalização de atividades capazes de 
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provocar a degradação ambiental. A exigência de estudos de impacto ambiental 

(EIA) e relatórios de impactos Ambientais (RIMA) constituem a base de avaliação 

para o licenciamento das atividades efetiva ou potencialmente poluidoras, sendo 

este o principal instrumento disponível para a gestão ambiental. As licenças são de 

três tipos: prévia, de instalação e de operação, e a elaboração dos estudos de 

impactos ambientais fica a cargo de uma consultoria independente. 

O monitoramento ambiental faz parte do processo de licenciamento e é um 

mecanismo adotado para verificar se as condições impostas aos projetos 

desenvolvidos pelo empreendedor estão sendo cumpridas e para avaliar a qualidade 

do ambiente afetado pelo projeto em questão. Uma forma eficiente de se verificar a 

efetividade e qualidade desse monitoramento são as auditorias ambientais que 

devem ser conduzidas para testar o rigor técnico-científico das previsões dos 

impactos, bem como a efetividade das medidas de gestão ambiental implementadas. 

Não existe um padrão de metodologias, parâmetros a serem analisados e 

número de estações nos monitoramentos ambientais exigidos pelo órgão ambiental 

para a atividade de perfuração. Os dados obtidos e gerados através destes projetos 

de monitoramento são públicos. No CGPEG/IBAMA é possível consultar todos os 

relatórios realizados. 

O projeto de monitoramento do poço de perfuração BJ-B apresentado nesta 

dissertação corresponde ao atendimento ao parecer técnico estabelecido pelo 

ELPN/IBAMA em continuação ao processo de licenciamento ambiental da empresa 

SHELL no Campo de Bijupirá, na Bacia de Campos. 

A SHELL é uma empresa de capital anglo-holandês que atua em diversas 

partes do mundo na exploração, produção e refino de petróleo; na busca, produção 

e transporte de gás; na fabricação de produtos químicos; e na pesquisa e viabilidade 

de fontes de energia renováveis. Está no Brasil desde abril de 1913 e é, no País, 

uma das maiores companhias distribuidoras de combustíveis, além de produzir e 

comercializar lubrificantes e produtos químicos.  

No campo de Bijupirá ; Salema, localizado a mais de 100 km da costa do Rio 

de Janeiro, a SHELL encontrou petróleo leve, que possui viabilidade técnica e 
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financeira ideal para exploração. Ficou para a Shell o papel de primeira empresa 

privada a produzir óleo no Brasil.  

Este trabalho só foi possível devido a disponibilidade por parte da SHELL, por 

parte do diretor de HSE (Health, Safety and Environmental), Alexandre Campos, dos 

dados obtidos no monitoramento ambiental realizado durante processo de 

licenciamento do poço de perfuração BJ-B.  
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2. OBJETIVO 

 
O objetivo geral do presente trabalho é apresentar uma análise da qualidade 

de sedimento ao redor de um poço de perfuração, através de uma análise 

combinada de dados químicos e biológicos (correlação de Spearman e a Tríade da 

Qualidade do Sedimento), utilizando-as como ferramentas para o monitoramento de 

impactos ambientais principalmente relacionados à indústria de petróleo e gás 

natural.  

   

Dentre os objetivos específicos temos: 

 

• Analisar os dados obtidos a partir de amostras de sedimentos superficiais 

em estações ao redor do poço de perfuração BJ-B antes e após a atividade de 

perfuração. Avaliando as possíveis alterações ambientais causadas pela atividade. 

 

•  Identificar e avaliar os possíveis benefícios advindos da adoção da tríade 

na avaliação ambiental, considerando-se a experiência da utilização desta 

metodologia na fase de perfuração do poço de perfuração BJ-B, no campo de 

Bijupirá, na Bacia de Campos. 
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3. ÁREA DE ESTUDO 
 

A Bacia de Campos se localiza na margem sudoeste do Oceano Atlântico, 

ocupando uma porção da Margem Continental Brasileira, na costa norte do Estado 

do Rio de Janeiro. Seu limite norte, com a Bacia do Espírito Santo é o Alto de Vitória 

e o limite sul, com a Bacia de Santos. Da sua área total, mais de 70% encontra-se a 

profundidades maiores que 200m (VIANA et al., 1998).  

O talude continental se estende por mais de 40km com declividade média de 

2,5°. Seu limite superior é a quebra da plataforma de 80m a norte e 130m a sul, 

enquanto que o limite inferior situa-se entre profundidades de 1500m, na porção 

norte e 2.000m na porção sul. Segundo VIANA et al., (1998) sua base é menos 

profunda ao norte que ao sul devido ao desenvolvimento de um cone submarino 

conectado ao cânion Almirante Câmara, leque submarino do Paraíba do Sul. As 

análises dos registros sísmicos indicam que sistemas de cânions paralelos foram 

ativos, junto ao bordo da plataforma continental, durante as posições de mar baixo. 

No geral, a morfologia do talude continental é considerada regular, com as 

curvas de isovalor distribuídas homogeneamente, sendo apenas recortada por vales 

e cânions orientados numa direção preferencial de leste-oeste. Para VIANA et al., 

(1998) é possível identificar diferentes feições geomorfológicas na região do talude 

continental, subdividindo em três porções: talude superior, talude médio e talude 

inferior. 

O talude superior, entre 200-550m de profundidade, é caracterizado por 

depósitos de carbonatos e areias. As areias graduam de finas a grossas, com 
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tendência geral de se tornarem mais finas para o sul enquanto que para o norte a 

granulometria tende a ser mais grossa. Essas areias são principalmente de 

composição siliciclásticas e bioclásticas, sendo comum a presença de glauconita e 

mica. 

Já no talude médio, entre 550-1200m, ocorre normalmente crostas ricas em 

ferro. Os depósitos em talude médio são formados pelas areias finas, siltes 

arenosos, crosta ferruginosa além de pacotes de lamas siltosas e lamas arenosas. 

Os fluxos gravitacionais promovem deslocamento de pacotes de sedimento para as 

camadas mais profundas, em direção ao talude inferior (VIANA et al., 1998). 

O talude inferior, abaixo de 1200m de profundidade, recebe grande aporte de 

material fino procedente do talude superior e médio assim como as areias 

procedentes dos fluxos gravitacionais, representando um importante sítio 

deposicional. Os depósitos de areias lamosas ocupam extensas áreas com típicas 

feições de bioturbação, como destacado por VIANA et al. (1998). 

A passagem do talude para a elevação continental é marcada por uma 

província intermediária, o platô de São Paulo, uma área de baixo gradiente (1:100) 

influenciada por diápiros de sal estendendo-se de 2.000 a 3500m de profundidade. 

Esse é o lugar onde os mais importantes depósitos da base do talude são 

encontrados e destaca-se um complexo sistema de drenagem submarina. 

A estratificação de massas d’água na Bacia de Campos, RJ, apresenta uma 

estrutura clássica, com elevação dos limites entre os estratos internos próximo ao 

talude continental e comportamento dinâmico expressivo que é fortemente 

controlado pelo regime de ventos e pela topografia submarina. VIANA et al. (1998) 

descreve que na área do presente estudo existe um complexo contexto 

hidrodinâmico em confluência com a região do bordo da plataforma e do talude 

superior, influenciado por diferentes estratificações de massas d’água, correntes de 

maré, ondas de tempestades, vórtices e meandros gerados pela Corrente do Brasil 

(CB), capazes de produzir erosão, transporte e deposição de sedimentos ao longo 

desta região, bem como em direção ao oceano profundo. 

As massas de água presentes na região da Bacia de Campos são divididas 

em dois principais grupos: as águas superficiais e as águas profundas. 

As águas superficiais são influenciadas principalmente pelo regime de 

circulação atmosférica de média latitude e são constituídas pelas massas de Água 

Superficial Tropical (AST) e de Água Central do Atlântico Sul (ACAS). A corrente de 
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contorno, denominada de Corrente do Brasil (CB), flui ao longo da costa leste, 

sudeste e sul-brasileira como uma corrente superficial relativamente rasa, com 

espessura máxima de 700m acompanhando a linha de quebra da plataforma 

continental. Esta corrente transporta para sudoeste, na camada situada entre a 

superficie e o nível de 200m, a massa de Água Tropical (AT). Os processos de troca 

de energia e massa com a atmosfera, através de uma intensa radiação e do excesso 

de evaporação, conferem à AST características de uma massa d’água quente com 

temperaturas maiores do que 20°C e valores de salinidade superiores a 36, porém 

com baixas concentrações de sais e nutrientes dissolvidos (VIANA et al., 1998). 

A Água Central do Atlântico Sul (ACAS), apresenta temperaturas menores 

que 18°C (min de 6°C) com salinidade baixa, oscilando entre 34,5 e 36 e com altas 

concentrações de nutrientes. Em seu limite inferior, a ACAS apresenta uma redução 

abrupta em seus valores de temperatura e salinidade. O fluxo da ACAS representa a 

Contra Corrente do Brasil (CCB), formada após o afundamento da BC na zona de 

convergência subtropical. Flui para a direção Norte, entre a Água Superficial Tropical 

(AST) e a Água Intermediária Antártica (AIA), entre 300 e 550m de profundidade, 

sob BC, ocupando a camada de fundo em algumas regiões oceânicas e na 

proximidade do talude continental superior chega a atingir 55cm/s. 

A estratificação da coluna d’água pode reflitir nas propriedades físico-

químicas e hidrodinâmicas (velocidade e direção das correntes oceânicas) entre as 

massas d’água, cuja estrutura predominante, bem como as suas variações ao longo 

do período da perfuração, são determinantes para o padrão de dispersão dos 

cascalhos, tipos de depósitos e erosão de fundo, os quais estarão restritamente 

relacionados ao sentido, a morfologia e intensidade das correntes resultantes 

dessas massas d’água. 

Segundo VIANA et al. (1998), as areias silicoclásticas e bioclásticas ocupam a 

porção interna e média da plataforma continental da Bacia de Campos. A plataforma 

externa é dominada por areias, principalmente siliclásticas. Na parte sul da 

plataforma, as areias são mais finas que na parte central e norte. Quanto a 

composição, predomina principalmente o quartzo e glauconita, com baixo conteúdo 

de minerais pesados. Os constituintes bioclásticos são principalmente moluscos, 

briozoários, fragmentos de algas e foraminíferos.  

Os depósitos de areias lamosas ocupam extensas áreas com típicas feições 

de bioturbação. No talude médio, entre 550 e 1200m, estes depósitos graduam para 
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fundos constituídos de areias finas, siltes arenosos, crostas ferruginosas e corais de 

água profundas. Segundo VIANA et al. (1998), os fluxos da massa de Água 

Intermediária Antártica (AIA) apresentam elevados tores de oxigênio dissolvido e são 

responsáveis pela formação das crostas ferruginosas. 

O Campo de Bijupirá está localizado na costa do Estado do Rio de Janeiro, a 

aproximadamente 145 km a leste da cidade de Macaé (Figura 3). O campo situa-se 

no atual talude continental, aproximadamente no centro da Bacia de Campos, em 

lâminas d’água na faixa de 700 a 850 metros e ocupa uma área de 32,3 quilômetros 

quadrados. O poço BJ-B encontra-se posicionado nas coordenadas X = 355.100 e Y 

= 7.493.400, em UTM ARATU-CAMPOS (zona 24S). 

 

Figura 3 – Localização do Poço BJ-B, no campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

 

3.1. DESCRIÇÃO DA PERFURAÇÃO NO CAMPO DE BIJUPIRÁ 
 

 Os campos de Bijupirá e Salema foram descobertos pela Petrobras em 1990, 

sendo a produção de óleo e gás iniciada em 1993, utilizando a plataforma P-13, 
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através de um Sistema de Produção Antecipada. Os campos de Bijupirá e de 

Salema produziram até 1998, quando foi realizada uma re-interpretação dos dados 

sísmicos e da geologia do reservatório, aumentando a expectativa de volume de 

suas reservas. Após a nova avaliação, foi decidida a desmobilização do sistema 

antecipado, sendo, então, realizada uma nova avaliação do plano de 

desenvolvimento dos campos. O direito de exploração do Complexo Bijupirá ; 

Salema foi então negociado pela Petrobras, sendo formado um consórcio de 

empresas constituído pela Enterprise Oil (55%), pela Odebrecht (25%) e pela própria 

Petrobrás (20%). Em 29 de novembro de 2002, a Enterprise Oil do Brasil Ltda. foi 

incorporada pela Shell Brasil Ltda., através de incorporação societária. Assim, a 

Shell Brasil Ltda. passou a responder legalmente por todos os direitos e obrigações 

da mesma, na forma prescrita no art. 227 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 

1976. 

Ao todo, foram perfurados pela Petrobras nove poços em Bijupirá, sendo 

alguns para delimitação do campo, outros para avaliação de estruturas adjacentes. 

Já dentro do Projeto Bijupirá ; Salema, da Shell Brasil Ltda, desde 2001, foram 

perfurados 11 poços no Campo de Bijupirá, sendo 6 de produção, 4 de injeção e 1 

poço abandonado, sendo que, as estruturas de fundo instaladas com a perfuração 

dos poços e posteriormente com a instalação dos manifolds e estruturas necessárias 

à produção no campo ocupam uma área de cerca de 60m de raio a partir do 

“Bijupirá Drill Center Location”, cujas coordenadas centrais, em UTM ARATU-

CAMPOS (zona 24S), são: X = 355.100 e Y = 7.493.400. O poço BJ-B também foi 

perfurado dentro deste raio. 
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Tabela 5– Fases da perfuração no campo de Bijupirá, no Poço BJ-B, e suas características  

Fase  Diâmetro 
Intervalo 

considerado 
(m) 

Material descartado 
Profundidade de 
descarte (m) 

Volume de fluido 
sintética aderida ao 

cascalho (m³) 

Volume de 
cascalho 

descartado no 
mar (m³) 

Volume de fluido 
diretamente descartado 

no mar (m³) 

1  36''  45  Cascalho com FBA  774m    29,25  220,7 

2  17,5''  1065  Cascalho com FBA  774m    170,4  1397,6 

3  12,25''  1751 
Cascalho com FBS 

aderido 
12m  3,6  140,1   

4  12,25''  1222 
Cascalho com FBS 

aderido 
12m  3,7  97,76   

5  8,5''  820 
Cascalho com FBA 
aderido + FBA 
excedente 

12m    32,8  551,3 

6  8,5''  524 
Cascalho com FBA 
aderido + FBA 
excedente 

12m    20,9  575,9 

Fonte: SHELL, 2007. 

 

A atividade de perfuração do poço BJ-B ocorreu entre dezembro de 2005 e 

janeiro de 2006, gerando um descarte de fluidos de base aquosa e de base sintética. 

Os fluidos de base aquosa (Gel Sweeps, na 1ª fase; Gel Sweeps + PAD, na 2ª fase; 

Flo- Pro NT, na 5ª e NaCl Brine na 6ª e última fase) foram diretamente lançados ao 

mar, enquanto o fluido de base sintética, utilizado nas 3ª e 4ª fases (Novaplus SBM), 

somente foi descartado as frações aderida ao cascalho (residual) após o processo 

de recuperação do fluido (Tabela 5). 

O poço BJ-B foi composto por 3 poços, o que acarretou algumas alterações 

nos volumes previstos de cascalhos gerados e descartados. O primeiro é um poço 

vertical (poço 9-BJ-19D-RJS). Dele derivaram dois poços direcionais, sendo o 

primeiro o poço 7-BJ-20HP-RJS e o segundo o poço 7-BJ-20HPA-RJS. A perfuração 

de um segundo poço horizontal foi decidida, pela equipe de perfuração, em 

decorrência de não terem atravessado os arenitos do reservatório no poço horizontal 

previsto (7-BJ-20HP-RJS) conforme esperado. Este poço não produziria o volume 

de óleo esperado, sendo então, necessária a perfuração de um segundo poço 

horizontal a fim de se alcançar intervalos estreitos de arenito de 1 a 2 metros de 

largura que não foram totalmente alcançados no primeiro poço. 
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3.1.1.  Características do cascalho descartado 

A análise granulométrica dos cascalhos foi realizada pelo empreendedor 

durante a atividade de perfuração, a fim de reconstituir a litologia do poço que estava 

sendo perfurado e identificar possíveis reservatórios. Ressalta-se que a amostragem 

e a análise granulométrica foram realizadas a bordo, constituindo uma prática em 

atividades de perfuração. Tal amostragem foi realizada, em geral, a cada 10- 15m de 

perfuração, podendo este intervalo variar com a taxa de penetração da coluna de 

perfuração. Os dados obtidos da litologia dos poços 9-BJ-19D-RJS, 7-BJ-20HP-RJS 

e 7-BJ-20HPA-RJ2 são apresentados na Tabela 6, para questões de 

correspondência entre a litologia e a granulometria. 

 

Tabela 6– Dados obtidos na litologia dos poços perfurados no campo de bijupirá. 

Litologia  Descrição Granulometria 

Argilito Rocha sedimentar detrítica consolidada, de granulometria na fração argila < 0,00195mm 

Arenito Rocha sedimentar proveniente da consolidação de areia por um cimento 
qualquer (sílica, carbonato, etc.) de granulometria na fração areia 0,0625 a 4mm 

Calcário Rocha sedimentar de origem química, orgânica ou clástica, constituida 
predominantemente de carbonato de cálcio, principalmente calcita 

granulometria 
variada, em média 
considerada próxima 
ao siltito 

Marga Rocha sedimentar constituida de argila e carbonato de cálcio ou magnésio em 
proporções variadas, formado em ambiente subaquoso N.A 

Siltito  Rocha sedimentar detrítica consolidada, de granulometria na fração silte 0,00195 a 0,0625mm 

N.A – Não Aplicável. Fonte: SHELL, 2007. 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
 

4.1. ESTRATÉGIA AMOSTRAL PREVISTA 
 

O Projeto de monitoramento ambiental do poço BJ-B contemplou a realização 

de duas campanhas de coleta de sedimento, considerando os possíveis impactos 

relacionados ao descarte de material proveniente da atividade de perfuração. 

A malha amostral para as coletas de sedimento foi estabelecida com base 

nos resultados de um trabalho de modelagem matemática fornecido pela SHELL de 

dispersão dos cascalhos descartados. A Figura 4 apresenta 2 malhas amostrais 

sendo as estações em verde as executadas nesta campanha de monitoramento. A 

escala de cores apresenta o tamanho da pilha de cascalho formada, sendo a cor 

vermelha a de maior tamanho.  

As estações dos 14 pontos de coleta de sedimento realizadas estão 

representadas na Figura 5. As estações 1, 2 e 3 foram estabelecidas em um círculo 

concêntrico, a partir do poço BJ-B, cujo raio é de 200m (distância entre o poço BJ-B 

e as estações 1 a 3). Esta é a distância mínima para monitorar a área atingida pelos 

descartes realizados próximos ao fundo (Fases 1 e 2 da perfuração). A estação 4 

está a uma distância de 300m na direção da corrente, sendo deslocada 100m em 

função de estruturas submarinas presentes a área. 

