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RESUMO 

A produção de óleo e gás é normalmente acompanhada da produção de 
água, que é denominada água produzida. Foram estudadas as plataformas que 
descartam água produzida no Oceano Atlântico através das operações de produção 
de óleo e gás nas bacias petrolíferas de Santos (região Sul), Campos (Sudeste) e 
Ceará (Nordeste) desde 1996 a 2006 operadas pela Petrobras. O estudo abrange 
características químicas, toxicológicas, volumes de descarte, e o comportamento da 
água produzida após o descarte no mar, abrangendo as plumas de dispersão e 
dados de monitoramento do ambiente marinho. Para uma amostragem de cerca de 
50 amostras, as medianas de concentração foram: amônia (70 mg L-1), bário (1,3 mg 
L-1), ferro (7,4 mg L-1), BTEX (4,6 mg L-1),  HPA (0,53 mg L-1), THP (28 mg L-1);
fenóis (1,3 mg L-1) e radioisótopos (0,15 Bq L-1 para 226Ra e 0,09 Bq L-1 para 228Ra).
As concentrações dos parâmetros orgânicos e inorgânicos observadas para as 
plataformas brasileiras foram similares aos dados de referências mundiais para água 
produzida no Mar do Norte e outras regiões do mundo. Quando considerados os 
dois grupos distintos, plataformas da região sudeste e nordeste (PCR-1) foram 
verificadas diferenças significativas nas concentrações dos parâmetros: BTEX 
(p<0,0001), Fenóis (p=0,0212), Boro (p<0,0001), Ferro (p<0,0001), Toxicidade com 
organismo Lytechnus Variegatus (p<0,0001). Nos demais parâmetros não foram 
observadas diferenças significativas. Nos casos de maior produção de gás as 
concentrações de monoaromáticos (BTEX de 15, 8 a 21,6 mg L-1) e fenóis (2 a 83 
mg L-1) foram mais elevadas do que nas plataformas de óleo (concentrações 
medianas de BTEX de 4,6 mg L-1 para n=53, e de fenóis de 1,3 mg L-1, para n=46). 

Foi realizado um estudo sobre a influência das plumas de dispersão da água 
produzida no entorno de seis plataformas de produção de óleo e gás (P-26, PPG-1, 
PCR-1, P-32, SS-06, e um cenário crítico hipotético) usando as características 
químicas de cada um dos efluentes. Através deste estudo, utilizando os modelos 
CORMIX e CHEMMAP para simulação de plumas de dispersão da água produzida 
descartada em mar foi possível obter uma dimensão das diluições ocorridas no 
oceano a partir destes descartes. As modelagens das plumas de dispersão da água 
produzida para o campo próximo mostraram diluições de cerca de: 700 a 900 vezes 
logo nos primeiros 30 a 40 metros do ponto de descarte para a plataforma PCR-1; 
100 vezes para a plataforma P-32, em distância de 30 metros; 150 vezes para a 
plataforma P-26, em distância de 40 metros; 100 vezes para a plataforma PPG-1, 
em distância de 130 metros; 280 a 350 vezes para a plataforma SS-06, em distância 
de 130 metros, 100 vezes para o cenário critico hipotético, em distância de 130 
metros. As diluições continuam no campo afastado, e com os resultados das 
simulações foi possível verificar que todos os parâmetros atingem concentrações 
abaixo dos valores limites admitidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas 
salinas de classe 1, antes de 500m de distância do ponto de descarte. Estes 
resultados estão coerentes com as medidas de campo. 

Os estudos realizados na água produzida brasileira apresentaram, de maneira 
geral, toxicidade para os organismos marinhos, no entanto verifica-se que diluições de 
100 vezes são suficientes para não causar o efeito tóxico. Dados de monitoramento da 
água do mar em torno das plataformas de Pargo, Pampo e PCR-1 não evidenciaram 
toxicidade na água do mar no entorno daquelas plataformas. 

Os resultados de monitoramento ambiental de água do mar e sedimentos 
comprovam que não foram detectadas alterações da qualidade ambiental na área 
sob influência direta das atividades de produção de petróleo nas Bacias de Campos 
e do Ceará, corroborando todos os resultados de modelagem da pluma de dispersão 
do descarte da água produzida.
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ABSTRACT 

The production of oil and gas is usually accompanied by the production of 
water, also known as produced water. Studies were conducted in platforms that 
discharge produced water in the Atlantic Ocean due to oil and gas production by 
Petrobras from 1996 to 2006 in the following basins: Santos (Brazilian south region), 
Campos (Brazilian southeast region) and Ceara (Brazilian northeast region). This 
study encompasses chemical composition, toxicological effects, discharge volumes, 
and produced water behavior after releasing in the ocean, including dispersion 
plumes modeling and monitoring data of the marine environment. The concentration 
medians for a sampling of 50 samples were: ammonia (70 mg L-1), boron (1.3 mg L-

1), iron (7.4 mg L-1), BTEX (4.6 mg L-1), PAH (0.53 mg L-1), TPH (28 mg L-1); phenols 
(1.3 mg L-1) and radioisotopes (0.15 Bq L-1 for 226Ra and 0.09 Bq L-1 for 228Ra). The 
concentrations of the organic and inorganic parameters observed for the Brazilian 
platforms were similar to the international reference data for the produced water in 
the North Sea and in other regions of the world. It was found significant differences in 
concentrations of the following parameters: BTEX (p<0.0001), phenols (p=0.0212), 
boron (p<0.0001), iron (p<0.0001) and toxicological response in sea urchin 
Lytechinus variegatus (p<0.0001) when considering two distinguished groups, 
platforms from southeast and northeast Region (PCR-1). Significant differences were 
not observed among the other parameters. In platforms with large gas production, 
the monoaromatic concentrations (BTEX from 15.8 to 21.6 mg L-1) and phenols (from 
2 to 83 mg L-1) were higher than in oil plataforms (median concentrations  of BTEX 
were 4.6 mg L-1 for n=53,  and  of phenols were 1.3 mg L-1 for n=46).

It was also conducted a study about the influence of dispersion plumes of 
produced water in the vicinity of six platforms of oil and gas production (P-26, PPG-1, 
PCR-1, P-32, SS-06), and in a hypothetical critical scenario using the chemical 
characteristics of each effluent. Through this study, using CORMIX and CHEMMAP 
models for dispersion plumes simulation of the produced water discharges, it was 
possible to obtain the dilution dimension in the ocean after those discharges. The 
dispersion plumes of the produced water modelling in field vicinity showed dilutions 
of 700 to 900 times for the first 30-40 meters from the platform PCR-1 discharge 
point; 100 times for the platform P-32, with 30 meters of distance; 150 times for the 
platform P-26, with 40 meters of distance; 100 times for the platform PPG-1, with 130 
meters of distance; 280 to 350 times for the platform SS-06, with 130 meters of 
distance, 100 times for the hypothetical critical scenario, with the 130 meters of 
distance. The dilutions continue in the far field, and with the results of the 
simulations, it was possible to verify that all the parameters presented concentrations 
bellow the maximum values established by Brazilian legislation for seawater 
(CONAMA 357/05  - Class 1), before the 500 meters distance of the discharge point. 
These results were in agreement with the field measurements.

Although, in general results for the Brazilian produced water presented 
toxicological effects for marine organisms, it was verified that dilutions of 100 times 
were sufficient for not causing toxicological responses. Field monitoring data of the 
seawater around the Pargo, Pampo and PCR-1 platforms did not demonstrate 
toxicity in the seawater close to these platforms.  

The results of environmental monitoring in seawater and sediments proved 
that alterations were not detected for environmental quality in areas under direct 
influence of the oil production activities in the Campos and Ceara Basin, as 
according to results obtained in the dispersion plume modelling for the produced 
water discharge.
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1. Introdução e Objetivos 

1.1. Introdução

As fontes antrópicas de hidrocarbonetos estão associadas ao uso e consumo 

de petróleo e seus derivados pelo homem e à combustão incompleta de matéria 

orgânica. O aporte de produtos petrogênicos pode ocorrer através do escoamento 

urbano, de efluentes industriais e domésticos, da navegação, do transporte e da 

produção em áreas offshore, além de acidentes diversos (FINGAS, 2001; GESAMP, 

1993; BOULOUBASSI et al., 2001; READMAN et al., 2002; NRC, 2003). Portanto as 

fontes de petróleo para os oceanos são divididas em quatro categorias (exsudação 

natural, extração, transporte e consumo), sendo responsáveis, em escala global, pelo 

lançamento de 1,3x106 toneladas de petróleo bruto. Desse total, as atividades de 

extração offshore de petróleo contribuem com pequena parcela 38x103 toneladas (2,9% 

do total), das quais mais de 90% é devido ao descarte da água produzida, o restante 

dividem-se entre vazamentos acidentais, outras atividades nas plataformas e emissões 

atmosféricas (NRC, 2003). Os componentes solúveis do óleo, tais como aromáticos, 

ácidos orgânicos, parafinas, entre outros, são degradados pelas bactérias presentes na 

água do mar (STEPHENSON, 1992). Outros fenômenos que atuam no ambiente 

marinho para atenuação dos hidrocarbonetos no mar são: diluição, volatilização, 

reações físico-químicas, sedimentação e biodegradação (OGP, 2005). 

Nas atividades de exploração e produção de óleo e gás são gerados resíduos 

e efluentes, dentre os quais se destaca a água produzida que vem junto com o 

petróleo e o gás, e, que consiste de água de formação, água naturalmente presente 

na formação geológica do reservatório de petróleo, e água de injeção, aquela 

injetada no reservatório para aumento da produção. Geralmente os campos de 

petróleo no início da produção geram pequena quantidade de água que aumenta 

com o decorrer do tempo atingindo valores de 90%, quando o campo se encontra no 

seu estágio final de produção econômica (RAY & ENGELHARDT, 1992). 

A composição da água produzida é complexa e variada. Seus componentes são 

oriundos do reservatório, água do mar injetada e substâncias químicas usadas na 
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produção: inibidores de corrosão, desemulsificantes, biocidas, seqüestrante de H2S,

entre outros. Os componentes inorgânicos da água produzida são semelhantes aos 

encontrados na água do mar, entretanto a salinidade pode variar chegando até 

quatro vezes àquela da água do mar. Plataformas de gás tendem a produzir menor 

volume de água produzida, porém com relativamente altas concentrações de 

contaminantes orgânicos. Plataformas de óleo, ao contrário, geralmente produzem 

altos volumes de água produzida. Estes volumes de água produzida aumentam com 

o tempo, e podem, para campos maduros, chegar a mais de 10 vezes o volume de 

óleo produzido (OGP, 2005). 

O conhecimento detalhado da composição química da água produzida é 

fundamental para entender os efeitos do lançamento desse efluente no ambiente 

marinho. Isto porque, além da grande variabilidade na toxicidade, os diferentes 

compostos orgânicos encontrados na água produzida terão uma distribuição 

fortemente afetada por processos como evaporação, sedimentação, adsorção, 

oxidação química, foto-oxidação, biodegradação e biodisponibilização. Esses 

fatores, associados à alta diluição após seu lançamento no mar, contribuem para a 

acentuada queda nas concentrações dos compostos orgânicos e inorgânicos da 

água produzida após lançamento nos oceanos. Por exemplo, os compostos voláteis, 

como o BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno), têm alta solubilidade, mas 

pequeno tempo de residência na água devido à sua transferência para a atmosfera. 

Ácidos carboxílicos e hidrocarbonetos aromáticos de baixo peso molecular estão 

presentes na água de produção na forma dissolvida, e rapidamente diluem-se após 

lançamento no mar. Já os hidrocarbonetos de mais alto peso molecular encontram-

se de forma dispersa em pequenas gotículas de óleo, que não são removidas pelos 

sistemas convencionais de tratamento da água de produção nas plataformas, e o 

material disperso pode depositar no fundo após associação ao material particulado 

(PATIN, 1999). 

No sentido de determinar o comportamento da água produzida no oceano, 

dois conceitos devem ser considerados. O primeiro conceito é o destino dos 

componentes no ambiente após a descarga dos mesmos. Isto inclui diluição, 

volatilização, reações químicas, adsorção, biodegradação e potencial para 

biodisponibilização.  O segundo é o possível efeito biológico de cada componente 
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nas concentrações e tempos de exposição realmente encontrados no ambiente. 

Estes efeitos biológicos incluem toxicidade aguda e crônica, bioacumulação e 

depleção de oxigênio devido o aporte de matéria orgânica. O comportamento e 

destino dos componentes são considerados em termos das propriedades físico-

químicas da água produzida e da determinação de efeitos (E&P Forum, 1994). 

A presente tese revê e sumariza vários estudos relativos à composição de 

água produzida descartada em mar na costa brasileira, ressaltando-se o caráter 

inédito destes dados em publicação científica. Foram avaliados os parâmetros 

relevantes à indústria do petróleo. Também são apresentados estudos de dispersão 

da pluma da água produzida no entorno de seus pontos de descarte. Um ponto 

importante a ser esclarecido é que, apesar do teor de óleos e graxas (TOG) ser um 

parâmetro importante para o controle do processo, ele não é adequado para 

determinação da pluma, pois as metodologias utilizadas para medir este parâmetro 

só se aplicam a efluentes e não atingem as concentrações encontradas na água do 

mar. O enfoque do presente estudo está voltado para análises mais detalhadas do 

efluente caracterizando, portanto, as diversas classes de compostos orgânicos, tais 

como, BTEX, HPA, THP, fenóis, que compõem o conjunto de compostos originados 

do óleo, e correlacionar estes dados com a dispersão no mar no entorno dos pontos 

de descarte. 

Os principais questionamentos deste estudo são: 

1) Quais as diferenças existentes na composição da água produzida em função 

dos campos de petróleo das regiões sul, sudeste e nordeste do Brasil? 

2) Qual é a variabilidade ao longo do tempo nos teores de contaminantes 

presentes na água produzida? 

3) Qual a variabilidade intrínseca da composição da água produzida de uma 

mesma plataforma quando comparadas ao longo do tempo?

4) Qual a variação na composição da água produzida em função da principal 

produção do poço, se de produção de gás, óleo ou condensado? 

5) Como podem ser comparados os dados de água produzida ora gerados com 

as demais regiões produtoras de óleo e gás no mundo? 

6) Qual o grau de diluição e dispersão em torno dos descartes das plataformas? 
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7)  Como verificar através de análises da água do mar no entorno de 

plataformas se o descarte de água produzida provoca alterações significativas 

na composição da água do mar? 

8)  Quais os limites espaciais das diferenças de composição em relação ao 

ponto de descarte? 

9) Qual a correlação entre a concentração de contaminantes e a toxicidade? 

10)  E como pergunta central deste estudo: Com os dados ora gerados o que é 

possível dizer sobre as alterações nas condições ambientais no entorno das 

plataformas na costa brasileira em função do descarte de água produzida? 

1.2. Objetivos 
   

O objetivo geral desta tese é registrar o conhecimento adquirido através de 

análises aprofundadas das características físico-químicas das águas produzidas 

descartadas em região marítima decorrentes das plataformas de produção de óleo e 

gás na costa brasileira ao longo dos últimos 10 anos estabelecendo relação de 

causalidade entre estes descartes e o meio ambiente marinho no entorno das 

plataformas.

Os objetivos específicos do presente trabalho são: 

(a) Apresentar um estudo detalhado da composição da água produzida descartada 

através de plataformas de óleo e gás na costa brasileira; 

(b) Comparar os resultados da água produzida brasileira com outras regiões de 

produção de óleo e gás do mundo; 

(c) Investigar o grau de dispersão no mar dos compostos presentes na água 

produzida através de programas computacionais adequados aos descartes em 

questão;

(d) Verificar os possíveis impactos decorrentes do descarte de água produzida em 

ecossistema marinho através de amostragem e análise química e toxicológica de 

água do mar coletada no entorno das plataformas. 
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2. Aspectos teóricos e revisão da literatura 

Segundo dados oficiais de energia do governo americano (Energy Information 

Administration. Official Energy Statistics from the U.S. Government. Report 

DOE/EIA-0484- 2006) a demanda de petróleo crescerá em 47% de 2003 para 2030. 

A demanda de 80 milhões de barris/dia (em 2003) vai aumentar para 98 milhões de 

barris/dia em 2015, e para 118 milhões de barris/dia em 2030, perfazendo um 

aumento de 47% de aumento do consumo. A prospecção e produção desta imensa 

quantidade de óleo demandam engenhosidade e trabalho árduo de geólogos, 

geofísicos, geoquímicos, e engenheiros de perfuração e produção 

(http://www.eia.doe.gov/oiaf/ieo/oil.html).  A Tabela 2.1 apresenta o cenário das 

reservas provadas no mundo. Estes dados foram compilados ao final de 2005. Só o 

Oriente Médio e a África detêm cerca de 70% das reservas de óleo comprovadas do 

mundo.

Tabela 2.1. Reservas de petróleo provadas no mundo. 
País Bilhões Barris % Total País Bilhões 

Barris
% Total 

   Argentina 2,3 0,2 
USA 29,3 2,4 Brasil 11,8 1,0 
Canadá 16,5 1,4 Colômbia 1,5 0,1 
México 13,7 1,1 Equador 5,1 0,4 
Total América do Norte 59,5 5,0 Peru 1,1 0,1 
   Trinidad & Tobago 0,8 0,1 
   Venezuela 79,7 6,6 
   Outros paises 1,3 0,1 
Azerbaijan 7,0 0,6 Total América do Sul e Central 103,5 8,6 
Dinamarca 1,3 0,1    
Itália 0,7 0,1 Austrália 4,0 0,3 
Kazakstan 39,6 3,3 Brunei 1,1 0,1 
Noruega 9,7 0,8 China 16,0 1,3 
România 0,5 * Índia 5,9 0,5 
Federação Russa 74,4 6,2 Indonésia 4,3 0,4 
Turkmenistan 0,5 * Malásia 4,2 0,3 
Reino Unido 4,0 0,3 Tailândia 0,5 * 
Uzbekistan 0,6 * Vietnam 3,1 0,3 
Outros Europa & Eurásia  2,2 0,2 Outros da Ásia Pacifico 1,0 0,1 
Total Europa & Ásia 140,5 11,7 Total da Ásia Pacifico  40,2 3,4 
   Algeria 12,2 1,0 
   Angola 9,0 0,8 
Irã 137,5 11,5 Chad 0,9 0,1 
Iraque 115,0 9,6 Rep. Do Congo 1,8 0,1 
Kuwait 101,5 8,5 Egito 3,7 0,3 
Oman 5,6 0,5 Guime Equatorial 1,8 0,1 
Qatar 15,2 1,3 Gabon 2,2 0,2 
Arábia Saudita 264,2 22,0 Líbia 39,1 3,3 
Síria 3,0 0,2 Nigéria 35,9 3,0 
Emirados Árabes 97,8 8,1 Sudan 6,4 0,5 
Yêmen 2,9 0,2 Tunísia 0,7 0,1 
Outros do oriente médio 0,1 * Outros da África 0,6 * 
Total do Oriente Medio 742,7 61,9 Total África 114,3 9,5 

TOTAL NO MUNDO    1200,7 100,0% 

Fonte:  BP Statistical Review of World Energy, 2006 (www.bp.com/statisticalreview)    * <0,05%  
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O Brasil tem participação pequena neste cenário de reservas provadas no 

mundo (cerca de 1%), no entanto a auto-suficiência na produção do petróleo foi 

atingida pela Petrobras em 2006, quando a companhia completou 50 anos. Dos 11 

bilhões de barris constantes das reservas brasileiras, 10,3 bilhões estão situados em 

mar (89%) e 0,9 bilhões em terra. Grande parte das reservas brasileiras se situa em 

mar na região sudeste, na costa dos Estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo. 

Merece destaque o fato de ter ocorrido nesta região a primeira descoberta 

significativa, no mundo, de petróleo em águas profundas. Trata-se do Campo de 

Marlim, descoberto em 1985, em lâminas d’água entre 600 e 1000m. Toda esta 

produção na região sudeste justifica o número de plataformas em operação, e 

portanto, um maior descarte de água produzida naquela área. 

Vale ressaltar que as reservas provadas de óleo são aqueles volumes de óleo 

onde há informação geológica e de engenharia com razoável certeza da produção, 

sob condições de viabilidade econômica, num determinado momento. Estes cálculos 

são baseados em metodologias disponíveis no período, portanto as estimativas 

podem mudar em função de novas descobertas e novos métodos.

2.1. Informações sobre a produção de petróleo

Apesar da existência do petróleo ter sido conhecida desde os tempos antigos, 

foi somente no século XX que foi obtida a tecnologia para obtenção dos grandes 

volumes deste combustível fóssil necessários para suprir as demandas de energia 

devido à expansão da economia mundial (HUNT, 1995).

A geoquímica do petróleo é a aplicação dos princípios químicos para o estudo 

da origem, migração, acumulação, e alteração do petróleo (óleo e gás) e o uso deste 

conhecimento na exploração e produção de petróleo é imprescindível. Não há claras 

evidências de quando os princípios geológicos e geoquímicos foram primeiramente 

aplicados para a pesquisa de óleo. Desde o começo da história a descoberta de 

exsudações naturais de óleo e gás tem sido registrada, e a presença de poços 

perfurados rusticamente era comum nas áreas de tais exsudações.
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A presença do petróleo foi observada com freqüência durante a produção de 

sal: cerca de 600 anos a.C. e existe citação de que Confúcio mencionou a presença 

de poços de óleo a centenas de metros de profundidade (OWEN, 1975 in  HUNT, 

1995). Também em algumas regiões de extração de sal, o gás, proveniente das 

exsudações, era queimado para evaporar a salmoura e produzir o sal. É interessante 

mencionar que desde o ano de 1132 já existiam ferramentas de perfuração chinesas 

que alcançavam profundidades de 1000 metros. No final do século XVIII, o campo 

de óleo de Yenangyaung em Burma tinha mais de 500 poços e produzia 40.000 ton 

de óleo anualmente.  Em solo de Baku fluía óleo e gás o que proporcionou  o 

desenvolvimento da indústria do petróleo no Azerbaijão, e em 1870, a produção 

anual em Baku atingiu 28.000 ton. Nos EUA em 1859, o coronel Edwin L. Drake 

inicia a indústria de óleo na América, com sua reconhecida carreira perfurando 

próximo a Titusville na Pensilvânia. Em 1871 cerca de 90% da produção mundial era 

de origem da Pensilvânia (HUNT, 1995).

No Brasil, a exploração do petróleo foi iniciada na localidade de Lobato, no 

Estado da Bahia em 1939, quase um século após as perfurações terem sido 

iniciadas nos EUA. A Figura 2.1 apresenta a manchete do jornal Estado da Bahia em 

21 de janeiro de 1939 registrando o início da produção brasileira de petróleo. 

            

Figura 2.1. Notícia do jornal Estado da Bahia em 21 de janeiro de 1939.
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Estas explorações primárias de petróleo eram realizadas por exploracionistas 

pioneiros com pouco ou nenhum conhecimento da geologia da área. Aos poucos, no 

entanto, os princípios geológicos e geoquímicos foram evoluindo e o mais antigo 

conceito é o da teoria anticlinal, que define que o óleo é mais facilmente trapeado 

pelo simples fato do óleo ser menos denso que a água e, portanto ficar retido na 

parte superior desta estrutura. Esse princípio foi substituído por mapeamento 

através de processos geofísicos que melhor definiam também outras estruturas que 

pudessem reter o petróleo. A descoberta dos grandes reservatórios de óleo 

estratificado no leste do Texas fez geólogos e perfuradores pensarem que achar 

óleo requeria um conhecimento detalhado de várias ciências da terra: 

sedimentologia, estratigrafia, paleontologia, geoquímica, mineralogia, petrologia, 

geomorfologia, e geologia histórica (HUNT, 1995).

Com o fim das estruturas mais óbvias para serem exploradas, encontrar óleo 

tornava-se cada vez mais difícil, e por isso ficava claro que era preciso entender 

mais sobre a geoquímica do petróleo. E eram necessárias respostas às seguintes 

perguntas: (a) Qual a composição do óleo? (b) Qual a sua origem e como ele migra 

na subsuperfície? (c) Como ele muda a composição com o aumento da 

profundidade, temperatura e pressão? (d) Como usar tais conhecimentos para 

auxiliar na descoberta de novas reservas petrolíferas?

Nesta época foram formuladas algumas teorias sobre as fontes do petróleo. 

Na Alemanha, o professor de química da universidade de Bonn, Karl G. Bichof, pela 

primeira vez disse que petróleo se originava da lenta decomposição da matéria 

orgânica. Nos EUA, Hunt elaborou sua teoria, em 1863, dizendo que as menores 

formas de vida marinha eram as prováveis fontes do petróleo. Na Rússia, 

Vernadskii, enfatizou o conceito de que óleos eram minerais sedimentários 

geneticamente relacionados à matéria orgânica (HUNT, 1995). De forma geral a 

grande maioria dos geoquímicos concorda que essencialmente todos os 

hidrocarbonetos de petróleo e gás se originam da matéria orgânica depositada em 

rochas sedimentares.

Apesar de todo o conhecimento desenvolvido, muitas vezes a perfuração 

ainda encontra poço seco. O sucesso da exploração de petróleo depende dos 
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fatores simultâneos: (1) a existência de uma rocha geradora ativa (acúmulo da 

matéria orgânica), (2) reservatório estruturado para reter o petróleo, (3) rocha 

capeadora ou selante, e (4) caminhos de migração. A probabilidade de achar 

petróleo é o produto das probabilidades destes fatores. Então, se um destes fatores 

é zero, o resultado será um poço seco, independente de quão favoráveis sejam os 

outros três fatores. 

Mais de 100 anos de investigações e pesquisas tem demonstrado que todas 

as jazidas comerciais de petróleo conhecidas são originadas da decomposição da 

matéria orgânica depositada em bacias sedimentares. As observações de campo de 

geólogos no último século comprovam a idéia de que óleos são gerados em 

folhelhos betuminosos e migram para arenitos. A teoria da relação do carbono foi o 

primeiro conceito geoquímico que relacionava acumulações de óleo e gás ao 

“metamorfismo”. Campos de óleo existem em áreas de baixa evolução térmica, 

equivalente à maturidade do carvão (com menos de 60% de C fixados ou não 

voláteis), enquanto que campos de gás ocorrem em mais alta maturidade (carbono 

fixado entre 60 e 70%) (HUNT, 1995). 

Este uso antigo de tempo e temperatura como indicador de maturidade 

associado à rocha geradora tem sido substituído por diversos outros indicadores 

intrínsecos à matéria orgânica dispersa.  Um destes indicadores é a refletância de 

vitrinita, o principal componente do carvão, que é também encontrado amplamente 

em cerca de 80% de todas as rochas sedimentares. Estes indicadores de maturação 

são usados para definir a rocha geradora como imatura, matura e pós-matura, com 

respeito as suas habilidades de gerar e expelir óleo.  Imatura significando pouca ou 

nenhuma possibilidade de geração; matura se refere à geração principal e pós-

matura significa além da geração. Existem outros indicadores de maturidade entre 

os quais podemos citar o índice de coloração de esporos de plantas e os 

biomarcadores geoquímicos (HUNT, 1995).

As fácies orgânicas são subdivisões de unidades estratigráficas, que são 

diferenciadas das unidades adjacentes pela característica de sua matéria orgânica. 

Diferentes fácies orgânicas geram e expelem diferentes quantidades e tipos de óleo. 

Depressões geradoras de petróleo são áreas onde leitos de matéria orgânica fonte 
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foram soterradas às temperaturas suficientes para gerar e expelir quantidades 

substanciais de petróleo, em geral em temperaturas de cerca de 90 a 100oC. A 

prospecção adequada requer modelagem do processo inteiro da geração dos 

hidrocarbonetos, expulsão, migração, encapsulamento e preservação (HUNT, 1995).

Existem ainda na composição de petróleo os marcadores biológicos 

(biomarcadores geoquímicos) que são moléculas complexas fósseis derivadas de 

moléculas bioquímicas, particularmente lipídios originários de organismos vivos 

(bactérias, fitoplânctons, zooplânctons e vegetais superiores), cuja estrutura 

carbônica ou esqueleto é suficientemente estável para ser reconhecido tanto em 

petróleo como na matéria orgânica de rochas geradoras. Além de fornecer 

informação sobre o tipo de matéria orgânica depositada, os biomarcadores podem 

fornecer informações sobre as condições ambientais durante a sua deposição, 

soterramento, diagênese (processo que envolve alterações biológicas, físicas e 

químicas do material orgânico depositado), a maturidade térmica experimentada 

pela rocha ou pelo óleo (catagênese), o grau de biodegradação, alguns aspectos da 

fonte da mineralogia da rocha (litologia), e idade. Devido à resistência geral ao 

intemperismo, biodegradação, evaporação, e outros processos, os biomarcadores 

fornecem informações detalhadas sobre ambiente deposicional, maturidade térmica, 

e biodegradação dos óleos. Alguns exemplos típicos de biomarcadores geoquímicos 

são os esteranos, carotanos, triterpanos pentacíclicos, porfirinas, além de pristano e 

fitano (PETERS, WALTERS e MOLDOWAN, 2005a).

A interpretação conjunta de biomarcadores e outros hidrocarbonetos 

fornecem subsídios aos geólogos para resolver problemas de exploração, 

desenvolvimento da produção, questões ambientais e arqueológicas. O poder desta 

ferramenta analítica de análise e interpretação dos biomarcadores geoquímicos é 

imenso, fornecendo informação detalhada necessária para responder questões 

sobre ambiente deposicional, maturidade térmica, e biodegradação dos óleos. 

Biomarcadores podem ser usados para determinar fonte e maturidade, mesmo para 

petróleos biodegradados. Os sistemas de ranqueamento são baseados nas perdas 

relativas de n-alcanos, isoprenóides acíclicos, esteranos, terpanos e esteróides 

aromáticos durante a biodegradação. Biomarcadores nos óleos fornecem 

informações sobre a litologia da rocha geradora. Por exemplo: a ausência de 
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esteranos rearranjados pode ser usada para indicar petróleo formado em rochas 

pobres de argila (geralmente carbonatos). Presença abundante de gamacerano em 

alguns petróleos esta relacionado à coluna d’água estratificada (ex. estratificação da 

salinidade) durante a deposição da matéria orgânica  na rocha geradora.

Observa-se um crescimento contínuo no desenvolvimento nos métodos 

analíticos e instrumentação para análise de biomarcadores nas aplicações 

geológicas (migração do petróleo e cinética), nas áreas ambiental e arqueológica, 

particularmente, nas áreas de biomarcadores específicos de idade, o uso de 

biomarcadores para indicar o aporte da matéria orgânica, condições 

sedimentodológicas, correlação de óleos e rochas, e entendimento do ciclo global do 

Carbono (PETERS, WALTERS e MOLDOWAN, 2005b). 

2.2. Composição do óleo e solubilidade em água

Petróleo tem uma composição elementar média de 85% de carbono, 13% de 

hidrogênio e 2% de enxofre, nitrogênio e oxigênio. Os compostos do petróleo 

diferem em tamanho e tipo. Os diferentes tipos de compostos presentes no petróleo 

são parafinas (alcanos com ligações simples entre os átomos de carbono), 

naftênicos (cicloalcanos com anéis carbônicos), olefinas (alcenos com uma ou mais 

ligações duplas entre os carbonos) e aromáticos (arenos com um ou mais anéis 

benzênicos). Olefinas são encontradas em produtos de craqueamento obtidos em 

refinaria, mas raramente são encontradas em óleo cru. Pequenas quantidades de 

compostos contendo átomos de N, S e O são encontradas em petróleo (menos que 

3% na maioria dos petróleos), no entanto estão presentes em maior quantidade em 

resíduos e óleos lubrificantes. Um óleo cru torna-se mais pesado e o grau API 

decresce com o aumento relativo de aromáticos e naftênicos, em relação ao teor de 

menor de parafinas. Estes óleos pesados também apresentam aumento de 

compostos contendo heteroátomos (NOS). Os termos óleo leve e óleo pesado são 

usados em sentido comercial. Correntemente óleo leve apresenta densidade acima 

de 31,1ºAPI, óleo médio entre 22,3 a 31,1ºAPI, pesado entre 10 a 22,3ºAPI e extra 

pesado menor que 10ºAPI (HUNT, 1995). Há muitos anos o Instituto Americano de 

Petróleo (API – American Petroleum Institute) desenvolveu uma escala de densidade 
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linear para ser lida diretamente com um hidrômetro flutuando no óleo. A densidade 

API foi calculada para dar a água o valor de 10ºAPI e a fórmula usada foi a seguinte: 

Fonte: LEVORSEN, 1967 

Como mencionado anteriormente os hidrocarbonetos do petróleo 

compreendem as classes dos n-alcanos, isoalcanos, cicloalcanos e aromáticos, e 

em média, os óleos crus apresentam cerca de 30% de alcanos, 50% de cicloalcanos 

e 15% de aromáticos. Dentre os compostos aromáticos, a maioria é formada por 

monoaromáticos: benzeno, tolueno e outros alquilbenzenos (UNEP, 1991).

Petróleo também contém uma mistura complexa de alcanos ramificados e 

cíclicos, que normalmente não são encontrados em organismos vivos (KENNICUTT 

II, 1995). Esta mistura complexa é denominada como uma mistura complexa não 

resolvida (MCNR) baseada em análise por cromatografia em fase gasosa, e é 

decorrente dos inúmeros isômeros que podem ser formados com uma determinada 

fórmula molecular baseada em carbono e hidrogênio. A Figura 2.2 ilustra o perfil 

cromatográfico de um óleo parafínico e outro biodegradado, contendo a MCNR.

Os compostos cíclicos presentes no petróleo estão restritos a anéis de 5 e 6 

átomos de carbono. Os alcanos contendo anéis são chamados de cicloparafinas ou 

naftênicos (PETERS, WALTERS e MOLDOWAN, 2005a).

Petróleo pode também conter uma série extensa de hidrocarbonetos 

policíclicos aromáticos (HPA), compostos com anéis aromáticos com ou sem 

ramificações saturadas, que configuram uma classe importante de compostos 

orgânicos presentes na composição do petróleo, apesar de sua baixa concentração 

em relação aos outros hidrocarbonetos. Os HPA majoritários presentes no óleo são 

de baixo peso molecular (contendo 2 e 3 anéis aromáticos com ou sem ramificações 

saturadas), que são moderadamente tóxicos.  Os HPA do petróleo podem ser 

facilmente diferenciados dos HPA biogênicos, pela concentração e complexidade 

estrutural da mistura (UNEP, 1991).  A Figura 2.3 apresenta as estruturas dos HPA 

prioritários sobre o aspecto ambiental. 

ºAP
141,

Densidade específica 60ºF/60ºF

131,
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A

B
                           A: predomínio de n-alcanos                   B: presença de mistura complexa não resolvida (MCNR)

Figura 2.2. Perfis cromatográficos de óleo parafínico (A) e óleo biodegradado (B).
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Figura 2.3. Estruturas dos HPA prioritários sobre o aspecto ambiental. 
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São também típicos componentes do petróleo e presentes na fração de 

compostos aromáticos do óleo os HPA alquilados e dibenzotiofenos, que são 

estruturas aromáticas com incorporação de um átomo de enxofre. Na Figura 2.4 

mostra-se apenas dois compostos com radical metila ligados ao naftaleno, no 

entanto a complexidade dos isômeros aumenta à medida que acresce o número de 

átomos de carbono. Da mesma forma ocorrem os compostos alquilados de 

benzotiofenos, dibenzotiofenos, fenantrenos, fluorenos, crisenos, entre outros.

S

1Metilnaftaleno 2 Metilnaftaleno Dibenzotiofeno Perileno 

Figura 2.4. Exemplos de outros HPA analisados nesse estudo. 

Fenóis estão presentes em baixas concentrações no óleo e produtos 

refinados, como o óleo diesel. Os compostos fenólicos mais abundantes são aqueles 

com radicais alquila contendo de 2 até 9 átomos de carbono (NEFF, 2002). A Figura 

2.5 apresenta alguns exemplos destes fenóis presentes em óleo. 

1.  fenol 2.  2-metilfenol 3.  3-metilfenol 4.  4-metilfenol 5.  2,6-dimetilfenol

6.  2-etilfenol 7.   2,4-dimetilfenol 8.  2,5-dimetilfenol 9.  4-etilfenol 10.  3,5-dimetilfenol

11. 2,3-dimetilfenol 12.  3,4-dimetilfenol 13.  2-isopropilfenol 14.  2,3,6-trimetilfenol 

Figura 2.5. Exemplo de alguns fenóis existentes no óleo.
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Com relação aos biomarcadores geoquímicos, alguns exemplos típicos de 

precursores e produtos são apresentados na Tabela 2.2 e Figura 2.6. Os 

biomarcadores ocorrem em concentrações muito baixas na maioria dos petróleos, no 

entanto fornecem informações importantes sobre o histórico da formação do óleo. 

Por exemplo, para o óleo pouco biodegradado Hamilton Dome, de Wyoming, EUA, 

tem-se uma distribuição de 29% de saturados e 24% de aromáticos, sendo a 

concentração de esteranos de 2024 ppm, e de 17 alfa Hopanos de 1773 ppm 

(PETERS, WALTERS, MOLDOWAN, 2005b). Os dados específicos da composição 

de saturados, aromáticos e biomarcadores deste óleo estão apresentados na Figura 

2.7.

Tabela 2.2. Exemplos de precursores e compostos gerados no petróleo. 

Precursor Produto 

Biolipídio Geolipídios (biomarcadores) 

Esteróides Esteranos 

Terpenóides Terpanos 

Carotenóides Carotanos 

.

Figura 2.6. Biomarcadores evidenciando a relação precursor ao produto. 
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Fonte: PETERS, WALTERS, MOLDOWAN, 2005.

Figura 2.7. Exemplo da composição de óleo pouco biodegradado dos EUA. 

Os metais pesados estão presentes em petróleo em baixas concentrações e 

estão incorporados em estruturas orgânicas muito grandes denominadas porfirinas 

(Figura 2.8). Durante os vários passos que ocorrem no soterramento a clorofila 

perde o átomo de magnésio, e transforma-se em feofitina, que depois é 

transformada em petroporfirinas incorporando níquel, cobre, ou metais do grupo do 

vanádio.  Estas macromoléculas possuem baixa solubilidade em água, portanto são 

pouco alteradas por biodegradação (TISSOT & WELTE, 1978; PETERS, WALTERS 

e MOLDOWAN, 2005a; SUNDARARAMAN & HWANG, 1993).

Também são compostos presentes em petróleo os asfaltenos, que podem ser 

caracterizados por estruturas aromáticas de alto peso molecular, contendo 

heteroátomos (como N, O e S), compostos de natureza mista aromática-naftênica e 

naftênica-alifática, entre outros compostos. 

ÓleoTotal

Saturados

29

24
Aromáticos

1086 ppm

1479 ppm

Esteróides Triaromáticos

1773 ppm

2024 ppm

Esteróides Monoaromáticos

17 -Hopanos

Esterano

H
H

H

H

24-Etilcolestano 
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C29 TA-Esteróide
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 Fonte: PETERS, WALTERS, MOLDOWAN, 2005.

Figura 2.8. Formação de porfirinas durante a diagênese da matéria orgânica. 

A seguir serão descritos aspectos com relação à solubilidade do óleo. Como 

mencionado acima, os hidrocarbonetos são os componentes majoritários do petróleo 

e, portanto como tal, podem migrar para as águas que penetram até a formação. A 

água se movendo e passando num campo petrolífero dissolverá os hidrocarbonetos 

mais solúveis tais como metano, etano, benzeno e tolueno. O grau de dissolução 

depende da composição do óleo, temperatura, e processos físicos que permitam a 

solubilidade do óleo em água. Além disso, os micoorganimos presentes na água 

podem consumir os hidrocarbonetos mais leves gerando óleos biodegradados, mais 

pesados e com menor oAPI  (PETERS, WALTERS e MOLDOWAN, 2005a). 

Em temperatura ambiente (25oC) a solubilidade de petróleos em água é 

baixa, inferior a 30 mg L-1 (BROOKMAN et al., 1985). A solubilidade máxima do 

benzeno em água é de 1700 mg L-1, enquanto tolueno é de 530 mg L-1, já para os 

compostos policíclicos aromáticos como o naftaleno, a solubilidade cai para 30 mg L-

1. Observa-se que a solubilidade decresce muito rapidamente com o aumento do 

tamanho da molécula e com o aumento das substituições. A Tabela 2.3 ilustra a 

solubilidade de alguns compostos comumente encontrados em petróleos. A 

solubilidade dos componentes alifáticos é muito baixa e pode ser considerada 

desprezível. Os dados acima mencionados são importantes para a interpretação da 

composição da água produzida. 

Clorofila a 

Diagênese
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Tabela 2.3. Solubilidade em água de alguns componentes do petróleo. 

Compostos Solubilidade (mg L-1)
Ácidos acético Totalmente miscível 

propiônico Totalmente miscível 
Fenol >80.000
2, metil fenol 25.000
BTEX               Benzeno 1700

Tolueno 530 
Etilbenzeno 170 
para-Xileno 150 

HPA              Naftaleno 30
1-Metil naftaleno 28 

1,3-Dimetil naftaleno 8 
1,3,6-Trimetil naftaleno 2 

Fenantreno 1 
Fluoreno 2 

Dibenzotiofeno 1,1 
Criseno 0,002 

Fonte: MACKEY et al.,1992; NEFF, 2002; Merck Index, 1983 

2.3. Composição da água de formação e água produzida

A água ocupa todos os espaços porosos nas rochas sedimentares exceto 

aqueles que contenham óleo, gás ou betume. A água contida nos pequenos espaços 

entre os grãos minerais é chamada de água intersticial. Os mecanismos de migração 

subterrânea da água vão modificando a composição de sais na água acumulada em 

regiões subterrâneas. Estas águas contem íons em solução em concentrações 

variadas dependendo de sua fonte e ambiente de deposição. A Tabela 2.4 apresenta 

os íons mais importantes presentes na água do mar, água de rio, água intersticial de 

sedimento lamoso e água de formação em campo de óleo nos EUA. Pode-se 

observar concentrações mais elevadas de sódio, cálcio, magnésio e cloretos nas 

águas de campo petrolífero (HUNT, 1995). 
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Tabela 2.4. Composição de cátions e ânions em águas (g L-1).

   Água intersticial - Lamaa Água de campos de óleob

 Água de rio Água do mar 9,5 m 335 m 1570 m 1814 m 
Cátions       

Na+ 0,006 10,8 10,5 7,8 53,9 57,0 
K+ 0,002 0,4 0,4 0,3 - - 

Mg2+ 0,004 1,3 1,3 0,4 2,1 2,2 
Ca2+ 0,015 0,4 0,4 2,7 15,0 18,0 

Ânions       
Cl- 0,008 19,4 19,6 23,4 115,9 126,0 

SO4
2- 0,011 2,7 2,8 2,8 0,1 0,07 

HCO3
- 0,059 1,4 0,1 0,05 0,05 0,06 

Total 0,105 36,4 35,1 37,4 187 203 

Fonte: HUNT, 1995. 

a: Água intersticial de sedimento lama carbonática de perfuração em águas profundas nas Filipinas. Profundidade do 

sedimento abaixo do sedimento marinho 

b: Sedimento arenoso da formação Tonkawa e Morrow (Texas e Oklahoma)

A Figura 2.9 apresenta uma foto em lâmina delgada de um arenito com 

espessura de 30 micras obtida em microscópio ótico petrográfico, onde o material 

esbranquiçado são os grãos do sedimento, as manchas escuras caracterizam óleo e 

os espaços azuis evidenciam os poros da rocha, onde inicialmente havia água, óleo 

e/ou gás. A coloração azul é devido a um corante adicionado à rocha antes do 

processo fotográfico. 

Figura 2.9. Fotografia de lâmina petrográfica de uma rocha-reservatório.
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As águas subterrâneas são divididas em três grandes classes baseado na 

sua história.

Águas meteóricas: águas que fazem parte do ciclo hidrogeológico, que 

contempla águas superficiais e subterrâneas que se movem da superfície 

para fundo através do estrato permeável. Tem alta concentração de sódio, 

bicarbonato e sulfato e geralmente menos que 10.000 ppm de total de sólidos 

dissolvidos (TSD). 

Águas conatas: são águas de área de acumulação fóssil em sistemas 

hidráulicos fechados que não tiveram contato com a atmosfera desde a sua 

acumulação. Sua composição química difere da água do mar, pois ocorreram 

consideráveis modificações químicas e migração após o soterramento. As 

águas conatas também são conhecidas como águas de formação, e podem 

ter origem continental ou marítima, mas sua composição é alterada de forma 

significativa, em virtude do soterramento e caminhos de migração. 

Normalmente, tais águas têm baixas concentrações de bicarbonato e sulfato. 

A concentração dos íons aumenta com a profundidade e a idade. Possui alta 

concentração de cloretos e cálcio e freqüentemente contem mais de 100.000 

ppm de TSD. 

Águas juvenis são aquelas que ainda vem do manto (interior da terra), mas 

são difíceis de identificar com segurança, desde que elas podem ser águas 

meteóricas recicladas (HUNT, 1995). 

A salinidade de águas intersticiais em reservatórios de arenitos aumenta de 2 

a 50 g L-1 a cada 300 metros de acréscimo na profundidade. O aumento na 

salinidade é causado primariamente pela dissolução do sal de leitos de diápiros 

(plugs de sal) e evaporitos e secundariamente por membranas semipermeáveis do 

folhelho. Após os 300 primeiros metros de soterramento, a água tende a deixar o 

folhelho via diversos sistemas de fratura vertical. Águas intersticiais de sedimentos 

clásticos (composto de areia, argila e silte) sofrem diversas trocas na composição 

química nas primeiras centenas de metros de soterramento (HUNT, 1995).

Em produção de petróleo, quando a água do mar é injetada para manter a 

pressão do poço, água produzida torna-se eventualmente uma mistura de água de 
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formação mais água do mar. A composição e o volume de água produzida podem 

variar consideravelmente entre os campos de petróleo e também durante o ciclo de 

produção (OGP, 2005). 

Portanto água produzida é a água trapeada em subsuperfície e entranhada na 

formação rochosa do reservatório. A água produzida é o maior subproduto (rejeito) 

na produção de óleo e gás.   Plataformas de gás tendem a produzir menor volume 

de água produzida, porém com altas concentrações de contaminantes orgânicos. 

Plataformas de óleo, ao contrário, geralmente produzem altos volumes de água 

produzida. Estes volumes de água produzida aumentam com o tempo, e podem, 

para campos maduros, chegar a mais de 10 vezes o volume de óleo produzido 

(OGP, 2005). A Figura 2.10 ilustra esquematicamente os dois tipos de reservatório 

de gás e óleo. 

Figura 2.10. Esquema ilustrativo de reservatórios produtores de gás e de óleo. 

Nas produções de óleo e gás em área marinha, a água produzida após 

passar por separação do óleo, é descartada em áreas próximas à plataforma, ou 

também é utilizada nos processos de reinjeção para manutenção da pressão nos 

poços de petróleo. Apesar dos diversos tratamentos empregados para remover óleo 
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da água, ainda permanece óleo residual dissolvido ou como micro-gotas finamente 

dispersas (VEIL, 2004; OGP, 2005; E&P FORUM, 1994). A composição da água 

produzida pode apresentar variações dependendo da formação geológica e do 

tempo de produção do poço, porém, em geral estão presentes em sua composição 

sais dissolvidos, incluindo sulfetos e sais de amônio, hidrocarbonetos dissolvidos e 

dispersos, compostos orgânicos, metais pesados, aditivos químicos como 

surfactantes, floculantes e inibidores de corrosão, sólidos em suspensão e traços de 

radionuclídeos (rádio-226 e rádio-228), além de, algumas vezes, apresentar 

salinidade superior à salinidade da água do mar (JOHNSEN et al., 2004, E&P 

FORUM, 1994).

Estudos de avaliação da toxicidade aguda e crônica da água produzida têm 

evidenciado que os hidrocarbonetos aromáticos e os fenóis alquilados são os 

compostos que mais influenciam na toxicidade (NEFF, 2002; RØE UTVIK, 1999; 

OGP, 2005; E&P FORUM, 1994). 

Como mencionado acima, a água produzida manteve contato com as 

formações geológicas por milhões de anos, portanto, sua composição é largamente 

dependente do campo produtor, e apresenta como principais classes de compostos 

orgânicos os hidrocarbonetos voláteis (BTEX: benzeno, tolueno, etilbenzeno e 

xilenos), hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (HPA), fenóis, e ácidos carboxílicos. 

Dados de literatura referentes a amostras coletadas em campos do Mar do Norte, 

Golfo do México e costa do Canadá mostram que, dentre os hidrocarbonetos 

dissolvidos, os voláteis (BTEX) representam a classe majoritária. Os HPA 

constituem-se numa importante classe devido à sua toxicidade e por apresentar 

compostos com potencial carcinogênico. Os HPA majoritários presentes no óleo e 

também na água produzida são de baixo peso molecular (contendo 2 e 3 anéis 

aromáticos e seus alquilados), que são moderadamente tóxicos, mas não são 

mutagênicos ou carcinogênicos (NEFF, 2002). Os fenóis reportados podem ser 

alquilados contendo radicais de 1 a 9 átomos de carbono (predominância de até 3 

carbonos) e os ácidos orgânicos são constituídos principalmente pelos que contém 

de 1 a 6 átomos de carbono. 
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A água produzida contém os mesmos sais e metais que a água do mar, 

embora em razões e concentrações diferentes. Essas razões refletem a idade da 

formação geológica (OGP, 2005; COLLINS, 1975). Dentre os metais a composição 

varia, mas freqüentemente bário e ferro são os elementos majoritários (OGP, 2005; 

E&P FORUM, 1994; RØE UTVIK, 1999). Os compostos inorgânicos mais 

abundantes são os íons cloreto, sódio, cálcio, magnésio, amônia e sulfeto. Essas 

espécies podem ser derivadas em parte de atividade microbiana nas linhas de 

produção. O mecanismo predominante de origem do sulfeto nas águas de formação 

parece ser a atividade de bactérias redutoras de sulfato (BRS). Embora a presença 

de amônia possa ser também de origem bacteriana, a origem desta espécie nas 

águas produzidas pode também ser dependente das condições geológicas da 

formação produtora (TIBBETTS et al, 1992; SWAN et al, 1994). As concentrações 

dos constituintes aniônicos da água produzida e da água do mar são mostradas na 

Tabela 2.5. 

Tabela 2.5. Concentração média de ânions em água produzida e água do mar. 

Água Produzida Água do mar 

Íon (concentração) Mundo Mar do Norte Mundo 

Bicarbonato (mg L-1) 771 615 28 

Cloreto (g L-1) 60,9 44,6 19 

Sulfato (mg L-1) 325 814 900 

Sulfeto (mg L-1) 140 - - 

Nitrato (mg L-1) 1 1 0,67 

Fosfato (mg L-1) 0 0 0,09 

  Fonte: E&P FORUM, 1994, OGP 2005. 

Vários metais podem ser encontrados na água produzida, a maioria dos quais 

em concentrações maiores que as encontradas em água do mar de ambiente não 

contaminado. Por exemplo: cádmio, cobre, níquel, chumbo e zinco podem estar 

presentes em concentrações mais de 1.000 vezes acima das encontradas na água 

do mar natural (SWAN et al, 1994). O sulfato de bário e os sulfetos de cádmio, 

cobre, níquel, chumbo e zinco são muito pouco solúveis, e geralmente existe uma 

relação inversa entre a concentração do metal e do ânion. 

As concentrações de metais individuais nas águas produzidas de plataformas 

offshore nos Estados Unidos variam por várias ordens de grandeza, dependendo da 
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idade e da geologia da formação a partir da qual são produzidos óleo e gás 

(COLLINS, 1975; NEFF et al, 1987). A matriz química complexa, concentrada em 

sais, de grande parte das águas produzidas dificulta a quantificação acurada dos 

metais quando presentes em níveis de traços (SWAN et al, 1994).  A Tabela 2.6 

apresenta as concentrações médias de metais usualmente encontradas em água 

produzida de instalações produtoras de gás e de óleo, bem como as concentrações 

em água do mar.

Com relação aos hidrocarbonetos presentes na água produzida, a classe de 

compostos que causa mais preocupação com relação ao descarte no meio ambiente 

são os aromáticos. A classe dos aromáticos compreende diversos compostos 

cíclicos insaturados contendo principalmente em sua composição carbono e 

hidrogênio (algumas substâncias contem hetero-átomos tais como nitrogênio, 

oxigênio e enxofre).  Estas substâncias aromáticas possuem uma ampla faixa de 

características físicas, químicas, e propriedades biológicas, fazendo-se necessário 

classificá-las em subgrupos de aromáticos semelhantes. Para o propósito deste 

trabalho que visa a caracterização de água produzida, e pelas evidências já 

constatadas da presença destes compostos em água produzida, os aromáticos são 

separados em três grupos: 

 BTEX: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (isômeros orto, meta e 

para). Estes são os compostos monocíclicos aromáticos e são 

freqüentemente os mais abundantes na água produzida. 

 NFD: naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos, incluindo seus alquil 

homólogos de C1 a C3. Estes são aromáticos de 2 e 3 anéis. 

 HPA: compostos policíclicos aromáticos representados pelos 16 HPA 

prioritários (exceto naftaleno e fenantreno, que são incluídos no grupo 

NFD). Estes são os aromáticos de 3-6 anéis. 
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Tabela 2.6. Concentração de metais em água produzida (mg L-1) e água do mar.

Fe Hg 

(µg L-1)

Cd Pb Zn Cu Cr Ni As 

Plataformas de  produção de óleo

Faixa  0,04-0,13 0,03 - 25 0,15 – 2,1 0,07 – 26,4 0,25 – 9,5 0,18 – 5,3 0,5 – 3,1 0,25- 34,2 

Média  0,3 0,6 0,4 5,8 2 2,2 1,4 7,6 

No. de dados  8 8 8 19 8 9 3 9 

Plataformas de  produção de gás

Faixa  1-89 0,07 - 50 0,19 - 9 0,37 - 145 0,14 – 0,6 0,07-1600 - - 

Média  23 1,3 4,1 25,9 0,4 419,5 - 60 

N o. de dados  12 4 6 16 3 4 0 1 

Concentração da água do mar - µg L-1

Faixa 0,008- 2,0 0,00007 – 

0,006

0,001 – 0,1 0,001- 0,1 0,006 - 0,12 0,03 - 0,35 0,1 - 0,55 0,1 - 1 1 - 3 

Fonte: OGP, 2005. 
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A concentração destes grupos de aromáticos em água produzida depende da 

natureza do reservatório (óleo, gás ou condensado), apresentando em geral maiores 

concentrações de BTEX e NFD, pois estes compostos são mais solúveis em água. A 

composição dos aromáticos em água produzida não varia significativamente ao 

longo da produção do poço e aparentemente não apresenta boa correlação com o 

teor de óleos e graxas. Aromáticos são essencialmente solúveis e não podem ser 

removidos com os tratamentos convencionais de separação por gravidade (OGP, 

2002). Estudos da composição aromática em água produzida de uma determinada 

plataforma no período de uma semana mostraram que há pouca variação na 

composição daquela classe de compostos (RØE UTVIK, et al.,1999). 

Os dados da composição de aromáticos em água produzida de todos os 

setores do Mar do Norte são resumidos na Tabela 2.7 de acordo com as classes 

anteriormente mencionadas. 

Tabela 2.7. Concentração de aromáticos em água produzida da Noruega (mg L-1).

Plataformas de óleo Plataformas de gás 

Mínimo Máximo Mínimo Máximo 

BTEX 0,7 24,1 1,9 36 

NFD 0,8 10,4 0,24 0,8 

HPA 0,001 0,13 0,003 0,05 

    Fonte: OGP, 2005 

   BTEX: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

   NFD: naftalenos, fenantrenos, dibenzotiofenos (incluindo C1-C3 homólogos) 

   HPA: 16 HPA prioritários excluindo naftaleno e fenantreno 

A literatura indica que cerca de 7 milhões de metros cúbicos de água 

produzida são descartados diariamente em área oceânica, o que resulta em um 

volume de aproximadamente 2,5 trilhões de m3 por ano (OGP, 2005).

No Brasil o volume de água produzida descartado em mar vem aumentando 

ao longo dos anos, tendo sido registrados volumes de 58,3 milhões m3 no ano de 

2004, 66 milhões m3 em 2005 e 73,3 milhões m3 em 2006. De qualquer forma o 

volume descartado na costa brasileira ainda é pequeno se comparado com o 

descarte mundial. O volume descartado em 2006 corresponde a cerca de 3% do que 
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é estimado para o mundo. O volume de água produzida descartada em mar não tem 

crescido tanto em virtude de algumas iniciativas de reinjeção nos poços mais 

antigos. De qualquer maneira o volume descartado no Brasil é pequeno e as 

condições, geográficas, oceanográficas, temperaturas mais altas da água do mar, 

entre outros fatores, favorecem a uma grande dispersão deste efluente em área 

oceânica.

A Tabela 2.8 apresenta uma estimativa com relação ao número de 

instalações em operação para produção de óleo e gás em área oceânica do Mar do 

Norte, no Golfo do México e no Brasil, plataformas operadas pela Petrobras. Nesta 

estimativa foram incluídos além das plataformas, os navios de produção e 

estocagem, denominados FPSO (Floating, Production, Storage and Offshore Loading).

Tabela 2.8. Estimativa de instalações em operação de óleo e gás no Mar do Norte, 
Golfo do México e costa brasiliera.

Área Número de plataformas 
Plataformas com descarte 

de água produzida 

Mar do Norte1 > 500  

Golfo do México1 3600  

Brasil2 105

Região sudeste2 40
21 (em 2005) 

25 (em 2007) 

Região Nordeste2
63

sendo 25 plataformas em SE e AL;

9 plataformas no CE e 29 no RN 

Apenas 1 (PCR-1) 

na costa do Ceará

Região Sul2 2 2

Fonte: 1. GABARDO, 2004  2. Banco de dados Petrobras, consultado em março/2007 

O número de instalações que descartam água produzida no Brasil é inferior a 

50% das instalações em operação em área offshore. Isto acontece porque algumas 

plataformas que não possuem tratamento do óleo enviam o óleo produzido junto 

com a água para aquelas que possuem sistemas de tratamento de óleo ou escoam a 

produção para tratamento em terra. Nos casos de plataformas situadas muito 

próximas da costa, como em Sergipe, Alagoas, Rio Grande do Norte e Ceará, o óleo 

é escoado para a costa, onde é separado da água produzida em estações de 

tratamento.
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O descarte de água produzida em geral se divide em duas situações: 

reinjeção ou descarte oceânico. No caso das operações em terra, onde é possível 

um maior tratamento da água produzida a reinjeção é um processo muito utilizado, 

porém, vários critérios devem ser atingidos para evitar poluição de lençol freático e 

fontes de água potável.

Outras opções para a água produzida de operações em terra incluem reuso e 

reciclo da água, onde pode ser utilizada para irrigação de plantações, 

dessedentação de animais domésticos e silvestres, cultivo de peixes, cultivo 

hidropônico de vegetais, represamento de água, entre outros (VEIL et al., 2004). 

O relatório editado por ALL (2003) cita que algumas águas produzidas são 

limpas o suficiente para serem utilizadas diretamente, ou após pequenos 

tratamentos, para animais silvestres como fonte de água de beber ou como habitat 

para produção de peixes ou aves lacustres, em regiões áridas. O autor menciona 

que os animais podem tolerar um alto grau de sólidos suspensos (TSS) se eles 

forem gradativamente aclimatados. Água com sólidos suspensos inferior a 1.000 

ppm é considerada excelente para os animais. 

Outros projetos desenvolvidos na região das Montanhas Rochosas criaram 

um represamento com grandes volumes de água produzida, em áreas que, de outra 

forma, teriam um ambiente totalmente árido. O represamento artificial gerado 

fornece água para os animais silvestres e oferece habitat para peixes e aves 

lacustres, e, também como serviços adicionais pode fornecer oportunidades 

recreacionais para caça, passeios de barco, pesca, e observação de pássaros (VEIL 

et al., 2004).

No Brasil, na região do semi-árido do Rio Grande do Norte (próximo a 

Estreito) já existem alguns projetos pioneiros com a utilização da água produzida 

tratada para irrigação de plantação de mamona com finalidade de produção de 

biodiesel. E no futuro, pretendem-se novos projetos com a plantação de flores 

tropicais (helicônias), pois tal planta encontra no nordeste as melhores condições

para sua produção. Além de aplicações voltadas à agricultura, como uso pioneiro no 

Brasil, já se usa a água produzida para geração de vapor visando a recuperação 
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terciária de petróleo em todo o campo de Fazenda Belém, no Ceará. Outros campos 

de produção em Sergipe estão implantando o mesmo procedimento, inclusive 

tornando viável a produção de petróleo em campos muito maduros. 