As distâncias entre as estações 5, 6 e 7 e o poço BJ-B (500m, 1000m e 

1500m) foram determinadas a partir da integração dos resultados das modelagens 

matemáticas dos descartes realizados em todas as fases da perfuração, segundo o 
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projeto, a qual definiu a distribuição das concentrações de partículas de cascalho 

após a deposição no sedimento. 

As estações 8, 9 e 10 foram propostas para a confirmação da ausência de 

interferência do cascalho no ambiente. De acordo com a Figura 5, a partir de cerca 

de 2000m a norte-noroeste do poço BJ-B (estação 8) não é indicada pela 

modelagem a deposição de partículas finas descartadas com o cascalho. Os pontos 

9 e 10, localizado a 2000m a sul-sudeste do poço BJ-B, direção oposta à área de 

dispersão da pluma do cascalho, servirá como ponto controle.  

As estações 11, 12, 13 e 14, localizadas no raio de 500m do poço BJ-B, foram 

estabelecidas para garantir a detecção da influência do cascalho na região mais 

próxima do poço, caso haja algum desvio na direção em que o cascalho irá se 

depositar, considerando as limitações reportadas para modelos hidrodinâmicos. 

 

Figura 4 – Localização da Malha amostral proposta para a coleta de sedimento na área de influência 
do Poço BJ-B (em verde) e de outro projeto da Shell (Bijupirá e Salema), em sobreposição à 
modelagem de descarte de cascalho. A escala de cores apresenta o tamanho da pilha de cascalho 
formada, sendo a cor vermelha a de maior tamanho. Fonte: SHELL, 2007. 
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Figura 5- Representação esquemática da malha amostral para coleta do sedimento, conforme 
previsto em projeto. Fonte: SHELL, 2007. 

 

4.2.  MALHA AMOSTRAL IMPLEMENTADA 

Devido à existência de uma série de obstáculos de fundo na área onde 

deveriam ser realizadas as amostragens, algumas pequenas modificações, devidas 

à necessidade de assegurar condições mínimas de segurança às amostragens (no 

mínimo 150m entre qualquer obstáculo de fundo e cada estação de coleta), foram 

realizadas. As estações 1, 2, 3, 4 e 6 foram realocadas, conforme  apresentado na 

Tabela 7 e na Figura 6. As coordenadas de todas as demais estações foram 

mantidas. Essas alterações asseguraram a integridade das estruturas de fundo e 

não alteraram a lógica da malha amostral proposta. 
 

Tabela 7 - Coordenadas das estações de coleta efetivamente implementadas no projeto de 
monitoramento da perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, apresentando as 
coordenadas das estações que respeitaram o previsto em projeto (estações 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 
e 14) e as coordenadas das estações realocadas por questões de segurança (estações 1, 2, 3, 4 e 6). 
Coordenadas em UTM Aratu, Bacia de Campos, zona 24S, meridiano central -39o. 

  Estações Planejadas Estações Realocadas 
Estação X (EAST) Y (NORTH) X (EAST) Y (NORTH) 

1   354817.2 7493259.2 
2   355104.0 7493134.3 
3   355320.8 7493412.4 
4   355063.9 7493727.0 
5 354984.3 7493872.6   
6   354964.1 7494425.6 
7 354812.8 7494857.8   
8 354727.1 7495350.4   
9 355412.9 7491409.6   

10 355241.5 7492394.8   
11 354577.4 7493294.3   
12 355155.7 7492887.4   
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  Estações Planejadas Estações Realocadas 
Estação X (EAST) Y (NORTH) X (EAST) Y (NORTH) 

13 355562.6 7493465.7   
14 355357.7 7493788.9     

Fonte: SHELL, 2007. 
Com relação aos poços perfurados pela Petrobrás na década de 1990, três 

deles estão localizados próximos as estações amostradas. A estação 8 está 

localizada a cerca de 450m do poço 1-RJS-412, a estação 14 localizada a 200m do 

poço 3-RJS-437 e o poço 3-BJ-4-RJS está localizado próximo às estações 9 e 10, a 

800 e 700m de distância entre o poço e as estações, respectivamente, conforme 

apresentado na Figura 6. 

 

Figura 6- Malha amostral efetivamente implementadas nas campanhas realizadas antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, plotada em conjunto com os nove 
poços perfurados pela Petrobrás na década de 1990 e o “Bijupirá Drill Center Location”, onde está o 
poço BJ-B. Fonte: SHELL, 2007. 
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4.3.  PERIODICIDADE AMOSTRAL 

 
O Projeto de monitoramento do Poço BJ-B contemplou a realização de duas 

campanhas de coleta de sedimento superficial, antes e após a perfuração do poço 

BJ-B. Considerando os impactos inerentes ao descarte de material proveniente da 

atividade de perfuração. 

As campanhas de monitoramento foram realizadas entre 03 e 07 de 

novembro de 2005, antes da perfuração, e entre 29 de julho e 04 de agosto de 2006, 

após a perfuração, a bordo do navio OceansatPeg I (Figura 7). As atividades 

relativas ao período após a perfuração do poço BJ-B ocorreram em campanha 

conjunta com os esforços de monitoramento ambiental referentes à 5ª campanha do 

Projeto de Monitoramento Ambiental da Licença de Operação de Bijupirá ; Salema.  

 

Figura 7- Desenho esquemático do navio oceansatPeg I, utilizado nas atividades de coleta realizadas 
antes e após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. Fonte: SHELL, 2007. 

 
4.4.  COLETA DE AMOSTRAS 

 
As amostras de sedimentos foram coletadas através do lançamento de um 

box-core (Figura 8) de área de 2.500cm² (50 x 50cm). 

Um transponder beacon do sistema Hidroacústico de Posicionamento USBL 

(hydrofone Bighead and Mini-Beacon Sonardyne) foi acoplado ao cabo acima do 

box-core para a localização do equipamento no fundo, conferindo maior precisão à 

amostragem e, conseqüentemente, segurança, uma vez que a área tem uma grande 

quantidade de obstáculos de fundo.  

No programa de navegação foram lançadas as posições de amostragem 

conforme planilha de coordenadas, e em de cada um destes locais foram criados 

dois círculos concêntricos, um de raio de 150m (externo) e o outro de raio de 30m 
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(interno). O primeiro círculo serviu para balizar a movimentação do navio e o box-

core só foi lançado na água quando o navio estava dentro deste círculo. Um vez o 

box-core na água, o navio foi mantido sempre dentro dos limites deste círculo de raio 

de 150m, sendo que o sistema USBL esteve ativo em toda a operação. A 

amostragem foi realizada quando o Box-corer estava dentro do círculo de 30m, 

respeitando a maior exatidão possível das coordenadas previstas em projeto. 

Quando o Box-corer chegava no deck da embarcação, eram feitas medições 

in situ de pH e potencial redox do sedimento marinho. E assim eram coletadas as 

amostras para análise química e biológica. 

A Tabela 10 apresenta a metodologia utilizada para amostragem do 

sedimento. 

 

Figura 8- Box-core utilizado para a coleta de sedimentos nas campanhas realizadas antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, sendo: (a) equipamento sendo 
retirado da água, (b) retirada da caixa, (c) retirada da água sobrenadante com uma mangueira e (d) 
amostra de sedimento coletada com a superfície preservada. Fonte: SHELL, 2007. 
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Considerando os organismos que compõem a biota bentônica, foram 

coletadas amostras para análise da macrofauna em triplicata, devido às 

características naturais das comunidades bentônicas (distribuição em manchas). As 

triplicata foram obtidas pelo lançamento do box-core três vezes em cada estação, 

sendo retiradas uma amostra de macrofauna bentônica de cada lançamento. 

Tabela 8 – Metodologia de coleta para os parâmetros analisados na coleta de sedimento do campo 
de Bijupirá nas campanhas antes e após perfuração. 

Parâmetro 
Preservação 
/Fixação 

Conservação  Metodologia de coleta 

pH  N.A  N.A  Multiparâmetro pH‐1500 Instrutherm 

Potencial Redox  N.A  N.A  Multiparâmetro pH‐1500 Instrutherm 

Granulometria e Teor de carbonatos  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

COT  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

Metais  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

HTP  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

HPA  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

Matéria orgânica  N.A  Congelamento  2cm superficiais da amostra 

Toxicidade  N.A  Refrigeração  5cm superficiais da amostra 

Macrofauna Bentônica 
Formaldeido 
solução final a 

4% 

Temperatura 
ambiente 

3L  de  amostra  retirados  através  de  cores 
de  8cm  de  diâmetro  por  10cm  de  altura, 
filtrados  em  redes  de  500um  de  abertura 
de malha. 

N.A – Não Aplicável. Fonte: SHELL, 2007. 

 

4.5.  ANÁLISES DAS AMOSTRAS 
  

As análises das amostras foram feitas por laboratórios especializados. A 

Tabela 9 apresenta as instituições responsáveis por cada análise. 

Tabela 9 – Empresa ou instituição responsável pela análise dos parâmetros no campo de Bijupirá nas 
campanhas antes e pós perfuração. 

Empresa ou Instituição  Parâmetros Analisados 

Scietch ‐ Environmental Science and Technology  granulometria, teor de carbonatos, COT 

Universidade Federal do Rio de Janeiro ‐ UFRJ. Laboratório 
de Liminologia 

MOT  
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Empresa ou Instituição  Parâmetros Analisados 

High Resolutions Technology ; Petroleum (HRT ‐ Petroleum)  HTP , HPA, n‐alcanos, MCNR 

Analytical Technology  metais‐traço 

LABTOX  testes de toxicidade 

Autônoma ‐ formada pela Universidade de São Paulo, 
Instituto Oceanográfico 

Macrofauna bentônica 

OceansatPeg  Corrente – ADCP 

Fonte: SHELL, 2007. 
 

4.6.  CORRENTES – ADCP 
 

O ADCP encomendado pela Shell Brasil para atender ao objetivo do projeto 

de monitorar as correntes na coluna d’água continuamente durante toda a atividade 

de perfuração sofreu imprevistos durante o processo de importação e acabou 

ficando retido na alfândega, não estando disponível para utilização durante as 

atividades de perfuração. 

As amostragens de corrente ao longo da coluna d’água com ADCP modelo 

ADCP Workhorse Long Ranger 75 KHz, do fabricante Teledyne/ RD Instruments, 

foram realizadas em 4 (quatro) das 14 estações de coleta previstas para serem 

monitoradas na campanha após a perfuração do poço BJ-B, conforme apresentado 

na Figura 9. Foram obtidos dados até 600 metros de profundidade. No entanto, 

devido a perdas do sinal sonoro com a profundidade, as camadas abaixo de 500 

metros apresentaram altos valores de desvio padrão e baixo percentual de 

aproveitamento, sendo retiradas dos dados finais. Foram aproveitados com 

segurança os dados até 500 metros da coluna d’ água, onde o sinal retornado 

(backscatter) apresentou boa intensidade. 

O instrumento (ADCP) foi fixado em um suporte de ferro, a bombordo da 

embarcação, e levado a água em cada ponto para a coleta de dados 

correntométricos. Quando na água, o ADCP era posicionado verticalmente, de forma 

que seus quatro transdutores estivessem a 4 metros abaixo do calado da 

embarcação e a 50 centímetros do costado da mesma, para evitar influência da 

estrutura do barco no resultado medido. A orientação dos transdutores foi obtida 

alinhando-se o beam 3 a 0º com a proa da embarcação, de forma a eliminar a 
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necessidade correção do ângulo de alinhamento dos sensores com o norte da 

embarcação, bem como a 45º com a proa do barco.  

Foram adquiridos dados tanto pontualmente (com o barco parado sobre o 

ponto especificado), à deriva bem como navegando a velocidade e rumo 

conhecidos. Desta forma foi possível escolher o melhor conjunto de dados 

adquiridos.  

Durante a  aquisição, o aparelho recebia a informação da agulha giroscópica 

(gyrocompass) do barco, bem como do posicionamento do mesmo. Desta forma, a 

velocidade da embarcação era automaticamente gravada nos arquivos de aquisição 

do aparelho, podendo esta informação ser utilizada para o desconto da velocidade 

do barco durante o pós-processamento dos dados, para gerar a resultante da 

corrente local. Verificou-se que os dados apresentaram-se bastante parecidos entre 

as três formas de coleta. No entanto, o melhor conjunto de dados foi aquele coletado 

com offset de 45º em relação à proa do barco, e navegando em rumo e velocidades 

conhecidos, de acordo com a especificação do fabricante. O barco navegava 

durante o tempo necessário para garantir quantidade suficiente de dados de forma a 

obter uma média confiável de dados por camada. 

A configuração adotada para a aquisição permitia que fosse medida a 

corrente por camadas de 8 metros. Para garantir a qualidade do dado adquirido, o 

blanking distance (distância abaixo do sensor na qual o ADCP não consegue 

registrar dados) adotado foi de 8 metros, seguindo a recomendação do fabricante, já 

que este modelo possui blanking distance mínimo de 7,5 metros. Os dados foram 

adquiridos com o software VmDas, do próprio fabricante do instrumento. De forma a 

observar possíveis anormalidades nos valores medidos, foi utilizado o software 

WinADCP, também fornecido pelo fabricante do equipamento, para visualização dos 

dados após a coleta. 

O ADCP fornece informações sobre a qualidade do dado adquirido que 

podem ser observadas em tempo real, durante a aquisição, ou após a mesma, como 

forma de conferência. Os parâmetros de qualificação dos dados observados foram: 
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- Correlação (correlation) – valor da correlação estabelecida para cada célula, 

calculada a partir de cada pulso. Foi adotado o valor de 50 como aceitável para 

garantir a qualidade do dado; 

- Percentual de dados bons (percent good) – representa a qualidade da 

amostragem por meio da verificação da relação sinal/ruído. Procurou-se manter o 

valor do percentual acima de 85%; 

- A amplitude do sinal emitido pelos quatro transdutores, sendo adotados 

como aceitáveis valores acima de 64 para ao menos três transdutores em uma 

emissão de pulso. 

 

Figura 9 - Estratégia amostral para avaliação das correntes no Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, 

apresentada através de 4 estações (marcadas em laranja). Fonte: SHELL, 2007. 

Tais valores são importantes para a determinação dos limites de aceitação 

dos dados durante o pós-processamento. Os valores acima adotados servem 

apenas como referência para a aquisição, podendo variar para mais ou para menos, 

a depender de outras variáveis, que somente podem ser avaliadas durante o pós-

processamento dos dados. 
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4.7.  ANÁLISES MINERALÓGICAS, GRANULOMÉTRICAS E FÍSICO-QUIMICAS 
DO SEDIMENTO 

  

4.7.1.  Granulometria e Teor de Carbonatos 
 

Os estudos granulométricos foram realizados segundo a metodologia descrita 

por SUGUIO (1973) e HOLME ; MCINTYRE (1984). A fração menor do que 63µm foi 

separada por pipetagem e a fração maior que 63µm foi separada por peneiramento 

a seco. O tamanho dos grãos foi classificado pela escala de Wentworth. O teor de 

carbonatos (%) foi analisado segundo a metodologia descrita por SUGUIO (1973). O 

procedimento consiste na adição de ácido clorídrico (HCl) a concentração de 36%, 

sobre chapa quente, à uma alíquota de cerca de 25g representativa da amostra 

total. O conteúdo de carbonato de cálcio é então obtido pela diferença de peso entre 

a amostra bruta e a mesma amostra desprovida de carbonato de cálcio.  

 

4.7.2.  Carbono Orgânico Total 
 

A determinação do teor de COT foi realizada na amostra de sedimento seca e 

acidificada para remoção de fontes de carbono inorgânico (carbonatos). O método 

analítico utilizado foi o de combustão catalítica à alta temperatura, seguida de 

quantificação do CO2 em um detector de infravermelho não dispersivo, utilizando um 

equipamento marca Shimadzu, modelo TOC 5000, operado seguindo instruções do 

fabricante, e conforme descrito por APHA-AWWA-WPCF (1998) e EPA SW 846 – 

método 9060a. 

 

4.7.3. Matéria Orgânica Total 
 

Método gravimétrico, que consiste na variação da massa em termos do peso 

seco da amostra antes e após calcinação a 550ºC. 
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4.7.4. Metais 
 

As técnicas utilizadas para as determinações dos metais Ba, Al, Cd, Cr, Pb, 

Cu, Ni, Zn, Fe e V foram espectrometria de emissão por plasma e espectrofotometria 

de absorção atômica. O metal mercúrio (Hg) foi analisado por Absorção Atômica 

utilizando-se o recurso de geração de vapor frio. As metodologias analíticas 

utilizadas têm como referência os protocolos dos Standard Methods for the 

Examination of Water and Waste water, 20ed. e EPA SW 846. 

Os equipamentos utilizados foram espectrometro de absorção atômica 

Analyst 100-Perkin Elmer e Avanta-GBC, e espectrometro de emissão por plasma 

(ICP-OES) da marca Perkin Elmer, modelo Optima 2000 DV. 

 

4.7.5. Hidrocarbonetos Totais do Petróleo 
 

As análises foram realizadas em extratos orgânicos do sedimento, sendo o 

material extraído submetido à cromatografia a gás (CG). As análises por 

cromatografia a gás foram realizadas em frações de extrato total, obtidas através do 

método de extração por ultra-som (EPA SW 846 – método 3550bc) seguida de clean 

up (EPA SW 846 – método 9071b). As análises foram efetuadas em cromatógrafos a 

gás modelo HP6890 de alta resolução, que determinam e quantificam as 

concentrações de HTP e os hidrocarbonetos individuais (i.e., parafinas lineares e 

ramificadas). O método analítico de quantificação do HTP foi o método EPA SW 846 

– método 8015c com padronização interna usando como padrão de recuperação os 

hidrocarbonetos per-deuterados (hidrocarbonetos cujos hidrogênios foram 

substituídos por deutérios): n-C12D28, n-C16D34, n-C20D42, n-C24D50 e n-

C32D66, adicionados ao sedimento antes da extração. 

 

4.7.6. Hidrocarbonetos Poliaromáticos 
 

As análises de HPA total (Naftaleno; Acenafteno; Acenaftaleno; Fluoreno; 

Fenantreno; Antraceno; Fluoranteno; Pireno; Criseno;Benzo(a)antraceno; 

Benzo(b)fluoranteno;Benzo(k)fluoranteno ; Benzo(a)pireno;Benzo(ghi)perileno; 

Indeno(123-cd)pireno;Dibenzo(a,h)antraceno) foram realizadas em extratos 

orgânicos do sedimento, sendo o material extraído submetido à cromatografia a gás 

acoplada à detecção por espectrometria de massas (CG-EM). As análises foram 
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realizadas em frações de extrato total, obtidas através do método de extração por 

ultra som (EPA SW 846 – método 3550bc) seguida de clean up (EPA SW 846 – 

método 9071b). As análises cujos resultados são apresentados neste relatório foram 

efetuadas em cromatógrafos a gás, modelo HP6890, acoplado ao espectrômetro de 

massas modelo HP5973n. As análises foram efetuadas no modo de aquisição modo 

seletivo de íons, single ion monitoring (SIM), a fim de determinar e quantificar as 

concentrações dos 16 hidrocarbonetos poliaromáticos prioritários segundo a lista 

dos compostos prioritários da EPA SW 846. O método analítico de caracterização e 

quantificação dos HPAs foi o método EPA SW 846 – método 8270bc com 

padronização interna usando como padrões os hidrocarbonetos per-deuterados 

(hidrocarbonetos cujos hidrogênios foram substituídos por deutérios): naftaleno-d8, 

acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 e perileno-d12, adicionados à amostra 

antes da extração e o padrão de recuperação terfenil adicionado ao extrato orgânico 

antes da análise por CG-EM. 

 

4.7.7. n-alcanos  e Mistura Complexa Não Resolvida (MCNR) 
 

Os hidrocarbonetos alifáticos totais foram identificados e quantificados por 

cromatografia em fase gasosa com detector de ionização por chama (CG/DIC), no 

equipamento HP 6890 serie II, com as seguintes condições: coluna HP-5 (30m, 0,32 

mm de diâmetro interno e 0,25 µm de espessura de filme); He (2 mL min-1) como gás 

carreador; injeção “splitless”;  programa de temperatura com início a 60 ºC por 0,5 

min, rampa de 6 ºC min-1 ate 300 ºC e isoterma final por 10 min. Os alifáticos totais 

representam o somatório de compostos resolvidos e não resolvidos pela 

metodologia utilizada. Os alifáticos resolvidos incluem os n-alcanos individuais e 

outros picos identificados no cromatograma. Os compostos não-resolvidos foram 

identificados no cromatograma como uma elevação da linha base, e denominados, 

em conjunto, de mistura complexa não-resolvida (MCNR). Esta fração foi 

quantificada pela área formada entre a elevação da linha base e a posição “normal” 

desta, que por sua vez foi obtida pela analise cromatográfica do solvente puro. 
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4.8. ENSAIOS DE TOXICIDADE 
 

4.8.1.  Testes de Toxicidade Aguda com Mysidopsis juniae 
 

A avaliação da toxicidade aguda em relação à M. juniae seguiu a metodologia 

descrita em CETESB (1992), com adaptações. Jovens de M. juniae com intervalos 

de idade variando entre 2 a 5; 3 a 6 e 5 a 7 dias, foram expostos a diferentes 

diluições do elutriato obtido das amostras, num sistema estático por um período de 

96 horas. A toxicidade foi medida em termos de efeitos sobre a sobrevivência, em 

observações do ensaio a cada 24 horas. Foram consideradas tóxicas amostras que 

apresentassem o mínimo de 20% de mortalidade na concentração de 100%. 

A cada série de amostras testada foi realizado um teste de toxicidade com o 

padrão, Zinco (Zn) na forma de sulfato de zinco heptahidratado, com o objetivo de 

verificar se os organismos responderiam dentro da faixa de toxicidade previamente 

especificada. 

As amostras de sedimento foram mantidas a 4±2ºC até a realização dos 

testes. Para a obtenção do extrato líquido do sedimento, utilizada para a realização 

do teste, empregou-se o método do elutriato (EPS, 1994). 

O elutriato foi preparado pela mistura de uma parte de sedimento para quatro 

partes de água do mar filtrada (1:4 v/v), de acordo com a metodologia descrita por 

ANKLEY et al. (1991); HARKEY et al. (1994) e EPS (1994), modificada. A mistura foi 

agitada por um misturador industrial por 10 minutos à velocidade de 150rpm e 

decantada por uma hora. O sobrenadante foi retirado, aerado, e a partir dele, 

considerado como 100%, foram preparadas as soluções-teste. 

Os testes foram considerados válidos quando o percentual de sobrevivência 

no controle foi maior ou igual a 90% e a resposta (CL50) ao zinco esteve dentro da 

faixa de sensibilidade estabelecida para a espécie pelo LABTOX, que foi de 0,42 

mg/L (IC: 0,37 – 0,47mg/L), em novembro de 2005. 

 

4.8.2.  Testes de Toxicidade crônica com embriões de Lytechinus variegatus 
 

A determinação da toxicidade crônica em relação a L. variegatus, seguiu a 

metodologia descrita em CETESB (1999), com adaptações. Este ensaio consiste na 

exposição dos ovos a soluções teste diferentes do elutriato obtido das amostras, 

avaliando-se a solução-teste que causa retardamento no desenvolvimento 
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embriolarval e/ou ocorrência de anomalias nos organismos expostos, nas condições 

de ensaio. 

A cada lote de organismos utilizado foi realizado um ensaio de toxicidade com 

a substância de referência, dodecil sulfato de sódio (DSS), com o objetivo de 

verificar se a sensibilidade dos mesmos encontra-se dentro da faixa de toxicidade 

previamente estabelecida para a espécie pelo laboratório. 

O valor de CENO (concentração de feito não observado - maior concentração 

utilizada que não causa efeito significativamente diferente do controle) e CEO 

(concentração de efeito observado - menor concentração utilizada que causa efeito 

significativamente diferente do controle) foi obtido através do teste de hipóteses 

utilizando-se o programa estatístico TOXSTAT versão 3.3 (GULLEY et al., 1991). A 

normalidade e homocedasticidade da proporção de embriões desenvolvidos foi 

verificada através dos testes de “Shapiro-Wilks” e “Bartlett”, respectivamente. A 

estimativa dos valores de CENO e CEO foi feita através do teste de “Williams”. Após 

a obtenção destes valores, foi calculado o VC (valor crônico), que representa a 

média geométrica de CENO e CEO. 

As amostras de sedimento foram mantidas em temperatura aproximada de 

4ºC até a realização dos ensaios. 

Para a obtenção dos extratos líquidos de sedimento, utilizadas para a 

realização dos ensaios, empregou-se o método do elutriato. 

O elutriato foi preparado pela diluição de uma parte de sedimento para quatro 

partes de água do mar filtrada (1:4 v/v), de acordo com as metodologias descritas 

por ANKLEY et al., (1991); HARKEY et al. (1994) e EPS (1994), adaptadas. A 

mistura foi agitada por misturador industrial por 10 minutos à velocidade de 300rpm 

e decantada por uma hora. O sobrenadante foi retirado, aerado e a partir dele, 

considerado 100%, foram preparadas as seguintes soluções-teste: 12,5; 25; 50 e 

100%. 

O ensaio foi considerado válido quando apresentou no controle o mínimo de 

80% de pluteus, e quando o resultado do ensaio com a substância de referência 

esteve dentro do limite estabelecido para a espécie pelo Labtox que é de 1,21 a 1,81 

mg/L. 
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4.9.  MACROFAUNA BENTÔNICA 
 

Em laboratório, as amostras foram novamente lavadas em peneira de malha 

de 500µm de abertura para facilitar a triagem, que foi realizada sob microscópio 

estereoscópico. Os animais encontrados foram separados em grandes grupos 

taxonômicos, registrados e enviados a especialistas para identificação. 

Os valores de densidade foram apresentados em indivíduos por litro de 

sedimento. A diversidade específica (H’) foi calculada através do índice de Shannon-

Weaver (SHANNON ; WEAVER, 1949), com logaritmo na base 2, cuja unidade é 

bits/indivíduo.  A riqueza (S) foi expressa em número de espécies ou táxons. 

 
4.10. ANÁLISE COMBINADA DOS DADOS 

 
Os dados químicos, de toxicidade e da comunidade bentônica foram 

sumarizados e combinados de forma a fornecer uma classificação para cada 

estação seguindo o formato da matriz de decisão de CHAPMAN E ANDERSON 

(2005) encontrada na Tabela 10.  

Existem 8 cenários possíveis para cada unidade amostral. As simbologias 

utilizadas para caracterizar as condições de cada linha de evidência são as 

indicadas por CHAPMAM E ANDERSON (2005). 

A concentração dos compostos químicos foi avaliada apenas para o HPA, Zn, 

Cu, Cr, Pb e Ni, parâmetros estes que, entre todos analisados, possuem limites 

estabelecidos pela NOAA e CONAMA. O círculo branco caracterizou valores abaixo 

do TEL (Threshold effects level), indicando potencial insignificante para efeitos 

adversos no sedimento. O círculo preto e branco caracterizou valores acima do TEL 

(Threshold effects level) e abaixo do PEL (problable effects level), indicando 

potencial moderado para efeitos adversos no sedimento. O círculo preto caracterizou 

valores acima do PEL (problable effects level), indicando elevado potencial para 

efeitos adversos no sedimento. 

A toxicidade aguda foi avaliada para os valores de sobrevivência dos 

organismos expostos a diluições do elutriato. O círculo branco caracterizou redução 

< 20% na sobrevivência dos organismos em relação ao valor referência (antes da 

perfuração), indicando potencial insignificante para efeitos adversos no sedimento. O 

círculo preto e branco caracterizou redução ≥ 20% na sobrevivência dos organismos 

em relação ao valor referência (antes da perfuração), indicando potencial moderado 
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para efeitos adversos no sedimento. O círculo preto caracterizou redução ≥ 50% na 

sobrevivência dos organismos em relação ao valor referência (antes da perfuração), 

indicando elevado potencial para efeitos adversos no sedimento. 

A alteração na comunidade bentônica foi avaliada para os valores riqueza e 

diversidade. O círculo branco caracterizou redução < 20% na riqueza e diversidade 

dos organismos em relação ao valor referência (antes da perfuração), indicando 

potencial insignificante para efeitos adversos no sedimento. O círculo preto e branco 

caracterizou redução ≥ 20% na riqueza e diversidade dos organismos em relação ao 

valor referência (antes da perfuração), indicando potencial moderado para efeitos 

adversos no sedimento. O círculo preto caracterizou redução ≥ 50% na riqueza e 

diversidade dos organismos em relação ao valor referência (antes da perfuração), 

indicando elevado potencial para efeitos adversos no sedimento. 
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Tabela 10 – Matriz de decisão modificada de CHAPMAN e ANDERSON (2005), apresentando três 

linhas de evidência e as ações/decisões possíveis para a peso da evidência avaliada acerca da 

qualidade do sedimento em cada estação amostrada.  

Cenários 

Concentrações dos 
compostos químicos 
(comparadas com os 
valores guia da 
qualidade de sedimento 
- VGQS) 

Toxicidade 
(comparadas aos 
valores referência) 

Alteração na 
comunidade 
bentônica 
(comparadas 
aos valores 
referência) 

Ação/Decisão 

1 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

2 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

3 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

4 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

5 

   
Devem ser determinadas 
as razões para a 
toxicidade do sedimento. 

6 

   
Devem ser determinadas 
as razões para alterações 
na comunidade bentônica. 

7 

   Devem ser determinadas 
as razões para a 
toxicidade e alterações na 
comunidade bentônica do 
sedimento. 

8 

   
Medidas de controle 
devem ser tomadas. 

 

O Coeficiente de Correlação de Spearman foi calculado para avaliar as 

relações entre toxicidade, dados químicos e dados da comunidade bentônica.  Ele 

varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo estiver destes extremos, maior será a 

associação entre as variáveis. O sinal negativo da correlação significa que as 

variáveis variam em sentido contrário, isto é, as categorias mais elevadas de uma 
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variável estão associadas a categorias mais baixas da outra variável. O software 

utilizado para essa análise foi o Statistica 7.0. 

Além da Tríade da Qualidade de Sedimento e da Correlação de Spearman, 

foram pesquisados nos arquivos do IBAMA, na biblioteca do CGPEG, 9 Projetos de 

Monitoramento Ambiental (PMAs) das atividades de perfuração na Bacia de Campos 

e Santos. Esta pesquisa foi feita com o intuito de comparar os dados obtidos e 

identificar os parâmetros analisados no sedimento, solicitados pelo órgão ambiental. 

A listagem dos PMAs segue na Tabela 11. 

 

Tabela 11 – Projetos de Monitoramento Ambiental (PMAs) analisados, a bacia sedimentar localizada 
e profundidade da coluna d’água. 

Poço  Localização 
Profundidade da 
Coluna d'água (m) 

Poço Jumante (SHELL, 2007)  Bacia de Santos  517 

Poço Isabel (DEVON, 2007)  Bacia de Campos  103 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005)  Bacia de Campos  110 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005)  Bacia de Campos  101 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005)  Bacia de Campos  106 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007)  Bacia de Campos  120 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005)  Bacia de Campos  130 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006)  Bacia de Campos  102 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006)  Bacia de Campos  115 
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5. RESULTADOS 
 
 
5.1. CORRENTE 

Com base nas medidas de corrente obtidas na campanha realizada após a 

Perfuração pela OceansatPeg, a corrente na referida área teve direção preferencial 

para o quadrante norte (Tabela 12). Tal padrão foi observado nas quatro estações 

de medições, e concorda com o sentido da Corrente do Brasil para essa região, para 

a época do ano e para a profundidade local (SILVEIRA et al., 2000). Nesta região, 

os padrões de circulação e transporte são caracterizados por um fluxo para sul nos 

primeiros metros de profundidade, composto principalmente pela Corrente do Brasil 

e por variabilidades relacionadas aos padrões meteorológicos do Atlântico Sul. A 

partir de aproximadamente 500 m de profundidade, o padrão dinâmico principal é 

definido por uma contra-corrente no sentido norte, sofrendo pouca influência do 

padrão barotrópico imposto pela maré (SILVEIRA et al., 2000; VIANA et al.,1998). 

 A velocidade da corrente variou entre 19,8 a 38,01cm/s a 10 metros de 

profundidade, 21,0 a 35,6cm/s na região da termoclina, e 8,0 a 31,1cm/s próximo ao 

fundo. 

 
Tabela 12 - Direção e velocidade da corrente em três profundidades medidos nas quatro estações de 
coleta da campanha realizada após a perfuração do poço BJ-B no Campo de Bijupirá, Bacia de 
Campos. 

Estação   Profundidade  Velocidade cm/s  Direção (°) 
7 (1500m)  10m  38,1  41,1 
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Estação   Profundidade  Velocidade cm/s  Direção (°) 
Termoclina  26,8  54,4 
Próximo ao Fundo  19,7  71,4 
10m  31,6  259,0 
Termoclina  35,6  255,8 10 (1000m) 
Próximo ao Fundo  8,0  308,4 
10m  19,8  223,0 
Termoclina  21,0  214,9 11 (500m) 
Próximo ao Fundo  31,1  40,8 
10m  35,3  10,8 
Termoclina  28,6  353,0 13 (200m) 

Próximo ao Fundo  11,8  18,7 
 

 
5.2. ANÁLISES FÍSICO-QUÍMICAS 

 
 

5.2.1. pH e Potecial Redox 
 

Os dados obtidos na região do poço de BJ-B na campanha após a perfuração 

apresentam valores de pH e Eh (em 71,5% das estações) característicos de uma 

região oxidada (pH<7 e Eh> +150mV).  

Segundo CLARK et al. (1998) o sedimento que  apresenta faixas 

compreendidas entre pH>7 e Eh< +150mV, são ambientes reduzidos. Enquanto que 

os sedimentos que apresentam pH<7 e Eh> +150mV, indicam ambientes oxidados, 

onde a maioria dos metais pode estar na forma solúvel, formando compostos 

oxidados como Fe3O4 e Mn2O4. 

O potencial redox (Eh) na campanha anterior a perfuração, apresentou uma 

quantidade maior de agentes redutores (estações 4, 5, 10 e 14) que na campanha 

de pós-perfuração. As estações 4 e 5 que são as estações mais próximas do poço 

de perfuração, apresentaram-se mais oxidadas após a perfuração. 

Para os valores de pH os resultados indicaram uma variação de pH menor, 

entre 6,0 (estação 2) e 7,9 (estação 14) antes da perfuração, e de 6,6 (estação 14) a 

8,0 (estação 8) foram observados após a perfuração.  

Essa informação indica que se o cascalho descartado, contendo fluido não-

aquoso aderido, promovesse o consumo de O2 devido a degradação do fluido, 

deveria apresentar um sedimento menos oxidado na campanha pós perfuração. 
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O teste t realizado demonstrou não haver diferenças significativas (p>0,05) 

entre as médias das concentrações de pH e Eh encontradas antes e após a 

perfuração (Figura 10 e 11).  

A Tabela 13 apresenta os dados de Eh (mV) e pH nas duas campanhas 

realizadas na área do poço de perfuração BJ-B. 

Tabela 13 – Valores de pH e Potencial Redox (Eh) encontrados em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Antes Perfuração Após Perfuração Estação 
Eh (mV) pH Eh (mV) pH 

1 (200m) 153 6,9 154 7,8 
2 (200m) 183 6,0 154 7,9 
3 (200m) 165 6,6 159 7,9 
4 (300m) -27 7,7 188 6,9 
5 (500m) 129 7,2 194 6,7 
6 (1000m) 182 6,0 110 6,7 
7 (1500m) 158 6,8 198 7,7 
8 (2000m) 155 6,9 194 8,0 
9 (2000m) 155 6,9 139 7,8 
10 (1000m) -11 7,5 146 7,9 
11 (500m) 151 7,1 156 7,9 
12 (500m) 170 6,3 149 7,9 
13 (500m) 172 6,5 159 7,9 
14 (500m) -33 7,9 42 6,6 

 
As Figuras 9 e 10 , apresentam os valores de pH e Eh das estações.  

 

Figura 10- Valores de pH encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do poço BJ-B, 
Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

As estações 4, 10 e 14 que representam estações a jusante a montante do 

poço, foram as únicas que apresentaram valores negativos de Eh (mV) antes da 

perfuração (Figura 10 e 11). 
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Figura 11- Valores de Potencial Redox (Eh) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

 
 

5.2.2. Granulometria  
 

A análise granulométrica do sedimento na campanha de antes da perfuração 

revelou a predominância de material mais fino, principalmente silte, em todas as 

estações amostradas, com pouca contribuição de frações arenosas. 

Na campanha após perfuração, a predominância também foi de feições 

granulométricas mais finas, principalmente silte, não ocorrendo grandes variações 

aparentes entre as campanhas de antes e pós perfuração (Tabela 14).  

O teste t realizado demonstrou não haver diferenças significativas (p>0,05) 

entre as médias das concentrações de areia muito fina e silte, havendo diferença 

apenas para a concentração de argila (p>0,05). 