2.4. Tratamentos de separação água-óleo nas plataformas

O petróleo produzido passa pelo processamento primário, que tem por 

finalidade a separação e tratamento das fases óleo, gás e água, sob condições 

controladas. O processo de tratamento do óleo é composto por separadores 

bifásicos/trifásicos, tratadores eletrostáticos e o processo de condicionamento do 

gás é composto por sistemas de compressão, desidratação de gás e remoção de 

gases ácidos quando necessário. Toda a água separada nestes processos é 

enviada para o sistema para tratamento da água produzida. O óleo é estabilizado 

nos separadores de produção, isto é, a quantidade de gás dissolvida é reduzida aos 

níveis exigidos para a etapa de transferência, bem como são reduzidos seus teores 

de água e sedimentos para um máximo de 1% no óleo (BSW < 1,0 %). Esta 

condição tem fundamental importância para a fase de refino do petróleo, pois o não 

atendimento à condição de BSW pode causar problemas nas torres de destilação e 

nos catalisadores de craqueamento catalítico, devido aos sais presentes na água. O 

gás separado é condicionado utilizando-se os tratamentos citados para escoamento 

através dos gasodutos, e para o consumo interno das plataformas. 

A maioria das tecnologias é utilizada para remover óleo disperso. O princípio 

de operação é baseado na diferença de gravidade específica entre água e óleo. 

Com a entrada dos equipamentos hidrociclones e centrífugas esta separação tem 

melhorado a separação água - óleo. 

A água proveniente de todo o processo é enviada para um sistema de 

tratamento de água composto por hidrociclones e/ou flotadores e/ou vaso 

degaseificador. O tratamento da água tem por finalidade tratar a água de forma a 

obter os menores valores de TOG (teor de óleos e graxas) possíveis, sendo então 

descartada no mar ou reinjetada. O óleo recuperado é recirculado para o processo. 

Atualmente existem diversas tecnologias que podem reduzir bastante o teor de óleo 
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na água a ser descartada ou reinjetada., entre elas podemos citar filtração em leito 

absorvente, adsorção em carvão ativo, bio-oxidação, entre outros, porém estas 

tecnologias, em geral, ainda não são viáveis tanto tecnicamente como 

economicamente no tratamento da água em plataformas, devido a limitações de 

espaço físico e peso destes equipamentos, dificuldade de execução de obras no 

ambiente marítimo e também o tempo de residência destas águas nas plataformas, 

que em geral não é superior a 15 minutos. 

As tecnologias usadas para remoção de óleo da água produzida têm mudado 

consideravelmente nas últimas duas décadas. Em parte decorrente das 

regulamentações ambientais, em parte por iniciativa da própria indústria para 

melhorar seu desempenho. Várias tecnologias surgiram (Tabela 2.9) e muitas delas 

são freqüentemente classificadas como melhor tecnologia disponível no momento 

(em inglês BAT- Best Available Techniques). Como esperado a maioria delas 

remove apenas óleo disperso e algumas delas são também capazes de reduzir 

componentes aromáticos. No entanto o desempenho alcançado em cada sistema 

dependerá das variáveis do processo de cada instalação, tais como: tipo do 

reservatório, temperatura, pressão, tipo de óleo e viscosidade, estabilidade da 

emulsão, tamanho da gota de óleo, salinidade da água, velocidade de fluxo, entre 

outras. Cada uma destas variáveis pode afetar significativamente o desempenho de 

qualquer das tecnologias ditas BAT (OGP, 2002). 

Em geral a maioria dos tratamentos de água produzida em área offshore pode 

atingir teores de óleo em água em níveis de 40 mg L-1. Se for combinado com algum 

tipo de tratamento posterior como hidrociclone e degaseificador estes níveis podem 

chegar a 15 – 30 mg L-1 na água descartada, dependendo das variáveis do processo 

e do tipo de óleo. A maior remoção de óleo disperso só é atingida com o aumento do 

tamanho de gota do óleo, que só é possível com sistemas mecânicos de 

coalescência, floculação química e sistemas de coagulação. 
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Tabela 2.9. Tecnologias de tratamento de água produzida. 

Pode ser usada para remoção de 
Tipo de tecnologia Óleo

disperso
BTEX NFD HPA 

Separação Física 
Flotação sim não não algum 

Borbulhamento sim não não algum 
Coalescência sim não não algum 

Separação aumentada 
Hidrociclones sim não não algum 

Hidrociclones + coalescência sim não não algum 
Centrífugas sim não não algum 

Novas Tecnologias alternativas 
Absorção (polímeros, MPPE*, argilas) sim sim sim sim 

Adsorção (carbono, fibras naturais) sim sim ** ** 
Hidrociclones + extração em solvente sim não sim sim 

Membranas sim sim sim sim 
Esgotamento por vapor não sim não não 

Bio-oxidação (degradação aeróbica) sim sim ** ** 
Reinjeção sim sim sim sim 

Fonte: OGP, 2002  *Macro Porous Polymer Extraction  **existe dúvida na remoção dos compostos 

As tecnologias atualmente disponíveis removem principalmente óleo disperso 

e não conseguem remover óleo solúvel ou compostos aromáticos solúveis. Como 

mencionado anteriormente a fração solúvel da água produzida é composta 

majoritariamente por BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e NFD 

(naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos), que não são removidos. No entanto 

para os HPA de maior peso molecular, que são menos solúveis em água, presentes 

principalmente na fração dispersa é esperada uma redução na concentração destes 

compostos.

As tecnologias alternativas listadas na Tabela 2.9 são tratamentos adicionais, 

após a separação óleo disperso ter ocorrido. Elas podem minimizar a fração 

aromática solúvel da água produzida, no entanto estes tratamentos terciários 

demandam equipamentos e vasos de grande volume, portanto o seu uso em 

plataformas de óleo antigas é severamente limitado por peso e espaço. Além disso o 

alto consumo de energia e volumes baixos de tratamento (<1.000 m3/d) são fatores 

limitantes ao uso dos tratamentos terciários. 

Com relação à reinjeção da água produzida para recuperação adicional de 

óleo, em campos terrestres esta tecnologia já é muito utilizada, pois resolve o 
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problema ambiental do descarte e proporciona economia de água doce de boa 

qualidade.

Em ambiente marinho, o projeto de novas plataformas, em geral, tem 

contemplado o processo de reinjeção da água produzida, como uma alternativa para 

minimização do descarte deste efluente no mar. No entanto este processo não é 

regra geral e depende de cada caso. Para reinjeção, além da diminuição da 

concentração de óleo presente na emulsão, é necessário efetuar a remoção dos 

sólidos em suspensão, para evitar tamponamento do reservatório, remoção de 

componentes responsáveis por processos corrosivos, como gases dissolvidos (CO2

e H2S) e remoção de bactérias indutoras da corrosão, principalmente as redutoras 

de sulfato. Para isso, são usados processos físicos (filtração) e produtos químicos, 

dentre os quais podem ser destacados os seqüestrantes de oxigênio como o 

bissulfito de amônio, inibidores de corrosão a base de aminas fílmicas e inibidores 

de incrustação (polímeros, cujas estruturas contêm fósforo) (THOMAS, 2001).  Na 

Bacia de Campos as iniciativas de reinjeção já existem nos campos de Pargo e 

Carapeba, em regime parcial, e estão em estudo para os campos de Bicudo, 

Cherne, Namorado, Marlim e Albacora. 

A figura 2.11 apresenta um fluxograma de tratamento de água produzida 

praticado pela Petrobras em seus empreendimentos mais recentes. Nele são 

mostrados os caminhos onde a água percorre e os equipamentos usados para 

retirada do óleo presente na água. 

A estratégia de remoção do óleo da água deve ser diferenciada em função 

das características do óleo produzido. Como exemplo, tomando-se duas amostras 

de água produzida não tratadas, ambas com teor de óleos e graxas de 100 mg L-1.

Sendo a água produzida A constituída principalmente por óleo livre, enquanto que a 

água produzida B tem principalmente óleo dissolvido. Com o objetivo de tratar as 

águas para atingir os limites permissíveis para descarte, os tipos de tratamento e os 

custos envolvidos serão completamente diferentes (VEIL, 2004). 
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Figura 2.11. Fluxograma do tratamento de água empregado em plataformas. 

2.5. Regulamentação para descarte de água produzida em mar 

O único parâmetro regulamentado para água produzida é o teor de óleo em 

água. As legislações que regulamentam sobre o descarte de água produzida no 

mundo são muito variáveis, porém a maioria dos países especifica como média 

mensal de 40 mg L-1 e máximo de 100 mg L-1. A Convenção OSPAR 2006 introduziu 

para a região nordeste do Oceano Atlântico e Mar do Norte a média mensal de 30 

mg L-1 a partir de janeiro de 2007. Atrelado à meta de diminuição do teor de óleo 

descartado no mar para aquela região, a convenção OSPAR também introduziu 

modificação quanto ao método de medida do teor de óleo em água, que antes era o 

infravermelho e que será substituído pelo método de cromatografia gasosa e 

detecção por ionização de chama (CG-FID). 

Várias convenções internacionais têm sido realizadas para regulamentar 

descarte de água produzida em mares regionais. Apesar de internacionais estas 

convenções formam a base legal para as regulamentações regionais de cada país. 
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Por exemplo, a Comissão Oslo-Paris (OSPAR) regulamenta sobre a região NE do 

Oceano Atlântico e Mar do Norte, a Convenção de Helsinki regulamenta sobre o Mar 

Báltico e assim por diante. A Tabela 2.10 ilustra algumas destas convenções, e os 

limites estabelecidos para teor de óleo em água produzida. A regulamentação 

específica de cada país, em geral, se baseia em considerações econômicas e 

sociais intrínsecas de cada local. A Tabela 2.11 ilustra com os valores de óleo em 

água produzida em vários países do mundo. 

Tabela 2.10. Padrões para lançamento de óleo em água em convenções internacionais. 

Convenção Região Base Legal Padrão 

OSPAR 1992 Mar do Norte –
Atlântico NE 

Recomendação 1986; 2001 
Decisão 92 

Média: 40 mg L-1

Helsinki 1992 Mar Báltico Artigo 10, Anexo IV; 
Recomendação 9 

15 mg L-1

Exceção: 40 mg L-1 

Barcelona 1976 Mar Mediterrâneo Protocolo do Sedimento 
Marinho 1994 A 10, 11, 12 

Média: 40 mg L-1

Máx. <100 mg L-1

Kuwait 1978 Oriente Médio Protocolo do Kuwait 1989 
Artigos IX, X, XI 

Média: 40 mg L-1

Máx. <100 mg L-1

Fonte: OGP,1997; OTTO & ARNOLD,1996. 

No Brasil, no período de 2005 -2007, está em discussão junto ao Conselho 

Nacional de Meio Ambiente – CONAMA, a nova resolução que prevê o descarte de 

água produzida contendo média mensal de 29 mg L-1 e máxima concentração diária 

de 42 mg L-1 de óleos e graxas (www.mma.gov.br/conama), medido por gravimetria. 

Enquanto esta nova regulamentação não estiver aprovada, o limite para o teor de 

óleo em efluentes é de 20 mg L-1, segundo a regulamentação CONAMA 357, 2005. 

Na nova regulamentação também está previsto que os operadores de 

plataformas realizarão o monitoramento anual da água produzida a ser descartada 

das plataformas dos seguintes parâmetros: metais (As, Ba, Cd, Cr, Cu, Fe, Hg, Mn, 

Ni, Pb, V, Zn), radioisótopos (Ra-226 e Ra-228), HPA, BTEX, Fenóis, THP, COT, pH, 

Salinidade, Temperatura e Nitrogênio Amoniacal Total, e também ensaios de 

toxicidade crônica com organismos marinhos padronizados. 
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Tabela 2.11. Regulamentação de padrões de óleo em água produzida para descarte.

País Padrão Cometários 

Tunisia 10 mg L-1 Descarte zero em alguns casos 

Brasil Média mensal: 29 mg L-1

Máx. diário: 42 mg L-1

Resolução CONAMA - Em fase de 
discussão (2006) 

EUA Média mensal: 29 mg L-1e

Máx. diário: 42 mg L-1

Proibido iridiscência e descarte em 
áreas costeiras 

Austrália 30 mg L-1 e máx. 50 mg L-1

Egito Dispensa especial pode ser concedida. 
Egito é membro da Conv. Barcelona 

(Mar Báltico): Dinamarca, Estônia, 
Finlândia, Alemanha, Lituânia, Polônia, 
Rússia, Suécia

15 mg L-1máx. 

40 mg L-1máx. alternativo Recomendação Helcom 9/5: sobre 
Exploração e explotação do leito 
marinho e seu subsolo 

Trinidade 40 mg L-1 máx.  

Vietnã 40 mg L-1

Irlanda ( Mar do Norte) Membro do OSPARCOM. Órgão 
regulador incentivando descarte zero

Itália
40 mg L-1

Padrões mais restringentes podem ser 
aplicados

Nigéria  Média 40 mg L-1 e máx. 72 mg L-1 Requerido monitoramento da área  

China Média 35 - 50 mg L-1 e máx. 75 mg L-1

Canadá  Média 40 mg L-1e máx. 80 mg L-1 Operadores Incentivados à redução de 
descarte.  Opção via injeção. 

Reino Unido PARCOM 1986 – Decisão 86/1 

Bahrain Mar Vermelho e Regiões do Golfo 
Pérsico

Tailândia Limite de descarte não tem base legal. 
Definido caso a caso. 

México  Requerido testes ambientais 

Holanda Plataformas de gás são dispensadas do 
limite 40 mg L-1 onde tem melhores 
tecnologias disponíiveis 

Noruega Monitoramento do descarte pode ser 
requerido. Tendência descarte zero de 
substâncias perigosas 

Algeria, Grécia, Israel, França, Líbia, 
Mônaco, Marrocos, Espanha, Síria, 
Turquia, Iugoslávia, Albânia

UNEP: Concenção para Proteção do 
Mar Mediterrâneo contra Poluição

Iraque, Kuwait, Oman, Qatar, Arábia 
Saudita

Média 40 mg L-1

Máx. 100 mg L-1

UNEP: Mar Vermelho e regiões do 
Golfo Pérsico   

(Mar do Norte): Bélgica, Dinamarca, 
Finlândia, França, Alemanha, Portugal, 
Espanha, Suécia Média 40 mg L-1

PARCOM. Decisão 86/1 

Azerbaijão 48 mg L-1 Reinjeção assumida em novos 
empreendimentos

Indonésia  Média 75 mg L-1

Máx. 100 mg L-1

Padrões mais restringentes podem ser 
aplicados caso a caso 

Colômbia Remoção de 80% do óleo Protocolo de proteção do SE do oceano 
Pacífico

Argentina Caso a caso Não existe legislação offshore 

Angola Sem padrão estabelecido Legislação ambiental em discussão

Rússia (Ilha Sakhalin)  Conc. máxima permitida baseada na 
borda da zona de mistura (0,05 mg L-1)

Fonte: JONES et al., 2002 
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Outro item da nova resolução aborda a questão da zona de mistura, que é a 

região do corpo receptor onde ocorre a diluição inicial do efluente, que foi 

estabelecido como máximo de 500m do ponto do descarte. Há ainda o enfoque 

sobre o corpo receptor, que a água produzida não poderá conferir características em 

desacordo com sua classe de enquadramento, no caso, ficou estabelecido como 

referência a classe 1 de águas salinas. 

2.6. Informações relevantes sobre a medida de óleos e graxas 

Óleos e graxas não são um único composto químico, mas sim uma medida de 

muitos tipos de substâncias orgânicas que respondem ao método analítico.   

Diferentes métodos vão medir diferentes frações orgânicas. Para tratar desta análise 

que aparentemente é simples torna-se necessário uma discussão a cerca das 

nuances de cada metodologia. Apresentam-se dentre os questionamentos relativos 

a esta análise os seguintes aspectos: a amostragem, a preservação da amostra, a 

escolha do solvente de extração e a técnica de quantificação. É importante lembrar 

que a medida de óleos e graxas é uma medida macro de várias substâncias 

químicas em conjunto, e que o resultado da análise é função do solvente e método 

utilizados.

Os métodos mais usados à medição de óleo em água são: gravimetria, 

infravermelho, fluorescência de ultravioleta, colorimetria, cromatografia gasosa. 

Nenhum deles mede a totalidade dos compostos extraídos da água, porém as 

técnicas mais utilizadas são o infravermelho e a gravimetria. 

Por exemplo, nos EUA a Agência de Proteção Ambiental (Environmental 

Protection Agency) indica o método EPA 1664, que mede as substâncias extraídas 

da água por gravimetria, após evaporação completa do solvente n-hexano. No Mar 

do Norte o método indicado até 2006 era o infravermelho, expressando o resultado 

como óleo total ou total de hidrocarbonetos (TYRIE & CAUDLE, 2005).  A partir de 

2007 os órgãos ambientais da região do Mar do Norte estão exigindo o método 

cromatográfico (CG-FID). 
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Para a realização da análise por infravermelho, em geral, é necessário que se 

utilizem solventes halogenados tais como: Freon (triclotrifluoretano), tetracloreto de 

carbono, pois a quantificação é baseada na absorção no infravermelho da ligação 

carbono-hidrogênio no comprimento de onda 2930 cm-1, típico do estiramento da 

ligação C-H, que é comum a todas as substâncias orgânicas. A medida do óleo é 

feita no extrato total, sem pré-concentração, o que favorece, inclusive, a 

quantificação dos compostos leves.  No entanto, existe uma discussão a nível 

mundial sobre o uso de solventes halogenados, porque estes além de causarem 

problemas de saúde ocupacional, afetam a camada de ozônio (STANDARD 

METHOD 5520C). A partir de 1998 a Comunidade Européia proibiu o uso de Freon 

para a extração de amostras para análise orgânica de uma forma em geral, e 

também os outros solventes clorados serão proibidos, porém com um tempo maior 

para adaptação das metodologias. Atualmente já existem alguns equipamentos de 

infravermelho que utilizam n-hexano como solvente, em substituição aos solventes 

halogenados, porém passam por uma fase de evaporação branda do solvente, para 

fazer um filme do extrato, antes da medição por infravermelho. 

Dentre os métodos gravimétricos, podemos citar dois de maior relevância: SM 

5520B (Standard Methods) e o EPA 1664 (Environmental Protection Agency). O 

método 5520B, sugere substituir o uso do Freon e cita em sua 19ª. edição o uso de 

uma mistura alternativa de solvente que consiste em 80%n-hexano e 20%MTBE e a 

quantificação é feita por gravimetria. Já na 20ª. edição o solvente indicado para a 

análise por gravimetria é o n-hexano.  O método EPA-1664 também estabelece o 

uso de n-hexano como solvente de extração e quantifica o teor de óleos e graxas por 

gravimetria. Os dois métodos mencionam a possibilidade de tratamento com sílica 

gel nos extratos para retirar os polares, determinando desta forma somente os 

hidrocarbonetos. A desvantagem do método gravimétrico é a perda dos compostos 

voláteis na fase de evaporação do solvente (SM 5520; EPA 1664, VEIL, 2004).

Nas medições realizadas por instrumento (infravermelho, fluorescência de 

UV, cromatografia gasosa) uma outra etapa importante é a calibração. Em geral usa-

se o próprio óleo da plataforma que se está analisando, porém a composição do óleo 

pode mudar ao longo do tempo e na água produzida podem estar presentes outras 
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substâncias que foram utilizadas no tratamento, então sempre existirá um erro 

intrínseco, de magnitude desconhecida, nas quantificações feitas por instrumental. 

No que diz respeito à amostragem, há uma dificuldade de se obter 

amostragem representativa, já que a mistura água-óleo não é homogênea, e o óleo 

presente na água tende a migrar para as paredes dos dutos. Então eventualmente 

são tomadas amostras com um teor muito mais elevado do que o usual, em função 

da migração do óleo da parede para o frasco de amostragem. Uma forma de evitar 

tal situação é fazer a amostragem isocinética, ou seja, em local com maior 

turbilhonamento, de modo a homogeneizar a água a ser tomada como amostra. 

Todos estes cuidados devem estar em mente quando se faz interpretações e 

comparações de teor de óleo em amostras de água produzida. 

A despeito de todos estes detalhes, cabe ressaltar, no entanto, que esta tese 

fornecerá a caracterização química mais detalhada da água produzida, abrangendo 

as várias classes de compostos no óleo disperso e dissolvido, não ficando centrada 

na questão da medida de óleos e graxas. 

2.7. Modelagem da dispersão da água produzida em ambiente marinho 

A água produzida ao ser descartada no mar sofre a ação de diversos 

processos, dentre os quais o mais importante é o de dispersão em função da 

interação com o fluido do corpo receptor. Este processo de dispersão leva a uma 

rápida diluição dos componentes, presentes na água alcançando o nível de 

concentração exigido pela legislação para o corpo receptor, em geral, a poucos 

metros do ponto de lançamento, sobretudo em regiões de maior circulação como a 

que se observa em mar aberto. Além das características do próprio efluente, os 

principais fatores oceanográficos que determinam o grau de diluição do efluente são 

a profundidade da lâmina d’água e o hidrodinamismo da região, sendo este 

influenciado principalmente pelo regime de correntes local e, em menor grau, pelos 

ventos (SMITH, BRANDSMA e NEDWED, 2004; E&P, 1994).
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Estudos de modelagem da dispersão da água produzida conduzidos para as 

condições do Mar do Norte evidenciaram fatores de diluição de 100 a 550 vezes em 

distâncias de até 80 m (Fonte: E&P FORUM, 1994 

Figura 2.13). Esses estudos consideraram o lançamento da água produzida a 

uma vazão de 6.340 m3/dia, com salinidade de 70.000 mg L-1, temperatura de 75oC,

lâmina d’água de 80 m, diâmetro da tubulação de descarte de 0,254 m e 

profundidade de descarte de 30,5 m. Foram realizadas duas simulações, sendo uma 

em condições de coluna d’água homogênea e outra estratificada em termos de 

densidade (E&P FORUM, 1994). Em ambos os casos a taxa de diluição é alta. Com 

valores de corrente de 0,3 m s-1, usada nas simulações, leva cerca de um minuto 

para a pluma chegar a 20 metros de distância do ponto de lançamento. Neste tempo 

os componentes da água produzida são diluídos por um fator de 200 vezes. 

Fonte: E&P FORUM, 1994 

Figura 2.12. Fator de diluição e distância do ponto de descarte de água produzida 
em condições do Mar do Norte. 

A taxa de diluição e o entranhamento da água ambiente permanecem altas 

até a pluma atingir o estágio boiante (nestes casos cerca de 50-70 metros da fonte e 
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de 3 a 4 minutos após o descarte). Este estágio significa o final da diluição no campo 

próximo e, então a taxa de diluição torna-se mais lenta no campo afastado. 

Vários são os modelos atualmente em uso para o estudo da dispersão da 

água produzida : OOC (Offshore Operators Comittee Mud and Produced Water 

Discharge Model) desenvolvido especificamente para aplicações da indústria do 

petróleo, CFX®, que é baseado em fluidodinâmica computacional, DREAM (Dose-

related Risk Assessment Model), desenvolvido pelo SINTEF, CORMIX® (Cornell

Mixing Zone Expert System), desenvolvido pela Universidade de Cornell, CHEMMAP

(Chemical Discharge Model System), desenvolvido pela empresa Applied Science 

Associates (ASA), entre outros.

Uma revisão sobre modelagem do lançamento de rejeitos das atividades de 

exploração e produção de petróleo em águas oceânicas foi encontrada na tese de 

mestrado apresentada na COPPE/UFRJ em abril/2005 (DIAS, 2005). Segundo 

aquele autor, o mais importante trabalho acerca da modelagem matemática para a 

predição da dispersão e da sedimentação de resíduos descarregados no ambiente 

marinho é atribuído a KOH e CHANG, 1973. Aquele trabalho representa, de fato, o 

primeiro modelo que leva em consideração as três fases distintas no transporte dos 

contaminantes, denominadas de convectiva descendente, colapso dinâmico e 

dispersão passiva. Muitos modelos que se seguiram são virtualmente modificações 

e/ou extensões daquele trabalho inicial (DIAS, 2005).

Um dos modelos mais difundidos no que tange à modelagem do lançamento 

de cascalho de perfuração e de água de produção é o OOC (BRANDSMA & SMITH, 

1999). Este modelo é empregado para prever o comportamento de água de 

produção, fluido e cascalho de perfuração descarregados no meio ambiente a partir 

de operações de perfuração de poços e de produção da indústria petrolífera. O 

modelo OOC considera que, após ser descarregado, o material pode movimentar-se 

no corpo receptor, com base no modelo de KOH e CHANG (1973) em três condições 

distintas de fluxo, as quais são representadas por equações algébricas que 

consideram as características do material, a dinâmica do corpo d’água, bem como a 

interação entre eles. A primeira é a fase convectiva descendente (ou de jato), onde o 

material é dominado pela quantidade de movimento da descarga inicial, pelo 
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entranhamento e por arrasto, onde o efluente entra ativamente no fluido ambiente 

(água do mar). O segundo regime é a fase de colapso dinâmico, onde o material se 

ajusta à profundidade de equilíbrio, onde a advecção (do jato e do meio) e os 

gradientes de densidade são as principais forças atuantes. O estágio final é o da 

dispersão passiva na qual a pluma de descarga perdeu seu caráter dinâmico e os 

fenômenos de difusão e advecção do meio são os principais mecanismos de 

transporte. Assim, o transporte do material descarregado devido à ação das 

correntes e do assentamento ocorre durante todas as fases do desenvolvimento da 

pluma (DIAS, 2005). 

O modelo de fluidodinâmica computacional denominado CFX® é baseado no 

método de volumes finitos, empregando técnicas de multigradeamento (multigrid)

para a solução de sistemas de equações algébricas, com aglomeração tipo algébrica 

e método de solução de Gauss-Seidel (DIAS, 2005a).

O modelo DREAM simula transporte, diluição, degradação, comportamento e 

destino de compostos químicos descartados na água de uma ou mais fontes 

simultaneamente. O DREAM inclui a modelagem tridimensional da dispersão que é 

capaz de simular o espalhamento dos contaminantes como partículas em três 

dimensões por um tempo variando vento e corrente. As partículas são espalhadas 

devido à difusão vertical e horizontal, e são transportadas devido as correntes 

(método Lagrangeano). A concentração dos componentes descartados é estimada 

através da densidade da partícula calculada a várias distâncias da fonte. O sistema 

de modelagem consiste em duas partes, a liberação no campo próximo e o 

transporte no campo afastado. A modelagem do campo próximo é baseada nas 

equações desenvolvidas por KOH & CHAN (1973) e BRANDSMA e colaboradores 

(1980). A modelagem do campo afastado usa as concentrações individuais obtidas 

do campo próximo para simular o posterior transporte e destino dos contaminantes 

na coluna d’água. O modelo fornece dados baseados no total das concentrações 

dos contaminantes e não distingue limites de dissolvidos e partículas. O modelo 

DREAM usa dados reais da água produzida tais como: volume de descarte, 

concentrações dos componentes físico-químicos medidos, profundidade de 

descarte, condições hidrodinâmicas e metereológicas para prever a diluição dos 

contaminantes e a concentração no oceano (DURELL et al., 2006). 
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DAVIS (1999) reporta uma outra classe de modelos chamados empíricos e de 

comprimento de escala. Estes modelos baseiam-se na consideração de que as 

forças envolvidas no processo de mistura (fase contínua e poluente) podem ser 

arranjadas em grupos com dimensões de comprimento, de tal modo que as relações 

entre estes grupos constituam grupos adimensionais que podem ser usados para o 

escalonamento de resultados de estudos de escala laboratorial até a escala real de 

campo, assim como o número de Reynolds é empregado para o fluxo coesivo. 

Experimentos são, então, realizados em laboratório sobre uma faixa de variáveis que 

cobrem a faixa esperada no campo. Os resultados destes experimentos são 

empregados para determinar as relações empíricas entre os grupos adimensionais 

e, assim, predizer o comportamento de uma configuração similar no campo. Os 

modelos empíricos mais difundidos são o RSB, um modelo de difusor oceânico, e o 

sistema de modelos CORMIX®, amplamente empregado para a simulação do 

transporte de contaminantes de água de produção e de outros efluentes (DIAS, 

2005).

O CORMIX® é um sistema de aplicativos computacionais que incorpora uma 

interface de sistema com um conjunto de modelos hidráulicos, projetado para a 

manipulação de uma ampla gama de configurações de descarga e ambientes, 

incluindo difusores múltiplos, descargas superficiais e submersas, descargas de 

flutuabilidade negativa e positiva, difusores com configurações diversas, oceanos, 

lagos, rios e estuários, podendo considerar variações de maré. O CORMIX é 

intrinsecamente um sistema de estado estacionário, mas pode considerar a taxa de 

variação das condições ambientais e contemplá-la no reentranhamento devido à 

reversão da maré (JIRKA, DONEKER e HINTON, 1996). 

A descrição do modelo CHEMMAP foi obtida através de relatório publicado 

pela empresa Applied Science Associates (YASSUDA, 2006). O modelo estima a 

distribuição do produto (massa e concentração) na superfície da água, em linhas de 

costa, na coluna d’água e nos sedimentos. O modelo tem estrutura tridimensional, 

simulando separadamente a mancha superficial, as parcelas na coluna d’água, 

parcelas do composto químico puro, parcelas adsorvidas ao material particulado em 

suspensão e as parcelas dissolvidas. Os processos biogeoquímicos simulados são: 
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espalhamento, advecção, dispersão, evaporação-volatilização, entranhamento, 

dissolução, partição, sedimentação, adsorção e degradação. 

O modelo CHEMMAP utiliza propriedades físico-químicas para simular a 

trajetória e o destino da pluma de efluentes descartados em superfície ou na coluna 

d’água. As propriedades incluem densidade, pressão de vapor, solubilidade na água, 

taxa de degradação, coeficientes de partição adsorvido e dissolvido, viscosidade e 

tensão superficial. Essas propriedades e outras, requeridas pelo modelo para 

simular o transporte e destino do material descartado, estão contidas no banco de 

dados químicos do CHEMMAP. O banco de dados engloba uma variedade de 

informações na forma de texto e descritores numéricos com o qual o usuário pode 

identificar e caracterizar o produto químico ou a mistura. O modelo é capaz de 

simular derrames de substâncias puras, produtos em soluções aquosas ou 

hidrofóbicas, ou substâncias em emulsões (i.e. mistura de material particulado em 

suspensão em base aquosa).

A massa do produto químico sendo simulado é transportada pelo campo 

tridimensional de correntes determinado pelo modelo hidrodinâmico, considerando 

marés, vento, correntes oceânicas e o movimento vertical determinado pelo empuxo 

(buoyancy) e dispersão. O modelo também é capaz de simular a adsorção de 

produtos a partículas de sedimentos em suspensão, resultando na sedimentação de 

materiais calculada a partir da lei de Stokes. Partículas sedimentadas podem sofrer 

ressuspensão, uma vez que a velocidade no fundo ultrapasse o limite de erosão. A 

pluma de efluentes é simulada segundo uma abordagem Lagrangeana, com uma 

série de partículas representando a massa total do composto químico de interesse. 

A cada passo de tempo, as partículas deslocam-se de acordo com o movimento do 

campo hidrodinâmico, sofrem reações biogeoquímicas e são transferidas para o 

próximo intervalo de tempo. 