Esta tendência a sedimentos de granulometria fina, principalmente silte e 

argila, normalmente evidencia que se trata de um ambiente de baixa a moderada 

hidrodinâmica, onde possivelmente ocorra predominância de sedimentação 

pelágica. Os valores de granulometria encontrados eram esperados segundo VIANA 

et al. (1998) sendo o talude médio, formado por areias finas, siltes arenosos, crosta 

ferruginosa além de pacotes de lamas siltosas e lamas arenosas. 

A modelagem de previsão de descarte e deposição do cascalho apresentada 

na Figura 4, indicou uma deposição de até 0,05m de cascalho nas áreas próximas 

ao poço (áreas mais afetadas). Considerando que o cascalho descartado foi 

predominantemente argilito, esperava-se um aumento no predomínio de frações 

mais finas de sedimento. 
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Tabela 14 – Composição Granulométrica das amostras de sedimento encontradas em cada estação, 
antes e após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

 Areia muito Fina (%)  Silte (%) Argila (%) 
Estação Antes 

Perfuração 
Após 

Perfuração 
Antes 

Perfuração
Após 

Perfuração
Antes 

Perfuração 
Após 

Perfuração

1 (200m) 6,54 4,19 62,66 83,32 30,80 12,50 

2 (200m) 3,13 5,02 60,89 70,36 35,98 24,62 

3 (200m) 4,95 4,84 74,34 72,32 20,72 22,93 

4 (300m) 7,78 5,89 66,45 70,21 25,77 23,90 

5 (500m) 8,95 4,36 67,50 77,21 23,55 18,44 

6 (1000m) 4,48 5,87 74,63 68,21 20,90 25,92 

7 (1500m) 2,99 4,83 67,58 70,13 29,43 25,05 

8 (2000m) 5,71 4,83 79,97 70,13 14,32 25,05 

9 (2000m) 3,47 4,83 70,54 70,13 25,99 25,05 

10 (1000m) 3,01 4,40 66,98 71,43 30,10 24,18 

11 (500m) 3,59 6,37 79,84 74,91 16,57 18,73 

12 (500m) 4,36 4,74 64,66 82,67 30,98 12,58 

13 (500m) 4,79 4,88 66,32 89,18 28,88 5,95 

14 (500m) 3,65 6,12 72,26 79,31 24,09 14,57 
 

 

Figura 12 – Composição Granulométrica das amostras de sedimento encontradas em cada estação, 
antes da perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
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Figura 13 – Composição Granulométrica das amostras de sedimento encontradas em cada estação, 
após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
 

 

O aumento das feições granulométricas mais finas foi observado tanto nas 

estações a jusante como em estações a montante (Figura 12 e 13). As estações 9 e 

10, (localizadas a montante do poço, a 2000m e a 1000m respectivamente), onde se 

esperava não ter influência do “cascalho” descartado, apresentaram pequena 

variação em todas as feições granulmétricas (máximo de 5,92%).  

Os Box plots apresentados nas figuras 14, 15, e 16, apresentam a média dos 

valores granulométricos (areia muito fina, silte e argila respectivamente) das 

estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 14 – Box plot dos valores médios de areia fina para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 15 - Box plot dos valores médios de silte para as estações localizadas a  a 300, 500, 1000, 
1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= 
antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 16 - Box plot dos valores médios de argila para as estações localizadas a  a 300, 500, 1000, 
1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= 
antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 
 
5.2.3. Teor de Carbonatos (CaCO3) 

 

O percentual de carbonato de cálcio variou entre 2,78% (estação 5) e 10,51% 

(estação 8) antes da perfuração e entre 2,51% (estação 9)  e 6,68% (estação 8) na 

campanha após a perfuração, predominando os sedimentos litoclásticos (conteúdo 

de carbonato de cálcio <30%), segundo a classificação de LARSONNEUR (1977) 

(Tabela 15) . Das estações localizadas a montante do poço apenas a estação 2 

(200m do poço) obteve valores maiores após a perfuração, e das estações 

localizadas a jusante apenas as estações 14 e 7 (500 e 1500m do poço 

respectivamente). 

Os sedimentos litoclásticos são originados pelo intemperismo e erosão de 

rochas ígneas, metamórficas e sedimentares e podem ser transportados para os 

ambientes marinhos por agentes continentais (rios, geleiras, vento) ou mesmo por 

eventos de escorregamentos de encostas, em regiões costeiras de relevo 

acentuado.  
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Os valores encontrados estão abaixo dos encontrados no talude superior da 

bacia de campos por FONARI (2005) (média de 40%), e também para os 

encontrados por DEMORE (2005) (média de 39,97%) no talude médio. No trabalho 

de REZENDE et al. (2002) os teores médios de carbonato encontrados no 

sedimento nas proximidades das plataformas Pargo e Pampo foram 

respectivamente 25,8% e 51,2%.  

Como a quantidade total de carbonato nos oceanos é função de alguns 

parâmetros como: a eficiência dos organismos em extrair carbonato de cálcio da 

água do mar; a entrada de cálcio proveniente dos rios dos continentes e a 

reciclagem de cálcio e outros nutrientes (LISITZIN, 1972); os valores encontrados se 

devem principalmente devido a distância dos aportes continentais, assim como estar 

numa área offshore. 

A distribuição espacial dos teores de carbonato foi geralmente pouco variável 

em toda a área amostrada em ambas as campanhas (Figura 17). O teste t realizado 

demonstrou não haver diferenças significativas (p>0,05) entre as médias das 

concentrações CaCO3  encontradas antes e após a perfuração.  

Tabela 15 – Teores de carbonatos (%) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Teor de Carbonatos Estação 
Antes Perfuração  Após Perfuração 

1 (200m) 4,13 4,11 
2 (200m) 3,58 5,87 
3 (200m) 7,09 4,84 
4 (300m) 7,99 5,56 
5 (500m) 2,78 4,03 
6 (1000m) 5,55 5,03 
7 (1500m) 3,98 5,24 
8 (2000m) 10,51 6,68 
9 (2000m) 5,85 2,51 
10 (1000m) 6,09 4,41 
11 (500m) 6,08 5,62 
12 (500m) 5,86 5,57 
13 (500m) 6,16 3,21 
14 (500m) 4,44 5,59 
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Figura 17 - Teores de carbonatos (%) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado nas figura 18, apresenta a média dos valores de 

carbonato de cálcio das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do 

poço (areia muito fina, silte e argila respectivamente). As letras A e B indicam a 

campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= pós-

perfuração, respectivamente). 
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Figura 18 - Box plot dos valores médios de CaCO3 para as estações localizadas a  a 300, 500, 1000, 
1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= 
antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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5.2.4. Matéria Orgânica Total (MOT) 

 

A matéria orgânica pode ter origem alóctone ou autóctone, ou mesmo uma 

combinação de ambas. Sua distribuição é afetada por muitas variáveis 

oceanográficas, como a profundidade da coluna de água, a hidrodinâmica local, o 

diâmetro das partículas e outros (SOMMARUGA ; CONDE, 1990). De maneira geral, 

as características dos compostos orgânicos depositados em sedimentos de fundo de 

regiões marinhas e costeiras têm sido amplamente utilizadas na relação de diversos 

processos, como a produtividade de águas superficiais, aporte de materiais de 

origem continental para o oceano, dinâmica de massas de água, potencial de oxi-

redução, taxas de sedimentação e distribuição sedimentar (MEYERS, 1997).  

Para BARCELLOS (2000), o conhecimento dos teores de matéria orgânica 

fornece parâmetros fundamentais para o estudo de ecossistemas bentônicos, 

permitindo uma avaliação das áreas de maior circulação (maior hidrodinâmica), e 

tendências do meio quanto ao potencial redox. 

O percentual de matéria orgânica total (MOT) no sedimento, na campanha 

realizada antes da perfuração do poço BJ-B, variou entre 10,84% e 16,33%, e após 

a perfuração entre 10,94% e 17,94%, como é apresentado na Tabela 16. É 

observada uma homogeneidade espacial nas duas campanhas, demonstrando não 

haver diferenças significativas (p>0,05) entre as médias das concentrações de MOT 

encontradas antes e após a perfuração (Figura 19).  

O Box plot apresentado na figura 20, apresenta a média dos valores de MOT 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Tabela 16 – Teores de Matéria Orgânica Total (%) encontrados em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Matéria orgânica Total (%) Estação 
Antes Perfuração  Após Perfuração  

1 (200m) 10,84 12,96 
2 (200m) 13,55 15,27 
3 (200m) 13,62 14,08 
4 (300m) 14,86 13,89 
5 (500m) 13,88 14,70 
6 (1000m) 15,86 13,90 
7 (1500m) 15,54 13,11 
8 (2000m) 13,40 14,77 
9 (2000m) 13,31 17,94 
10 (1000m) 15,83 17,38 
11 (500m) 15,01 14,00 
12 (500m) 16,33 13,88 
13 (500m) 15,03 12,85 
14 (500m) 15,87 10,94 

 

 Figura 19 - Teores de Matéria Orgânica Total (%) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
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Figura 20 - Box plot dos valores médios de MOT (Materia orgânica Total %) para as estações 
localizadas a  a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que 
foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

5.2.5. Carbono Orgânico Total 
 

Os valores de Carbono Orgânico Total (COT) na campanha realizada antes 

da perfuração do poço BJ-B, variaram entre 2,01% (estação 14) e 3,87% (estação 

7), e após a perfuração entre 1,50% (estação 11) e 4,17% (estação 2), como é 

apresentado na Tabela 17. Foi também observada uma homogeneidade espacial 

nas duas campanhas (Figura 21). O teste t realizado demonstrou não haver 

diferenças significativas (p>0,05) entre as médias das concentrações de COT 

encontradas antes e após a perfuração.  

Segundo MCIVER (1975), sedimentos marinhos de água profunda 

usualmente contém menos de 0,2% de COT. Porém em zonas de ressurgência 

como a que existe na região de cabo frio, podem ultrapassar 1% (LUCKGE et al., 

1996). VIANA et al. (1998) identificou que para a o talude médio, em alguns lugares 

da Bacia de Campos, há uma elevada taxa de sedimentação e abundância de 

matéria orgânica de origem continental, justificando, os altos valores de COT na 

área de estudo em relação à literatura sobre sedimentos de água profunda. 
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Para FONARI (2005) E DEMORE (2005) os valores de COT encontrados para 

a região da Bacia de Campos, antes e após a perfuração variaram de 0,59 a 0,77% 

e de 0,95 a 1,6%; valores um pouco abaixo dos encontrados neste trabalho. 

Tabela 17 – Teores de Carbono Orgânico Total (%) encontrados em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Carbono Orgânico Total (%) Estação 
Antes Perfuração Após Perfuração 

1 (200m) 3,52 3,32 
2 (200m) 3,58 4,17 
3 (200m) 3,54 3,68 
4 (300m) 3,56 3,58 
5 (500m) 3,38 3,87 
6 (1000m) 3,53 3,44 
7 (1500m) 3,87 3,69 
8 (2000m) 2,84 3,00 
9 (2000m) 3,21 3,19 
10 (1000m) 3,34 2,93 
11 (500m) 2,85 1,50 
12 (500m) 2,55 1,68 
13 (500m) 2,12 1,62 
14 (500m) 2,01 1,64 

 

 

Figura 21 - Teores de Carbono Orgânico Total (%) encontrados em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 22, apresenta a média dos valores de COT 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 22 - Box plot dos valores médios de COT (Carbono Orgânico Total %) para as estações 
localizadas a  a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que 
foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

5.2.6.  Metais 
 

5.2.6.1. Alumínio 
 

O metal alumínio geralmente encontra-se em grandes concentrações no 

sedimento, e isto, não surpreende uma vez que está associado a vários tipos de 

sedimentos.  

Não existem limites estabelecidos pela legislação brasileira e pelos valores 

guias da qualidade do sedimento para os teores de alumínio no sedimento, portanto 

a avaliação dos resultados obtidos deve ser feita com base na comparação com os 

dados de antes e pós perfuração. 

Os valores de alumínio na campanha realizada antes da perfuração do poço 

BJ-B, variaram entre 11155,00 mg/kg (estação 4) e 21297,00 mg/kg (estação 5), 

com média de 14945,79 mg/kg ; e após a perfuração entre 15057,00 mg/kg (estação 

10) e 20398,00 mg/kg (estação 5), com média de 18361,71 mg/kg, (Tabela 18). O 

teste t realizado demonstrou haver diferenças significativas (p<0,05) entre as médias 

das concentrações de alumínio encontradas antes e após a perfuração.   
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O aumento na concentração de alumínio ocorreu em todas as estações (a 

montante e a jusante do poço) com exceção da estação 5 (a 500m do poço) (figura 

23).  

REZENDE et al. (2002) encontrou um média de 6790mg/kg e 10600mg/kg 

nas proximidades das plataformas Pargo e Pampo respectivamente; as duas nas 

proximidades da foz Rio Paraíba do Sul, na Bacia de Campos. Para DEMORE 

(2005) os valores encontrados foram menores, em média 3090mg/kg.  

A Tabela 19 apresenta os valores de alumínio no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Observa-se que mesmo o valor mais alto 

encontrado na região é menor que o encontrado nas proximidades do poço BJ-B. 

Tabela 18 – Teores de Alumínio (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Alumínio (mg/kg) Estação 
Antes Perfuração  Após Perfuração  

1 (200m) 13850,00 19429,00 
2 (200m) 11529,00 19922,00 
3 (200m) 15001,00 16025,00 
4 (300m) 11155,00 19848,00 
5 (500m) 21297,00 20398,00 
6 (1000m) 19535,00 19822,00 
7 (1500m) 15881,00 19428,00 
8 (2000m) 14101,00 17891,00 
9 (2000m) 12451,00 16889,00 
10 (1000m) 14126,00 15057,00 
11 (500m) 16273,00 17736,00 
12 (500m) 17318,00 19782,00 
13 (500m) 13006,00 17714,00 
14 (500m) 13718,00 17123,00 
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Figura 23- Teores de Alumínio (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 24, apresenta a média dos valores de 

alumínio das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As 

letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da 

perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 24 - Box plot dos valores médios de Alumínio (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Tabela 19 – Teores de Alumínio (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de Campos. 
N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poços  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  N.A  N.A Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  6183,4  10545,5 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  1357,2  3718,8 
Antes da Perfuração  1500,0  3350,0 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  1872,0  2593,0 
Antes da Perfuração  138,8  279,0 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  874,0  4920,0 
Antes da Perfuração  401,7  1091,1 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  3240,0  8610,0 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  11155,0  21297,0 
  Após a Perfuração  15057,0  20398,0 

 
 

5.2.6.2. Bário 
 

Os valores de Bário (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 127,00 mg/kg (estação 9) e 6985,00 mg/kg (estação 11), e 

após a perfuração entre 415,00 mg/kg (estação 9) e 9134,00 mg/kg (estação 14), 

como é apresentado na Tabela 20.   

O teste t realizado demonstrou não haver diferenças significativas (p>0,05) 

entre as médias das concentrações de bário encontradas antes e após a perfuração 

mas o bário apresentou concentrações elevadas principalmente em estações 

localizadas a 500m e 200m do poço (estações 3, 5, 11 e 14). Sendo os maiores 

valores nas estações 5 e 11 correspondentes a campanha de antes perfuração. Isso 

se deve provavelmente a atividade exercida por outros poços de perfuração na 
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região, nos anos anteriores. As estações 3 e 14 tiveram altos valores na campanha 

após a perfuração (7729,00 e 9134,00 mg/kg, respectivamente). 

Nos estudos de REZENDE et al. (2002) as concentrações de bário nas 

proximidades de Pampo e Pargo, chegaram a 188mg/kg. Para DEMORE (2005), os 

valores antes e pós perfuração no talude médio da bacia de campos não 

ultrapassaram 500mg/kg. 

As variáveis traçadoras de cada etapa de perfuração se baseiam nos 

principais componentes dos fluidos utilizados, sendo utilizado o bário (representante 

da barita) para a etapa do fluido de base aquosa (FBA). 

Segundo NEFF et al. (2005) o metal mais abundante no fluido de base 

aquosa é o bário. Sedimentos marinhos naturais contêm bário e normalmente sua 

concentração é inversamente proporcional ao tamanho do grão. Sedimentos 

marinhos chegam a conter mais de 1000mg/kg de bário, sendo encontrados no 

sedimento também na forma de barita. A barita contida nos sedimentos e nos 

resíduos de perfuração possui baixa solubilidade em água devido à alta 

concentração natural de sulfato nos oceanos. Tendo baixa solubilidade, encontra-se 

pouco biodisponível, não sendo tóxico aos organismos marinhos. 

Sabe-se que a barita, tem granulometria bastante fina, podendo ter sua pluma 

transportada a grandes distâncias, principalmente em ambientes de alta energia. As 

mais baixas concentrações encontradas foram em estações mais distantes tanto a 

montante quanto a jusante do poço (Figura 25). A concentração na estação 9 

(415,00mg/kg), localizada a 2000m do poço, chegou a ser cerca de 22 vezes menor 

que a concentração na estação 14 (9134,00mg/kg) localizada a 500m a jusante do 

poço (Figura 18). 

Tabela 20 – Teores de Bário (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Bário (mg/kg) Estação 
Antes Perfuração  Após Perfuração 

1 (200m) 549,00 4473,00 
2 (200m) 291,00 836,00 
3 (200m) 1608,00 7729,00 
4 (300m) 1466,00 2537,00 
5 (500m) 3204,00 1883,00 
6 (1000m) 555,00 3288,00 
7 (1500m) 476,00 775,00 
8 (2000m) 264,00 726,00 
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Bário (mg/kg) Estação 
Antes Perfuração  Após Perfuração 

9 (2000m) 127,00 415,00 
10 (1000m) 264,00 475,00 
11 (500m) 6985,00 2347,00 
12 (500m) 385,00 632,00 
13 (500m) 204,00 1295,00 
14 (500m) 6157,00 9134,00 

 

 

Figura 25- Teores de Bário (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do poço 
BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na Figura 26, apresenta a média dos valores de bário 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 26 - Box plot dos valores médios de Bário (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

A Tabela 21 apresenta os valores de bário no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Os valores encontrados em todos os poços 

possuem concentrações mais baixas que os encontrados para o poço BJ-B. Mas 

quando comparados a valores encontrados em outras regiões do mundo onde a 

atividade de petróleo e gás é intensa, apresentam-se de forma semelhante. 
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Tabela 21 - Teores de Bário (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.D – Não Detectado. 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo
Antes da Perfuração  37,76  53,02 

Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  35,72  1010,25 
Antes da Perfuração  14,70  40,60 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  13,10  83,90 
Antes da Perfuração  36,19  76,25 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  24,71  846,45 
Antes da Perfuração  11,68  53,20 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  25,92  1479,52 
Antes da Perfuração  26,49  58,17 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  14,22  1006,82 
Antes da Perfuração  9,77  18,34 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  16,00  452,24 
Antes da Perfuração  5,00  12,20 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  7,10  596,00 
Antes da Perfuração  N.D  N.D 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  4,27  15,10 
Antes da Perfuração  N.D  N.D 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  12,60  926,0 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  127,0  6985,0 
  Após a Perfuração  415,0  9134,0 

 

5.2.6.3. Cádmio e Mercúrio 
 
Estes metais não foram detectados em nenhuma das amostras analisadas, 

em ambas as campanhas (Tabela 22).  

Tabela 22 - Teores de Cádmio e Mercúrio (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Cd  Hg 
Estação 

Antes Perfuração  Após Perfuração  Antes Perfuração   Após Perfuração 
1 (200m)  <0,60  <0,25  <0,61  <0,30 
2 (200m)  <0,74  <0,25  <0,82  <0,30 
3 (200m)  <0,66  <0,25  <0,73  <0,30 
4 (300m)  <0,58  <0,25  <0,58  <0,30 
5 (500m)  <0,76  <0,25  <0,78  <0,30 
6 (1000m)  <0,69  <0,25  <0,77  <0,30 
7 (1500m)  <0,68  <0,25  <0,73  <0,30 
8 (2000m)  <0,66  <0,25  <0,71  <0,30 
9 (2000m)  <0,61  <0,25  <0,61  <0,30 
10 (1000m)  <0,66  <0,25  <0,66  <0,30 
11 (500m)  <0,64  <0,25  <0,66  <0,30 



 

 

91

Cd  Hg 
Estação 

Antes Perfuração  Após Perfuração  Antes Perfuração   Após Perfuração 
12 (500m)  <0,64  <0,25  <0,64  <0,30 
13 (500m)  <0,60  <0,25  <0,60  <0,30 
14 (500m)  <0,64  <0,25  <0,64  <0,30 

 

 
5.2.6.4. Chumbo 

 

Os valores de Chumbo (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração 

do poço BJ-B, variaram entre 8,29 mg/kg (estação 9) e 13,60 mg/kg (estação 5), e 

após a perfuração entre 11,10 mg/kg (estação 7) e 28,10 mg/kg (estação 13), como 

é apresentado na Tabela 23.  O teste t realizado demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de chumbo encontradas 

antes e após a perfuração.   

Houve um aumento na concentração média de chumbo de 4,64 mg/kg na 

campanha de pós perfuração. Este aumento se deu principalmente em estações a 

montante do poço, sendo a maior variação na estação 13 (a 500m do poço, no valor 

de18,30mg/kg) (Figura 27) . 

Os valores médios de chumbo encontrados nas proximidades de Pargo foi de 

5,54 mg/kg e Pampo 6,7 mg/kg, localizadas também na Bacia de Campos 

(REZENDE et al. 2002). Para DEMORE (2005) estes valores tiveram média de 

21,46mg/kg.  Comparando os valores encontrados com os valores guias da 

qualidade do sedimento, observa-se que nem o valor máximo de chumbo 

encontrado ultrapassa os valores de diferentes níveis de risco toxicológico à biota 

aquática (Tabela 24). 
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Tabela 23 – Teores de Chumbo (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos 

Chumbo (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 10,40 11,30 
2 (200m) 10,30 16,30 
3 (200m) 11,10 11,60 
4 (300m) 9,53 22,80 
5 (500m) 13,60 11,60 
6 (1000m) 11,30 13,80 
7 (1500m) 10,70 11,10 
8 (2000m) 9,47 11,40 
9 (2000m) 8,29 15,30 
10 (1000m) 11,30 25,30 
11 (500m) 12,70 12,50 
12 (500m) 12,30 15,10 
13 (500m) 10,40 28,10 
14 (500m) 12,70 12,80 

 

 

Figura 27- Teores de Chumbo (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na Figura 28, apresenta a média dos valores de 

Chumbo das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As 

letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da 

perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 28 - Box plot dos valores médios de Chumbo (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 
Tabela 24 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o Pb (mg/kg). 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o Pb (mg/kg) 
TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

30,2 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  46,7 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

112 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  218 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 

 

A Tabela 25 apresenta os valores de Chumbo no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Dos valores encontrados neste diversos 

monitoramento nem o valor máximo de chumbo encontrado também ultrapassou os 

valores guias para a qualidade do sedimento. 
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Tabela 25 -  Teores de Chumbo (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  6,07  8,34 

Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  8,73  13,32 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  4,15  5,36 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  3,36  9,65 
Antes da Perfuração  2,44  3,18 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  2,17  4,11 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  0,82  2,86 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  0,95  5,85 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  8,29  13,60 
  Após a Perfuração  11,10  28,10 

 

5.2.6.5. Cromo 
 

Os valores de Cromo na campanha realizada antes da perfuração do poço 

BJ-B, variou entre 26,50 mg/kg (estação 9) e 42,60 mg/kg (estação 5), e após a 

perfuração entre 10,80 mg/kg (estação 7) e 15,60 mg/kg (estação 14), como é 

apresentado na Tabela 26. O teste t realizado também demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de cromo encontradas 

antes e após a perfuração.   

Observa-se uma diminuição da concentração de cromo em todas as estações 

na campanha após a perfuração, demonstrando uma possível atenuação das 

concentrações após o descarte de cascalho. O mesmo comportamento foi 

observado para o talude médio no trabalho de DEMORE (2005), após a perfuração. 
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Tanto em estações a montante como a jusante da plataforma houve a 

atenuação por recobrimento do cascalho descartado (Figura 29). 

Tabela 26 – Teores de Cromo (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Cromo (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 32,60 12,90 
2 (200m) 31,30 13,10 
3 (200m) 34,60 11,60 
4 (300m) 29,00 13,30 
5 (500m) 42,60 13,00 
6 (1000m) 37,80 12,80 
7 (1500m) 34,30 10,80 
8 (2000m) 30,00 11,10 
9 (2000m) 26,50 12,60 
10 (1000m) 32,40 10,90 
11 (500m) 37,20 11,70 
12 (500m) 38,10 12,80 
13 (500m) 33,80 12,70 
14 (500m) 33,30 15,60 

 

 

Figura 29 - Teores de Cromo (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 30, apresenta a média dos valores de 

Cromo das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras 

A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração 

e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 30 - Box plot dos valores médios de Cromo (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

Comparando os valores encontrados com os valores guias da qualidade do 

sedimento, assim como o chumbo, observa-se que nem o valor máximo de cromo 

encontrado, ultrapassa os valores de diferentes níveis de risco toxicológico à biota 

aquática (Tabela 27). 

Tabela 27 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o Cr (mg/kg). 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o Cr (mg/kg) 
TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

52,30 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  81,00 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

160,00 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  370,00 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 

 

A Tabela 29 apresenta os valores de cromo no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. As concentrações de cromo, nas 
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proximidades de 5 dos 8 os poços pesquisados diminuíram com a atividade de 

perfuração. 

 
Tabela 28 - Teores de Cromo (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo
Antes da Perfuração  N.A  N.A Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  12,5  25,5 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  9,7  15,0 
Antes da Perfuração  25,7  72,4 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  8,4  19,6 
Antes da Perfuração  5,2  18,0 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  6,7  15,0 
Antes da Perfuração  19,6  21,2 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  6,5  11,9 
Antes da Perfuração  11,7  16,0 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  12,1  22,7 
Antes da Perfuração  9,2  10,3 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  10,9  15,9 
Antes da Perfuração  0,5  1,0 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  2,7  8,5 
Antes da Perfuração  0,9  1,5 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  5,5  8,7 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  26,5  42,6 
  Após a Perfuração  10,8  15,6 

 

5.2.6.6. Cobre 
 

Os valores de Cobre (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 10,70 mg/kg (estação 9) e 18,50 mg/kg (estação 5), e após 

a perfuração entre 35,60 mg/kg (estação 7) e 43,80 mg/kg (estação 14), como é 

apresentado na Tabela 30. O teste t realizado também demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de cobre encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 31).   

Observa-se um aumento médio de 24,89mg/kg na campanha pós perfuração, 

chegando a ultrapassar em todas as estações os valores de TEL e ERL definidos 

pelos valores guia de qualidade de sedimento (Tabela 30). 
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Tabela 29 – Teores de Cobre (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Cobre (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 13,00 38,00 
2 (200m) 12,50 43,80 
3 (200m) 13,30 35,60 
4 (300m) 16,20 38,80 
5 (500m) 18,50 41,80 
6 (1000m) 14,30 41,50 
7 (1500m) 13,10 36,50 
8 (2000m) 11,50 39,10 
9 (2000m) 10,70 39,50 
10 (1000m) 13,60 35,60 
11 (500m) 15,50 38,10 
12 (500m) 14,20 40,70 
13 (500m) 12,90 36,60 
14 (500m) 14,90 37,00 

 

 

Figura 31- Teores de Cobre (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 32, apresenta a média dos valores de Cobre 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 32 - Box plot dos valores médios de Cobre (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

Tabela 30 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o Cu (mg/kg). 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o Cu (mg/kg) 
TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

18,70 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  34,00 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

108,00 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  270,00 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 

 
A Tabela 31 apresenta os valores de cobre no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Observa-se quem em apenas 5 poços dos 8 

avaliados foram solicitados pelo IBAMA a análise deste parâmetros, sendo todos os 

valores encontrados menores que os do presente estudo. 

Tabela 31 - Teores de cobre (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 



 

 

100

Antes da Perfuração  5,64  10,7 
Poço Jumante (SHELL, 2007) 

Após a Perfuração  1,6  4,25 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  1,97  5,17 
Antes da Perfuração  0,411  0,693 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  0,633  3,35 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  2,98  8,1 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  1,95  5,49 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  10,7  18,5 
  Após a Perfuração  35,6  43,8 

 

 
5.2.6.7. Ferro 

 

Os valores de Ferro (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 15726,00 mg/kg (estação 9) e 25592,00 mg/kg (estação 5), 

e após a perfuração entre 19464,00 mg/kg (estação 10) e 24580,00 mg/kg (estação 

2), como é apresentado na Tabela 32. O teste t realizado também demonstrou haver 

diferenças significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de ferro 

encontradas antes e após a perfuração (Figura 33).   

O ferro, assim como o alumínio, geralmente encontra-se em grandes 

concentrações no sedimento. Segundo CADDAH et al. (1994) nos sedimentos de 

talude médio da Bacia de Campos, aonde se encontra a área de estudo, existe uma 

camada de 10cm de espessura aproximadamente de crostas ferruginosas. A Água 

Intermediária Antártica rica em oxigênio dissolvido, provavelmente oxida o fundo 

oceânico possibilitando a precipitação do ferro. 

Tabela 32 – Teores de Ferro (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Estação Ferro (mg/kg) 
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Antes 
Perfuração  

Após 
Perfuração  

1 (200m) 19807,00 21975,00 
2 (200m) 17882,00 24580,00 
3 (200m) 20936,00 20841,00 
4 (300m) 20883,00 22996,00 
5 (500m) 25592,00 23337,00 
6 (1000m) 22607,00 23609,00 
7 (1500m) 20616,00 21658,00 
8 (2000m) 18726,00 21693,00 
9 (2000m) 15726,00 20992,00 
10 (1000m) 19453,00 19464,00 
11 (500m) 22431,00 21938,00 
12 (500m) 22663,00 22209,00 
13 (500m) 18861,00 22231,00 
14 (500m) 20424,00 22834,00 

 

 

Figura 33- Teores de Ferro (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 34, apresenta a média dos valores de ferro 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 34 - Box plot dos valores médios de Ferro (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

A Tabela 33 apresenta os valores de ferro no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Todos os valores encontrados no presente 

estudo se encontram acima dos apresentados nos relatórios de monitoramento de 

outros poços da Bacia de Campos. 

Tabela 33 - Teores de ferro (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  11606,7  15086,4 

Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  10950,4  13789,9 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  5857,6  8310,1 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  6249,1  10909,2 
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Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  4300,0  5490,0 Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  6291,0  8191,0 
Antes da Perfuração  312,4  604,4 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  3420,0  7200,0 
Antes da Perfuração  641,2  945,9 Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  5370,0  8080,0 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  15726,0  25592,0 
  Após a Perfuração  19464,0  24580,0 

 

5.2.6.8. Níquel 
 

Segundo FÖRSTNER E WITTMANN (1983), a  fixação do níquel em 

sedimentos superficiais é determinada principalmente pela presença de 

óxidos/hidróxidos, carbonatos e silicatos de Fe e Mn. O níquel geralmente está 

associado às frações argilosas de sedimentos marinhos e, segundo SALOMON ; 

FOSTNER (1984), argilas de oceano profundo podem apresentar em sua 

composição até 250mg/kg. O níquel, juntamente com o vanádio, podem ser também 

bons indicadores de entrada de óleo no ambiente (AL-ABDALI et al., 1996). 

Os valores de Níquel (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 15,00 mg/kg (estação 9) e 23,00 mg/kg (estação 5), e após 

a perfuração entre 17,00 mg/kg (estação 10) e 20,90 mg/kg (estação 6), como é 

apresentado na Tabela 34.  O teste t realizado demonstrou não haver diferenças 

significativas (p>0,05) entre as médias das concentrações de níquel encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 35) .  

O valor médio de níquel encontrado antes e pós perfuração (19,16 e 19,06 

mg/kg, respectivamente) encontra-se pouco acima do valor de TEL para este metal 

(threshold effect level, Ni= 15,9mg/kg) e abaixo dos valores de ERL, PEL e ERM 

(Tabela 35).  

 
Tabela 34 – Teores de Níquel (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Níquel (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 18,70 18,50 
2 (200m) 18,40 20,60 
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3 (200m) 19,50 18,40 
4 (300m) 19,00 20,00 
5 (500m) 23,00 20,60 
6 (1000m) 20,00 20,90 
7 (1500m) 18,40 17,20 
8 (2000m) 16,30 18,40 
9 (2000m) 15,00 19,70 
10 (1000m) 18,60 17,00 
11 (500m) 21,20 18,60 
12 (500m) 21,00 19,30 
13 (500m) 20,00 18,60 
14 (500m) 19,10 19,10 

 

 

Figura 35 - Teores de Níquel (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 36, apresenta a média dos valores de níquel 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 36 - Box plot dos valores médios de Níquel (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

Tabela 35 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o Ni (mg/kg). 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o Ni (mg/kg) 
TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

15,90 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  20,90 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

42,80 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  51,60 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 

 

A Tabela 36 apresenta os valores de níquel no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração.  

 
Tabela 36 - Teores de níquel (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Poço Jumante (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  11,4  17,0 
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Após a Perfuração  8,0  11,7 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  2,7  4,5 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  1,6  5,2 
Antes da Perfuração  1,5  2,4 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  1,9  13,0 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  0,1  1,1 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  1,2  2,5 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  15,0  23,0 
  Após a Perfuração  17,0  20,9 

 
 
5.2.6.9. Vanádio 

 

Não existem limites estabelecidos pela legislação e pelos valores guias da 

qualidade dos sedimentos, para os teores de vanádio no sedimento, portanto, a 

avaliação dos resultados ora obtidos deve ser feita com base na comparação com 

os resultados antes e pós-perfuração. 

Os valores de vanádio na campanha realizada antes da perfuração do poço 

BJ-B, variou entre 30,70 mg/kg (estação 9) e 50,00 mg/kg (estação 5), e após a 

perfuração entre 47,50 mg/kg (estação 2) e 38,60 mg/kg (estação 3), como é 

apresentado na Tabela 37. O teste t realizado demonstrou não haver diferenças 

significativas (p>0,05) entre as médias das concentrações de vanádio encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 37).   

 
Tabela 37 – Teores de Vanádio (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Vanádio (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 36,80 41,50 
2 (200m) 36,00 47,50 
3 (200m) 40,30 38,60 
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4 (300m) 33,10 42,00 
5 (500m) 50,00 44,40 
6 (1000m) 43,80 45,60 
7 (1500m) 40,70 40,60 
8 (2000m) 35,40 43,70 
9 (2000m) 30,70 43,60 
10 (1000m) 39,00 38,80 
11 (500m) 43,70 40,70 
12 (500m) 44,90 44,40 
13 (500m) 38,00 42,00 
14 (500m) 39,60 40,00 

 

 

Figura 37 - Teores de Vanádio (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na figura 38, apresenta a média dos valores de 

vanádio das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As 

letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da 

perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 38 - Box plot dos valores médios de Vanádio (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

A Tabela 38 apresenta os valores de vanádio no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração.  

Tabela 38 - Teores de vanádio (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  24,0  34,3 Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  23,4  29,5 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  14,9  19,6 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  13,9  26,9 

Antes da Perfuração  8,0  10,8 
Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 

Após a Perfuração  7,3  23,4 
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Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  0,6  1,3 Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  4,6  12,2 
Antes da Perfuração  1,2  1,8 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  6,7  9,4 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  30,7  50,0 
  Após a Perfuração  47,5  38,6 

 

5.2.6.10. Zinco 
 

Em sedimentos costeiros os teores de zinco total estão em torno de 

4,39mg/kg. Já em sedimentos ricos em compostos orgânicos, este elemento pode 

chegar a concentrações de 137mg/kg (CALVERT E PRICE, 1970, apud RIBEIRO 

1979). O zinco é muito encontrado na natureza como sulfeto, muitas vezes 

associado a outros elementos metálicos como Pb, Cd e Cu. Para FORSTNER E 

WITTIMANN (1983), os compostos ZnS e ZnCO3 são as formas predominantes do 

zinco. 

Os valores de Zinco (mg/kg) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 32,90 mg/kg (estação 9) e 61,70 mg/kg (estação 14), e após 

a perfuração entre 34,50 mg/kg (estação 2) e 50,50 mg/kg (estação 3), como é 

apresentado na Tabela 39. O teste t realizado demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de vanádio encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 39), sendo que em 11 das 14 estações 

amostradas ocorreu a diminuição das concentrações, após a perfuração. 
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Tabela 39 – Teores de Zinco (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Zinco (mg/kg) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 41,70 40,90 
2 (200m) 39,30 43,30 
3 (200m) 43,00 36,90 
4 (300m) 52,80 43,00 
5 (500m) 58,50 41,10 
6 (1000m) 45,60 42,10 
7 (1500m) 42,20 35,70 
8 (2000m) 36,50 40,00 
9 (2000m) 32,90 41,60 
10 (1000m) 42,50 34,50 
11 (500m) 56,80 38,30 
12 (500m) 47,30 41,30 
13 (500m) 44,90 36,00 
14 (500m) 61,70 50,50 

 

 

Figura 39- Teores de Zinco (mg/kg) encontrados em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

O Box plot apresentado na Figura 40, apresenta a média dos valores de zinco 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 40 - Box plot dos valores médios de Zinco (mg/kg) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

Comparando os valores encontrados com os valores guias da qualidade do 

sedimento, assim como o chumbo e o cromo, observa-se que nem o valor máximo 

de zinco encontrado (61,70mg/kg), ultrapassa os valores de diferentes níveis de 

risco toxicológico à biota aquática (Tabela 40). 