Capítulo 2. Aspectos teóricos e revisão da literatura

44

2.8. Monitoramento ambiental em ambiente marinho

O descarte da água produzida no mar tem sido bastante estudado, 

principalmente em regiões situadas nas proximidades das plataformas do Mar do 

Norte e do Golfo do México (KENNICUTT, 1995; NEFF, 2006; DURELL, 2006). 

Apesar de não haver ainda um parecer final sobre o assunto, os resultados obtidos 

até o presente momento mostram que a descarga contínua da água produzida não 

causa danos sensíveis ao meio marinho, desde que o sistema de descarte seja 

projetado e construído para proporcionar uma grande diluição do efluente. As forças 

naturais existentes no mar, como a diluição, evaporação, oxidação, degradam os 

hidrocarbonetos do petróleo (THOMAS, 2001; TERRENS & TAIT, 1996). 

Os hidrocarbonetos são compostos orgânicos normalmente encontrados nos 

ambientes aquáticos, e têm origem tanto em processos naturais quanto antrópicos. 

Os hidrocarbonetos naturais podem ser de origem de síntese por algas e bactérias, 

plantas superiores e animais, por combustão natural de biomassa e nas 

transformações diagenéticas de matéria orgânica, além das exsudações naturais de 

óleo em fundo marinho (GESAMP, 1993).

As fontes antrópicas de hidrocarbonetos estão associadas ao uso e consumo 

de petróleo e seus derivados pelo homem e à combustão incompleta de matéria 

orgânica. O aporte de produtos petrogênicos pode ocorrer através do escoamento 

urbano, de efluentes industriais e domésticos, da navegação, do transporte e da 

produção em áreas offshore, além de acidentes diversos (FINGAS, 2001; GESAMP, 

1993; BOULOUBASSI et al., 2001; READMAN et al., 2002; NRC, 2003). Uma parte 

significativa de hidrocarbonetos, principalmente de compostos aromáticos, está 

associada à queima incompleta de matéria orgânica, como petróleo e derivados, 

madeira, carvão e lixo, entre outros materiais. Tais hidrocarbonetos são chamados 

pirogênicos ou pirolíticos e chegam aos mares pelo transporte atmosférico e 

posterior deposição seca ou úmida e, desta forma, podem ser encontrados em 

regiões oceânicas a grandes distâncias da costa (LIPIATOU et al., 1993; DACHS et 

al., 1999). 
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Há grande interesse pelos hidrocarbonetos aromáticos, tanto petrogênicos 

quanto pirogênicos, devido aos efeitos tóxicos de alguns HPA (KALF et al., 1997; 

LAW et al., 1997; WITT, 2002). Os principais compostos da água produzida que 

trazem preocupação do ponto de vista ambiental são os hidrocarbonetos policíclicos 

aromáticos (HPA). Porém vale ressaltar que muitos destes compostos também 

ocorrem naturalmente na água do mar de região oceânica seja, por deposição 

atmosférica ou por exsudação natural de petróleo, e, na região costeira, por aportes 

de rios que trazem esgotos domésticos e industriais, fuligem decorrentes de queima 

de madeira ou de combustíveis, escoamento de águas de chuvas, entre outras 

fontes de origem. 

Em geral os hidrocarbonetos apresentam baixa solubilidade na água e, 

portanto, se encontram associados preferencialmente ao material particulado em 

suspensão neste meio. A acumulação na fase sólida justifica o desenvolvimento de 

estudos sobre os hidrocarbonetos associados à fase particulada ou em amostras de 

sedimento (WITT, 1995, FERNANDES et al., 1997; LAW et al., 1997).

Considerando as diferentes formas de introdução de hidrocarbonetos para o 

ambiente marinho, conclui-se que as zonas costeiras são aquelas que apresentam a 

maior diversidade e magnitude de fontes. O estudo de caracterização ambiental em 

zonas costeiras com atividades de produção/exploração de petróleo requer o 

levantamento detalhado de informações sobre a origem dos hidrocarbonetos. Em 

geral se lança mão de metodologias que permitam identificar os compostos-alvo 

individualmente.

Buscando uma avaliação do possível impacto gerado no ecossistema marinho 

por influência direta das atividades de produção petrolífera em região offshore,

programas de monitoramento ambiental utilizando organismos que pré-concentram 

os compostos decorrentes da água produzida vêm sendo implementados em todo o 

mundo (NEFF et al., 2006; DURELL et al., 2006, OGP, 2005; OLF, 2005). As 

conclusões destes estudos ainda não são totalmente claras mas indicam que esta é 

uma tendência, já que as concentrações da água do mar em área oceânica são 

encontradas em ultra-traços e as análises estão sujeitas a muitos interferentes. 
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3. Caracterização de água produzida no Brasil 

Neste capítulo são apresentados os dados de composição de água produzida 

descartada em mar pelas atividades da Petrobras na produção de óleo e gás em 

área offshore, avaliados em diversos períodos ao longo de 10 anos de estudo. 

A maior produção de petróleo no Brasil se situa na Bacia de Campos, na 

região sudeste e em área offshore, compreendendo os estados do Rio de Janeiro e 

do Espírito Santo, por isso o número de plataformas é maior naquela área. No litoral 

dos Estados de Sergipe, Alagoas e Rio Grande do Norte existem plataformas, porém 

não há descarte de água produzida. Naqueles casos, devido à proximidade da costa 

o óleo produzido é bombeado junto com a água para a costa, onde é realizada a 

separação óleo-água em estações de tratamento. 

3.1. Área de estudo 

A Figura 3.1 apresenta o mapa com o posicionamento das plataformas na 

costa brasileira e a Tabela 3.1 apresenta a localização geográfica das plataformas 

estudadas, distância da costa, lâmina d’água em que se situa cada unidade de 

produção, a profundidade de descarte, vazão de descarte, tipo de tratamento 

empregado e o local de coleta das amostras. Com relação à distância da costa, a 

plataforma mais próxima é a PCR-1, que se situa a 40 km da costa do Ceará e é 

também a situada em lâmina d’água mais rasa (45m de profundidade). A plataforma 

que está em maior distância é a SS-11, que se situa a 160 km da costa, e a 

plataforma situada em água mais profunda é a unidade FPSO Brasil (FPBR) que se 

situa em lâmina d’água de 1258 m na Bacia de Campos.

Do conjunto das plataformas estudadas, apenas uma plataforma é somente 

de produção de gás. Trata-se da plataforma PMLZ-1, situada na Bacia de Santos, 

região sul do país. Quatro plataformas produzem somente óleo, que é o caso de 

PNA-2, PPG-1, SS-06 e SS-11. As demais plataformas produzem óleo e gás com 

predominância de óleo. A plataforma PCR-1 tem maior produção de gás, quando 

comparada com as plataformas da região sudeste.



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

47

Figura 3.1.  Mapa com a localização das plataformas em estudo.
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Tabela 3.1. Informações sobre as plataformas que descartam água produzida. 

Plataformas Produção Tratamento 
Latitude

S
Longitude

W

Distância da 
costa

km

Lâmina
d’água (m) 

Profundidade
do descarte 

(m)
Local da coleta 

Vazão de 
descarte
(m3/dia)*

Região Sudeste  - Bacia de Campos 2006*

PCH-1 Óleo e gás Hidrociclone e flotador 22o 25’56.998” 40o28’48.309” 71 117 28 Saída do degasser 845 

PCH-2 Óleo e gás Hidrociclone e flotador 22o 27’ 56.030” 40o 28’ 06.158” 74 142  Saída do V-222 4124 

PNA-1 Óleo e gás SAO e Flotador 22o 26’ 17.507” 40o 25’ 26.815” 76 145 49 Saída do flotador B 2498 

PNA-2 Óleo e gás  Hidrociclone e Flotador 22o 27’ 00.000” 40o 24’ 41.000” 77 170 30 Saída do flotador B 5240 

PGP-1 Óleo e gás TO   e SAO 22o 22’ 27.330” 40o 25’ 01.440” 72 120 32 SA - 1201 - A 4685 

PPM-1 Óleo e gás TO, Hidrociclone e flotador 22o 47’ 51.010” 40o 45’ 43.750” 87 115 63 Saída do V-5332501 13276

PPG-1 Óleo e gás  TO, Hidrociclone 22o 15’ 18.180” 40o 19’ 46.425” 72 101 40 ou 60 Saída do degasser 16823 

P-08 Óleo e gás Hidrociclone, Flotador 22o 40’21.199” 40o 32’ 45.618” 87 423 superfície Saída do vaso flash 980 

P-18 Óleo e gás Degaseificador 22o 25’ 40.887” 40o 01’ 41.456” 109 910 superfiície Saída do skimmer 2650 

P-19 Óleo e gás TO e Hidrociclone 22o 23’ 32.058” 40o 03’ 15.660” 105 748 superfiície Saída do degasser 6162 

P-26 Óleo e gás TO, hidrociclone 22o 28’05.623” 40o 01’ 42.174” 110 990 superfiície Saída do skimmer 6568 

P-27 Óleo e gás TO e hidrociclone 22o 22’ 49.047” 40o 08’ 44.085” 96 540 superfiície Saída do degasser 2039 

P-31 Óleo e gás TO e hidrociclone 22o 07’ 46.640” 39o 57’ 58.510” 105 320 superfiície Saída do degasser 9538 

P-32 Óleo TO, hidrociclone 22o 20’ 53.801” 40o 14’ 24.184” 85 160 superfiície Saída do Slop BE 1535 

P-33 Óleo e gás TO, flotador 22o 22’ 18.464” 40o 01’ 29.933” 107 780 superfiície Saída do Slop BE 1781 

P-35 Óleo e gás TO, slop 22o 26’ 11.668” 40o 04’ 03.948” 106 850 superfiície Saída do Slop BE 8092 

P-37 Óleo e gás TO, slop 22o 29’05.010” 40o 05’ 43.790” 106 905 superfiície Saída do Slop BE 9586 

ESPF Óleo e gás TO, slop, hidrociclone 22o 42’ 34.441” 40o 27’ 33.918” 96 795 superfiície Saída do Slop BE 4166 

SS-06 Óleo TO, Hidrociclone e flotador 22o 42’ 04.790” 40o 40’ 36.180” 80 120 11 Skid de medição 11412 

P-40 Óleo e gás Hidrociclones + Flotador 22o32’ 48.889” 40o 04’ 01.511” 113 1070 superfiície Saída do flotador 8300 

FPBR Óleo e gás Slop + Hidrociclone 21o 56’ 01.480” 39o 49’ 00.090” 120 1258 superfiície Saída hidrociclone ** 

Região Nordeste – Bacia do Ceará 

PCR-1 Óleo e gás TO 3o 05’25.568” 38o 47’34.984” 40 45 12 Montante do sump 1664 

Região Sul - Bacia de Santos 

SS-11 Óleo e gás TO Hidrociclone, degaseificador 26o 38’ 51.220” 40o 52’ 24.810” 160 150 superfiície Saída do degasser 330 

PMLZ-1
Gás + 

condensado
Tratamento de gás + Compressao 25o 15’59,304” 45o 15’08,552” 145 189 superfiície Montante do sump 23 

TO: Tratador de óleo (eletrostático) SAO: separador água-óleo  * Média diária de operação (2006) ** Descarte por baletada de 5000 a 15.000 m3/mês
   Coordenadas geográficas referenciadas ao Datum SAD69  
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3.2 Amostragem e metodologias 

3.2.1. Amostragem 

A seguir são apresentadas as informações sobre os períodos de amostragem 

realizados.

O primeiro estudo integrador sobre água produzida foi realizado em 1996, 

quando foram coletadas amostras no período de abril a maio, sendo coletadas oito 

amostras de água produzida da região SE e uma amostra da região NE. Estes 

resultados foram resgatados para compor a avaliação dos dados ao longo do tempo, 

ou seja, verificar a variabilidade na composição da água produzida ao longo do 

tempo.

No período de setembro de 2000 a outubro de 2001 foi realizado um estudo 

quando foram analisadas 11 amostras da região sudeste, uma amostra da região 

nordeste e três plataformas da região sul (SS-11, P-14 e PMLZ-1) com coletas 

pontuais em cada plataforma. A plataforma P-14 deixou de operar e por isso não 

consta no mapa.

Durante o período de setembro de 2005 a janeiro de 2006 foram coletadas 21 

amostras de água produzida da região sudeste - Bacia de Campos, uma da região 

sul - Bacia de Santos (SS-11) e uma da região nordeste – Bacia do Ceará (PCR-1). 

No estudo realizado neste período foram feitas amostragens pontuais em todas as 

plataformas que estavam descartando água produzida em mar, sendo realizado um 

estudo mais detalhado dos parâmetros relevantes à indústria do petróleo.

Para avaliar a variabilidade temporal numa mesma plataforma foram 

coletadas amostras de água produzida da plataforma PCR-1, situada na costa do 

Ceará. Neste estudo foram realizadas amostragens em série temporal de 24 horas, 

nos dias 11 e 12 de dezembro de 2003, com intervalo de 3 horas, perfazendo nove 

amostras. Também foram realizadas amostragens pontuais em 2001 (julho), 2003 

(junho), 2004 (dezembro) e 2006 (janeiro). 
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A Tabela 3.2. apresenta como foi estruturado o estudo e os objetivos a ele 

relacionados bem como os parâmetros escolhidos em cada caso e o número de 

amostras analisadas. 

Tabela 3.2. Resumo dos estudos sobre água produzida. 

Período de coleta dos 
dados

Objetivo Parâmetros selecionados n* 

2005 a 2006 – água 
produzida de plataformas 

do S, SE e NE 

Análise detalhada da 
composição de águas 
produzidas em coleta 

pontual

Salinidade, pH, 
Temperatura,densidade, TSS, 

Alcalinidade, Ânions, metais, Ra-
226 e Ra-228, COT, ácidos, THP, 

BTEX, 38 HPA, 24 fenóis e 
toxicidade

23

1996 a 2006 – água 
produzida das regiões 
sul, sudeste e nordeste 

Variabilidade na 
composição entre 

diferentes amostras e 
diferentes coletas 

Amônia, Ba, B, Fe, Ra-226 e Ra-
228, BTEX, THP,  HPA e  fenóis 

e toxicidade 

57

2001 – 2006 – água 
produzida de PCR-1 

Variabilidade temporal na
composição da água 

produzida em uma mesma 
plataforma

Salinidade, pH, Temperatura, S=,
Ba, B, Fe,Zn, THP, BTEX, 19 HPA, 

23 fenóis e toxicidade 
14

n* número de amostras 

3.2.2. Coleta e preservação das amostras 

Os parâmetros analisados na água produzida foram: pH, temperatura, 

densidade, salinidade, total de sólidos suspensos (TSS), ânions (sulfato, 

bicarbonato, nitrato, cloreto, fluoreto, cianeto), amônia, metais (Ba, B, Cd, Pb, Cu, 

Cr, Sn, Fe, P, Mn, Ni, V, Zn, Ag, Al, As), radioisótopos (226Ra, 228Ra),  carbono 

orgânico total (COT), teor de óleos e graxas (TOG). Para o detalhamento da análise 

dos compostos orgânicos presentes na água produzida estes foram divididos em 

três categorias: a) Hidrocarbonetos dissolvidos (BTEX); b)Hidrocarbonetos dispersos 

(THP e HPA) e c) Orgânicos dissolvidos: Fenóis e ácidos orgânicos. 

Foram seguidos os protocolos analíticos internacionais de cada parâmetro 

para a limpeza da vidraria e frascos de coleta. Para a coleta das amostras foram 

enviados frascos às plataformas contendo os agentes preservantes conforme 

mencionado na tabela 3.3. As amostras foram acomodadas em um isopor com gelo 

e transportadas por helicóptero até a base em terra, e em seguida para o laboratório. 

Ë importante mencionar que a logística de embarque e desembarque destas coletas 



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

51

exige um planejamento exaustivo de cada detalhe para se alcançar as melhores 

práticas de laboratório. As amostras foram mantidas refrigeradas até o momento da 

análise.

O local de coleta mencionado na Tabela 3.3 é o local possível de amostragem 

mais próximo do ponto de descarte da água produzida no mar. A escolha do ponto 

de coleta levou em consideração um local de maior energia (em regime turbulento), 

preferencialmente em trecho vertical, garantindo com isso maior homogeneidade das 

amostras, denominado ponto de amostragem isocinética.

Tabela 3.3. Forma de coleta e preservação das amostras. 

Parâmetro
Frasco de 

coleta

Volume
de

amostra
(ml) 

Preservação 

Metais
vidro 500 

HNO3 até pH<2 
refrigerar

Radioisótopos vidro 1000 refrigerar a 4oC

Sulfeto
Plástico ou 

vidro
250

2mL de sol. 2N de acetato de zinco 
e sol. 6N de NaOH até pH>9. 

Refrigerar a 4°C. 

Nitrogênio amoniacal 
plástico ou 

vidro
1000

adicionar H2SO4 até pH<2, 
refrigerar a 4oC

Fluoreto, alcalinidade, 
salinidade, sulfato e nitrato 

plástico ou 
vidro

250 refrigerar a 4oC

TSS vidro 1000 refrigerar a 4oC
Cianeto plástico 50 refrigerar a 4oC

COT vidro 250 refrigerar a 4oC

THP

Vidro com 
tampa de 
teflon ou 
alumínio

1000 refrigerar a 4°C 

Fenóis

Vidro com 
tampa de 
teflon ou 
alumínio

100
(até a boca) adicionar H2SO4 (1:1) até ph < 2 

refrigerar a 4°C 

HPA

Vidro com 
tampa de 
teflon ou 
alumínio

1000
(até a boca) refrigerar a 4°c 

cobrir c/ papel alumínio 

BTEX

Vidro com 
tampa de 
teflon ou 
alumínio

40
(até a boca) 

adicionar HCl (1:1) até ph < 2 
refrigerar a 4°C 

Ácidos orgânicos Plástico 50 refrigerar a 4oC
Toxicidade Plástico 3000 Congelar 
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3.2.3. Metodologias de análise química 

A Figura 3.2 apresenta um fluxograma com as análises utilizadas neste 

estudo e a Tabela 3.4 mostra as técnicas empregadas nos ensaios químicos, bem 

como os laboratórios envolvidos. Como tiveram várias campanhas com diferentes 

laboratórios envolvidos, este item descreve as metodologias usadas nas amostras 

coletadas no período de 2005 a 2006. Para as outras campanhas existem pequenas 

modificações de metodologias, mas que não comprometem as comparações entre 

os resultados. Dados de HPA obtidos nas coletas realizadas em 1996 não foram 

considerados neste estudo, pois foi empregada na época, a técnica de 

espectroscopia de fluorescência de ultravioleta, o que inviabiliza a comparação com 

outros resultados que utilizou a técnica de CG-EM. 

Figura 3.2. Fluxograma das análises realizadas na campanha 2005 a 2006. 

Análises Realizadas na 
Campanha 2005 a 2006 

Parâmetros
Físicos 

Parâmetros
Orgânicos

Parâmetros
Inorgânicos

Metais e Radioisótopos 

Temperatura
Densidade
Salinidade

pH
TSS

COT
THP

BTEX
HPA

Fenóis
Ácidos Orgânicos 

SO4
=

HCO3
-

NO3
-

Cl-

F-

CN-

NH4
+

Hg
Al
Ba
B

Cd
Pb
Cu
Cr
Sn
Fe
P

Mn
Ni
Ag
Se
V
Zn

226Ra
228Ra
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Tabela 3.4. Ensaios químicos e físico-químicos e laboratórios envolvidos. 

Em seguida são descritas as metodologias de forma resumida.

ANÁLISE TÉCNICA Laboratório 

pH Potenciometria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Densidade Densitometria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Salinidade (cloretos) Potenciometria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

THP Cromatografia gasosa – CG-FID Petrobras/CENPES 

COT Analisador de Carbono Petrobras/CENPES 

BTEX Headspace - CG-PID/FID Analytical Solutions 

Fenóis CG-EM 

Colorimétrico (4aminoantipirina) 

Analytical Solutions 

FIRJAN 

HPA CG-EM PUC-Rio 

Ácidos orgânicos Cromatografia de íons Petrobras/CENPES 

Ânions  Cromatografia de íons Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Sulfetos Potenciometria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Cianeto total Voltametria Petrobras/CENPES 

Nitrogênio amoniacal Colorimetria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Alcalinidade Potenciometria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

TSS Gravimetria Petrobras – Lab. Bacia de Campos 

Metais e outros elementos ICP-OES PUC-Rio e CENPES 

Mercúrio Analisador NIC SP-3D Petrobras/CENPES 

Radioisótopos

(Ra-226 e Ra-228) 

Gravimetria e contagem beta PUC-RiO 

Toxicidade aguda e crônica 
Artemia sp.,  

Mysidopsis juniae,  

Skeletonema costatum, 

Lytechinus variegatus 

UNIVALI e UFC/LABOMAR 
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Determinação de Total de Hidrocarbonetos de Petróleo – THP (EPA 1664 

e 8015): A amostra (1L) foi transferida para funil de extração onde foi extraída 

por três vezes com volumes de 30mL de n-hexano e agitação manual por 3 

minutos, rinçando-se primeiramente a garrafa que continha a amostra com 

este solvente. Após a decantação, a fase aquosa foi retirada e coletada no 

mesmo frasco coletor da amostra. Após a terceira extração o volume de água 

foi medido. Os extratos obtidos em cada fase da extração  foram percolados 

em funil sobre sulfato de sódio anidro, previamente calcinado a 450oC,  e 

recolhidos em balão de fundo redondo. A este extrato foi adicionado 3 g de 

sílica gel (100-200 mesh, previamente ativada a 100oC por 4h), e ficou em 

agitação magnética por 5 minutos para eliminação de interferentes polares. 

Em seguida filtrou-se o extrato em papel filtro (Whatman n. 40) e foi 

avolumado a 100 mL. Uma alíquota de 5 mL do extrato que foi concentrado a 

1 mL antes da análise cromatográfica. A análise foi realizada através de 

cromatografia gasosa de alta resolução, conforme metodologia descrita na 

literatura (EPA 8015B). Foi utilizada coluna capilar de 5% de fenil metil 

silicone, HP-5 (30m x 0,32mm x 0,25µm), Hewlett Packard, e detecção por 

ionização de chama (CG-DIC). O sinal do detector foi adquirido e processado 

por uma estação de dados e a análise quantitativa foi realizada por 

padronização interna com n-C16 deuterado como padrão interno. A calibração 

foi realizada com n-parafinas de n-C10 a n-C40 nos níveis de 1, 5, 10, 25 e 50 

mg L-1. Utilizou-se o fator de resposta médio de todas as n-parafinas para a 

quantificação do THP.

Determinação de Carbono Orgânico Total (COT): a análise de Carbono 

Orgânico Total foi realizada em um Analisador de Carbono SHIMADZU TOC 

5000A, equipado com amostrador automático ASI 5000 A. A amostra foi 

filtrada em filtro Millipore, sendo diluída 50 vezes antes de ser analisada, 

devido ao alto teor de salinidade. A amostra foi injetada em triplicata e 

analisada na faixa de calibração de 1 - 1000 ppm. A calibração foi realizada 

com um padrão de biftalato de potássio (curvas de calibração nas faixas de 0-

1 ppm, 1-10ppm, 10-100ppm, 100-1000ppm). O volume de injeção utilizado 

foi de 120µL.
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Análise de BTEX em água por Headspace (EPA 5021): a análise 

quantitativa de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX) seguiu a 

metodologia EPA 5021 em equipamento de Headspace  com autoamostrador 

acoplado a um cromatógrafo Thermofinnigan em sistema fechado.  A amostra 

de água foi aquecida para promover o equilíbrio entre as fases líquida e 

gasosa. Uma vez atingido este equilíbrio o frasco foi pressurizado com o gás 

de arraste. Uma alíquota da fase gasosa foi transferida para o cromatógrafo 

gasoso onde ocorre a separação dos compostos. A quantificação foi realizada 

por detector de fotoionização (DFI). A quantificação realizada por 

padronização externa, foi baseada na resposta do DFI utilizando-se curvas de 

calibração com padrões certificados contendo os padrões de BTEX.

Análise de Fenóis por reação com 4-amino antipirina (SM 5530): Após a 

etapa de destilação da amostra para eliminação de interferentes, os fenóis 

reagem com 4-aminoantipirina na presença de ferricianeto de potássio, em pH 

10, formando um composto estável cuja coloração varia do amarelo ao 

castanho-avermelhado. A intensidade de cor desenvolvida é proporcional à 

concentração de fenóis e é medida por um espectrofotômetro no comprimento 

de onda de 510 nm. 

Extração de amostras para as análises de fenóis (EPA 3510C): as 

amostras de água produzida foram fortalecidas com padrões de recuperação 

deuterados (surrogates) a concentrações definidas e extraídas com 

diclorometano ultra puro em funil de separação com três alíquotas do solvente 

orgânico, rinçando-se primeiramente os frascos que continham as amostras. 

O extrato total foi então concentrado em um concentrador de célula fechada 

do tipo Kuderna Danish a um volume de 1mL.

Análise de Fenóis por CG-EM (EPA 8270C): o extrato obtido na etapa de 

extração foi derivatizado com bis-trimetilsilil-trifluoroacetamida (BSTFA), 

gerando o TMS-derivado. O extrato final contendo os fenóis derivatizados foi 

injetado, sem divisão de fluxo, em uma coluna de fase estacionária DB-5 

acoplada a um espectrômetro de massas HP-MSD 5973. A programação do 
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cromatógrafo é descrita a seguir. Injeção sem divisão de fluxo, com o injetor a 

290 °C. Temperatura inicial da coluna: 50 °C. Isoterma por 2 minutos e taxa 

de aquecimento de 35 °C/ min até a temperatura de 100°C, taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min até 310 ºC, com isoterma por 15 minutos. 

Quantificação por padronização interna. Limites de quantificação para água: 

0,2 µg L-1. Os compostos fenólicos presentes na água produzida são  

essencialmente alquilfenóis, por isso foi solicitado aos laboratórios 

contratados um maior número de padrões de alquilfenóis para a calibração da 

análise, a fim de serem medidos os compostos efetivamente presentes no 

efluente.

Extração de amostras líquidas para as análises de HPA (EPA 3510C): a 

extração foi realizada em funil de separação, utilizando todo o volume contido 

na garrafa (aproximadamente 1 litro de água produzida) com 30 mL de 

diclorometano (3 vezes). Cada extração foi realizada durante 3 minutos, com 

repouso para a separação das fases de 10 minutos. Após a extração, foi 

adicionado sulfato de sódio (descontaminado em forno mufla a 450 oC) para 

remover resíduos de água, mantido em contato com o extrato por 12 h. Para 

acompanhar o rendimento do procedimento analítico, antes da extração foi 

adicionado à amostra 100 ng do padrão p-terfenil-d14. A separação entre as 

frações alifáticas e aromáticas dos hidrocarbonetos foi realizada por 

cromatografia em coluna aberta, preenchida com sílica/alumina baseada no 

método EPA 3630. A fração de hidrocarbonetos alifáticos (F1) (n-alcanos e 

isoprenóides) foi separada pela eluição com 75 mL de hexano. A fração 

contendo os HPA (F2) foi eluída em seguida com a adição de 50 mL de 

mistura hexano:diclorometano (1:1). 

Análise de HPA (EPA 8270D): a metodologia utilizada para a determinação 

dos HPA foi por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas 

(CG-EM), e seguiu, com algumas modificações, o método EPA-8270D. A 

quantificação é baseada em padronização interna, utilizando-se como PI uma 

mistura contendo naftaleno-d8, acenafteno-d10, fenantreno-d10, criseno-d12 

e perileno-d12. O equipamento foi calibrado utilizando-se 8 soluções (5, 10, 

20, 50, 100, 200, 400, 1.000 ng mL-1) contendo os 16 HPA controlados pelo 
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método adicionados de 2- metilnaftaleno, 1-metilnaftaleno, dibenzotiofeno, 

perileno e os padrões internos deuterados (100 ng L-1). O limite de 

quantificação da metodologia, considerando-se o volume de água extraída de 

1 litro foi igual a 5 ng L-1. Nas amostras coletadas no período de 2005 a 2006 

as análises de HPA envolveram a soma de 38 compostos apresentados 

abaixo. Em 2000 a 2001 a soma foi de 36 compostos (os mesmos 

anteriormente mencionados menos Perileno e Benzo(e)pireno) e na avaliação 

temporal da água produzida de PCR-1, conduzida em 2003 a soma foi de 19 

HPA (16 prioritários + Dizenzotiofeno + 1Metil naftaleno + 2 Metil naftaleno). 

Em 1996 a análise de HPA foi realizada por espectroscopia de fluorescência 

de ultravioleta, e então não foi possível a comparação com os dados mais

recentes, que utilizou a técnica de CG-EM. 

Naftaleno Dibenzotiofeno Benzo(a)antraceno

2 Metil naftaleno   C1 dibenzotiofenos Criseno

1 Metil naftaleno   C2 dibenzotiofenos    C1 crisenos 

   C2 naftalenos   C3 dibenzotiofenos    C2 crisenos 

   C3 naftalenos Fenantreno Benzo(b)fluoranteno 

   C4 naftalenos    C1 fenantrenos Benzo(k)fluoranteno 

Acenaftileno    C2 fenantrenos Benzo(e)pireno 

Acenafteno    C3 fenantrenos Benzo(a)pireno 

Fluoreno    C4 fenantrenos Perileno 

   C1 fluorenos Antraceno Indeno(1,2,3-cd)pireno 

   C2 fluorenos Fluoranteno Dibenzo(a,h)antraceno 

   C3 fluorenos Pireno Benzo(ghi)perileno 

   C1 pirenos 

    C2 pirenos 

Grafia em negrito estão os 16 HPA prioritários 

Determinação de ácidos orgânicos por cromatografia de íons: a

determinação de ácidos acético, fórmico, propiônico e butírico foi realizada 

pela técnica de cromatografia de íons usando sistema de Cromatografia 

Iônica marca Dionex Corp. com: supressora eletrolítica,“Ion trap”, Gerador de 

eluente, Bomba, Controle térmico de célula de condutividade e coluna de alta 

capacidade (Ion-PacR AS18). A preparação da amostra foi realizada por 

filtração em papel pregueado seguido de membrana 0,2mm, com diluição 

inicial de 10X e, em casos de alta salinidade, foi realizado a extração em fase 

sólida em catucho de resina com Ag, para eliminação de cloreto. A curva de 

calibração utilizada foi na faixa de 0,1 mg L-1 a 10 mg L-1 e o tempo de 
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retenção real do analito é determinado por adição de padrões. Os analitos 

foram determinados na forma de seus ânions dissociados (acetato, formiato, 

propionato e butirato), que ficam retidos na coluna de troca iônica.

Determinação de metais por ICP-OES: a determinação de metais por 

Espectrometria de emissão ótica com plasma de argônio induzido (ICP-OES) 

foi realizada em instrumento Optima 4300 DV marca Perkin Elmer 

Instruments. Os resultados foram tomados como uma média de três leituras, 

com RSD médio  2% (para Ba e B). As amostras foram diluídas 10 vezes, 

devido à alta salinidade. As linhas analíticas utilizadas foram:

P (I) 213,617 nm(LD = 0,010 mg L-1) V (II) 292,402 nm (LD = 0,0002 mg L-1)

Cr (II) 267,716 nm (LD = 0,0005 mg L-1) Ni (II) 231,604 nm (LD = 0,0007 mg L-1)

Zn (I) 213,857 nm (LD = 0,001 mg L-1) Pb (I) 220,353 nm (LD = 0,010 mg L-1)

Cd (I) 228,802 nm (LD = 0,002 mg L-1) B (I) 249,772 nm (LD = 0,0005 mg L-1)

Ag(I) 328,068 nm (LD = 0,0003 mg L-1) Al(I) 396,153 nm (LD = 0,0003 mg L-1)

Cu (I) 324,752 nm (LD = 0,0004 mg L-1) As (I) 193,696 nm (LD = 0,020 mg L-1)

Se (I) 196,026 nm (LD = 0,012 mg L-1) Sn (I) 189,927 (LD = 0,005 mg L-1)

Ba (II) 455,403 nm (LD = 0,0002 mg L-1) Mn (II) 257,610 nm (LD= 0,0001 g L-1)

Determinação de Hg: a determinação de mercúrio total em amostras de 

água foi efetuada utilizando-se um analisador automático de mercúrio NIC 

SP-3D. O princípio de funcionamento é baseado em decomposição térmica. A 

amostra foi colocada em um recipiente cerâmico e introduzida num forno de 

aquecimento. Sob combustão, o mercúrio foi atomizado e preso como 

amálgama de ouro. O aparelho utiliza duas etapas de amalgamação antes de 

transferir o mercúrio para o sistema de detecção (absorção atômica de vapor 

frio a 253.7 nm). A quantificação do mercúrio foi feita utilizando-se uma curva 

de calibração.  Limite de detecção de 0,2 µg L-1.

Determinação dos radioisótopos 226Ra e 228Ra: o método utilizado na 

determinação de Ra-226, Ra-228 foi por gravimetria e contagem alfa/beta 

(GODOY et al., 1994). As amostras foram primeiramente  filtradas em papel 
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filtro. Foram adicionados à amostra 20mg de carreador de bário (preparado a 

partir de uma solução padrão Merck Titrisol). O sulfato de bário foi precipitado 

pela adição de ácido sulfúrico. Após a sedimentação do precipitado formado, 

a água sobrenadante foi descartada. O precipitado de bário foi redissolvido 

com EDTA (ácido etilenodiamino tetracético) em meio alcalino, reprecipitado 

por adição de ácido acético até pH 4-5. Este precipitado foi filtrado, já na 

geometria de contagem, e o rendimento determinado gravimetricamente. 

Após um período de crescimento de 30 dias, foram determinadas a atividades 

alfa e beta referentes aos radioisótopos Ra-226 e Ra-228, presentes neste 

precipitado de sulfato de bário em um contador proporcional de baixo 

background EG&G Prof. Berthold LB 7500. Os limites de detecção alcançados 

foram de 5 mBq L-1 para Ra-226 e de 10 mBq L-1 para Ra-228.

Determinação de Nitrogênio Amoniacal Total: a amostra foi mantida em pH 

de 9,5, para que a hidrólise dos compostos orgânicos nitrogenados seja 

inibida, e então foi destilada para uma solução de ácido bórico, onde a 

amônia foi determinada colorimetricamente, por nesslerização ou 

acidimetricamente com solução padrão de ácido sulfúrico, usando solução 

indicadora de vermelho de metila. 

Determinação de Sólidos Suspensos (TSS): a amostra foi filtrada através 

de uma membrana de fibra de vidro, previamente levada a peso constante. O 

aumento de peso na membrana, após secagem em condições prescritas, 

corresponde aos sólidos em suspensão. 

Determinação de Cloretos por potenciometria: o íon cloreto foi titulado 

potenciometricamente pelo nitrato de prata, usando um eletrodo de prata e 

um eletrodo de vidro. A maior variação de potencial indica o ponto final da 

titulação.

Determinação da Salinidade: para reportar o resultado como cloreto de 

sódio (NaCl), o valor obtido na análise de cloretos foi multiplicado pelo fator 

de conversão 1,65,  conforme a fórmula: mg NaCl / L  = mg Cl- / L x 1,65. 
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Determinação da Alcalinidade: o método consiste em uma titulação 

potenciométrica de neutralização, com o acompanhamento contínuo da 

mudança do pH da amostra, pela adição de ácido. A alcalinidade foi 

determinada através dos pontos de inflexão, pré-fixados em pH 4.5 (mede 

carbonatos e bicarbonatos) e 8.1 (hidróxidos) da curva de titulação obtida.

Determinação dos ânions por Cromatografia de íons: a amostra foi 

bombeada com o efluente, através de duas pré-colunas, que são 

empacotadas com a mesma resina e uma coluna supressora, para aumentar 

a sensibilidade da análise. O princípio da separação é baseado na afinidade 

entre os sítios ativos da resina, dos analitos e da fase móvel. Após a 

separação os ânions foram identificados por condutividade, comparando seus 

tempos de retenção com o tempo de retenção de padrões conhecidos. A 

quantificação dos ânions foi feita por padronização externa pela integração 

dos picos obtidos em comparação com a área dos padrões. 

Determinação de Sulfeto: a amostra alcalinizada foi titulada 

potenciometricamente, com solução de nitrato de prata, utilizando eletrodos 

de prata – sulfeto de prata e de referência de vidro. O ponto final foi obtido por 

inflexão na curva de titulação. Esta análise foi realizada somente na 

plataforma de PCR-1. 

Análise de Cianeto: a determinação da concentração de cianeto foi realizada 

através da técnica voltamétrica. O aparelho utilizado foi um analisador 

voltamétrico Computrace 797. O analisador voltamétrico contém um conjunto 

com três eletrodos (indicador, referência e auxiliar), um controlador de fluxo 

de nitrogênio e um potenciostato. Reagentes: KNO3 em concentração 0,10 M 

e solução padrão de cianeto 50,0 mg L-1. A concentração de cianeto na 

amostra foi obtida através da curva de adição de padrão. A aquisição de 

dados foi feita através de um microcomputador e impressora.
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3.2.4. Ensaios de Toxicidade 

 Foram realizados ensaios de toxicidade aguda com os organismos de água 

salgada: Artemia sp. (Microcrustáceo), Mysidopsis juniae (Microcrustáceo), 

Skeletonema costatum (alga) e toxicidade crônica com o organismo 

Lytechinus variegatus (Ouriço do mar). O preparo das amostras de água 

produzida para obtenção das soluções-teste foi feito por diluição direta em 

água destilada. Devido às diferenças de salinidade muito grande entre as 

amostras, para os ensaios com Lytechinus variegatus, Mysidopsis juniae e 

Skeletonema costatum foi feita uma correção da faixa de salinidade com água 

destilada para enquadramento dentro da faixa apropriada para estas 

espécies, uma vez que, são espécies marinhas com baixa tolerância a 

salinidades com valores diferentes desta faixa. Os ensaios com Artemia sp.

não tiveram nenhum tipo de ajuste osmótico, em função de serem estes 

organismos, bastante tolerantes a uma ampla faixa de salinidade. 

Teste de toxicidade com Artemia sp.: Jovens de Artemia sp., após 24h de 

eclosão, em fase larval náuplio II - III, são expostos a diferentes 

concentrações da amostra, num sistema estático por um período de 48 horas. 

A toxicidade é medida em termos de efeitos sobre a mortalidade, em leituras 

do teste após 24 e 48 horas de exposição (N 2588). 

Teste de toxicidade embrio-larval com o ouriço-do-mar Lytechinus

variegatus: O teste consiste na exposição de ovos de ouriço-do-mar às 

diferentes amostras ou várias diluições de uma mesma amostra. Ao final de 

24 horas o número de larvas é contado e o seu desenvolvimento é avaliado. 

O desenvolvimento embrionário é considerado anormal quando há retardo no 

crescimento ou são observadas deformações nas larvas. São consideradas 

normais as larvas que atingem o estágio pluteus em 24 horas, sem 

deformações. Os procedimentos para realização dos ensaios de toxicidade 

com Lytechinus variegatus foram baseados na norma NBR-15350. 

Teste de Toxicidade com crustáceo Mysidopsis juniae: Jovens de 

Mysidopsis juniae, com 1 a 8 dias de idade, e uma diferença de idade entre 

eles de, no máximo, 4 dias, são expostos a amostra, num sistema estático por 
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um período de 96 horas. A toxicidade é medida em termos de efeitos sobre a 

sobrevivência dos organismos, por leituras do teste após 24, 48, 72 e 96 

horas de exposição (NBR 15308).

Teste de inibição de crescimento algal com Skeletonema costatum:

Células algais monoespecíficas foram cultivadas por várias gerações em 

frascos teste com um volume definido das amostras a serem testadas e meio 

de cultivo e um inóculo de células algais em crescimento exponencial. Cada 

amostra, em 6 concentrações mais o controle e 3 réplicas de cada 

concentração, foram incubadas por um período de 72 horas, sendo a 

densidade celular medida no início (T0) e final do tempo de incubação (T72h).

A inibição é medida como a redução em crescimento ou taxa de crescimento 

relativo a cultivos controle que crescem sob condições idênticas. Foram 

calculadas a CE50 (Concentração Efetiva Mediana) de inibição de 

crescimento da microalga (ISO 10253).
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3.2.5. Testes estatísticos 

No Anexo B são apresentadas as tabelas contendo todos os dados utilizados 

nos testes estatísticos, que incluem os parâmetros: amônia, bário, boro, ferro, 

radioisótopos, THP, fenóis, BTEX, HPA e toxicidade com o organismo Lytechinus

variegatus. Para realizar a análise dos dados com modelos estatísticos foram feitas 

algumas aproximações como, por exemplo, os valores de radioisótopos que não 

foram possíveis de quantificar em função da salinidade da amostra, foram 

considerados a metade do limite de detecção. A água produzida por conter altas 

concentrações de sais, muitas vezes dificulta as análises de metais e radioisótopos. 

Em geral são realizadas diluições da amostra, e com isso os limites de detecção 

ficam mais altos. Esta é a causa porque aparecem níveis diferentes de LD entre as 

campanhas. Da mesma forma que para os radioisótopos todos os resultados que 

aparecem como abaixo do limite de detecção foi considerada a metade do valor do 

limite de detecção para cada analito. 

Com o objetivo de realizar a avaliação estatística dos dados, foram 

consideradas três hipóteses de pesquisa, denominadas de hipóteses A, B e C, 

descritas a seguir: 

A) igualdade nas concentrações dos componentes da água produzida entre 

as regiões, 

B) igualdade nas concentrações dos componentes da água produzida ao 

longo do tempo; 

C) igualdade das concentrações dos componentes da água produzida na 

mesma plataforma.

Hipótese A: Inicialmente, a hipótese de pesquisa deveria avaliar a variação 

das médias em parâmetros importantes na composição da água produzida, 

considerando para isto as regiões sul, sudeste e nordeste. Como foram coletadas 

somente três amostras (3) na região sul, julgou-se mais adequado excluir esta região 

da hipótese formulada. Para a região NE, apesar de só ter uma plataforma 

descartando água produzida, havia um conjunto de dados de cerca de 15 amostras 

da PCR-1 para comparar com as amostras da região SE (cerca de 40 dados). Desta 
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forma o conjunto de amostras da região Nordeste (NE) é originário de somente uma 

plataforma, o que implica que a Hipótese A estará testando um conjunto de 

amostras da região sudeste (SE) contra um conjunto de amostras da plataforma 

PCR-1, localizada na região Nordeste (NE).  Não é possível afirmar que a plataforma 

PCR-1 é representativa de toda a região Nordeste. 

Hipótese B: Esta hipótese foi formulada para avaliar a variação das médias 

em parâmetros importantes na composição da água produzida, considerando para 

isto três campanhas integradoras realizadas nos anos de 1996, 2000 a 2001 e 2005 

a 2006. O conjunto de dados empregado para avaliar esta hipótese foi constituído 

pelas amostras observadas na região sudeste (SE). A mesma hipótese não foi 

avaliada nas demais regiões em virtude de haver poucos dados. 

Hipótese C: A Hipótese C foi estabelecida para avaliar a variação das médias 

em parâmetros químicos que compõe a água produzida da plataforma PCR1. Foram 

coletadas amostras seqüenciais em um período de 24 horas no ano de 2003 e 

amostras pontuais nos anos de 1996, 2001, 2004 e 2006. Com base na Hipótese C, 

estas amostras foram divididas em dois grupos: o primeiro formado pelo conjunto de 

amostras coletadas no ano de 2003 e o segundo grupo formado pelo conjunto de 

amostras coletadas nos demais anos. Ressalta-se que a estrutura ora proposta, e 

determinada pelos dois conjuntos de amostras, não contempla o controle da 

variabilidade temporal no período compreendido pelos anos de 1996, 2001, 2004 e 

2006, excluindo 2003. 

Foram utilizados os programas estatísticos SPSS para Windows 10.0 (SPSS, 

Inc. 1989-1999) e STATISITCA 6.0 (Statsoft, Inc. 1984-2001), R Reference Index 

(disponível na internet). Manual de Referência do Software R, versão 1.3.0. (2001).

Para análise dos componentes principais foram utilizados os conceitos 

descritos em JOHNSON & WICHERN, 1999. 
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3.3. Resultados da composição de água produzida 

Neste item são apresentados os resultados das várias campanhas de 

amostragem de água produzida. Os resultados passaram por uma avaliação prévia e 

decidiu-se não excluir dados, mesmo que apontassem valores altos em 

concentração. Apenas foram excluídos os resultados da análise de BTEX realizada 

em água produzida da plataforma P-27 (coleta em 26/09/2005), pois eram 

concentrações extremamente baixas, refletindo nitidamente erro analítico. Também 

foi optado por medianas como valor central das medidas, o que amenizou os 

extremos.

No item 3.3.1 (página 66) são apresentados os resultados detalhados de 23 

águas produzidas de plataformas que descartam água produzida no mar, obtidos no 

período de 2005 a 2006, fornecendo uma ampla visão da composição dos efluentes 

das plataformas da Bacia de Campos, na região sudeste, Bacia de Santos, na região 

sul (apenas a plataforma SS-11) e plataforma PCR-1, situada no nordeste. Neste 

caso foram estudados os parâmetros: salinidade, pH, densidade, TSS, Alcalinidade, 

Ânions, metais, radioisótopos, COT, ácidos orgânicos, THP, BTEX, HPA, fenóis e 

toxicidade.

No item 3.3.2 (página 88) faz-se uma avaliação de 10 anos de estudo da água 

produzida no Brasil, verificando a variabilidade na composição química de diferentes 

amostras e diferentes coletas, envolvendo os parâmetros: Amônia, Ba, B, Fe, 226Ra

e 228Ra, BTEX, THP, HPA e fenóis e toxicidade. 

No item 3.3.3 (página 91) faz-se uma avaliação de variabilidade temporal 

sobre uma mesma plataforma, PCR-1, usando resultados de 2001 a 2006 utilizando 

os parâmetros: salinidade, pH, temperatura, sulfetos, Ba, B, Fe, Zn, THP, BTEX, 

HPA, fenóis e toxicidade. 

No item 3.3.4 (página 96) tem-se um resumo dos dados dos três estudos 

mencionados acima e na página 97 são apresentados os resultados dos testes 

estatísticos, item 3.3.5. 
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3.3.1. Dados detalhados da água produzida (período 2005 a 2006) 

Neste tópico apresenta-se uma caracterização química detalhada de água 

produzida de 23 plataformas que descartavam em área marinha na Petrobras no 

período de setembro de 2005 a janeiro de 2006. Foram estudadas 21 plataformas 

situadas na região sudeste, Bacia de Campos (PCH-1, PCH-2, PNA-1B, PNA-2B, 

PGP-1A, PPM-1, PPG-1, P-08, P-18, P-19, P-26, P-27, P-31, P-32, P-33, P-35, P-

37, ESPF, SS-06, FPBR, P-40), uma plataforma na região sul, Bacia de Santos (SS-

11) e uma plataforma na região nordeste, Bacia do Ceará (PCR-1).

Foram realizados 20 ensaios químicos e físico-químicos incluindo COT, THP, 

BTEX, HPA, fenóis, ácidos orgânicos, metais, radioisótopos, ânions, sulfetos, 

amônia, total de sólidos solúveis, entre outros. Foram também realizados quatro 

ensaios de toxicidade com organismos de água salgada: Lytechinus variegatus

(Ouriço do mar), Artemia sp. (Microcrustáceo), Mysidopsis juniae (Microcrustáceo), 

Skeletonema costatum (alga). Em geral foram obtidos em média cerca de 80 

resultados por amostra e cerca de 2000 dados na campanha de 2005 a 2006.

Os resultados são apresentados de forma comparativa em tabelas e gráficos. 

A Tabela 3.5 apresenta os resultados de ânions e dados físico-químicos, a Tabela 

3.6 os dados de análises orgânicas e a Tabela 3.7 os resultados de metais e 

radioisótopos. No Anexo A são apresentados a média, mediana, desvio padrão, 

mínimo e máximo para cada parâmetro estudado e os resultados de fenóis e 

alquilfenóis, bem como os dados de HPA individuais para as amostras da campanha 

2005 a 2006.



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

67

Tabela 3.5. Resultados de ânions, nitrogênio amoniacal e dos parâmetros físico-químicos obtidos para águas produzidas da 
campanha 2005 a 2006. 

REGIÃO AMOSTRA SO4
= HCO3

- NO3
- Cl- F- CN-

Nitrogênio
Amoniacal pH Salinidade T Densidade TSS 

  mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 mg L-1 µg L-1 mg L-1  mg L-1de NaCl °C g mL-1 mg L-1

PCH-1 149 576 <0,1 47714 1,2 <10 70,2 6,52 78628 65 1,06 24,3 

PCH-2 255 538 <0,1 47477 1,4 <10 46,1 6,62 78237 73 1,05 19,1 

PNA-1B 1118 490 <0,1 33209 1,9 <10 37,8 7,00 54724 60 nr 35,5 

PNA-2B 868 480 <0,1 35576 1,6 <10 47,2 6,98 58625 65 1,04 24,5 

PGP-1A 381 583 <0,1 45776 1,5 <10 76,7 6,87 75434 47 1,05 9,9 

PPM-1 270 730 <0,1 47326 3,7 <10 83,2 7,58 77987 59 1,05 4,2 

PPG-1 93 275 <0,1 65589 2,5 <10 48,8 6,56 108084 55 1,07 2,9 

P-08 212 365 <0,1 56411 1,3 <10 34,2 6,71 96255 56 1,07 10,6 

P-18 1603 365 <0,1 25456 2,7 <10 51,7 8,19 41948 79 1,03 1,9 
SE P-19 1850 589 0,4 23381 3,0 <10 60,2 8,20 38530 90 1,03 3,3 

P-26 1826 327 <0,1 23524 2,6 <10 52,1 8,18 38765 85 1,03 3,6 

P-27 320 500 <0,1 30064 1,5 <10 91,0 7,71 49542 82 1,03 27,7 

P-31 24 640 <0,1 52310 <1 <10 43,4 7,20 86200 48 1,07 31,2 

P-32 1499 269 <0,1 23782 2,3 <10 33,9 6,90 39191 45 1,03 3,2 

P-33 1458 320 <0,1 24047 2,8 <10 72,2 7,43 39627 35 1,03 9,1 

P-35 1688 327 <0,1 23695 2,2 <10 71,8 7,69 39047 66 1,03 3,4 

P-37 2243 359 <0,1 23170 2,1 <10 73,3 7,06 38182 53 1,03 11,4 

ESPF 580 429 <0,1 50528 2,0 <10 25,1 6,49 83265 45 1,06 18,0 

SS-06 98 442 <0,1 50559 2,7 <10 33,2 6,92 83316 39 1,06 33,2 

P-40 1646 525 <0,1 26209 1,7 <10 85,1 7,38 43189 81 1,03 9,1 

FPBR 17 356 <0,1 56935 3,7 <10 22,3 6,70 93823 47 1,06 8.0 
NE PCR-1 nr nr nr 48930 1,49 <10 38,7 6,50 80000 80 1,06 106,1 

S SS-11 160 115 <0,1 109089 16,0 <10 52,4 6,06 179766 33 1,13 10,9 
Mediana  481 436 <0,1 45776 2,1 <10 51,7 6,98 75434 59 1,05 10,6 

nr: não realizado 
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Tabela 3.6. Resultados das Análises Orgânicas obtidos para águas produzidas da campanha 2005 a 2006 (mg L-1).

BTEX FENÓIS HPA ÁCIDOS 

REGIÃO AMOSTRA COT THP BENZENO TOLUENO ETILBENZ. XILENOS
SOMA 
BTEX

UV-vis. CG -EM CG-EM ACÉTICO PROPIÔNICO SOMA 

PCH-1 971 16 0,954 0,792 0,068 0,349 2,163 1,76 1,82 0,82 775 72 847
PCH-2 514 11 0,728 0,733 0,077 0,763 2,302 1,81 0,87 0,52 720 nd 720

PNA-1B 303 5 1,882 1,747 0,112 0,723 4,464 2,58 1,21 0,04 433 80 513
PNA-2B 368 14 2,848 4,038 0,252 1,446 8,584 2,14 0,92 0,40 455 nd 455
PGP-1A 767 13 2,734 2,491 0,183 0,993 6,401 1,92 0,94 0,64 740 71 811
PPM-1 153 6 0,625 0,484 0,051 0,237 1,397 0,56 0,34 0,26 nr nr  -
PPG-1 316 17 5,469 2,757 0,219 1,262 9,707 2,67 1,20 0,60 281 21 302
P-08 509 7 1,367 1,218 0,123 0,545 3,253 1,42 0,85 0,38 365 73 438
P-18 220 9 0,723 1,913 0,237 0,948 3,821 0,51 0,70 0,74 67 115 182

SE P-19 298 14 0,812 2,143 0,289 1,154 4,397 0,64 5,74 0,47 nr nr  -
P-26 211 6 1,654 2,219 0,274 1,130 5,277 0,80 0,16 0,65 78 42 120
P-27 307 18 nr nr nr nr nr 0,70 0,45 0,52 435 120 555
P-31 523 8 4,517 3,956 0,353 1,833 10,659 1,55 1,99 0,45 710 200 910
P-32 275 12 1,361 3,359 0,538 1,930 7,188 0,54 0,73 0,50 170 47 217
P-33 161 8 1,839 2,077 0,372 1,395 5,683 0,62 0,13 0,44 nr nr -
P-35 156 5 2,498 5,979 0,770 3,904 13,151 0,67 0,11 0,34 45 52 97
P-37 255 nr 1,505 1,393 0,160 0,603 3,661 0,82 0,05 0,57 120 nd 120
ESPF 348 7 1,101 0,929 0,099 0,490 2,619 1,13 1,18 0,22 660 40 700
SS-06 601 5 1,253 1,136 0,118 0,469 2,976 1,31 0,42 0,26 230 35 265
P-40 382 66 2,179 4,309 0,602 2,233 9,323 1,02 0,14 0,47 45 nd 45

FPBR 511 4 1,365 0,875 0,076 0,315 2,631 0,97 0,25 0,06 783 145 928
NE PCR-1 223 55 4,184 2,159 0,226 0,615 7,184 3,01 1,61 1,02 309 22 331
S SS-11 86 13 13,462 5,066 0,270 1,193 19,991 1,02 0,44 0,59 nr nr -

Mediana 307 10 1,579 2,11 0,223 0,971 4,87 1,0 0,73 0,475 365 47 412

COT: carbono orgânico total   nr: não realizado;    nd: não detectado 
THP – total de hidrocarbonetos de petróleo; 
UV-vis.: Ultravioleta visível após reação com 4-Aminoantipirina; 
HPA – hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (Somatório de 38 HPA individuais)      
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Tabela 3.7. Resultados das análises de metais*, arsênio, fósforo, selênio e radioisótopos** obtidos para águas produzidas da 
campanha 2005 a 2006. 

REGIÃO AMOSTRA Hg Al As Ba B Cd Pb Cu Cr Sn Fe P Mn Ni Ag Se V Zn 226Ra 228Ra

  µg L-1 mg L-1 Bq L-1

 PCH-1 <0,20 0,11 <0,2 7,1 58,6 < 0,02 < 0,1 0,13 < 0,005 < 0,05 1,20 < 0,1 1,18 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 5,81 6,62 

 PCH-2 <0,20 0,10 <0,2 3,9 54,9 < 0,02 < 0,1 0,15 < 0,005 < 0,05 0,04 < 0,1 1,11 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,20 1,06 

 PNA-1B <0,20 < 0,003 <0,2 0,6 37,0 < 0,02 < 0,1 0,12 < 0,005 < 0,05 1,10 < 0,1 0,62 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 <0,01 0,33 0,28

 PNA-2B <0,20 0,10 <0,2 1,7 36,4 < 0,02 < 0,1 0,13 < 0,005 < 0,05 0,07 < 0,1 0,70 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,74 <0,51 

 PGP-1A <0,20 0,11 <0,2 8,1 55,6 < 0,02 < 0,1 0,13 < 0,005 < 0,05 2,37 < 0,1 1,04 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 4,17 3,81 

 PPM-1 <0,20 0,09 <0,2 11,3 30,2 < 0,02 < 0,1 0,14 < 0,005 < 0,05 0,17 0,50 0,06 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 3,23 <1,4 

 PPG-1 <0,20 0,09 <0,2 10,3 57,1 < 0,02 < 0,1 0,14 < 0,005 < 0,05 7,55 < 0,1 2,39 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 10,9 10,5 

 P-08 <0,20 0,10 <0,2 4,6 49,7 < 0,02 < 0,1 0,13 < 0,005 < 0,05 1,84 < 0,1 1,72 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 3,51 6,79 

SE P-18 <0,20 0,09 <0,2 0,4 31,7 < 0,02 < 0,1 0,12 < 0,005 < 0,05 0,42 < 0,1 0,04 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,07 0,17 

 P-19 <0,20 0,08 <0,2 0,8 24,0 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 0,16 0,55 0,05 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,03 0,09 

 P-26 0,45 0,10 <0,2 0,5 24,9 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 0,37 < 0,1 0,05 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,09 0,14 

 P-27 0,63 0,11 <0,2 10,2 80,1 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 0,24 < 0,1 0,14 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,67 0,87 

 P-31 <0,20 0,03 <0,007 45,0 65 < 0,001 <0,001 0,01 < 0,03 < 0,002 < 0,1 0,03 0,35 0,01 <0,001 0,4 0,37 0,02 8,42 4,3 

 P-32 <0,20 0,02 <0,007 1,0 33 < 0,001 <0,001 0,01 < 0,03 0,009 0,28 0,18 0,07 0,01 <0,001 0,3 0,17 0,05 0,14 0,16 

 P-33 <0,20 0,11 <0,2 1,4 33,7 < 0,02 < 0,1 0,10 < 0,005 < 0,05 0,87 3,0 0,06 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,16 0,41 

 P-35 <0,20 0,10 <0,2 0,8 30,1 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 0,29 < 0,1 0,07 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,13 <0,08 

 P-37 <0,20 0,10 <0,2 0,2 18,4 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 2,30 0,45 0,19 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,02 0,07 

 ESPF <0,20 0,12 <0,2 2,0 39,6 < 0,02 < 0,1 0,14 < 0,005 < 0,05 2,36 0,52 1,18 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,42 <0,18 

SS-06 <0,20 0,32 <0,2 3,2 52,5 < 0,02 < 0,1 0,15 < 0,005 < 0,05 5,50 < 0,1 0,82 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,94 2,12 

 P-40 <0,20 0,10 <0,2 0,48 31,1 < 0,02 < 0,1 0,11 < 0,005 < 0,05 4,15 0,41 0,17 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 < 0,2 0,04 0,05 

 FPBR <0,20 < 0,003 <0,2 34,0 26,0 < 0,02 < 0,1 0,29 < 0,005 < 0,05 17,0 < 0,1 4,00 < 0,01 < 0,003 < 0,2 < 0,002 <0,2 0,66 1,04 

NE PCR-1 <0,20 0,02 0,02 1,7 27,3 < 0,02 < 0,001 0,01 < 0,03 0,02 17,0 2,9 5,89 0,15 < 0,001 < 0,1 0,25 0,01 0,11 0,075 

S SS-11 <0,20 < 0,003 <0,2 31,7 120,4 < 0,02 < 0,1 0,29 < 0,005 < 0,05 8,00 2,8 0,28 < 0,01 < 0,003 < 0,2 0,01 < 0,2 2,83 10,1 

                  

Mediana  <0,2 0,1 <0,2 2,0 36,4 <0,02 <0,1 0,12 <0,005 <0,05 1,1 0,05 0,35 <0,01 <0,003 <0,2 <0,002 <0,2 0,42 0,41 

* Determinados por ICP-OES   ** Gravimetria e contagem alfa/beta 
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A seguir são relacionados alguns comentários sobre as análises realizadas 

nas águas produzidas coletadas no período de 2005 a 2006. Todos os resultados 

desta campanha apresentando os mínimos, máximos, mediana, média e valores 

outliers estão no Anexo A. 

Parâmetros físico-químicos 

O pH das águas produzidas brasileiras se situou na faixa de 6,06 a 8,2, a 

temperatura na faixa de 33 a 90oC e o valor mediano de densidade foi de 1,05          

g mL-1. A concentração do Total de Sólidos Suspensos (TSS) ficou na faixa de 1,9 

a 106 g L-1, mediana 10,6 g L-1 (n=23). 

Ânions, Salinidade e Nitrogênio Amoniacal 

Os valores de mediana para os ânions estudados foram de 481 mg L-1 para 

sulfatos, de 436 mg L-1 para bicarbonatos, <0,1 mg L-1 para nitratos, 2,1 mg L-1

para fluoretos e 45.776 mg L-1 para cloretos. Foram realizadas análises do ânion 

cianeto, entretanto os resultados encontrados para todas as amostras ficaram 

abaixo do limite de detecção de 10 µg L-1. Dentre as plataformas estudadas, a que 

apresentou maior salinidade foi a água produzida da SS-11 (179 g L-1 de NaCl), e 

menor salinidade a água produzida da P-37 (38 g L-1). A mediana para salinidade 

ficou em 75,4 g L-1. A concentração de Nitrogênio Amoniacal Total variou de 22,3 

mg L-1 a 91,0 mg L-1, com mediana de 51,7  mg L-1 (n=23).  