Tabela 40 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o Zi (mg/kg). 
Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o Zi (mg/kg) 

TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

124,00 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  150,00 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

271,00 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  410,00 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 

 

A Tabela 41 apresenta os valores de zinco no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Na proximidade de dois poços avaliados os 

valores de zinco ultrapassaram a concentração de 200mg/kg, ultrapassando os 

valores guias para a qualidade do sedimento. 
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Tabela 41 - Teores de zinco (mg/kg) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.A – Não Aplicável (não foram feitas análises deste parâmetro). 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  34,1  61,6 

Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  24,0  30,5 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  N.A  N.A 
Antes da Perfuração  2,1  8,0 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  11,3  22,3 
Antes da Perfuração  3,9  5,5 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  2,2  11,7 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  8,2  230,0 
Antes da Perfuração  N.A  N.A 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  6,2  210,0 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  32,9  61,7 
  Após a Perfuração  34,5  50,5 
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5.2.7. Hidrocarbonetos 

 
5.2.7.1. n-alcanos 

 

Os n-alcanos são a fração mais lábil nos sedimentos entre os hidrocarbonetos 

e são de grande relevância por indicarem a contaminação recente de 

hidrocarbonetos nos sedimentos, por serem mais biodegradáveis. 

Os valores de n-alcanos (ppb) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variaram entre 69,30 ppb (estação 8) e 4308,70 ppb (estação 4), e após 

a perfuração entre valores não detectáveis (estação 10) e 2949,41 ppb (estação 4), 

como é apresentado na Tabela 42. O teste t realizado demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de n-alcanos encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 41).   

Observou-se uma diminuição na média dos valores de n-alcanos encontrados 

após a perfuração, demonstrando uma atenuação das concentrações após o 

descarte de cascalho. 

Tabela 42 – Concentrações de n-alcanos (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

n-alcanos (ppb) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 515,37 139,09 
2 (200m) 392,76 3,84 
3 (200m) 1344,49 51,35 
4 (300m) 4308,70 2949,41 
5 (500m) 3280,65 498,34 
6 (1000m) 168,94 43,53 
7 (1500m) 165,07 35,37 
8 (2000m) 69,30 296,07 
9 (2000m) 159,52 37,06 
10 (1000m) 166,87 0,00 
11 (500m) 1531,55 226,65 
12 (500m) 204,86 83,70 
13 (500m) 154,68 194,08 
14 (500m) 2808,85 1642,13 

  

Não existem limites estabelecidos pelas agências internacionais para os 

valores de n-alcanos.  



 

 

114

O Box plot apresentado na Figura 42, apresenta a média dos valores de n-

alcanos das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As 

letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da 

perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

 
Figura 41- Concentrações de n-alcanos (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a 

perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
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Figura 42 - Box plot dos valores médios de n-alcanos (ppb) para as estações localizadas a  a 300, 
500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os 
dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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A Tabela 43 apresenta os valores de n-alcanos no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Os teores de n-alcanos nos 9 poços 

avaliados tiveram seus valores não detectados. 

 
Tabela 43 -  Teores de n-alcanos (ppb) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.D – Não Detectado. 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  ND  ND Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço Isabel (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  600  1960 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  720,39  720,39 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  ND  ND 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  69,3  4308,7 
  Após a Perfuração  ND  2949,41 

 

 

 

 

5.2.7.2. Mistura Complexa não resolvida (MCNR) 

Ela representa uma mistura de centenas de compostos que não pode ser 

resolvida pelas colunas capilares, e é composta por isômeros e homólogos de 

hidrocarbonetos ramificados e cíclicos (BOULOUBASSI ; SALIOT, 1993). É 

considerado um indicador de origem petrogênica se em geral localizar-se entre n-

C18 e n-C35, estando relacionada à presença de resíduos de óleo bruto degradado 

por microorganismos (FARRINGTON ; TRIPP, 1977; BOULOUBASSI, 1990). 
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Os valores de MCNR (ppb) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variou entre 5327,00 ppb (estação 8) e 731551,00 ppb (estação 14), e 

após a perfuração entre 1009,00 ppb (estação 10) e 273523,00 ppb (estação 14), 

como é apresentado na Tabela 44. O teste t realizado demonstrou haver diferenças 

significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de MCNR encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 43).   

Para os valores de MCNR, o comportamento de distribuição antes e pós 

perfuração foi o mesmo dos n-alcanos, não sendo observado aumento das 

concentrações em nenhuma das estações. Sendo os maiores valores encontrados 

na campanha anterior a perfuração, nas estações 4, 14 e 5, todas elas a próximas 

ao poço e a jusante deste. Demonstrando uma atenuação das concentrações após o 

descarte de cascalho. 

Não existem também limites estabelecidos pelas agências internacionais para 

os valores de MCNR. Comparando as campanhas de ante e pós perfuração, 

também não são observadas alterações consideráveis. Sendo geralmente, os teores 

encontrados após a perfuração, inferiores aos de antes do inicio das atividades. 

O Box plot apresentado na Figura 44, apresenta a média dos valores de 

MCNR das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras 

A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração 

e B= pós-perfuração, respectivamente). 

Tabela 44 – Concentrações de MCNR (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

MCNR (ppb) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 47503,00 2834,00 
2 (200m) 6115,00 1319,00 
3 (200m) 16121,00 3768,00 
4 (300m) 281354,00 23512,00 
5 (500m) 156488,00 5486,00 
6 (1000m) 10070,00 1540,00 
7 (1500m) 7684,00 1275,00 
8 (2000m) 5327,00 3459,00 
9 (2000m) 14526,00 1049,00 
10 (1000m) 6001,00 1009,00 
11 (500m) 110362,00 4907,00 
12 (500m) 8050,00 1638,00 
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MCNR (ppb) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
13 (500m) 12194,00 3018,00 
14 (500m) 731551,00 273523,00 

 

 

Figura 43- Concentrações de MCNR (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Box Plot (Bijupira 31v*28c)

 Média 
 Desvio Padrão 
 Min-Max 

A 300 A 500 A 1000 A 1500 A 2000 B 300 B 500 B 1000 B 1500 B 2000
0

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

800000

M
C

N
R

 (p
pb

)

 

Figura 44 - Box plot dos valores médios de MCNR (ppb) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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A Tabela 45 apresenta os valores de MCNR no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Os teores de n-alcanos nos 8 poços 

avaliados tiveram seus valores não detectados. No poço 3-PRG-1-RJS, os valores 

encontrados foram bem inferiores aos deste estudo, mas também apresentaram 

uma atenuação após o descarte de cascalho. 

Tabela 45 - Teores de MCNR (ppb) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos. N.D – Não Detectado. 

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  ND  ND Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço Isabel (DEVON, 2007) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  79,06  89,47 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  43,15  43,15 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  ND  ND 
Antes da Perfuração  ND  ND 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  ND  ND 

Poço BJ‐B (SHELL, 2007)  Antes da Perfuração  69,3  4308,7 
  Após a Perfuração  ND  2949,41 

 

 

5.2.7.3. Hidrocarbonetos Totais do Petróleo (HTP) 

 

Os valores de HTP (ppb) na campanha realizada antes da perfuração do poço 

BJ-B, variaram entre 7500,15 ppb (estação 8) e 748427,27 ppb (estação 14), e após 

a perfuração entre 1682,85 ppb (estação 10) e 277097,99 ppb (estação 14), como é 

apresentado na Tabela 46. O teste t realizado demonstrou haver diferenças 
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significativas (p<0,05) entre as médias das concentrações de HTP encontradas 

antes e após a perfuração (Figura 45).   

Para os valores de HTP, o comportamento de distribuição antes e pós 

perfuração foi o mesmo dos n-alcanos, e dos MCNR, não sendo observado aumento 

das concentrações em nenhuma das estações. Sendo os maiores valores 

encontrados na campanha anterior a perfuração, nas estações 4 e 14, localizadas a 

500m do poço e a jusante deste. Apresentando também uma atenuação por 

recobrimento do cascalho descartado nas proximidades do poço. 

A Tabela 47 apresenta os valores de HTP no sedimento encontrados em 

projetos de monitoramento ambiental realizados na Bacia de Campos em regiões 

onde ocorre a atividade de perfuração. Observa-se um aumento nas concentrações 

de HTP após a perfuração na proximidade de 7 dos 9 poços avaliados. 

O Box plot apresentado na Figura 46, apresenta a média dos valores de HTP 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 

Tabela 46 – Concentrações de HTP (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

HTP (ppb) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 51093,44 3537,22 
2 (200m) 8294,39 2038,24 
3 (200m) 20191,89 4642,35 
4 (300m) 297479,46 32629,58 
5 (500m) 165445,42 7169,42 
6 (1000m) 11322,36 2479,67 
7 (1500m) 9917,72 2150,02 
8 (2000m) 7500,15 6789,92 
9 (2000m) 17197,97 1820,42 
10 (1000m) 7643,82 1682,85 
11 (500m) 114986,45 5991,33 
12 (500m) 10441,26 2450,67 
13 (500m) 13798,4 4106,75 
14 (500m) 748427,27 277097,99 
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Figura 45- Concentrações de HTP (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração do 
poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
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Figura 46 - Box plot dos valores médios de HTP (ppb) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Tabela 47 -- Teores de HTP (ppb) encontrados em diferentes poços monitorados na Bacia de 
Campos.  

Poço  Fase  Mínimo  Máximo 
Antes da Perfuração  7400,0  2710,0 

Poço Jumante (SHELL, 2007) 
Após a Perfuração  1450,0  14537,0 
Antes da Perfuração  1115,5  1783,0 

Poço Isabel (DEVON, 2007) 
Após a Perfuração  799,0  2063,9 
Antes da Perfuração  1700,0  840,0 

Poço 1‐DEV‐9‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  1900,0  3410,0 
Antes da Perfuração  100,0  1220,0 

Poço 1‐DEV‐10‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  1370,0  2090,0 
Antes da Perfuração  150,0  2070,0 

Poço 1‐DEV‐13‐RJS (DEVON, 2005) 
Após a Perfuração  570,0  1360,0 
Antes da Perfuração  130,0  950,0 

Poço 3‐PRG‐1‐RJS (ANADARKO, 2007) 
Após a Perfuração  3680,0  14118,0 
Antes da Perfuração  659,2  3077,5 

Poço 3‐ENC‐2‐RJS (ENCANBRASIL, 2005) 
Após a Perfuração  1668,6  2812,1 
Antes da Perfuração  1220,0  4880,0 

Poço 3‐ENC‐4‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  200,0  1230,0 
Antes da Perfuração  1360,0  2210,0 

Poço 3‐ENC‐3‐RJS (ENCANBRASIL, 2006) 
Após a Perfuração  610,0  1960,0 

 
5.2.7.4. Hidrocarbonetos Poliaromáticos (HPA) 

 

Os valores de ∑HPA (ppb) na campanha realizada antes da perfuração do 

poço BJ-B, variaram entre 1,58 ppb (estação 13) e 40,34 ppb (estação 4), e após a 

perfuração entre 0,83 ppb (estação 1) e 6,10 ppb (estação 8), como é apresentado 

na Tabela 48. O teste t realizado demonstrou não haver diferenças significativas 

(p>0,05) entre as médias das concentrações de HPA encontradas antes e após a 

perfuração (Figura 29).   

Os valores de ∑HPA refletem o somatório dos 16 compostos aromáticos 

prioritários da lista da EPA. A origem deles está associada às fontes antrópicas 

ligadas a processos de combustão parcial e pirólise de combustíveis fósseis, e 

outras formas como derrames de petróleo e derivados, ou por descartes de centros 

urbanos e industrializados. Eles podem causar efeitos tóxicos e mutagênicos à biota, 

até mesmo em baixas concentrações (DEMORE, 2005 apud CIOCCARI, 2004). 

A concentração de ∑HPA em sedimentos de mar aberto é normalmente 1 a 2 

ordens de grandeza inferior àquelas de sedimentos costeiros, demonstrando assim, 
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que a natureza do sedimento e a dinâmica do ambiente influenciam a distribuição 

espacial dos HPA (BERNARD, 1996). 

O somatório dos 16 compostos aromáticos prioritários demonstraram uma 

variação expressiva apenas nas estações 4 e 14 localizadas a 300 e 500m do poço 

respectivamente. Sendo os teores encontrados após a perfuração, inferiores aos de 

antes do inicio das atividades (com exceção da estação 8), confirmando, como nos 

valores encontrados para os n-alcanos, MCNR e HTP, uma atenuação ou diluição 

ou espalhamento dos compostos após o descarte de cascalho. 

O Box plot apresentado na Figura 48, apresenta a média dos valores de HTP 

das estações localizadas a 300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B 

indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= 

pós-perfuração, respectivamente). 

 

Tabela 48 – Concentrações de ∑HPA (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

∑HPA (ppb) 
Estação Antes 

Perfuração  
Após 

Perfuração  
1 (200m) 4,41 0,83 
2 (200m) 5,00 2,10 
3 (200m) 3,36 3,00 
4 (300m) 40,34 5,01 
5 (500m) 5,92 1,31 
6 (1000m) 4,03 1,41 
7 (1500m) 4,11 1,34 
8 (2000m) 2,93 6,10 
9 (2000m) 6,69 4,32 
10 (1000m) 4,71 3,34 
11 (500m) 7,38 1,91 
12 (500m) 3,04 2,58 
13 (500m) 1,58 1,53 
14 (500m) 15,52 0,91 
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Figura 47- Concentrações de ∑HPA (ppb) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração 
do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 
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Figura 48 - Box plot dos valores médios de ∑HPA (ppb) para as estações localizadas a  a 300, 500, 
1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados 
(A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 

 

Comparando os valores encontrados com os valores guias da qualidade do 

sedimento, observa-se que nem mesmo o valor máximo de ∑HPA encontrado antes 

da perfuração (40,34ppb), ultrapassa os valores de diferentes níveis de risco 

toxicológico à biota aquática (Tabela 49). 
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Tabela 49 – Valores Guia da Qualidade do Sedimento para o ∑HPA (ppb). 

Valores Guia de Qualidade do Sedimento para o ∑HPA (ppb). 
TEL ( Threshold Effect Level  ‐ concentração a partir da qual 
podem começar a ser observados efeitos na biota)1 

1.684,00 

ERL (Effects range‐lowI ‐ variação efetiva inferior)2  4.022,00 

PEL (Problable effect levels – concentração acima da qual é 
observado efeito sobre a biota)3 

16.770,00 

ERM (Effects range‐median ‐ variação efetiva média)2  44.792,00 
1 (NOAA, 1999); 2 (Long et al. 1995); 3Canadian Quality Guideline. 
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5.3. AVALIAÇÕES ECOTOXICOLÓGICAS 
 

5.3.1. Testes de toxicidade aguda com Mysidopsis juniae 
 

Os testes de toxicidade têm por objetivo detectar e “avaliar a capacidade 

inerente de substâncias ou agentes tóxicos em produzir efeitos deletérios em 

organismos vivos” (CETESB, 1990).  

O efeito agudo é definido como sendo uma resposta rápida e severa e com 

rapidez dos organismos aquáticos a um estímulo que pode se manifestar num 

período de até 96 horas, causando quase sempre a letalidade, sendo que pode 

ocorrer a alguns microcrustáceos a imobilidade (CETESB, 1992). 

Antes da perfuração, os elutriatos das amostras das estações de 1 a 6 e de 

11 a 14 não apresentaram toxicidade aguda para Mysidopsis juniae, observando-se 

de 90 a 100% de sobrevivência dos organismos nas maiores concentrações das 

soluções-teste (100%). No elutriato das estações 8 e 10 a mortalidade dos 

organismos foi de 43,3% e 40%, respectivamente, não sendo possível o cálculo da 

CL(I)50. As amostras de 7 a 9 apresentaram CL(I)50;96h de 71,56 e 70,71% (IC:não 

calculado), respectivamente (Tabela 50). 

Após a perfuração, os elutriatos das amostras das estações de 1 a 11 e as 

estações 13 e 14 não apresentaram toxicidade aguda para Mysidopsis juniae, 

observando-se 76,7 a 100% de sobrevivência dos organismos nas maiores 

concentrações das soluções-teste (100%). No elutriato da estação 12 a mortalidade 

dos organismos foi de 60% (Tabela 51). 
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Tabela 50 – Resultados dos bioensaios de toxicidade aguda com amostras de sedimento coletadas 
antes da perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, pelo método elutriato 
utilizando Mysidopsis juniae. (IC = intervalo de confiança; NC = não calculado). 

Estação  Resultado 
CL(I)50;96h 

Sobrevivência dos 
organismos em 

100% 
Sobrevivência 

no controle Padrão Zinco CL(I)50 

1 (200m)  Não Tóxico  90%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

2 (200m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

3 (200m)  Não Tóxico  96,70%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

4 (300m)  Não Tóxico  96,70%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

5 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

6 (1000m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

7 (1500m)  71,56% (IC:69,84‐73,32%)  3,30%  96,70%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

8 (2000m)  NC  56,70%  96,70%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

9 (2000m)  70,714%(IC:NC)  0%  96,70%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

10 (1000m)  Não Tóxico  60%  96,70%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

11 (500m)  Não Tóxico  96,70%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

12 (500m)  Não Tóxico  93,30%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

13 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

14 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

 

Tabela 51 – Resultados dos bioensaios de toxicidade aguda com amostras de sedimento coletadas 
após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, pelo método elutriato 
utilizando Mysidopsis juniae. (IC = intervalo de confiança; NC = não calculado). 

Estação  Resultado CL(I)50;96h
Sobrevivência 

dos organismos 
em 100% 

Sobrevivência 
no controle Padrão Zinco CL(I)50 

1 (200m)  Não Tóxico  76,7%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

2 (200m)  Não Tóxico  93,3%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

3 (200m)  Não Tóxico  93,30%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

4 (300m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

5 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

6 (1000m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

7 (1500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

8 (2000m)  Não Tóxico  96,7%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

9 (2000m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

10 (1000m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

11 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

12 (500m)  88,49% (IC: 73,85‐106,02%)  40%  96,7%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

13 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

14 (500m)  Não Tóxico  100%  100%  0,42mg/L(IC:0,37‐0,47mg/L) 

 



 

 

127

 
5.3.2. Testes de Toxicidade crônica com Lytechinus variegatus 

 

Os testes crônicos permitem avaliar os possíveis efeitos adversos de uma 

amostra sob condições de longo tempo de exposição a concentrações subletais 

(Rand, 1995). O teste crônico expõe o organismo-teste ao agente potencialmente 

tóxico durante todo seu ciclo de vida, incluindo estágios sensíveis como juventude, 

crescimento, maturidade sexual e de reprodução. Avaliam-se efeitos como 

desenvolvimento e reprodução.  