Carbono Orgânico Total – COT 

Neste estudo obtivemos resultados na faixa de 86 mg L-1 (SS-11) a  971     

mg L-1 (PCH-1), e mediana de 307 mg L-1 (n=23). A literatura aponta que grande 

parte do material medido como COT vem dos ácidos orgânicos (OGP, 2005). Isto 

justifica o maior valor de COT para PCH-1, que apresenta alta concentração de 

ácidos (acético e propiônico) em 847  mg L-1.
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Total de Hidrocarbonetos de Petróleo - THP  

As concentrações de THP obtidas por cromatografia gasosa se situaram na 

faixa de 4 a 66 mg L-1, e mediana de 10 mg L-1 (n=22). Esta é uma análise que 

fornece informações sobre a composição do extrato orgânico da água produzida, 

sendo, portanto, uma análise mais adequada do que o teor de óleos e graxas para 

o conhecimento da composição da água produzida. Os perfis cromatográficos 

gerados através desta análise estão mostrados no Anexo A. Em algumas 

amostras foi bem nítido a presença de óleo como é o caso, por exemplo, da água 

produzida de SS-11 que apresenta os picos de uma série homóloga de 

hidrocarbonetos lineares (Figura 3.3).  

Figura 3.3. THP em água produzida descartada da plataforma SS-11. 

Em outras amostras se observou um perfil cromatográfico diferenciado, 

como no caso, por exemplo, da plataforma P-19, com picos intensos de aspecto 

diferente de perfil de óleo, conforme Figura 3.4. Estes picos intensos eluem na 

região de compostos leves. O extrato de água produzida da P-19 foi analisado 

com mais detalhe através de cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de 

massas (CG-EM) e foi verificada a presença de compostos sulfurados cíclicos, 

provavelmente oriundos da reação de gás sulfídrico com seqüestrante de H2S. Os 

seqüestrantes são utilizados nos poços para diminuir problemas de corrosão e 

devido a questões de segurança operacional. 
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A Figura 3.5 ilustra algumas estruturas químicas dos prováveis compostos 

identificados no extrato da água produzida da plataforma P-19. Também foi 

identificada a presença de alquilbenzenos com 8, 9 e 10 átomos de carbono, que 

podem estar associados ao solvente do desemulsificante utilizado naquela 

plataforma.  

Figura 3.4. THP em água produzida descartada da plataforma P-19. 

1,2,3-tritiolano e  1,2,4-tritiolano 1,2,3,4-tetratiano 1,2,4,5-tetratiano 

1,2,3,5-tetratiano 1,2,4,6-tetratiepano 1,2,3,5,6-pentatiepano 

Figura 3.5. Prováveis compostos presentes em água produzida da P-19. 
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Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos 

As concentrações da soma dos compostos BTEX se situaram na faixa de 

1,39 a 20 mg L-1, com mediana em 4,87 mg L-1 (n=22). As amostras que 

apresentaram maiores concentrações da soma de BTEX foram: P-35 (13,2 mg L-

1), SS-11 (20 mg L-1), PPG-1 (9,7 mg L-1) e PCR-1 (7,2 mg L-1).  

Fenóis  

Foram realizadas análises por dois métodos para determinação de fenóis 

em água produzida: cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas e 

colorimétrico (reação com 4-aminoantipirina e UV-visível). Os resultados obtidos 

por reação com 4-aminoantipirina se situaram entre 0,5 a 3 mg L-1  e mediana de 

1,0 mg L-1 (n=23). Os resultados de fenóis totais analisados por cromatografia 

gasosa acoplada à espectrometria de massas (CG-EM) se situaram na faixa de 

0,1 a 5,7 mg L-1., mediana de 0,73 mg L-1 (n=23). A Tabela 3.8 e a Figura 3.6 

apresentam os resultados dos fenóis considerando todas as amostras estudadas 

em 2005 a 2006.  

Fenol é hidroxibenzeno e os cinco átomos de carbono não ligados ao grupo 

hidroxila reagem prontamente com radicais metila (alquilfenóis) e com halogêneos 

(Cloro, Bromo) para formar uma grande variedade de fenóis halogenados, muitos 

dos quais são fabricados como herbicidas, inseticidas, biocidas e preservantes de 

madeira. Fenóis, alquilfenóis e fenóis halogenados são componentes naturais do 

ambiente (BUIKEMA et al., 1979). Muitos fenóis são sintetizados por uma 

variedade de bactérias, fungos, algas, plantas e animais. Ligninas de plantas e 

substâncias húmicas contêm substituintes fenólicos. Devido a esta abundância de 

compostos fenólicos, seja nos efluentes ou em amostras ambientais, os métodos 

de análise por cromatografia gasosa tem como padrões para a análise uma gama 

de cloro e nitrofenóis para quantificar a presença destes compostos.  
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Tabela 3.8. Concentração de fenóis (µg L-1) obtida na campanha de 2005 a 2006. 

 n Média Mediana D.P 
Fenol 23 137,10 123,80 129,09 

2-metil fenol 23 64,88 42,70 79,74 
3-metil fenol 23 81,93 56,10 81,65 
4-metil fenol 23 58,16 40,00 61,45 

2,6-dimetil fenol 23 14,87 3,80 28,50 
2-etil fenol 23 56,20 18,00 145,48 

2,5-dimetilfenol 23 119,16 81,50 217,92 
2,4-dimetil fenol 23 63,66 30,50 117,82 

4- etil fenol 23 25,97 14,90 49,67 
3,5-dimetil fenol 23 191,25 93,30 207,61 
2,3-dimetilfeno 23 4,56 2,80 8,72 
3,4-dimetilfenol 23 33,85 21,30 45,78 
2-isopropilfenol 23 84,77 29,80 137,77 

2,3,5-trimetilfenol 23 36,29 18,60 80,82 
Fenóis CG  23 973 730 1183,4 

    
Fenóis UV-visível 23 1300 1000 750 
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Figura 3.6. Medianas e variabilidade de fenóis presentes nas amostras de água 
produzida das campanhas de 2005 e 2006 (µg L-1).

Legenda: 2MeFe:  2-metil fenol;   3MeFe:  3-metil fenol;     4MeFe:  4-metil fenol;   26DiMeFe:  2,6-dimetilfenol;   2EtFe:  2-etilfenol;   

25DiMeFe:  2,5-dimetilfenol;   24DiMeFe:  2,4-dimetil fenol;   35DiMeFe:  3,5-dimetilfenol; 23DiMeFe:  2,3-dimetilfenol;    34DiMeFe:  3,4-

dimetilfenol;   2IsoPrFe:  2-isopropilfenol;   235TriMeFe:  2,3,5-trimetilfenol.
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Neste estudo não foi verificada a presença de clorofenóis e nitrofenóis na 

composição da água produzida em qualquer dos campos petrolíferos pesquisados 

ou mesmo entre as campanhas amostrais. Os compostos fenólicos presentes na 

água produzida são essencialmente alquilfenóis, e, portanto foi solicitado aos 

laboratórios que executaram as análises de fenóis um aumento dos padrões de 

calibração da análise quanto aos alquilfenóis. 

Dados da literatura (NEFF, 2002) mostram que os fenóis reportados para 

água produzida podem ser alquilados contendo radicais de 1 a 9 átomos de 

carbono. Neste estudo foram pesquisados alquilfenóis com até 3 átomos de 

carbono, que são os compostos predominantes na água produzida.  

Teste de comparação de métodos de fenóis 

Os dois métodos para determinação de fenóis utilizados na campanha 

amostral de 2005 a 2006 (CG e UV-visível) foram testados estatisticamente para 

verificar se havia igualdade entre eles. Foram comparadas as médias entre os 

dois métodos e para testar a hipótese nula de que as médias observadas não 

diferem entre si 0H , contra a hipótese alternativa de que as médias diferem entre 

si 1H , adotou-se o teste t-student para amostras pareadas. O pareamento se faz 

necessário porque os diferentes métodos foram medidos no mesmo conjunto de 

amostras. Quando a probabilidade (p-valor) da hipótese de igualdade entre as 

médias for menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula  e aceita-se a hipótese 

alternativa que permite afirmar, com no mínimo 95% de confiança, de que as 

médias diferem entre si. 

Com um nível descritivo amostral p-valor = 0,0116 rejeita-se a hipótese nula 

de igualdade entre as médias dos dois métodos de quantificação dos Fenóis e 

afirma-se com mais de 95% de confiança que as médias diferem entre si. A média 

obtida com o método por cromatografia gasosa é significativamente menor que a 

média obtida com o método da reação com 4-amino antipirina e leitura em UV- 
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visível. A Figura 3.7 mostra as diferenças de médias para a variável Fenol obtida 

através dos métodos CG e UV-visível. 

Como hipótese para os valores mais altos de fenóis pela técnica 

colorimétrica sugere-se que outros compostos que também possuam a 

capacidade de reagir com 4-aminoantipirina podem estar sendo quantificados 

através deste método e, portanto as concentrações ficam mais altas. 

Médias dos métodos de quantificação de_fenol

 Média 
 ±0.95 EPCG UV
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Figura 3.7. Gráfico das médias da variável Fenol obtida pelos métodos UV-visível e CG.

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos  

A Tabela 3.9 apresenta os resultados de médias e medianas para os HPA 

das amostras estudadas na campanha ocorrida entre 2005 e 2006 e no Anexo A 

apresentam-se os dados detalhados de cada plataforma. A qualidade analítica 

desta análise foi medida pela recuperação do padrão interno adicionado ao início 

do processo da extração. Estas recuperações ficaram dentro da faixa de aceitação 

para esta análise (40 a 120%) e estão apresentadas no Anexo A (Tabela A.10). A 

concentração média dos HPA (476,4 µg L-1) e a mediana (438,5 µg L-1) para a 

campanha 2005 a 2006 evidenciaram homogeneidade dos dados.  
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Tabela 3.9. Concentração de HPA obtida na campanha de 2005 a 2006 (µg L-1).

n Média Mediana D.P. 
Naftaleno 23 41,45 39,00 26,82 

2 Metil naftaleno 23 36,04 37,90 19,97 
1 Metil naftaleno 23 56,89 59,90 34,01 
C2 Naftalenos 23 95,97 96,33 43,90 
C3 Naftalenos 23 71,70 59,35 49,98 
C4 Naftalenos 23 37,59 26,71 33,46 

Acenafteno 23 0,90 0,92 0,57 
Acenaftileno 23 nd nd - 

Fluoreno 23 3,23 3,29 1,80 
C1 Fluorenos 23 5,93 5,47 3,26 
C2 Fluorenos 23 9,62 8,29 5,86 
C3 Fluorenos 23 10,98 9,19 7,04 
Fenantreno 23 10,21 10,00 4,70 

C1 Fenantrenos 23 16,03 15,39 8,61 
C2 Fenantrenos 23 22,16 17,49 13,80 
C3 Fenantrenos 23 20,12 16,13 13,12 
C4 Fenantrenos 23 10,24 9,44 7,17 

Antraceno 23 0,23 0,18 0,19 
Fluoranteno 23 0,17 0,10 0,25 

Dibenzotiofeno 23 1,85 1,79 0,93 
C1 Dibenzotiofenos 23 2,98 3,07 1,55 
C2 Dibenzotiofenos 23 3,86 3,87 2,48 
C3 Dibenzotiofenos 23 3,07 2,86 2,09 

Pireno 23 0,48 0,45 0,28 
C1 Pirenos 23 2,01 1,70 1,61 
C2 Pirenos 23 4,00 3,15 3,04 

Benzo(a)Antraceno 23 0,17 0,13 0,13 
Crisenos 23 0,87 0,61 0,76 

C1 Crisenos 23 2,51 1,90 2,07 
C2 Crisenos 23 4,56 3,43 3,62 

Benzo(b)Fluoranteno 23 0,14 0,11 0,09 
Benzo(k)Fluoranteno 23 nd nd - 

Benzo(e)Pireno 23 0,28 0,25 0,19 
Benzo(a)Pireno 23 0,06 0,05 0,06 

Perileno 23 nd nd - 
Indeno(1,2,3-cd)Pireno 23 nd nd - 
Dibenzo(ah)Antraceno 23 nd nd - 

Benzo(ghi)Perileno 23 0,10 0,06 0,20 
Soma 38 HPA 23 476,40 438,51  
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As Figuras 3.8 apresentam os gráficos de HPA para todas as águas 

produzidas. Verifica-se que o perfil gráfico é bastante semelhante entre as 

amostras, mostrando principalmente a grande contribuição dos naftalenos na 

concentração total dos HPA.  

A Figura 3.9 apresenta graficamente as medianas e variabilidade dos HPA 

presentes nas amostras de água produzida das campanhas de 2005 a 2006 e de 

2000 a 2001 (µg L-1). Observa-se muita semelhança entre os gráficos das duas 

campanhas com pequena diferença na concentração dos compostos. 
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Figura 3.8. Distribuição dos HPA (ng L-1) nas amostras de água produzida da campanha 

de 2005 a 2006.

Legenda:  
N:Naftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; C2N: C2 naftalenos; C3N: C3 naftalenos; C4N: C4 naftalenos; Ace: Acenafteno; Aceft: Acenaftileno; Flu: Fluoreno; 
C1Flu: C1 fluorenos; C2Flu: C2 fluorenos; C3Flu: C3 fluorenos; DBT: Dibenzotiofeno; C1DBT: C1 dibenzotiofenos; C2DBT: C2 dibenzotiofenos; C3DBT: C3 dibenzotiofenos; 
Fen: Fenantreno; C1Fen: C1 fenantrenos: C2Fen: C2 fenantrenos: C3Fen: C3 fenantrenos: C4Fen: C4 fenantrenos: Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; Pi: Pireno; C1Pi: C1 
pirenos; C2Pi: C2 pirenos; BaA: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; C1Cri: C1 crisenos; C2Cri: C2 crisenos; BbFt: Benzo(b)fluoranteno; BkFt: benzo(k)fluoranteno; BaPi:
Benzo(a)pireno; Per: Perileno I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DbahA: Dibenzo(a,h)antraceno; BghiPe: Benzo(ghi)perileno.  
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Figura 3.8. Distribuição dos HPA (ng L-1)  nas amostras de água produzida da 

campanha de 2005 a 2006 (cont.).

Legenda:  
N:Naftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; C2N: C2 naftalenos; C3N: C3 naftalenos; C4N: C4 naftalenos; Ace: Acenafteno; Aceft: Acenaftileno; Flu: Fluoreno; 
C1Flu: C1 fluorenos; C2Flu: C2 fluorenos; C3Flu: C3 fluorenos; DBT: Dibenzotiofeno; C1DBT: C1 dibenzotiofenos; C2DBT: C2 dibenzotiofenos; C3DBT: C3 dibenzotiofenos; 
Fen: Fenantreno; C1Fen: C1 fenantrenos: C2Fen: C2 fenantrenos: C3Fen: C3 fenantrenos: C4Fen: C4 fenantrenos: Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; Pi: Pireno; C1Pi: C1 
pirenos; C2Pi: C2 pirenos; BaA: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; C1Cri: C1 crisenos; C2Cri: C2 crisenos; BbFt: Benzo(b)fluoranteno; BkFt: benzo(k)fluoranteno; BaPi:
Benzo(a)pireno; Per: Perileno I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DbahA: Dibenzo(a,h)antraceno; BghiPe: Benzo(ghi)perileno.  
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Figura 3.8. Distribuição dos HPA (ng L-1)  nas amostras de água produzida da 

campanha de 2005 a 2006 (cont.).

Legenda:  
N:Naftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; C2N: C2 naftalenos; C3N: C3 naftalenos; C4N: C4 naftalenos; Ace: Acenafteno; Aceft: Acenaftileno; Flu:
Fluoreno; C1Flu: C1 fluorenos; C2Flu: C2 fluorenos; C3Flu: C3 fluorenos; DBT: Dibenzotiofeno; C1DBT: C1 dibenzotiofenos; C2DBT: C2 dibenzotiofenos; C3DBT: C3 
dibenzotiofenos; Fen: Fenantreno; C1Fen: C1 fenantrenos: C2Fen: C2 fenantrenos: C3Fen: C3 fenantrenos: C4Fen: C4 fenantrenos: Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; 
Pi: Pireno; C1Pi: C1 pirenos; C2Pi: C2 pirenos; BaA: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; C1Cri: C1 crisenos; C2Cri: C2 crisenos; BbFt: Benzo(b)fluoranteno; BkFt:
benzo(k)fluoranteno; BaPi: Benzo(a)pireno; Per: Perileno I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DbahA: Dibenzo(a,h)antraceno; BghiPe: Benzo(ghi)perileno.  



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

82

MA 299/05

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

N
2

M
N

1
M

N
C

2
N

C
3

N
C

4
N

A
ce

ft
A

ce F
lu

C
1

F
lu

C
2

F
lu

C
3

F
lu

D
B

T
C

1
D

B
T

C
2

D
B

T
C

3
D

B
T

F
en

C
1F

e
n

C
2F

e
n

C
3F

e
n

C
4F

e
n

A
nt F

t
P

i
C

1P
i

C
2P

i
B

aA C
ri

C
1C

ri
C

2C
ri

B
bF

t
B

kF
t

B
eP

i
B

aP
i

P
er

I-
P

i
D

B
a

h
A

B
gh

iP
e

SS-06 

MA 261/05

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

70.000

80.000

N
2M

N
1M

N
C

2N
C

3N
C

4N
A

ce
ft

A
ce F
lu

C
1F

lu
C

2F
lu

C
3F

lu
D

B
T

C
1D

B
T

C
2D

B
T

C
3D

B
T

F
en

C
1F

en
C

2F
en

C
3F

en
C

4F
en A
nt F

t
P

i
C

1P
i

C
2P

i
B

aA C
ri

C
1C

ri
C

2C
ri

B
bF

t
B

kF
t

B
eP

i
B

aP
i

P
er

I-
P

i
D

B
ah

A
B

gh
iP

e

P-40 

MA 335/05

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

N
2M

N
1M

N
C

2N
C

3N
C

4N
A

ce
ft

A
ce F
lu

C
1F

lu
C

2F
lu

C
3F

lu
D

B
T

C
1D

B
T

C
2D

B
T

C
3D

B
T

F
e

n
C

1F
e

n
C

2F
e

n
C

3F
e

n
C

4F
e

n
A

nt F
t

P
i

C
1

P
i

C
2

P
i

B
aA C

ri
C

1C
ri

C
2C

ri
B

b
F

t
B

kF
t

B
e

P
i

B
a

P
i

P
er

I-
P

i
D

B
a

hA
B

gh
iP

e

FPBR

MA 026/06

0

50.000

100.000

150.000

200.000

250.000

N
2M

N
1M

N
C

2N
C

3N
C

4N
A

ce
ft

A
ce F
lu

C
1F

lu
C

2F
lu

C
3F

lu
D

B
T

C
1D

B
T

C
2D

B
T

C
3D

B
T

F
en

C
1F

en
C

2F
en

C
3F

en
C

4F
en A
nt F

t
P

i
C

1P
i

C
2P

i
B

aA C
ri

C
1C

ri
C

2C
ri

B
bF

t
B

kF
t

B
eP

i
B

aP
i

P
er

I-
P

i
D

B
ah

A
B

gh
iP

e

PCR-1

MA 316/05

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

120.000

140.000

N
2M

N
1M

N
C

2N
C

3N
C

4N
A

ce
ft

A
ce F
lu

C
1F

lu
C

2F
lu

C
3F

lu
D

B
T

C
1D

B
T

C
2D

B
T

C
3D

B
T

F
en

C
1F

en
C

2F
en

C
3F

en
C

4F
en A
nt F

t
P

i
C

1P
i

C
2P

i
B

aA C
ri

C
1C

ri
C

2C
ri

B
bF

t
B

kF
t

B
eP

i
B

aP
i

P
er

I-
P

i
D

B
ah

A
B

gh
iP

e

SS-11

Figura 3.8. Distribuição dos HPA (ng L-1) nas amostras de água produzida da 
campanha de 2005 a 2006 (cont.).  

Legenda:  
N:Naftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; C2N: C2 naftalenos; C3N: C3 naftalenos; C4N: C4 naftalenos; Ace: Acenafteno; Aceft: Acenaftileno; Flu:
Fluoreno; C1Flu: C1 fluorenos; C2Flu: C2 fluorenos; C3Flu: C3 fluorenos; DBT: Dibenzotiofeno; C1DBT: C1 dibenzotiofenos; C2DBT: C2 dibenzotiofenos; C3DBT: C3 
dibenzotiofenos; Fen: Fenantreno; C1Fen: C1 fenantrenos: C2Fen: C2 fenantrenos: C3Fen: C3 fenantrenos: C4Fen: C4 fenantrenos: Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; 
Pi: Pireno; C1Pi: C1 pirenos; C2Pi: C2 pirenos; BaA: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; C1Cri: C1 crisenos; C2Cri: C2 crisenos; BbFt: Benzo(b)fluoranteno; BkFt:
benzo(k)fluoranteno; BaPi: Benzo(a)pireno; Per: Perileno I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DbahA: Dibenzo(a,h)antraceno; BghiPe: Benzo(ghi)perileno.  
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Campanha 2000 a 2001 
Histograma das medianas 

B
G

H
IP

E
D

B
A

H
A

I_
P

I
B

A
P

I
B

K
F

T
B

B
F

T
C

2C
R

I
C

1C
R

I
C

R
I

B
A

A
C

2P
I

C
1P

I
P

I
C

3D
B

T
C

2D
B

T
C

1D
B

T
D

B
T

F
T

A
N

T
C

4F
E

N
C

3F
E

N
C

2F
E

N
C

1F
E

N
F

E
N

C
3F

LU
O

C
2F

LU
C

1F
LU

F
LU

A
C

E
A

C
E

F
T

C
4N

C
3N

C
2N

1M
N

2M
NN

120

100

80

60

40

20

0

Box-plot 

121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212121212N =

B
G

H
IP

E
D

B
A

H
A

I_
P

I
B

A
P

I
B

K
F

T
B

B
F

T
C

2C
R

I
C

1C
R

I
C

R
I

B
A

A
C

2P
I

C
1P

I
P

I
C

3D
B

T
C

2D
B

T
C

1D
B

T
D

B
T

F
T

A
N

T
C

4F
E

N
C

3F
E

N
C

2F
E

N
C

1F
E

N
F

E
N

C
3F

LU
O

C
2F

LU
C

1F
LU

F
LU

A
C

E
A

C
E

F
T

C
4N

C
3N

C
2N

1M
N

2M
NN

300

200

100

0

-100

Figura 3.9. Medianas e variabilidade de HPA presentes nas amostras de água produzida 
das campanhas de 2005 a 2006 e de 2000 a 2001(µg L-1).

Legenda:  
N:Naftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; C2N: C2 naftalenos; C3N: C3 naftalenos; C4N: C4 naftalenos; Ace: Acenafteno; Aceft: Acenaftileno; Flu: Fluoreno; 
C1Flu: C1 fluorenos; C2Flu: C2 fluorenos; C3Flu: C3 fluorenos; DBT: Dibenzotiofeno; C1DBT: C1 dibenzotiofenos; C2DBT: C2 dibenzotiofenos; C3DBT: C3 dibenzotiofenos; 
Fen: Fenantreno; C1Fen: C1 fenantrenos: C2Fen: C2 fenantrenos: C3Fen: C3 fenantrenos: C4Fen: C4 fenantrenos: Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; Pi: Pireno; C1Pi: C1 
pirenos; C2Pi: C2 pirenos; BaA: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; C1Cri: C1 crisenos; C2Cri: C2 crisenos; BBFT: Benzo(b)fluoranteno; BKFT: benzo(k)fluoranteno; BAPI:
Benzo(a)pireno; I_PI: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DBAHA: Dibenzo(a,h)antraceno; BGHIPE: Benzo(ghi)perileno.  
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A Tabela 3.10 apresenta as medianas dos HPA da campanha amostral de 

2005-2006, separando-os em número de anéis. 

Tabela 3.10. Concentração de HPA separando em número de anéis e NFD* (µg L-1)
Número de Anéis Mediana %

Naftaleno 2 39  

2 Metil naftaleno 2 37,9  

1 Metil naftaleno 2 59,9  

C2 Naftalenos 2 96,33  

C3 Naftalenos 2 59,35  

C4 Naftalenos 2 26,71  

Fenantreno 3 10  

C1 Fenantrenos 3 15,39  

C2 Fenantrenos 3 17,49  

C3 Fenantrenos 3 16,13  

C4 Fenantrenos 3 9,44  

Dibenzotiofeno 3 1,79  

C1 Dibenzotiofenos 3 3,07  

C2 Dibenzotiofenos 3 3,87  

C3 Dibenzotiofenos 3 2,86  

Soma NFD*  399,23 91% 

Antraceno 3 0,18  

Acenafteno 3 0,92  

Acenaftileno 3 nd  

Fluoreno 3 3,29  

C1 Fluorenos 3 5,47  
C2 Fluorenos 3 8,29  

C3 Fluorenos 3 9,19  

Soma 2 e 3 anéis  426,57 97,30% 

Fluoranteno 4 0,1  

Pireno 4 0,45  

C1 Pirenos 4 1,7  

C2 Pirenos 4 3,15  

Benzo(a)Antraceno 4 0,13  

Crisenos 4 0,61  

C1 Crisenos 4 1,9  

C2 Crisenos 4 3,43  

Benzo(b)Fluoranteno 5 0,11  

Benzo(k)Fluoranteno 5 nd  

Benzo(e)Pireno 5 0,25  

Benzo(a)Pireno 5 0,05  

Perileno 5 nd  

Indeno(1,2,3-cd)Pireno 6 nd  

Dibenzo(ah)Antraceno 5 nd  

Benzo(ghi)Perileno 6 0,06  

Soma de HPA de 4 a 6 anéis  11,94 2,70% 

Total  438,51 100% 

* Naftalenos, Fenantrenos e Dibenzotiofenos da campanha 2005 a 2006. 
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Os resultados obtidos neste estudo mostraram predominância (97,3%) de 

HPA de 2 e 3 anéis aromáticos e seus alquilados, que inclui os naftalenos, 

fenantrenos, dibenzotiofenos, antraceno, acenafteno, acenaftileno e fluorenos,  em 

relação aos HPA de 4 a 6 anéis. Considerando somente os NFD (naftalenos, 

fenantrenos e dibenzotiofenos), o somatório destes compostos em relação ao total 

dos HPA perfaz um total de 91% (Tabela 3.10). 

Metais e Radioisótopos 

A Tabela 3.11 resume os dados de metais obtidos na campanha de 2005 a 

2006, que foram apresentados detalhadamente na Tabela 3.7. As amostras 

apresentaram baixa concentração para os elementos As, Cd, Cr, Pb, Sn, Zn, V, Ni, 

e Ag. Os resultados encontrados para estes elementos foram próximos ou 

menores que o limite de detecção da metodologia utilizada. Em virtude da alta 

salinidade das amostras, chegando próxima de 108 g L-1 de NaCl para a 

plataforma PPG-1 e de179 g L-1  para a plataforma SS-11, as amostras tiveram 

que ser diluídas em 10 vezes. Essa diluição dificultou ainda mais a determinação 

dos elementos em níveis de traço.  

Os elementos Al, Cu, Fe, P e Mn apresentaram baixas concentrações na 

maioria das amostras analisadas e a máxima concentração obtida para cada 

elemento foi: Al (0,32 mg L-1), Cu (0,29 mg L-1), Fe (17 mg L-1), P (3,0 mg L-1) e Mn 

(5,89 mg L-1). Dentre os elementos estudados, apenas B (máxima de 120,4 mg L-1 

na plataforma SS-11) e Ba (máxima de 45 mg L-1 na P-31), aparecem em maiores 

concentrações. Estes resultados podem ter influência da alta salinidade das 

amostras, no caso da SS-11 (salinidade 180 g L-1) e da P-31 (salinidade 86 g L-1).
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Tabela 3.11. Mediana da concentração de metais (mg L-1) e radioisótopos (Bq L-1)
obtidos para águas produzidas da campanha 2005 a 2006. 

Metais n Mediana 
Fe 23 1,1 
P 23 0,05 

Mn 23 0,35 
Al 23 0,1 
Ba 23 2,0 
B 23 36,4 

Cu 23 0,12 
As 23 <0,2 
Cd 23 <0,02 
Pb 23 <0,1 
Cr 23 <0,005 
Sn 23 <0,05 
Zn 23 <0,02 
Ag 23 <0,003 
Se 23 <0,02 
Ni 23 <0,01 
V 23 <0,002 

Hg (µg L-1) 23 <0,2 
Radioisótopos 

Ra 226 23 0,42 
Ra 228 23 0,41 

De um modo geral as concentrações de radioisótopos em amostras de 

água produzida descartada na costa brasileira são baixas quando comparadas 

com o restante do mundo.  

Resultados de Toxicidade 

Os resultados de toxicidade estão apresentados detalhadamente no Anexo 

A (Tabela A12). Para avaliação das amostras de água produzida foram realizados 

ensaios de toxicidade aguda e de toxicidade crônica utilizando organismos 

marinhos. Os ensaios de toxicidade aguda expressam o efeito de uma amostra 

sobre uma fase curta no ciclo de vida do organismo-teste, e seus resultados são 

expressos como CL50 ou CE50 que é a concentração que causou efeito letal, ou 

efeito adverso, respectivamente, para 50% dos organismos expostos à amostra. 

Os ensaios de toxicidade crônica expressam o efeito de uma amostra sobre o 

organismo durante o seu ciclo de vida ou uma parte importante dele, sendo os 

resultados expressos em CENO, que corresponde à maior concentração testada 
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onde não foi observado efeito adverso. Desta forma, a toxicidade de uma amostra 

é inversamente proporcional ao valor de CE50, CL50 ou CENO, ou seja, quanto 

menor o valor da CE50, CL50 ou CENO mais tóxica é a amostra. São consideradas 

não tóxicas amostras que, sem qualquer diluição, ou seja, na concentração 100%, 

não apresentam efeitos adversos superiores ao limite de aceitação para o 

controle. 

A Tabela 3.12 resume os dados obtidos para águas produzidas da 

campanha 2005 a 2006. As amostras testadas apresentaram um comportamento 

variável quanto a sua toxicidade tanto entre os organismos quanto entre 

plataformas. O sistema teste que apresentou a maior sensibilidade às amostras de 

água produzida testadas foi o teste crônico com embriões de ouriço do mar 

(Lytechinus variegatus). Quanto à sensibilidade, em termos de valores absolutos, 

o teste crônico com Lytechinus variegatus apresentou valores de CENO variando 

entre 0,3 e 5% da amostra.  Para Artemia sp. observou-se valores menores de 

toxicidade, quando comparados aos demais organismos.  