Antes da perfuração, em 10 das 14 amostras testadas, não foi observado 

efeito crônico sobre o desenvolvimento embriolarval de Lytechinus variegatus, com 

percentual de pluteus normais acima de 80% nas soluções-teste a 100%. O valor de 

CENO (concentração de efeito não observado) obtido no ensaio com o elutriato da 

amostra de sedimento da estação 4 foi de 25%, o valor de CEO (concentração de 

efeito observado) foi de 50% e o VC (valor crônico) de 35%. Nas estações 5 e 6 os 

valores de CENO foram 12,5%, CEO 25% e VC 17,7%. Na estação 11 o CENO foi 

de 50%, o CEO de 100% e o VC de 70,7% (Tabela 52). 

Após a perfuração, em apenas 3 estações (estações 1, 5 e 6) foi observado 

efeito crônico sobre o desenvolvimento embriolarval de Lytechinus variegatus, com 

percentual de pluteus normais acima de 80% nas maiores soluções-teste (100%). O 

valor de CENO (concentração de efeito não observado) obtido no ensaio com o 

elutriato da amostra de sedimento da estação 1 foi de 50%, o valor de CEO 

(concentração de efeito observado) foi de 100% e o VC (valor crônico) de 70,71%. 

Na estação 5 o valor de CENO foi 12,5%, CEO 25% e VC 17,68% e na estação 6 o 

CENO foi de 50%, o CEO de 100% e o VC de 70,71% (Tabela 53). 
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Tabela 52 – Resultados dos bioensaios de toxicidade crônica com amostras de sedimento coletadas 
antes da perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, pelo método elutriato 
utilizando Lytechinus variegatus. (CENO= maior concentração utilizada que não causa efeito 
significativamente diferente do controle; CEO = menor concentração utilizada que causa efeito 
significativamente diferente do controle; VC= valor crônico; IC: intervalo de confiança). 

Estação  CENO CEO VC Sobrevivência 
no controle 

Padrão DSS 
(CE50;24h) 

1 (200m)  Não Tóxico  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

2 (200m)  Não Tóxico  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

3 (200m)  Não Tóxico  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

4 (300m)  25,0%  50,0%  35,0%  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

5 (500m)  12,5%  25,0%  17,7%  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

6 (1000m)  12,5%  25,0%  17,7%  81%  1,60mg/L (IC: 1,50‐1,70mg/L) 

7 (1500m)  Não Tóxico  92%  1,49mg/L (IC: 1,43‐4,56mg/L) 

8 (2000m)  Não Tóxico  92%  1,49mg/L (IC: 1,43‐4,56mg/L) 

9 (2000m)  Não Tóxico  92%  1,49mg/L (IC: 1,43‐4,56mg/L) 

10 (1000m)  Não Tóxico  92%  1,49mg/L (IC: 1,43‐4,56mg/L) 

11 (500m)  50%  100%  70,7%  91,2%  1,67mg/L (IC: 1,63‐1,71mg/L) 

12 (500m)  Não Tóxico  91,2%  1,67mg/L (IC: 1,63‐1,71mg/L) 

13 (500m)  Não Tóxico  91,2%  1,67mg/L (IC: 1,63‐1,71mg/L) 

14 (500m)  Não Tóxico  91,2%  1,67mg/L (IC: 1,63‐1,71mg/L) 

 

Tabela 53 - – Resultados dos bioensaios de toxicidade crônica com amostras de sedimento coletadas 
após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos, pelo método elutriato 
utilizando Lytechinus variegatus. (CENO= maior concentração utilizada que não causa efeito 
significativamente diferente do controle; CEO = menor concentração utilizada que causa efeito 
significativamente diferente do controle; VC= valor crônico; IC: intervalo de confiança). 

Estação  CENO CEO VC Sobrevivência 
no controle 

Padrão DSS 
(CE50;24h) 

1 (200m)  50,0%  100,0%  70,7%  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

2 (200m)  Não Tóxico  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

3 (200m)  Não Tóxico  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

4 (300m)  Não Tóxico  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

5 (500m)  12,5%  25,0%  17,7%  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

6 (1000m)  50,0%  100,0%  70,7%  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

7 (1500m)  Não Tóxico  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

8 (2000m)  Não Tóxico  86,25%  1,63mg/L (IC: 1,54‐1,71mg/L) 

9 (2000m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 

10 (1000m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 

11 (500m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 

12 (500m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 

13 (500m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 

14 (500m)  Não Tóxico  95%  1,82mg/L (IC: 1,78‐1,84mg/L) 
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5.4. COMUNIDADE BENTÔNICA 

No total, foram registrados 2022 organismos nas 84 amostras coletadas: 1080 

antes da perfuração e 942 após a perfuração . A variação na densidade média da 

macrofauna bentônica, foi entre 3,8ind/L (estação 9 – a 2000m do poço BJ-B) a 

23,4ind/L (estação 14 – a 500m do poço) antes da perfuração e entre 3,1ind/L 

(estação 2) e 11,9ind/L (estação 7) após a perfuração (Tabela 54). 

O número de táxons em comum encontrados nas campanhas de antes e pós 

perfuração foi de 58, o que significa que aproximadamente 50% dos táxons 

encontrados na etapa após a perfuração não haviam ocorrido na etapa anterior e 

vice-versa. 

Antes da perfuração as poliquetas foram dominantes na maior parte das 

amostras. Poucas espécies se destacaram por apresentar densidade alta. A 

principal foi a poliqueta do gênero Streblospio que apresentou maior abundância 

antes da perfuração, representando mais de 10% dos organismos encontrados no 

total, mas com uma distribuição restrita apenas à estação 14, a 500m do poço. Na 

campanha de pós perfuração, o poliqueta Tharyx sp1 apresentou a maior densidade, 

representando 7% do total e foi também a mais freqüente, ocorrendo em 13 

estações das 14 amostradas. 

A dominância e freqüência de poliquetas são comuns em fundos 

incosolidados de sedimentos finos, principalmente depositívoros, caso da maior 

parte das espécies de poliquetas encontradas. 
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Tabela 54 – Densidades (ind/L) encontradas em cada estação, antes e após a perfuração do poço 
BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Densidade (ind/L) 
Estação 

Antes Perfuração   Após Perfuração  
1 (200m)  4,56  4,11 
2 (200m)  8,22  3,11 
3 (200m)  14,67  7,00 
4 (300m)  8,33  7,11 
5 (500m)  8,89  6,56 
6 (1000m)  5,11  8,56 
7 (1500m)  7,67  11,89 
8 (2000m)  4,11  11,56 
9 (2000m)  3,78  8,78 
10 (1000m)  6,78  5,22 
11 (500m)  8,67  5,44 
12 (500m)  8,89  5,00 
13 (500m)  6,89  9,67 
14 (500m)  23,44  10,67 
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Figura 49 – Densidade de organismos  encontradas no sedimento em cada estação, antes e após a 
perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

 

A média do número de espécies (riqueza) na campanha realizada antes da 

perfuração do poço BJ-B, variou entre 8,33 (estação 8) e 20,33 (estação 3), e após a 

perfuração entre 6,33 (estação 2) e 23,33 (estação 7), como é apresentado na 

Tabela 55.  
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Tabela 55 -  Riqueza encontrada em cada estação, antes e após a perfuração do poço BJ-B, Campo 
de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Riqueza 
Estação 

Antes Perfuração  Após Perfuração  
1 (200m)  10,67  10,67 
2 (200m)  15,33  6,33 
3 (200m)  20,33  15,33 
4 (300m)  12,67  13,00 
5 (500m)  15,33  13,33 
6 (1000m)  10,67  16,00 
7 (1500m)  12,67  23,33 
8 (2000m)  8,33  23,00 
9 (2000m)  7,67  17,00 
10 (1000m)  14,00  12,67 
11 (500m)  14,67  11,33 
12 (500m)  15,00  13,00 
13 (500m)  12,67  17,67 
14 (500m)  13,67  14,33 

 
Em relação a diversidade (bits/ind) na campanha realizada antes da 

perfuração do poço BJ-B, variou entre 1,60 (estação 14) e 3,50 (estação 3), e após a 

perfuração entre 2,39 bits/ind (estação 2) e 3,57 bits/ind (estação 13), como é 

apresentado na Tabela 56.  

O teste t realizado demonstrou não haver diferenças significativas (p>0,05) 

entre as médias das concentrações de densidade, riqueza e diversidade da 

comunidade bentônica encontradas antes e após a perfuração.   
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Tabela 56 -  Diversidade (bits/ind) encontrada em cada estação, antes e após a perfuração do poço 
BJ-B, Campo de Bijupirá, Bacia de Campos. 

Diversidade bits/ind 
Estação 

Antes Perfuração   Após Perfuração  
1 (200m)  2,54  3,01 
2 (200m)  3,25  2,39 
3 (200m)  3,50  3,00 
4 (300m)  2,50  2,93 
5 (500m)  3,10  2,89 
6 (1000m)  2,80  2,98 
7 (1500m)  2,20  3,14 
8 (2000m)  2,00  3,18 
9 (2000m)  3,20  2,77 
10 (1000m)  2,90  3,04 
11 (500m)  3,25  3,01 
12 (500m)  3,10  3,56 
13 (500m)  3,10  3,57 
14 (500m)  1,60  3,12 

 

Os Box plots apresentado nas figura 50 e 51, apresentam a média dos 

valores de riqueza e diversidade (respectivamente) das estações localizadas a 300, 

500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que 

foram obtidos os dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, 

respectivamente). 
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Figura 50 - Box plot dos valores médios de riqueza para as estações localizadas a  a 300, 500, 1000, 
1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos os dados (A= 
antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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Figura 51  - Box plot dos valores médios de Diversidade (bits/ind) para as estações localizadas a  a 
300, 500, 1000, 1500 e 2000m do poço. As letras A e B indicam a campanha em que foram obtidos 
os dados (A= antes da perfuração e B= pós-perfuração, respectivamente). 
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6. ANÁLISE INTEGRADA 

 

6.1. CORRELAÇÃO DE SPEARMAN – ANTES DA PERFURAÇÃO 
  

Na matriz de correlação de Spearman foram utilizadas as variáveis físicas e 

químicas do sedimento (granulometria, Eh, pH, COT, MOT, P, metais e os 

compostos orgânicos), assim como os dados biológicos de diversidade e riqueza. 

Foram destacados os valores ≥ 0,53, que representa o nível de confiança de 0,05. 

Os hidrocarbonetos apresentaram correlação significativa apenas entre eles 

próprios, com raras exceções, como bário, cobre e zinco. A correlação dos 

hidrocarbonetos com a granulometria, carbono orgânico, carbonato e matéria 

orgânica é muito baixa. Os compostos orgânicos apresentaram correlação negativa 

com os valores de Eh e positiva com os valores de pH (Tabela 57). 

Os metais, de modo geral, também apresentaram correlação bastante 

significativa entre eles mesmos. A matéria orgânica obteve relação significativa com 

vários metais, sendo positiva com todos eles.  

O metal bário apresentou correlação positiva com os compostos orgânicos, 

sendo os dois compostos encontrados nos fluidos de perfuração, podendo 

apresentar comportamento semelhante nas proximidades do poço de perfuração. 
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Entre os dados biológicos analisados obteve-se correlação positiva da riqueza 

de espécies com todos os metais, sendo significativa apenas para o zinco e o 

chumbo. 

 



 

 

Tabela 57 – Matriz de correlação de Spearman das variáveis estudadas par ao sedimento na campanha de antes perfuração do poço BJ-B, Campo de 
Bijupirá. 
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Areia fina  1,00 0,00 -0,38 0,16 -0,19 0,23 -0,07 -0,32 0,06 0,30 -0,01 0,13 0,31 0,35 0,38 0,01 0,29 0,38 0,46 0,10 -0,08 -0,07 -0,04 0,30 
Silte  0,00 1,00 -0,90 0,26 -0,17 0,34 -0,19 0,05 0,36 0,31 0,15 0,12 0,12 0,16 0,04 0,16 0,11 -0,10 0,05 0,08 0,01 0,07 -0,21 -0,13 
Argila  -0,38 -0,90 1,00 -0,32 0,24 -0,42 0,18 0,09 -0,30 -0,44 -0,16 -0,16 -0,27 -0,27 -0,24 -0,14 -0,27 -0,12 -0,27 -0,13 -0,04 0,02 0,11 -0,10 
pH  0,16 0,26 -0,32 1,00 -0,98 0,17 -0,26 0,02 -0,14 0,35 0,19 -0,27 0,45 0,03 -0,02 -0,16 0,39 0,42 0,51 0,28 0,66 -0,03 -0,09 -0,15 
Eh  -0,19 -0,17 0,24 -0,98 1,00 -0,10 0,22 -0,03 0,10 -0,42 -0,25 0,21 -0,51 -0,10 -0,03 0,10 -0,42 -0,50 -0,55 -0,32 -0,67 0,03 0,05 0,15 
CaCO3  0,23 0,34 -0,42 0,17 -0,10 1,00 -0,28 -0,01 -0,24 -0,20 -0,34 -0,31 -0,10 -0,14 -0,07 -0,36 -0,07 -0,22 -0,13 0,20 -0,27 0,36 -0,19 -0,24 
COT  -0,07 -0,19 0,18 -0,26 0,22 -0,28 1,00 -0,29 -0,04 0,11 -0,25 -0,09 0,01 0,07 -0,26 -0,06 -0,28 0,20 -0,12 -0,14 0,14 -0,56 0,14 -0,08 
MOT  -0,32 0,05 0,09 0,02 -0,03 -0,01 -0,29 1,00 0,40 0,22 0,62 0,51 0,51 0,49 0,46 0,60 0,62 0,07 -0,01 0,05 -0,06 0,47 0,24 0,29 
Al  0,06 0,36 -0,30 -0,14 0,10 -0,24 -0,04 0,40 1,00 0,39 0,73 0,87 0,45 0,77 0,60 0,91 0,37 0,07 -0,07 -0,37 -0,28 0,18 0,29 0,07 
Ba  0,30 0,31 -0,44 0,35 -0,42 -0,20 0,11 0,22 0,39 1,00 0,67 0,52 0,81 0,72 0,61 0,53 0,76 0,85 0,71 0,44 0,47 -0,19 0,45 0,45 
Pb  -0,01 0,15 -0,16 0,19 -0,25 -0,34 -0,25 0,62 0,73 0,67 1,00 0,82 0,75 0,75 0,78 0,89 0,79 0,49 0,35 0,00 0,14 0,15 0,58 0,45 
Cr  0,13 0,12 -0,16 -0,27 0,21 -0,31 -0,09 0,51 0,87 0,52 0,82 1,00 0,55 0,85 0,84 0,97 0,60 0,26 0,16 -0,15 -0,27 0,21 0,51 0,42 
Cu  0,31 0,12 -0,27 0,45 -0,51 -0,10 0,01 0,51 0,45 0,81 0,75 0,55 1,00 0,83 0,74 0,61 0,92 0,79 0,62 0,24 0,47 -0,11 0,43 0,46 
Fe  0,35 0,16 -0,27 0,03 -0,10 -0,14 0,07 0,49 0,77 0,72 0,75 0,85 0,83 1,00 0,83 0,85 0,75 0,57 0,40 0,05 0,04 0,03 0,45 0,34 
Ni  0,38 0,04 -0,24 -0,02 -0,03 -0,07 -0,26 0,46 0,60 0,61 0,78 0,84 0,74 0,83 1,00 0,78 0,83 0,51 0,48 0,13 -0,02 0,12 0,52 0,63 
V  0,01 0,16 -0,14 -0,16 0,10 -0,36 -0,06 0,60 0,91 0,53 0,89 0,97 0,61 0,85 0,78 1,00 0,62 0,27 0,12 -0,20 -0,17 0,20 0,52 0,35 
Zn  0,29 0,11 -0,27 0,39 -0,42 -0,07 -0,28 0,62 0,37 0,76 0,79 0,60 0,92 0,75 0,83 0,62 1,00 0,71 0,67 0,34 0,36 0,10 0,45 0,62 
n‐alcanos  0,38 -0,10 -0,12 0,42 -0,50 -0,22 0,20 0,07 0,07 0,85 0,49 0,26 0,79 0,57 0,51 0,27 0,71 1,00 0,79 0,45 0,67 -0,43 0,53 0,48 
MCNR  0,46 0,05 -0,27 0,51 -0,55 -0,13 -0,12 -0,01 -0,07 0,71 0,35 0,16 0,62 0,40 0,48 0,12 0,67 0,79 1,00 0,71 0,63 -0,27 0,14 0,40 
HTP  0,10 0,08 -0,13 0,28 -0,32 0,20 -0,14 0,05 -0,37 0,44 0,00 -0,15 0,24 0,05 0,13 -0,20 0,34 0,45 0,71 1,00 0,45 -0,03 -0,12 0,13 
HPA  -0,08 0,01 -0,04 0,66 -0,67 -0,27 0,14 -0,06 -0,28 0,47 0,14 -0,27 0,47 0,04 -0,02 -0,17 0,36 0,67 0,63 0,45 1,00 -0,59 0,08 0,10 
Diversidade  -0,07 0,07 0,02 -0,03 0,03 0,36 -0,56 0,47 0,18 -0,19 0,15 0,21 -0,11 0,03 0,12 0,20 0,10 -0,43 -0,27 -0,03 -0,59 1,00 -0,14 -0,18 
Riqueza  -0,04 -0,21 0,11 -0,09 0,05 -0,19 0,14 0,24 0,29 0,45 0,58 0,51 0,43 0,45 0,52 0,52 0,45 0,53 0,14 -0,12 0,08 -0,14 1,00 0,46 
Toxicidade  0,30 -0,13 -0,10 -0,15 0,15 -0,24 -0,08 0,29 0,07 0,45 0,45 0,42 0,46 0,34 0,63 0,35 0,62 0,48 0,40 0,13 0,10 -0,18 0,46 1,00 

 



 

 

6.2.  CORRELAÇÃO DE SPEARMAN – APÓS A PERFURAÇÃO 
 

Na matriz de correlação de Spearman foram utilizadas as variáveis físicas e 

químicas do sedimento (granulometria, Eh, pH, COT, MOT, metais e os compostos 

orgânicos), assim como os dados biológcos de diversidade e riqueza. Foram 

destacados os valores ≥ 0,53, que representa o nível de confiança de 0,05. 

Os metais, de modo geral, também apresentaram correlação bastante 

significativa entre eles mesmos. Com exceção do bário e do chumbo que não 

apresentaram nenhuma correlação significativa com nenhum outro metal. 