Tabela 3.12. Resultados de ensaios de toxicidade obtidos para águas produzidas 
da campanha 2005 a 2006. 

n Média Mediana Mínimo Máximo D.P 
Lytechinus variegatus

CENO (%)
24 2,15 1,97 0,30 5,0 1,52 

Lytechinus variegatus
CEO (%)

24 4,31 3,92 0,60 10,0 3,03 

Mysidopsis junae
CL5096h (%)

24 3,33 2,95 0,60 8,9 2,23 

Skeletonema costatum 
CE5072h  (%)

16 8,76 8,43 1,50 22,4 5,62 

Artemia sp. 
CL5048h (%)

23 58,25 61,30 13,04 >100* 23,48 

* Não tóxica

Os efeitos de toxicidade que se observa nas amostras de água produzida 

são decorrentes da interação de todos os componentes presentes na amostra. 

Devido à complexidade e a variabilidade entre si, uma análise de correlação entre 

os efeitos de toxicidade e a composição química é muito complexa. O teste 

crônico com o ouriço do mar (Lytechinus variegatus) é usado de maneira 
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abrangente no Brasil, mas não com a mesma intensidade em outros lugares do 

mundo. 

3.3.2. Dados de 1996 a 2006 

Para observar a variabilidade entre as diferentes amostras e diferentes 

períodos de coleta ao longo de 10 anos de estudo, foram compilados os 

resultados de cerca de 50 amostras, selecionando alguns parâmetros da 

composição da água produzida: amônia, Ba, B, Fe, 226Ra e 228Ra, BTEX, THP, 

HPA, fenóis e toxicidade. Foram escolhidos estes parâmetros em função de sua 

freqüente presença na composição de efluentes da indústria do petróleo, e no 

caso dos compostos orgânicos os fenóis e os hidrocarbonetos mono e policíclicos 

aromáticos em função da relevância sobre o aspecto ambiental. Também foi 

considerado para a escolha dos parâmetros as técnicas analíticas iguais usadas 

nas diversas coletas. 

No anexo B são apresentados os resultados detalhados das amostras em 

diversos períodos de coleta e a Tabela 3.13 apresenta os dados de forma 

resumida, contendo os valores mínimos, máximos, mediana e outliers.
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Tabela 3.13. Resumo dos resultados de água produzida ao longo de 10 anos. 

 Mínimo Máximo Média Mediana DP Outliers n 

NH4 (mg L-1) 22,3 800 85,4 70 111 136 (3) 47 

Ba (mg L-1) 0.2 45 7,1 1,3 10,0 27 (6) 55 

B (mg L-1) 6 120,4 34,2 31 19,6 73 (3) 55 

Fe (mg L-1) 0,04 25 7,5 7,4 6,9 - 53 
226Ra (Bq L-1) 0,01 10,9 1,24 0,15 2,5 2,83 (7) 36 
228Ra (Bq L-1) <0,02 10,5 1,39 0,09 2,8 3,8 (6) 36 

Benzeno (µg L-1) 490 13462 3324 1653 3493 9092 (8) 53 

Tolueno (µg L-1) 458 8639 2572 1917 1957 8639 (1) 53 

Etilbenzeno (µg L-1) 38 770 242 211 162 770 (1) 53 

Xilenos (µg L-1) 208 3904 975 859 656 2233 (3) 53 

 BTEX (µg L-1) 1384 21624 7115 4690 5749 19991 (2) 53 

THP (mg L-1) 4,0 251 45 28 51,6 151 (3) 45 

 24 Fenóis (mg L-1) 0,05 83,5 3,48 1,42 12,03 5,3 (5) 47 

 HPA (µg L-1) 42 1558 595,9 527,2 348,3 1558 (1) 45 

Toxicidade        

Lytechnus variegatus
CENO %

<0,1 12,5 3,44 1,3 4,2 12,5 (7) 45 

Lytechnus variegatus
CEO %

0,1 25 7,74 5 8,1 25 (7) 45 

Mysidopsis juniae
CE50 %

<0,6 9,5 3,87 3,57 2,3 - 36 

Artemia sp 
CL50 %

1,6 >100* 53,96 52,55 26,0 - 44 

* não tóxica 

As concentrações de nitrogênio amoniacal variaram de 22 a 800 mg L-1 em 

estudo com 47 amostras, apresentando mediana de 70 mg L-1.

As concentrações de bário variaram de 0,2 a 45 mg L-1 em estudo com 53 

amostras, apresentando mediana de 1,3 mg L-1. O estudo mais atual mostrou 

mediana <2 mg L-1, o que demonstra concordância com o conjunto de dados do 

estudo amostral de 10 anos.  

As concentrações de ferro variaram de 0,05 a 25 mg L-1 apresentando 

mediana de 7,4 mg L-1(n=53).  

As concentrações de 226Ra variaram entre 0,01 a 10,9 Bq L-1  e as 

concentrações de 228Ra na faixa de <0,02 a 10,5 Bq L-1 apresentando medianas 

(n=36) de 0,15 Bq L-1, e de 0,09 Bq L-1para 228Ra, respectivamente.  
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As concentrações de HPA (soma de 38 compostos em 2006, e de 36 

compostos em 2001) se encontraram na faixa de 42 a 1558 µg L-1 (n=45),

apresentando mediana de 527 µg L-1.

As concentrações de Benzeno variaram de 490 a 13.462 µg L-1 (n= 53), 

apresentando mediana de 1.653 µg L-1, verificados estatisticamente valores 

extremos igual ou acima de 9.092 µg L-1 que ocorreu em 9 amostras, sendo um 

extremo na SS-11 (13.462  µg L-1) e 8 ocorrências de extremos na plataforma 

PCR-1. Esta plataforma (PCR-1) tem produção significativa de gás em relação a 

óleo, e pode gerar água produzida com concentrações mais elevadas de benzeno 

e outros monoaromáticos. No entanto para a plataforma SS-11 (plataforma de 

óleo) aparentemente não se tem uma justificativa científica para a alta 

concentração apresentada.  

As concentrações de tolueno variaram de 490 a 8.639 µg L-1 (n=53), 

apresentando mediana de 1.917 µg L-1.

As medianas (n=53) das concentrações de etilbenzeno e xilenos 

apresentaram valores de 242 e 975 µg L-1, respectivamente, e os demais 

descritores estatísticos estão apresentados na Tabela 3.12. 

O somatório de BTEX teve como mediana a concentração de 4.690 µg L-1

(n=53), tendo como mínimo a concentração de 1.384 µg L-1 e máximo de 21.624   

µg L-1.

As concentrações de fenóis variaram de 0,05 a 83,5 mg L-1 apresentando 

mediana de 1,42 mg L-1 (n=46).   

Quanto aos ensaios de toxicidade foram observadas as medianas de 1,3% 

para o valor de CENO (concentração de não efeito observado) com Lytechnus 
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variegatus e de 5% para o valor de CEO (concentração de efeito observado) para 

o mesmo organismo. Para o organismo Mysidopsis juniae a mediana de 

concentração de CE50 (concentração de efeito) foi de 3,57% e para Artemia s.p

CL50 (concentração letal) foi de 52,55%. 

No anexo B apresentam-se os resultados de forma gráfica,  onde se 

observa a variabilidade na concentração dos parâmetros acima mencionados em 

gráficos do tipo caixa, apresentando a mediana e os valores extremos, bem como 

a identificação das plataformas que apresentaram tais valores extremos. Quando 

havia mais de uma amostragem para uma determinada plataforma, fez-se a 

diferenciação separando com um traço o ano de amostragem. Por exemplo, para 

o bário, o gráfico apresenta cinco plataformas com valores outliers: PCH1_96, 

PPG1_96, SS-11_05, FPBR_06 e P31_05, cujas amostragens foram em 1996 

para PCH-1 e PPG-1, em 2005 para SS-11 e P-31 e em 2006 para FPBR. 

3.3.3. Dados de variabilidade temporal da água produzida na mesma 

plataforma (PCR-1). 

Neste item é apresentado um conjunto de dados de caracterização da água 

produzida descartada na plataforma PCR-1. Esta plataforma está localizada no 

Estado do Ceará a 40 km da costa, em lâmina d’água de 45 m. Nesta plataforma a 

produção em 2005 era de 1150 m3 de óleo e 260.000 m3 de gás por dia. A média 

do descarte de água produzida em 2006 foi de 1000 m3/dia e a profundidade de 

descarte é de 21 m abaixo da superfície do mar. As amostras foram coletadas 

pontualmente em julho de 2001, junho de 2003, dezembro de 2004, janeiro de 

2006 e uma coleta seqüencial, realizada em 11 de dezembro de 2003 com 

amostragens a cada 3 horas, durante o período de 24 horas (9 amostras), perfazendo 

um total de 13 amostras.  

Os parâmetros estudados na água produzida de PCR-1 foram: bário, boro, 

ferro, fenóis, BTEX, THP, HPA e toxicidade. Estes resultados estão apresentados 
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resumidamente na Tabela 3.14. Foram realizados complementarmente alguns ensaios 

de sólidos dissolvidos (TSD) e sólidos suspensos (TSS), porém não com o número de 

repetições para avaliação estatística. Os resultados foram na faixa de 81 a 91 mg L-1

para TSD e de 106 a 292 mg L-1 para TSS.  

No anexo C são apresentadas as tabelas complementares sobre este estudo 

compreendendo análises dos compostos individuais para fenóis, HPA, bem como 

dados de salinidade, sulfetos e metais. 

Tabela 3.14. Resumo dos resultados da água produzida da plataforma PCR-1. 

 Mínimo Máximo Média Mediana DP Outliers n

NH4 (mg L-1) 38,7 82 53,7 47,0 19,4  4 

Ba (mg L-1) 0,6 23 3,0 1,0 6,3 23 (1) 12 

B (mg L-1) 6,0 29 18,1 17,5 5,9 27,3 (2) 12 

Fe (mg L-1) 7,4 25 16,0 17,0 5,1 25 (1) 12 

Benzeno (µg L-1) 3013 11345 7816 9092 3176  11 

Tolueno (µg L-1) 1897 6357 4508 5184 1780  11 

Etilbenzeno (µg L-1) 160 605 368 393 133  11 

Xilenos (µg L-1) 532 1535 1028 1099 344  11 

 BTEX (µg L-1) 5826 19414 13719 15809 5416  11 

THP (mg L-1) 6,9 97,6 47,4 37,4 28,2 92 (2) 10 

 18 Fenóis (mg L-1) 0,9 3,2 2,0 2,0 0,6 2,9 (2) 11 

 19 HPA (µg L-1) 84,0 1558 712 608 485,9  10 

Toxicidade        

Lytechnus variegatus
CENO %

0,8 12,5 9 12,5 5,0  11 

Lytechnus variegatus
CEO %

1,6 25 18,8 25 9,0  11 

Mysidopsis juniae
CE50 %

1,1 1,2 1,1 1,1 0,1  2 

Artemia sp 
CL50 %

1,6 72,3 46,2 64,7 38,8  3 

As figuras 3.10, 3.11e 3.12 apresentam as variações nas concentrações do 

somatório de benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX), HPA e fenóis para a 

água produzida da plataforma PCR-1 ao longo do tempo. A discussão sobre os 

resultados das análises pontuais comparados às análises das amostras coletadas 

seqüencialmente ao longo de 24 horas será feita no item 3.3.5, que trata dos 

resultados estatísticos na página 97. 
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Figura 3.10. BTEX em água produzida da plataforma PCR-1 (µg.L-1).

Figura 3.11. HPA em água produzida da plataforma PCR-1 (µg.L-1)
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Figura 3.12. Fenóis em água produzida da plataforma PCR-1 (µg.L-1)
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Através dos gráficos das medianas dos HPA individuais (Figura 3.13) e do 

gráfico de torta da Figura 3.14 observa-se a predominância (98,5%) de HPA de 2 

e 3 anéis, que inclui os naftalenos, fluoreno, dibenzotiofeno, fenantreno, 

antraceno, em relação aos HPA de 4 a 6 anéis. 
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Legenda:

N:Naftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno;  Aceft: Acenaftileno; Ace: Acenafteno;  Flu: Fluoreno; DBT: Dibenzotiofeno; Fen:

Fenantreno; Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; Pi: Pireno; B(a)A: Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; B(b)Ft: Benzo(b)fluoranteno; B(k)Ft:

benzo(k)fluoranteno; B(a)Pi: Benzo(a)pireno; Pe: Perileno; I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DB(ah)A: Dibenzo(a,h)antraceno; B(ghi)Pe:

Benzo(ghi)perileno. 

Figura 3.13. Medianas dos HPA na água produzida da plataforma PCR-1. 

HPA 2-3 anéis; 
98,5%

HPA 4-6 anéis; 
1,5%

Figura 3.14. HPA de 2 e 3 anéis em relação a 4 a 6 anéis na água 
produzida da plataforma PCR-1. 
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Na Figura 3.15 observam-se os valores da mediana dos compostos fenólicos, 

considerando todos os resultados obtidos por cromatografia gasosa. Novamente 

não foi verificada a presença de cloro e nitrofenóis na composição da água 

produzida.
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2MeFe:  2-metil fenol;   3MeFe:  3-metil fenol;     4MeFe:  4-metil fenol;   26DiMeFe:  2,6-dimetilfenol;   2EtFe:  2-etilfenol;   25DiMeFe:  2,5-dimetilfenol;   24DiMeFe:  
2,4-dimetil fenol;   35DiMeFe:  3,5-dimetilfenol; 23DiMeFe:  2,3-dimetilfenol;    34DiMeFe:  3,4-dimetilfenol;   2IsoPrFe:  2-isopropilfenol;   235TriMeFe:  2,3,5-
trimetilfenol;  4Cl3MeFe: 4cloro, 3metil fenol;   24DiClFe: 2,4 diclorofenol;    246TriClFe: 2,4,6 Triclorofenol; 245TriClFe: 2,4,5 Triclorofenol; PCFe: Pentaclorofenol 

Figura 3.15. Histograma das medianas dos fenóis (µg.L-1)  na água produzida da 
plataforma PCR-1. 
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3.3.4. Resumo dos dados 

A tabela 3.14 apresenta de forma resumida e comparativa os dados obtidos 

no estudo detalhado de 2005 a 2006 (plataformas das regiões SE, NE e S), os 

resultados de 10 anos de estudo e os dados da variabilidade da água produzida 

na plataforma PCR-1 (região NE).  

Tabela 3.15. Mediana dos dados de água produzida dos diversos estudos (mg L-1).

ESTUDOS 
2005 a 2006 

Análise detalhada 

10 anos 
Seleção de alguns 

parâmetros 

PCR-1 
Variabilidade na mesma 

amostra 

 n Concentração n Concentração n Concentração 

NH4  23 51,7 47 70 4 47 

Ba 23 2,0 55 1,3 12 1,0 

B 23 36,4 55 31 12 17,5 

Fe 23 1,1 53 7,4 12 17 
226Ra (Bq L-1) 23 0,42 36 0,15   
228Ra (Bq L-1) 23 0,41 36 0,09   

Benzeno 22 1,6 53 1,6 11 9,1 

Tolueno 22 2,1 53 1,9 11 5,2 

Etilbenzeno 22 0,2 53 0,2 11 0,3 

Xilenos 22 0,9 53 0,9 11 1,1 

 BTEX 22 4,9 53 4,7 11 15,8 

THP 22 10 45 28 10 37,4 

 Fenóis 23 0,73 46 1,3 11 2,0 

 HPA 23 0,438 45 0,53 10 0,61 

Toxicidade 

Lytechnus variegatus
CENO %

24 1,97 45 1,3 11 12,5 

Lytechnus variegatus
CEO %

24 3,92 45 5 11 25 

Mysidopsis juniae
CE50 %

24 2,95 36 3,57 2 1,1 

Artemia sp 
CL50 %

23 61,3 44 52,55 3 64,7 

É possível verificar concentrações semelhantes apenas para bário nos três 

casos. Os demais metais diferem em concentração, apresentando menor 

concentração de boro na plataforma PCR-1, no entanto os teores de ferro são 

mais altos para aquela plataforma. Os níveis mais elevados de BTEX na 

plataforma PCR-1 são explicados pela maior produção de gás daquela unidade, 

porém os níveis de fenóis e HPA não se apresentam em concentrações muito 

mais altas do que os outros estudos.  Estes dados são interpretados com os testes 

estatísticos apresentados a seguir no item 3.3.5.  



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

97

3.3.5. Resultados dos testes estatísticos 

Hipótese A 

A Hipótese A testa a igualdade de um conjunto de amostras da Bacia de 

Campos, região sudeste (SE) contra um conjunto de amostras da plataforma PCR-

1, localizada na região Nordeste (NE).  Não é possível afirmar que a plataforma 

PCR-1 é representativa de toda a região Nordeste, no entanto, à época deste 

estudo, esta era a única plataforma que descartava água produzida naquela 

região.  

A hipótese de pesquisa A foi transformada em um teste de hipótese 

estatístico. Conforme descrito anteriormente, o conjunto de dados foi dividido em 

dois grupos, o primeiro constituído por amostras coletadas em plataformas 

localizadas na região sudeste (SE), e o segundo constituído por amostras 

coletadas na plataforma PCR-1 que está localizada na região nordeste (NE). 

Supondo independência entre os conjuntos de amostras da região sudeste e da 

plataforma PCR-1, localizada na região Nordeste, adotou-se o teste não 

paramétrico Mann-Whitney (DANNIEL, 1978) para testar a hipótese nula de que 

as duas populações têm distribuições idênticas, contra a hipótese alternativa de 

que as populações diferem quanto aos parâmetros de locação. Isto é, para cada 

um dos parâmetros químicos testados, calculou-se a probabilidade de que este 

mesmo parâmetro da água produzida na região sudeste (SE) apresente 

distribuição de probabilidade idêntica ao parâmetro químico da água produzida 

coletada na plataforma PCR-1, localizada na região Nordeste (NE). Considerou-se 

para todos os testes um nível descritivo amostral 05,0  para a tomada de 

decisão. Quando a probabilidade da hipótese de igualdade entre as distribuições 

dos dois grupos for menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a 

hipótese alternativa de que os dois grupos diferem quanto aos parâmetro de 

locação com no mínimo 95% de confiança. 
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A tabela 3.16 apresenta os níveis descritivos amostrais (p-valor) para a 

Hipótese A, que contempla as diferenças entre as regiões SE e NE. As variáveis 

em que foi possível rejeitar a hipótese nula (Ho) de igualdade das distribuições, 

isto é, quando considerados os dois grupos distintos, sudeste e nordeste, foram: 

BTEX (p<0,0001), Fenóis (p=0,0212), Boro (p<0,0001), Ferro (p<0,0001), 

Toxicidade com organismo Lytechnus Variegatus (p<0,0001). Para as demais 

variáveis, não foi possível rejeitar a hipótese nula. Desta forma, as distribuições 

das variáveis (amônia, bário, HPA, THP e xilenos) não diferem quanto às 

distribuições e os parâmetros de locação quando considerados os dois grupos, 

sudeste (SE) e nordeste (NE). 

Tabela 3.16. Níveis descritivos amostrais (p-valor) da Hipótese A (regiões SE e 
NE) para os parâmetros químicos (Teste Mann-Whitney ).

Variáveis Hipótese A 
p-valor 

BTEX <0,0001 
HPA 0,5704 
THP 0,2477 

Fenóis 0,0212 
Bário 0,3275 
Boro <0,0001 
Ferro <0,0001 

Amônia* 0,3108 
Benzeno <0,0001 
Tolueno <0,0001 

Etilbenzeno <0,0001 
Xilenos 0,1068 

Toxicidade 
Lytechnus Variegatus  - CEO <0,0001 

** Somente 4 amostras na Região NE 
Valores marcados em cinza p<0,05 

Dos 13 parâmetros avaliados, oito apresentaram diferenças significativas, 

evidenciando que a região geográfica, a formação geológica e o tipo de fluido 

produzido pela plataforma influenciam na composição da água produzida. 

A Figura 3.16 apresenta os gráficos Box-Plot para as variáveis que 

registraram diferença significativa entre as regiões sudeste (SE) e nordeste (NE), 
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considerando para efeito de decisão um nível de significância de 05,0 . As 

concentrações de BTEX mais altas para a região NE são justificadas pela 

considerável produção de gás que ocorre na plataforma PCR-1 (260.000 m3/dia).

Os demais gráficos desta comparação entre as regiões NE e SE estão 

apresentados no Anexo D. 
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Figura 3.16. Parâmetros que apresentam diferenças significativas nas águas 
produzidas das regiões NE e SE (Hipótese A). 

Hipótese B 

A hipótese de pesquisa B foi estabelecida para comparar as médias dos 

parâmetros químicos quanto a sua variação entre as campanhas de amostragem 

realizadas nos anos de 1996, 2000/2001 e 2005/2006. A forma de coleta dos 

dados implica na possibilidade da presença de correlação serial entre os grupos 
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de amostras coletadas dentro do período descrito anteriormente. Com base nesta 

premissa, e objetivando testar a hipótese nula de que as médias observadas em 

1996, 2000/2001 e 2005/2006 não diferem entre si 0H , contra a hipótese 

alternativa de que pelo menos uma das médias difere das demais 1H , adotou-se 

o modelo de Análise de Variância (ANOVA) para medidas repetidas no tempo com 

estrutura especial na matriz de covariância. Conforme metodologia apresentada 

na Hipótese A, quando a probabilidade (p-valor) da hipótese de igualdade entre as 

médias ao longo do tempo for menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula e aceita-

se a hipótese alternativa de que pelo menos uma das médias difere das demais, 

com no mínimo 95% de confiança. 

A rejeição da hipótese nula de igualdade entre as médias implica na 

investigação sobre quais são as médias que diferem entre si. Para isto, utilizou-se 

o procedimento de comparações múltiplas de médias empregando o teste de 

Tukey- Kramer (MONTGOMERY, 1997). Algumas variáveis não registraram 

observações no ano de 1996. Neste caso as análises foram conduzidas 

considerando somente os anos de 2000/2001 e 2005/2006 (Tabela 3.17). 

Foi verificada a suposição de homogeneidade de variâncias entre os dois 

grupos avaliados em todas as variáveis químicas analisadas. Diferentes 

procedimentos foram adotados com o objetivo de satisfazer tal suposição. 

Fatos como a dependência temporal definida pelo Fator Tempo, ausência 

de pareamento das amostras e, por conseqüência o desbalanceamento na 

estrutura, impediu a aplicação de técnica não-paramétrica nas análises dos dados.  

Os testes não paramétricos específicos para testar hipótese com dados 

relacionados pressupõe pareamento de amostras no tempo. Ressalta-se que 

conjuntos de dados relacionados com estrutura balanceada não são 

necessariamente pareados. 
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A Tabela 3.17 apresenta os resultados finais (p-valores) do modelo ANOVA 

considerando o Fator Campanha amostral. Na mesma tabela são apresentadas as 

probabilidades para os testes de comparações múltiplas de médias entre as 

campanhas (Tukey-Kramer). As variáveis Bário, Benzeno, bem como os ensaios 

de toxicidade com Artemia sp, não revelaram diferenças significativas ao longo do 

tempo. No entanto, todos os demais parâmetros apresentaram diferenças 

significativas.  

Tabela 3.17. Análise de variância ANOVA da Hipótese B* nas 3 campanhas e as 
médias amostrais calculadas para cada campanha.  

Parâmetro Valor de p 

entre as 3 

campanhas a

Valor de p 

Campanhas:

1996 e 

2000/2001 b

Valor de p 

Campanhas:

1996 e 

2005/2006 b

Valor de p 

Campanhas:

2000/2001 e 

2005/2006 b

Média 

1996 

Média 

2000/2001

Média

2005/2006

Amônia (mg L-1) <0,0001 0,0842 0,2298 <0,0001 69,4 89,8 55,2 

Bário (mg L-1) 0,5080 0,4836 0,6256 0,9137 11,2 5,1 7,0 

Boro (mg L-1) 0,0275 0,3776 0,6652 0,0206 36,6 28,3 41,4 

Ferro (mg L-1) 0,0002 0,0818 0,0002 0,0376 10,8 6,3 2,3 

Fenóis (mg L-1) <0,0001 (ln) 0,0074 <0,0001 0,3640 4,1 1,3 0,96 

BTEX (µg.L-1) 0,0309 (ln) 0,3337 0,0270 0,3573 2666 3755 5483 

Benzeno (µg.L-1) 0,1509 0,9971 0,3004 0,2132 1222 1256 1871 

Tolueno  (µg.L-1) 0,0245 0,4979 0,0276 0,1950 904 1507 2227 

Etilbenzeno (µg.L-1) 0,0077 (ln) 0,0178 0,0078 0,9944 84 200 249 

Xilenos (µg.L-1) 0,0208 (ln) 0,1092 0,0154 0,6864 456 791 1136 

Toxicidade Artemia 

(%) 

0,4123 0,8252 0,8855 0,3796 55 48 60 

*Diferentes campanhas amostrais, considerando somente as águas produzidas da região SE 

p=probabilidade de igualdade    Valores marcados em cinza p<0,05 

a: ANOVA b: Tukey Kramer 

Dos 11 parâmetros avaliados, oito apresentaram diferenças significativas 

mostrando que a composição da água produzida varia ao longo do tempo.  

A Figura 3.17 ilustra graficamente as diferenças nas concentrações dos 

parâmetros analisados em água produzida na região sudeste (SE) em diferentes 

campanhas amostrais. Naquela figura são apresentados os gráficos de perfis de 

médias para os testes do modelo ANOVA descritos na Tabela 3.12. As variáveis 

que revelaram heterogeneidade de variâncias entre grupos foram transformadas. 
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As variáveis que revelaram heterogeneidade de variâncias entre grupos, foram  transformadas. 

Figura 3.17. Variabilidade das médias entre as campanhas de 1996, 2000/2001 e 
2005/2006 para os resultados de água produzida das plataformas da região SE 

(Hipótese B). 
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A Tabela 3.18 descreve os níveis descritivos amostrais (p-valor) para os 

testes realizados com as variáveis que somente tinham dados nas campanhas de 

2000/2001 e 2005/2006. As variáveis dos ensaios de toxicidade com os 

organismos Lytechinus variegatus e Mysidopsis juniae não revelaram diferenças 

significativas ao longo das duas campanhas de 2000/2001 e 2005/2006. No 

entanto, os parâmetros HPA, THP Ra-226 apresentaram diferenças significativas 

para estas duas campanhas.  

Tabela 3.18. Análise de variância ANOVA entre duas campanhas e as médias 
calculadas para cada período amostral (Hipótese B*). 

Parâmetro 
Valor de p 

Entre as 2 campanhas Média 2000/2001 Média 2005/2006 

HPA  (µg.L-1) 0,0002 831,4 445,4 

THP  (mg L-1) <0,0001 101,1 12,6 

Ra-226 (Bq.L-1) 0,0076 0,09 1,9 

Ra-228 (Bq.L-1)  0,03 1,9 

Toxicidade Lyt CEO % 0,6618 3,9 4,4 

Toxicidade Mys CE50% 0,1119 4,9 3,6 

* Hipótese B, considerando somente as águas produzidas da região SE 

(p=probabilidade de igualdade – Tukey-Kramer. Valores marcados em cinza p<0,05 

A Figura 3.18 mostra os gráficos de perfis de médias para os testes do 

modelo ANOVA descritos na Tabela 3.16, abrangendo os parâmetros analisados 

em água produzida na região sudeste (SE) nas campanhas amostrais de 

2000/2001 e 2005/2006.  
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* Devido a variabilidade dos dados foi feita a transformação na variável para poder estabilizar as variâncias. 

Figura 3.18. Variabilidade das médias de HPA, THP e Radioisótopos nas campanhas 
2000/2001 e 2005/2006 em água produzida da região SE (Hipótese B)

Hipótese C 

A hipótese de pesquisa C foi estabelecida para comparar as médias dos 

parâmetros químicos quanto a sua variação em diferentes escalas de tempo na 

mesma plataforma. A forma proposta para a análise foi adaptada à estrutura já 

existente nos dados, tendo sido formado dois grupos de amostras que, em tese, 

podem não atender satisfatoriamente as suposições do modelo empregado, pois o 

primeiro grupo foi constituído por quatro (4) coletas pontuais realizadas em 1996, 

2001, 2004 e 2006 e o segundo grupo foi constituído por nove (9) amostras 

coletadas de forma seqüencial em um período de 24 horas no ano de 2003. Com 

isto, os resultados devem ser interpretados com cautela, tendo sido dado 

seqüência no estudo abordando-o como uma sondagem do comportamento da 
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variabilidade entre médias dos grupos para os parâmetros de água produzida na 

plataforma    PCR-1. Igualmente como a estrutura definida para testar a Hipótese 

B, adotou-se o modelo de Análise de Variância paramétrico (ANOVA) para 

medidas repetidas no tempo para testar a hipótese nula de que a média 

observada para o conjunto de amostras coletadas nos anos de 1996, 2001, 2004 e 

2006 não diferem da média observada para o conjunto de dados coletados em um 

período de 24h no ano de 2003 0H , contra a hipótese alternativa de que as 

médias diferem entre si 1H . Conforme metodologia apresentada nas Hipóteses A 

e B, quando a probabilidade (p-valor) da hipótese de igualdade entre as médias for 

menor que 0,05, rejeita-se a hipótese nula e aceita-se a hipótese alternativa de 

que as médias diferem entre si com no mínimo 95% de confiança. 

Foi verificada a suposição de homogeneidade de variâncias entre os dois 

grupos avaliados em todas as variáveis químicas analisadas. Quando esta 

suposição não pode ser atendida, diferentes procedimentos foram adotados com o 

objetivo de satisfazer tal suposição. 

A Tabela 3.19 apresenta os resultados finais (p-valores) do modelo ANOVA 

considerando o Fator PCR-1 (mesma plataforma). Com exceção dos ensaios de 

toxicidade com Lytechinus variegatus, os demais parâmetros (BTEX, e 

individualmente benzeno, tolueno, etilbenzeno e xileno) analisados não 

apresentaram diferenças significativas entre as médias dos dois grupos testados. 

Os demais parâmetros Ba, B, Fe, THP, Fenóis e HPA não foram avaliados quanto 

a variação das médias entre os dois grupos, pois as suposições necessárias para 

adotar o modelo paramétrico não foram atendidas na base de dados originais. A 

presença de outliers e o reduzido número amostral dificultaram a análise 

estatística. No entanto os gráficos da dispersão dos dados destes parâmetros, 

apresentados no Anexo D, Hipótese C (Figura D3), mostram que aparentemente 

não há diferenças relevantes nas concentrações dos parâmetros (Ba, B, Fe, THP, 

Fenóis e HPA) estudados na plataforma PCR-1 no estudo de variabilidade 

temporal (amostragem seqüencial em 24h, coletas de 3 em 3 h) versus
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variabilidade de coletas pontuais anuais. Com relação aos ensaios de toxicidade 

este comportamento não foi semelhante e verificaram-se diferenças significativas 

(p=0,0003) no ensaio de toxicidade crônica com ouriço do mar (Lytechinus 

variegatus).