Os hidrocarbonetos apresentaram correlação significativa entre eles próprios, 

com exceção do HPA, que apresentou correlações negativas e muito baixas. A 

correlação dos hidrocarbonetos com a granulometria, carbono orgânico, carbonato, 

matéria orgânica e os metais é muito baixa (Tabela 58). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 58 - Matriz de correlação de Spearman das variáveis estudadas par ao sedimento na campanha após a perfuração do poço BJ-B, Campo de Bijupirá. 
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Areia fina  1,00 -0,18 0,14 -0,21 -0,18 0,47 -0,24 -0,21 -0,03 0,42 0,27 0,27 0,02 0,34 0,30 -0,05 0,44 0,28 0,41 0,38 0,08 0,04 0,01 0,37 
Silte  -0,18 1,00 -0,99 0,12 -0,06 -0,21 -0,42 -0,52 -0,07 0,28 0,10 0,32 -0,22 0,09 -0,12 -0,21 0,21 0,33 0,37 0,26 -0,45 0,16 -0,38 -0,29 
Argila  0,14 -0,99 1,00 -0,06 0,01 0,21 0,41 0,58 0,03 -0,33 -0,10 -0,38 0,21 -0,12 0,08 0,22 -0,25 -0,44 -0,46 -0,36 0,42 -0,10 0,35 0,25 
pH  -0,21 0,12 -0,06 1,00 0,24 0,10 -0,32 0,36 -0,48 -0,44 0,14 -0,64 -0,35 -0,59 -0,62 -0,21 -0,42 -0,27 -0,26 -0,28 0,56 0,34 0,00 -0,35 
Eh  -0,18 -0,06 0,01 0,24 1,00 0,07 0,37 -0,01 0,29 -0,07 -0,40 -0,30 -0,11 -0,09 -0,28 -0,04 -0,33 0,25 0,24 0,29 0,12 -0,06 0,29 -0,01 

CaCO3  0,47 -0,21 0,21 0,10 0,07 1,00 -0,06 -0,03 0,23 0,09 -0,18 0,09 0,21 0,22 0,00 0,14 0,00 0,18 0,26 0,27 0,20 -0,22 -0,19 -0,27 
COT  -0,24 -0,42 0,41 -0,32 0,37 -0,06 1,00 0,30 0,53 0,07 -0,27 0,14 0,31 0,26 0,28 0,29 -0,10 -0,26 -0,14 -0,13 -0,05 0,10 -0,03 -0,15 
MOT  -0,21 -0,52 0,58 0,36 -0,01 -0,03 0,30 1,00 -0,09 -0,56 0,17 -0,32 0,30 -0,27 0,07 0,23 -0,34 -0,43 -0,42 -0,42 0,62 0,45 -0,12 0,01 
Al  -0,03 -0,07 0,03 -0,48 0,29 0,23 0,53 -0,09 1,00 0,11 -0,12 0,55 0,76 0,80 0,67 0,75 0,32 0,24 0,19 0,20 -0,24 -0,09 -0,26 -0,16 
Ba  0,42 0,28 -0,33 -0,44 -0,07 0,09 0,07 -0,56 0,11 1,00 -0,29 0,49 -0,17 0,36 0,16 -0,27 0,23 0,49 0,68 0,65 -0,52 -0,12 -0,17 -0,02 
Pb  0,27 0,10 -0,10 0,14 -0,40 -0,18 -0,27 0,17 -0,12 -0,29 1,00 0,24 0,08 0,20 0,30 0,17 0,51 -0,14 -0,18 -0,25 0,38 0,26 -0,21 0,26 
Cr  0,27 0,32 -0,38 -0,64 -0,30 0,09 0,14 -0,32 0,55 0,49 0,24 1,00 0,51 0,81 0,74 0,39 0,77 0,50 0,51 0,45 -0,33 -0,11 -0,45 -0,07 
Cu  0,02 -0,22 0,21 -0,35 -0,11 0,21 0,31 0,30 0,76 -0,17 0,08 0,51 1,00 0,70 0,84 0,94 0,44 0,10 0,01 0,01 0,02 0,15 -0,21 -0,16 
Fe  0,34 0,09 -0,12 -0,59 -0,09 0,22 0,26 -0,27 0,80 0,36 0,20 0,81 0,70 1,00 0,83 0,69 0,74 0,35 0,35 0,34 -0,37 -0,09 -0,26 0,03 
Ni  0,30 -0,12 0,08 -0,62 -0,28 0,00 0,28 0,07 0,67 0,16 0,30 0,74 0,84 0,83 1,00 0,76 0,69 0,21 0,19 0,15 -0,12 0,19 -0,21 0,10 
V  -0,05 -0,21 0,22 -0,21 -0,04 0,14 0,29 0,23 0,75 -0,27 0,17 0,39 0,94 0,69 0,76 1,00 0,48 0,00 -0,14 -0,11 0,06 0,11 -0,07 -0,19 
Zn  0,44 0,21 -0,25 -0,42 -0,33 0,00 -0,10 -0,34 0,32 0,23 0,51 0,77 0,44 0,74 0,69 0,48 1,00 0,35 0,29 0,27 -0,15 -0,07 -0,01 0,10 

n‐alcanos  0,28 0,33 -0,44 -0,27 0,25 0,18 -0,26 -0,43 0,24 0,49 -0,14 0,50 0,10 0,35 0,21 0,00 0,35 1,00 0,93 0,95 -0,10 -0,36 0,04 0,15 
MCNR  0,41 0,37 -0,46 -0,26 0,24 0,26 -0,14 -0,42 0,19 0,68 -0,18 0,51 0,01 0,35 0,19 -0,14 0,29 0,93 1,00 0,98 -0,17 -0,17 -0,07 0,08 
HTP  0,38 0,26 -0,36 -0,28 0,29 0,27 -0,13 -0,42 0,20 0,65 -0,25 0,45 0,01 0,34 0,15 -0,11 0,27 0,95 0,98 1,00 -0,16 -0,33 0,07 0,15 
HPA  0,08 -0,45 0,42 0,56 0,12 0,20 -0,05 0,62 -0,24 -0,52 0,38 -0,33 0,02 -0,37 -0,12 0,06 -0,15 -0,10 -0,17 -0,16 1,00 0,18 0,12 -0,07 

Diversidade  0,04 0,16 -0,10 0,34 -0,06 -0,22 0,10 0,45 -0,09 -0,12 0,26 -0,11 0,15 -0,09 0,19 0,11 -0,07 -0,36 -0,17 -0,33 0,18 1,00 -0,33 -0,21 
Riqueza  0,01 -0,38 0,35 0,00 0,29 -0,19 -0,03 -0,12 -0,26 -0,17 -0,21 -0,45 -0,21 -0,26 -0,21 -0,07 -0,01 0,04 -0,07 0,07 0,12 -0,33 1,00 0,34 

Toxicidade  0,37 -0,29 0,25 -0,35 -0,01 -0,27 -0,15 0,01 -0,16 -0,02 0,26 -0,07 -0,16 0,03 0,10 -0,19 0,10 0,15 0,08 0,15 -0,07 -0,21 0,34 1,00 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

7. TRÍADE DA QUALIDADE DO SEDIMENTO 
 

Foram apresentados resultados de três linhas de evidência: concentração de 

compostos químicos no sedimento; diversidade e riqueza da comunidade bentônica 

e toxicidade. Os valores obtidos após a perfuração foram comparados com os 

valores anteriores à perfuração e com os valores guias da qualidade de sedimento 

(VGQS). A interpretação desses resultados gerou a matriz de decisão a respeito do 

peso da evidência encontrada sobre a qualidade do sedimento nas 14 estações 

amostrais (Tabela 59).  

Tabela 59 – Matriz de decisão a partir de três linhas de evidência: Concentração dos compostos 
químicos, toxicidade aguda e alteração da comunidade bentônica. 

Estação 
Concentrações dos 

compostos químicos (HPA, 
Pb, Ni, Cu, Cr,Zn) 

Toxicidade  
Alteração na comunidade 

bentônica (riqueza e 
diversidade) 

Ação/Decisão 

1 (200m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

2 (200m) 

   Devem ser 
determinadas as razões 
para alterações na 
comunidade bentônica. 

3 (200m) 

   Devem ser 
determinadas as razões 
para alterações na 
comunidade bentônica. 
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Estação 
Concentrações dos 

compostos químicos (HPA, 
Pb, Ni, Cu, Cr,Zn) 

Toxicidade  
Alteração na comunidade 

bentônica (riqueza e 
diversidade) 

Ação/Decisão 

4 (300m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

5 (500m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

6 (1000m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

7 (1500m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

8 (2000m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

9 (2000m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

10 (1000m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

11 (500m) 

   Devem ser 
determinadas as razões 
para alterações na 
comunidade bentônica. 

12 (500m) 

   
Devem ser 
determinadas as razões 
para a toxicidade. 

13 (500m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

14 (500m) 

   
Nenhuma ação é 
necessária 

 

Observa-se que apesar das concentrações de níquel e cobre estarem acima 

do valor guia para a qualidade de sedimento TEL (threshold level), que apresenta a 

concentração a partir da qual podem começar a ser observados efeitos na biota; isto 
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ocorreu apenas em uma estação algum efeito na biota (estação 12). Algumas 

estações como a 2, 3 e 11 apresentaram alterações na comunidade bentônica, com 

relação a diversidade, mas não foram observadas alterações na riqueza e nem na 

sobrevivência dos organismos. Estas alterações devem ser consideradas pois 

podem estar ligadas a alguma alteração de habitat, predação e/ou competição. 
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8. DISCUSSÃO 

 
8.1.  QUALIDADE DO SEDIMENTO 

 
As atividades de exploração e produção na Bacia de Campos (que é uma das 

principais áreas de exploração petrolífera nacional) precisam ter planejamento 

apropriado pois o projeto e o controle das operações em cada fase da exploração e 

produção irão evitar, minimizar ou mitigar os possíveis impactos. Conhecer as 

características do sedimento superficial nos dá base para futuras comparações e 

para o conhecimento da influencia da atividade de perfuração (com seus principais 

resíduos: cascalho e fluido) no ambiente marinho. 

O cascalho com fluido de perfuração aderido se deposita no fundo do oceano 

provocando impactos mecânicos e/ou químicos sobre as comunidades locais, que 

poderão ser estimados através do monitoramento ambiental. É importante ressaltar 

que estes descartes atuam temporariamente na área em que se manifestam, mas 

são irreversíveis: uma vez descartado, o cascalho permanecerá no mar. 

O sedimento superficial do entorno do poço BJ-B caracterizou-se por 

apresentar predominância de sedimentos finos, principalmente silte, em todas as 

estações amostradas (com pouca contribuição de frações arenosas), predominando 

os sedimentos litoclásticos (conteúdo de carbonato de cálcio <30). A distribuição 

espacial das frações sedimentares e do carbonato exemplifica a homogeneidade 

sedimentar encontrada em todas as estações durante as campanhas realizadas. 
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Como identificado por Viana (1998), para a o talude médio, em alguns lugares 

da Bacia de Campos, há uma elevada taxa de sedimentação e abundância de 

matéria orgânica de origem continental, justificando os altos valores de carbono 

orgânico total na área de estudo em relação à literatura sobre sedimentos de água 

profunda. 

Dos onze metais analisados, dois (mercúrio e cádmio) não foram detectados 

no sedimento de nenhuma das estações, nas duas campanhas realizadas no poço 

BJ-B. Os teores da maior parte dos metais encontrados no sedimento durante este 

monitoramento, podem ser considerados normais para a região estudada. Apenas 

os teores de níquel mostrou teores mais elevados que o TEL estabelecido pela 

NOAA em todas as estações e o cobre somente após a perfuração.  

Comparando os teores de bário obtidos neste monitoramento com outros 

estudos realizados na costa brasileira e internacional, podemos observar que os 

teores encontrados são típicos de áreas onde atividades de E;P estão inseridas, 

indicando assim um possível aporte de origem antrópica. Levando-se em 

consideração a distribuição espacial dos teores de metais no sedimento, percebe-se 

que as variações encontradas, para a maioria das estações, não foi expressiva, 

contudo alguns metais distribuiram-se de maneira mais significativa nas estações 

situadas a 500m do poço BJ-B. 

Todas as análises realizadas com os hidrocarbonetos mostraram que 

efetivamente a área onde foi realizada a perfuração do poço BJ-B, já se encontrava 

alterada, principalmente em um raio de 500m do poço, antes mesmo de iniciada a 

perfuração do poço BJ-B. A influência específica de hidrocarbonetos da perfuração 

do poço BJ-B, quando comparadas as campanhas de antes e após a perfuração, só 

foi evidenciada mais claramente em apenas duas estações (8 e 14). Mesmo assim, 

ressalta-se que as análises dessas estações indicaram a presença de n-alcanos, 

MCNR e hidrocarbonetos totais após a perfuração com teores bem menores, do que 

os encontrados antes da perfuração. Fato este que evidencia que se houve algum 

acréscimo ao sedimento de hidrocarbonetos do fluido utilizado nestas estações 

pelas atividades da perfuração realizadas no poço BJ-B, sua influência demonstrou 

ser pequena e compatível com os teores de hidrocarbonetos já encontrados na área. 

Dos noves poços pesquisados nos arquivos localizados no prédio do 

CGPG/IBAMA, observou-se que diversos parâmetros analisados no poço BJ-B não 
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foram analisados em outros projetos de monitoramento ambiental, sendo alguns 

realizadas análises de apenas dois metais, cromo e bário e compostos orgânicos. 
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8.2. TRÍADE DA QUALIDADE DO SEDIMENTO 

 

Como MORALES-CASELLES et al. (2008) concluem em seu trabalho feito 

numa região na Espanha de ocorrência de um derramamento de óleo, a tríade da 

qualidade de sedimento, representada pelas suas linhas de evidência e conseqüente 

peso da evidência para cada estação amostral, é uma excelente ferramenta para o 

monitoramento e gerenciamento ambiental. Ela reúne de forma objetiva variáveis 

possíveis de contaminação e os fatores ecológicos atingidos. Sua aplicação é 

provada e recomendada por diversos autores (SORENSEN et al. 2006; IANNUZZI et 

al.. 2007; CHAPMAN ; HOLLERT, 2006; CHAPMAN ; MCDONALD, 2005; HOLLERT 

et al. 2002; CHAPMAN, 2006; MCPHERSON et al. 2008; ABESSA et al. 2006; 

MCDONALD et al. 2007; CHAPMAN ; ANDERSON, 2005; LEE et al. 2006) . 

A matriz de CHAPMAN E ANDERSON (2005) gerada para este estudo 

apresentou uma visão geral para cada ponto amostral. As correlações entre os 

diversos fatores ou maiores investigações a respeito deles podem ser observadas 

pelas análises integradas. Os dois tipos de análises juntos, conjuntamente, irão 

caracterizar a qualidade do sedimento e nos fornecer indicações para possíveis 

ações de forma a minimizar os impactos da atividade. 

Os metais cobre e níquel obtiveram valores acima do menor valor guia mais 

restritivo da qualidade de sedimento em todas as estações. Em algumas estações 

os valores de toxicidade e índices ecológicos apresentaram valores 20% acima dos 

valores anteriores a perfuração. Mas, observando-se a correlação de Spearman 

percebe-se que não há relação entre estes metais, os índices ecológicos e a 

toxicidade, após a perfuração. 

Na Tabela 59 percebe-se que o sedimento superficial no entorno do poço BJ-

B apresentou algumas alterações nas concentrações de compostos e no 

comportamento da biota, mas estes não foram relevantes o suficiente para que 

medidas mitigadoras fossem recomendadas. São indicadas medidas de 

determinação para essas alterações que englobam análises físicas e ecológicas do 

sedimento, pois poderia estar ocorrendo flutuações naturais de fatores abióticos, ou 
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do ciclo biológico de algumas espécies, e que poderiam erroneamente ser atribuídas 

à poluição. 

CHAPMAN E HOLLERT 2006 indicam ainda que a qualidade do sedimento 

pode ser ainda representada por um maior número de linhas de evidência (se 

tornando  um tetraedro, um pentágono ou até mesmo um hexágono). Ele indica o 

estudo de fatores ou linhas de evidência como biomagnificação, estrutura da 

comunidade bacteriana, histopatologia de peixes demersais, morfologia do habitat 

da comunidade bentônica, testes de toxicidade in situ, biomarcadores, análise da 

água, dinâmica do sedimento e etc.  
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9. CONCLUSÃO 

 

No sedimento, antes e após a perfuração, foi possível observar que a 

concentração da maioria dos parâmetros analisados ocorreu em níveis esperados 

para a região e de acordo com os limites máximos estabelecidos pela legislação de 

outros países (Canadian Quality Guideline e NOAA). Em relação aos 

hidrocarbonetos, percebe-se nitidamente uma diminuição acentuada desses 

compostos nas últimas duas campanhas realizadas. Isto corrobora a tese de que 

como esses compostos são facilmente degradados pelas bactérias, após um 

período de tempo. 

Em um aspecto temporal, os resultados obtidos através dos descritores 

biológicos utilizados como densidade, riqueza e diversidade demonstraram que as 

campanhas não puderam ser separadas de forma significativa. Tal fato sugere que 

as estruturas das comunidades encontradas tanto antes quanto após a perfuração 

foram similares. Assim, a perfuração parece não ter afetado de forma expressiva as 

comunidades que ali habitam. O mesmo ocorreu para os dados de toxicidade, sendo 

encontrada mortalidade acima de 50% apenas para uma estação após a perfuração 

(12), mas não apresentando alterações na comunidade biológica (riqueza e 

diversidade). 

Tendo em vista o exposto, a avaliação da qualidade do sedimento assume 

importância capital na determinação dos impactos reais do descarte de cascalho e o 
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fluido de perfuração no mar. O IBAMA exige, como condicionante à concessão das 

licenças para poços marítimos de exploração, a realização de monitoramento 

ambiental como parte das medidas mitigadoras e compensatórias tomadas pelo 

empreendedor. O monitoramento da qualidade do sedimento antes, durante e 

depois da ocorrência da perfuração dos poços é um retrato ambiental para a biota 

local e pode ser bem representado pela Tríade da Qualidade do Sedimento.  

Como no Brasil não há base legal específica para regulamentar o descarte de 

cascalho e fluido de perfuração, o IBAMA é obrigado a proceder ao licenciamento 

ambiental com base nas chamadas “boas práticas”.  É importante que o órgão 

ambiental observe condições que vão alterar a qualidade do sedimento no entorno 

de um poço como: distância da costa, profundidade da lâmina d’água e percentual 

máximo de fluido de perfuração aderido ao cascalho.  

Observou-se também com a avaliação de nove estudos de monitoramentos 

nas proximidades de poços de perfuração, a divergência de formas de avaliação e 

número de parâmetros analisados. Seria indicada a elaboração de um protocolo 

único para métodos de monitoramento, que englobassem os diversos parâmetros 

contidos na tríade da qualidade de sedimento, assim como a sua matriz de decisão, 

de forma a gerar melhorias para o processo de licenciamento. 

A tríade da qualidade do sedimento poderia se apresentar como uma 

ferramenta para estudos de monitoramento, podendo ser utilizada pelo órgão 

ambiental, apresentando através das suas linhas de evidencia um retrato de cada 

estação amostral e como ela se comportou com a atividade de perfuração. 
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