Tabela 3.19. Análise de variância ANOVA da Hipótese C e as médias calculadas 
para cada período amostral referentes às águas produzidas da plataforma PCR-1.

 Valor de p 

Entre as 2 campanhas 

Média 

Período seqüencial (24 h)  

2003

Média

Amostras pontuais 

PCR-1 de 1996 a 2006 

Toxicidade Lytechinus

v. CEO % 

0,0003 23,4 6,3 

Benzeno 0,2309 8717 6239 

Tolueneo 0,3164 4939 3751 

Etilbenzeno 0,8372 361 380 

Xilenos 0,5249 1081 935 

BTEX 0,2860 15099 11304 

    

Bário  1,1 6,6 

Boro  17,0 20,3 

Ferro  16,9 14,4 

THP  44,9 53,2 

Fenóis  2,0 2,1 

HPA  637,7 885,8 

A Figura 3.19 apresenta as diferenças com o perfil de médias para os 

resultados de toxicidade com o organismo Lytechnus variegatus (CEO %) entre as 

campanhas de 1996 a 2006 e 2003 (24h) na água produzida da plataforma PCR-1 

(Hipótese C).
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Figura 3.19. Variabilidade das médias entre as campanhas de 1996 a 2006 e 
2003 (24h) para os ensaios de toxicidade com o organismo Lytechinus variegatus

(CEO %) na plataforma PCR-1 

Resumo dos resultados estatísticos quanto às Hipóteses A, B e C 

A figura 3.20 apresenta de forma resumida os resultados das análises 

estatísticas. Avaliando-se os resultados da hipótese A, que trata de comparações 

das características das águas produzidas da região SE versus região NE (apenas 

uma plataforma PCR-1), observa-se diferenças significativas nas concentrações 

dos parâmetros: BTEX (p<0,0001), Fenóis (p=0,0212), Boro (p<0,0001), Ferro 

(p<0,0001), Toxicidade com organismo Lytechinus Variegatus (p<0,0001). Nos 

demais parâmetros não foram observadas diferenças significativas. Estas 

diferenças podem ser atribuídas à formação petrolífera e à maior produção de gás 

da plataforma PCR-1 que confere um aumento na concentração dos compostos 

voláteis (BTEX) e fenóis. 
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Figura 3.20. Resumo dos resultados estatísticos quanto às Hipóteses A, B e C 

Com relação à Hipótese B, as variáveis Bário, Benzeno, bem como os 

ensaios de toxicidade com Artemia sp, não revelaram diferenças significativas ao 

longo das três campanhas. Para alguns parâmetros só havia medidas em duas 

campanhas, como é o caso dos ensaios de toxicidade com os organismos 

Lytechinus variegatus e Mysidopsis juniae, que não revelaram diferenças 

significativas ao longo das duas campanhas de 2000/2001 e 2005/2006. Os 

demais parâmetros amônia, boro, ferro, fenóis, soma de BTEX, HPA, THP Ra-226 

apresentaram diferenças significativas entre as duas campanhas.  

Na hipótese C, não foram verificadas diferenças relevantes nas 

concentrações dos parâmetros químicos estudados na plataforma PCR-1 no 

estudo de variabilidade temporal na amostragem seqüencial em 24h (coletas de 3 
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BC
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H0: HPA, THP, NH4, Ba 

H1: BTEX, Fenóis, B, Fe, Toxicidade 

H0: Ba, Benz, Toxicidade (Art., Lyt., Mys)

H1: NH4, B, Fe, Fenóis, BTEX, HPA, THP, Ra-226 

H1: Toxicidade (Lytechinus v.)

H0: BTEX, HPA*, THP*, Fenóis*, Ba* 

*Parâmetros sem diferenças relevantes 
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em 3 h) versus variabilidade de coletas pontuais anuais. Com relação aos ensaios 

de toxicidade este comportamento não foi semelhante e verificaram-se diferenças 

significativas (p=0,0003) na toxicidade crônica com ouriço do mar (Lytechinus 

variegatus) entre as duas situações testadas (seqüencial 24 h x pontuais). Isto indica 

que outros fatores não relacionados individualmente com os parâmetros do óleo 

possam estar influenciando na toxicidade, como por exemplo, os produtos químicos 

usados no tratamento e separação água-óleo, ou também o conjunto de interações 

entre os componentes presentes na amostra. 

Análises componentes principais 

Com o objetivo de verificar as interações entre a composição química da 

água produzida e as respostas biológicas quanto à toxicidade foram realizadas 

análises multivariadas com os dados obtidos na campanha 2005 a 2006, por se 

tratar do banco de dados mais completo obtido neste estudo. Portanto foram 

avaliados os 13 parâmetros de 23 amostras de água produzida (sendo que a 

amostra PCR1, que havia sido coletada em janeiro e fevereiro de 2006 para 

parâmetros diferentes foi unificada considerando-se como uma amostra). As 

variáveis foram identificadas através dos códigos descritos na Tabela 3.20. 

Tabela 3.20. Códigos das variáveis utilizados para a análise estatística 
multivariada. 

Código Variável 
RA_228 Rádio-228 
RA_226 Rádio-226 
LN_BMU Logaritmo neperiano de Boro + 1 

ART_CL50 Toxicidade com Artemia salina  CL50 % 
BA Bário 

LN_BZMU Logaritmo neperiano de Benzeno + 1 
HPA HPA 

LNOGMU Logaritmo neperiano de óleo em água + 1 
LNTHPMU Logaritmo neperiano de THP + 1 
LNCOTMU Logaritmo neperiano de COT + 1 
MYS_CE50 Toxicidade com Mysidopsis juniae CE50 % 
LNFENMU Logaritmo neperiano de fenóis + 1 
LYT_CEO Toxicidade com Lytechinus variegatus CEO % 
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Para investigar a estrutura multivariada e reduzir a dimensão original da 

matriz de dados, foi realizada a etapa de Análise Fatorial pelo método das 

componentes principais (Tabela 3.21). Desta forma, é feita uma avaliação dos 

percentuais de variância ou autovalores e, quando o autovalor é menor que a 

unidade, a variabilidade explicada pela componente é considerada baixa, segundo 

JOHNSON & WICHERN, 1999. Baseados neste critério, a partir da matriz 

inicialmente composta por 13 variáveis (parâmetros químicos e toxicológicos) 

houve uma redução para quatro (4) componentes principais. O fator 1 

(representado pelos radioisótopos, bário, boro, benzeno e Artemia sp) explica 

26,52% da variabilidade total dos dados, o fator 2 (apenas parâmetros químicos) 

explica 19,57% da variabilidade, o fator 3 (COT, fenóis e toxicidade com o 

organismo Mysidopsis juniae) explica 16,13% da variabilidade total dos dados e o 

fator 4 fator explica 13,14% da variabilidade total dos dados. Em conjunto os 

quatro (4) primeiros fatores explicam 75,35% da variabilidade total dos dados.  

Juntos, os três (3) primeiros fatores explicam 62,16% da variabilidade total dos 

dados e assim por diante. 

Tabela 3.21. Variância total explicada por cada componente. 

 Autovalores iniciais Rotação das Somas Quadráticas 

Componente Total % da Variância Acumulada % Total % da Variância Acumulada % 
1 4,199 32,298 32,298 3,447 26,519 26,519 
2 2,381 18,314 50,612 2,544 19,570 46,089 
3 1,934 14,876 65,488 2,097 16,128 62,216 
4 1,282 9,864 75,352 1,708 13,136 75,352 
5 0,822 6,322 81,674    
6 0,651 5,006 86,680    
7 0,0557 4,281 90,961    
8 0,381 2,930 93,891    
9 0,319 2,454 96,345    

10 0,228 1,754 98,099    
11 0,158 1,213 99,312    
12 0,001 0,555 99,867    
13 0,001 0,133 100,00    

A Tabela 3.22 descreve as cargas fatoriais (correlação entre a variável e a 

componente) para cada uma das quatro (4) componentes consideradas relevantes 

conforme critério de corte. A inspeção das cargas fatoriais permite concluir que os 

parâmetros Ra-228, Ra-226, Ln(Boro+1), Bário e Ln(Benzeno+1) apresentam uma 

correlação direta com a Componente 1, enquanto que o parâmetro ecotoxicológico 
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Art_CL50 revela uma correlação inversa com esta mesma componente. Embora as cargas 

fatoriais descrevam correlações entre as variáveis e a componente 1, a inspeção das 

mesmas permite entender as relações existentes entre variáveis dentro de uma mesma 

componente. As cargas fatoriais da Componente 1, descritas na Tabela 3.22 apontam 

para a existência de uma relação inversa entre o parâmetro toxicidade Art_CL50 contra os 

demais parâmetros químicos explicados pela Componente 1.   

Já a Componente 2 explica o comportamento somente dos parâmetros químicos 

HPA, teor de óleo em água e THP. Esta componente é constituída exclusivamente de 

parâmetros químicos não tendo registrado nenhuma relação significativa com parâmetros 

de toxicidade, portanto não apresentou relevância sob o aspecto ambiental que avalia 

estímulo versus resposta biológica. 

Já a Componente 3 revela a existência de uma correlação inversa entre 

parâmetros químicos (COT e fenóis) e o parâmetro de toxicidade MYS_CE50. O aumento 

das concentrações de COT e Fenóis nas amostras respondem com efeitos maiores de 

toxicidade, isto é, para concentrações maiores de COT e Fenóis a toxicidade se revela em 

concentrações menores, ou seja maior diluição necessária da água produzida. COT 

reflete as concentrações de ácidos orgânicos que podem ser os causadores da toxicidade 

para o organismo em questão. 

Tabela 3.22. Matriz das cargas fatoriais* descrevendo as correlações de maior 
importância dentro de cada componente. 

 Componentes 
1 2 3 4 

RA_228 0,878 0,222 0,165  
RA_226 0,790 0,173 0,283  
LN_BMU 0,781 0,106 0,215 -0,184 

ART_CL50 -0,773 0,145   
BA 0,627 -0,267  -0,503 

LN_BZMU 0,565 0,334 -0,300 -0,483 
HPA  0,923 0,129  

LNTOGMU 0,237 0,833   
LNTHPMU  0,803  0,117 
LNCOTMU  -0,119 0,836 0,176 
MYS_CE50 -0,187  -0,763 0,506 
LNFENMU 0,187 0,215 0,734
LYT_CEO    0,929

*Método Varimax    
Destaque em cinza para correlações relevantes entre variável e a componente 
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 A Figura 3.21 mostra a dispersão dos escores fatoriais das Componentes 1 

e 3, revelando um conjunto de amostras que apresentam cargas fatoriais altas na 

Componente 1. Este resultado foi avaliado e mostrou que as amostras destacadas 

na figura (SS-11, PPG-1 e P-31) tem concentrações maiores que a média nas 

variáveis que explicam a componente 1 (Ra-228, Ra-226, Ln(Boro+1), Bário e 

Ln(Benzeno+1) e valores menores que a média na variável ART-CL50 (Tabela 

3.23). Este resultado revela que o aumento nas concentrações dos parâmetros 

químicos explicados pela Componente 1 pode estar correlacionado com o 

aumento da toxicidade com o organismo Artemia sp nestas três amostras.  
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Figura 3.21. Gráfico de dispersão dos escores fatoriais entre as Componentes 1 e 3  
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Tabela 3.23.  Medidas descritivas das amostras SS-11, PPG-1 e P-31, 
considerando os parâmetros explicados pela Componente 1.

Ra_228 Ra_226 LN(B+1) ART_CL50 Ba LN(Bz+1) 

Média amostral 2,16 1,9 3,71 58,25 7,9 7,5

SS-11 10,1 2,83 4,8 13,04 31,7 9,51 

PPG-1 10,5 10,88 4,06 17,51 10,3 8,61 

P-31 4,3 8,42 4,19 39,91 45,0 8,42 

As médias amostrais para as variáveis são destacadas pelo fundo cinza. 

A Figura 3.22 descreve a dispersão dos dados considerando as variáveis 

explicadas pela Componente 3: COT, Fenóis e o parâmetro de toxicidade 

MYS_CE50. As correlações das demais variáveis usadas neste estudo estão 

apresentadas no Anexo D. Na dispersão entre o parâmetro químico COT e o 

parâmetro de toxicidade MYS_CE50, mostrada na Figuras 3.22 e 3.23, duas 

amostras apresentaram toxicidade sem que se tenha registrado concentrações 

maiores que a média no parâmetro químico COT. Estas duas amostras são a SS-

11 e a PCR-1, descritas na Figura 3. Os índices de toxicidade encontrados nestas 

duas amostras não podem ser atribuídos às concentrações de COT. 

No entanto fica determinada a existência de uma relação inversa entre 

parâmetros químicos e o parâmetro MYS_CE50. As amostras que registraram 

concentrações maiores que a média em Fenóis e COT responderam com 

toxicidade em concentrações menores que a média para o parâmetro de 

toxicidade (Tabela 3.24).  

Tabela 3.24.  Medidas descritivas de água produzida considerando os parâmetros 
explicados pela Componente 3.  

LN(COT+1) MYS_CE50 LN(Fenóis+1) 
Média amostral 5,76 3,42 6,35 

PCH-1 6,88 0,6 7,5 
PGP-1A 6,64 0,9 6,85 

P-31 6,26 2,0 7,65 
FPBR 6,24 1,3 5,53 
SS-06 6,4 1,7 6,05 
PCH-2 6,24 1,3 6,77 
P-08 6,23 1,4 6,74 

  As médias amostrais para as variáveis são destacadas pelo fundo cinza. 
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Figura 3.22. Matriz de dispersão dos parâmetros explicados pela Componente 3. 

A Figura 3.23 descreve a dispersão entre as variáveis (parâmetros), COT e 

MYS_CE50. Revela-se evidente um padrão inverso no comportamento conjunto 

das duas variáveis, salvo algumas exceções como a P-40, SS-11 e PCR-1, que 

não corroboram o comportamento conjunto (bivariado) observado para as demais 

amostras. A Figura 3.24 descreve a dispersão entre as variáveis, Fenóis e 

MYS_CE50. Em média, as amostras que registraram as maiores concentrações 

de fenóis revelaram toxicidade em concentrações menores de água produzida. 

Embora o gráfico descreva uma flutuação aleatória grande, fica evidente um 

padrão inverso no comportamento conjunto das duas variáveis.  

A Figura 3.25 descreve a dispersão das amostras entre os parâmetros 

químicos COT e Fenóis, mostrando no eixo vertical a intensidade registrada para o 

parâmetro de toxicidade MYS_CE50. Os gráficos de dispersão são apresentados 

através de dois ângulos (A e B) para melhor visualização dos parâmetros. No 
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gráfico (A) observa-se que as menores intensidades para o parâmetro de 

toxicidade coincidem com as maiores concentrações de COT. 
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Ressalta-se ainda com relação à Figura 3.25 que as menores intensidades 

revelam maior toxicidade. A área do gráfico indicada em fundo cinza corresponde 

à área onde ocorreram conjuntamente as maiores concentrações de Fenóis e 

COT e também as amostras se apresentaram mais tóxicas (B).  

Concluindo, foram observadas correlações importantes para os testes de 

toxicidade aguda com o organismo Mysidopsis juniae (CE50%) e a concentração de 

fenóis e carbono orgânico total (COT), ou seja, quanto maiores as concentrações de 

fenóis e COT, maiores diluições do efluente são necessárias e, portanto as 

concentrações que causaram efeito adverso a 50%  são menores. Cabe lembrar que a 

toxicidade de uma amostra é inversamente proporcional ao valor de CE50, ou seja, 

quanto menor o valor de CE50%, mais tóxica é a amostra. Então a relação de COT e 

fenóis é diretamente relacionada aos índices de toxicidade. Como a concentração de 

COT é fortemente dependente da concentração de ácidos orgânicos, foi interpretado 

que estes compostos influenciam na toxicidade da água produzida para o organismo 

Mysidopsis juniae. A influência de compostos fenólicos na toxicidade de água 

produzida já foi descrita em vários estudos (NEFF, 2002; E&P FORUM, 1994; SWAN, 

et al., 1994, STHEPHENSON, et al. 1992), no entanto a toxicidade versus a 

concentração de COT não foi mencionada como relevante por JOHNSEN  e 

colaboradores (2004), devido a alta taxa de diluição e  biodegradação destes 

compostos no ambiente marinho. 

Os efeitos de toxicidade observados com água produzida, realizados em 

laboratório, não devem ser interpretados como efeitos diretos sobre a biota dos 

ambientes adjacentes às unidades de produção.  Os testes de toxicidade nos efluentes 

apresentam caráter conservativo e não levam em consideração efeitos como a diluição 

e perdas por volatilização  e decomposição naturais. 



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

118

3.4. Discussão dos resultados e comparação com a literatura 

A concentração do Total de Sólidos Suspensos (TSS) na água produzida 

ficou na faixa de 1,9 a 106 g L-1, mediana 10,6 g L-1 (n=23). No Mar do Norte o TSS 

foi citado na faixa de 3 a 85 g L-1, enquanto um estudo realizado em dez Plataformas 

na Louisiana encontrou concentrações na faixa de 12 a 840 g L-1(OGP, 2005). 

Portanto os níveis de TSS das águas produzidas brasileiras se situam em faixa 

equivalente à reportada em outros locais de produção de óleo com descarte em mar. 

Ânions

A água produzida contém os mesmos sais e metais que a água do mar, 

embora em razões e concentrações diferentes devido à idade da formação 

geológica. Os constituintes mais abundantes da água produzida são os sais 

inorgânicos formados a partir de íons tais como: cloreto, sódio, cálcio, magnésio, 

sulfeto e amônia, que estão também presentes na água do mar. As concentrações 

dos constituintes aniônicos das águas produzidas brasileiras descartadas em mar, 

encontradas neste estudo, são comparáveis com outros locais do mundo (E&P 

FORUM, 1994; OGP, 2005). As concentrações dos constituintes aniônicos da água 

produzida descartada no mundo, no Mar do Norte, no Oceano Atlântico (presente 

estudo) e da água do mar são apresentadas na Tabela 3.25. Os dados referentes às 

plataformas brasileiras exprimem valores medianos encontrados na campanha de 

2005 a 2006 (n=23), à exceção de sulfetos que apresenta a mediana somente para 

a plataforma PCR-1 (n=12). 

Tabela 3.25. Concentração média de ânions em água produzida e na água do mar. 

Descarte de Água Produzida 
Íon

Mundo (1) Mar do Norte (1) Oceano Atlântico (2)
Água do mar no 

mundo1

Bicarbonato (mg L-1) 771 615 365 28 
Cloreto (g L-1) 60,9 44,6 45,8 19 

Sulfato (mg L-1) 325 814 481 900 
Sulfeto (mg L-1) 140 - 1,3 <0,002 (3)

Nitrato (mg L-1) 1 1 <0,1 0,67 
Fosfato (mg L-1) 0 0 - 0,09 
Fluoreto (mg L-1) - - 2,15 1,0 

(1) Fonte: E&P FORUM, 1994; OGP, 2005; (2) Presente estudo  campanha 2005 a 2006  

(3) Petrobras, 2001 e 2002a 
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Além dos íons acima mencionados foram pesquisados cianetos em água 

produzida e os resultados foram extremamente baixos (<0,01 mg L-1).

Nitrogênio Amoniacal 

A Tabela 3.26 apresenta a comparação dos dados da mediana e da faixa da 

concentração de Nitrogênio Amoniacal Total obtido neste estudo e de águas 

produzidas da Bacia de Campos e da Bacia do Ceará (PCR-1).  Observa-se que os 

resultados de 2006 são semelhantes aos estudos realizados em 1996 e 2002.

Tabela 3.26. Dados comparativos de N amoniacal para água produzida (mg L-1).

Plataformas N amoniacal 

Golfo do México (Texas e Lousiania) (1) 14 - 246 
74 (mediana) 

Mar do Norte (2) 10 - 250 
No Mundo (2)

Plataformas brasileiras 

Ao longo de 10 anos de estudo 
22 - 800 

70 (mediana, n=47) 

Campanha 2005 a 2006 
22,3 - 91 

51,7 (mediana, n=23) 

(1) VEIL, et al., 2005; (2) TIBBETS et al., 1992. 

O Nitrogênio Amoniacal Total na água produzida pode ter origem bacteriana, 

entretanto sua presença pode também ser atribuída às condições geológicas da 

formação produtora (TIBBETS et al, 1992). A mediana determinada para este 

parâmetro no estudo realizado em 2005 a 2006 foi de 51,7 mg L-1 (n=23) e para o 

estudo ao longo de 10 anos foi de 70 mg L-1 (n=47). À exceção do valor outlier de  

800 mg L-1, os resultados de amônia encontrados neste estudo foram semelhantes 

aos reportados para o Mar do Norte (TIBBETS et al, 1992) e Golfo do México, (VEIL, 

et al., 2005). 

Carbono Orgânico Total (COT) 

A Tabela 3.27 apresenta as comparações de dados sobre carbono orgânico 

total.
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Tabela 3.27. Dados comparativos de COT para água produzida (mg L-1).

Plataformas COT*

Mar do Norte(1) 15 - 522 

Mar do Norte(2) 14 - 552 

British Petroleum(3)

Golfo do México(4, 5) 67 – 620 

147 (mediana) 

Plataformas brasileiras 

Campanha 2005 a 2006 86 – 971 

307 (mediana, n=23) 

* COT dissolvido 
(1) TIBBETS et al., 1992;   (2) OGP, 2005  (3) FLYNN, BUTLER, VANCE, 1996;  (4) US-MMS, 1992; 
(5) VEIL, et al., 2005       

Segundo a literatura, o parâmetro COT é uma análise não específica mais 

completa da quantificação dos componentes orgânicos (OGP, 2005). Estudos 

realizados no Mar do Norte no ano de 1990 mostraram que o COT na água 

produzida encontra-se na faixa de 14 a 552 mg L-1. Os dados obtidos para as águas 

produzidas brasileiras se situaram na faixa de 86 mg L-1 até 971 mg L-1, com 

mediana de 307 mg L-1 (n-23). Os resultados COT em água produzida descartada 

em mar na costa brasileira se situam em faixa levemente superior aos dados do Mar 

do Norte e Golfo do México. 

Ácidos carboxílicos 

Os ácidos carboxílicos são compostos presentes em altas concentrações na 

água produzida, sendo dentre os compostos orgânicos, os mais abundantes fora do 

grupo dos hidrocarbonetos. Os principais componentes são os ácidos graxos de baixo 

peso molecular (ácidos graxos voláteis), entre 1 e 5 átomos de carbono, que podem 

representar de 60 a 98 % do teor de carbono orgânico total da água produzida (NEFF, 

2002). No Mar do Norte, a água produzida contém concentrações na faixa de 40 a 349 

mg L-1 (OGP, 2005; BARTH, 1991). Outra referência da literatura apresenta 

concentrações de ácidos no mundo de 2 – 4900 mg L-1  e de 200 – 930 mg L-1 no Mar 

do Norte (TIBBETS et al., 1992). 

No Brasil, os dados gerados através da campanha 2005 a 2006, onde foram 

analisados ácidos acético e propiônico, mostraram concentração mediana de ácidos de 
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412 mg L-1 (n=19), sendo 365 mg L-1 relativo ao ácido acético e 47 mg L-1 relativo ao 

ácido propiônico. 

Os dados de toxicidade existentes para ácidos carboxílicos são baseados em 

organismos de água doce, mas o efeito tóxico nesses testes é aparentemente 

decorrente da variação de pH, e assim esse resultado não foi registrado como relevante 

para ambientes marinhos devido à maior capacidade de tamponamento desses 

sistemas (JOHNSEN et al., 2004). Na realidade, a alta solubilidade em água e a rápida 

biodegradação fazem com que esse grupo de compostos não represente risco de 

efeitos significativos sobre o meio ambiente (OGP, 2005).

Fenóis

A Tabela 3.28 apresenta as comparações de dados sobre fenóis em água 

produzida. A literatura cita que, apesar de freqüentemente aparecer fenóis em 

elevadas concentrações na água produzida, estes compostos são diluídos e 

degradados rapidamente após o descarte no oceano, não sendo persistentes no 

ambiente (NEFF, 2002). 

Tabela 3.28. Dados comparativos de fenóis para água produzida (mg L-1).

Plataformas Fenóis
Mar do Norte(1)

       Plataformas da Alemanha 
       Plataformas do Mar do Norte 
Noruega(2)

1,13 - 14,1 
2 - 23 
1 - 10 

Gullfas e campos de Statfjord(3) 8 
Golfo do México (4) 2,16 - 4,51 
Plataformas brasileiras 

Ao longo de 10 anos de estudo 1,3
(mediana, n=46) 

Plataforma PCR-1 2,0
(mediana, n=11) 

       (1) E&P FORUM, 1994;        (2) FURUHOLT, 1995;    (3) KARMAN et al, 1996;  (4) OOC, 1997 

Estudos em água produzida de plataformas no Mar do Norte (setor da 

Noruega) apontam valores de fenóis e homólogos de C1 a C4 na faixa de 0,1 a 43 mg 

L-1 e mediana de 8 mg L-1, para um total de 13 amostras (FROST, JOHNSEN e RØE 

UTVIK, 1998). Os níveis de fenóis encontrados no Brasil são inferiores aos 

encontrados em outras regiões do mundo.
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Hidrocarbonetos Aromáticos voláteis (BTEX)

A Tabela 3.29 apresenta as comparações de dados sobre BTEX. São 

apresentadas as medianas das concentrações obtidas ao longo de 10 anos de 

estudo (n=53) e as medianas da plataforma PCR-1 em separado (n=11), já que 

segundo os estudos estatísticos deste trabalho, há diferenças significativas deste 

parâmetro para a PCR-1 em relação as demais plataformas estudadas. Também foi 

apresentado os resultados de BTEX para a plataforma PMLZ-1, de produção 

exclusiva de gás, pois há diferenças relevantes nas concentrações destes 

compostos naquela plataforma. Os níveis de BTEX em todos os estudos realizados 

no Brasil são similares aos encontrados em outras regiões do mundo.

Tabela 3.29. Dados comparativos de BTEX para água produzida (mg L-1).

Plataformas Benzeno Tolueno Etilbenzeno Xilenos BTEX 
Mar do Norte 
      Produção de Gás(1)

      Produção de Óleo(1)

      Produção de Óleo(2) 

0,3 - 440 
0,4 - 5 

0,8 - 4,6 

4 - 145 
0,01 - 2 
1,0 - 3,5 0,3 - 0,6 

0,8 - 84 
0,1 - 7 

0,2 - 0,7 
Golfo do México (3) 

                                       (4)
0,026 - 3,5 

0,002 - 17,7 
0,011 - 1,1 
0,06 - 19,8 0,006 - 6,0 0, 15 - 5,8 

Gullfas e campos de Statfjord(5) 2 1  1 4 
Plataformas brasileiras 
Ao longo de 10 de estudo (n=53) 1,65 1,9 0,2 0,9 4,7
PCR-1 (n=11) 9,1 5,2 0,3 1,1 15,8
PMLZ-1 (plataforma de gás) 9,9 8,6 0,3 2,7 22,3
(1) E&P FORUM, 1994;     (2) RØE UTVIK, 1999b;       (3) US-MMS, 1992;        (4) OOC, 1997;  (5) KARMAN et al, 1996. 

Estudos em água produzida de plataformas no Mar do Norte apontam valores 

de benzeno na faixa de 0,4 a 5 mg L-1 para plataformas de óleo, e de 0,3 a 440 g L-1

para plataformas de gás (E&P FORUM, 1994).  Os limites superiores de BTEX para 

plataformas de gás, reportados na literatura são muito mais elevados do que os 

observados para a única plataforma de produção exclusiva de gás no Brasil-   PMLZ-

1 (Tabela 3.24). 

Dados de literatura referentes a amostras coletadas em campos do Mar do 

Norte, Golfo do México e costa do Canadá mostram que, dentre os hidrocarbonetos 

dissolvidos, os voláteis (BTEX) representam a classe majoritária (NEFF, 2002, E&P 

FORUM, 1994, OGP, 2005). Isto também foi observado para as águas produzidas 

do Brasil. 
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Devido as propriedades físico-químicas dos BTEX (solubilidade e 

volatilidade), os compostos desse grupo não são persistentes na água do mar, 

ligam-se apenas fracamente à matéria orgânica e não bioacumulam em altas 

concentrações nos organismos (JOHNSEN et al., 2004). 

Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA) 

Estudos em água produzida de plataformas no Mar do Norte (setor da 

Noruega) mostram valores de HPA na faixa de 130 a 575 µg L-1 e mediana de 468 

µg L-1, para um total de 17 amostras (FROST, JOHNSEN e RØE UTVIK, 1998). A 

Tabela 3.30 apresenta outras comparações de dados de HPA. Os resultados de 

HPA encontrados para a água produzida no Brasil estão em mesma faixa de 

concentração de outros estudos em regiões produtoras de óleo e gás no mundo. 

Tabela 3.30. Dados comparativos de HPA para água produzida (mg L-1).

Plataformas HPA Soma de quantos HPA
Mar do Norte 
            Produção de Gás(1)

            Produção de Óleo(1)

            Produção de Óleo(2)

0,587
<0,100

0,09 - 1,60 

19 HPA 

Golfo do México(3) 0,06  - 3,4  
Trinidade e Tobago – Caribe(4) <0,7  
Plataformas brasileiras 
Campanhas de 2000 a 2001 e de 2005 a 2006 0,53

(mediana, n=45) 
36 a 38 HPA 

PCR-1 0,44
(mediana n=11) 

19  HPA 

(1) E&P FORUM, 1994; (2) RØE UTVIK, 1999a e b;  (3) US-MMS, 1992;   (4) MAHARAJ, 1996 

Os resultados obtidos neste estudo são concordantes com a literatura que 

menciona que os HPA majoritários presentes na água produzida são de baixo peso 

molecular contendo 2 e 3 anéis aromáticos e seus alquilados.

Segundo NEFF (2002), estes compostos possuem baixa toxicidade, o que foi 

também verificado nesta tese, pois não foram observadas correlações significativas 

de HPA e toxicidade com os organismos usados neste estudo. Estes compostos não 

apresentam propriedades mutagênicas ou carcinogênicas (NEFF, 2002, OGP, 2005, 

E&P FORUM, 1994).

A literatura internacional apresenta o resultado dos HPA de 2 anéis 
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separadamente e denomina a fração NFD (naftalenos, fenantrenos e 

dibenzotiofenos). Esta fração é reconhecidamente a majoritária dentre os HPA na 

água produzida em todo o mundo (RØE UTVIK, 1999a; NEFF, 2002; DURELL et al., 

2006a, OGP, 2005). O mesmo comportamento foi verificado neste estudo para todas 

as amostras de água produzida descartadas no Oceano Atlântico, onde esta fração 

representa 91% dos HPA. A Tabela 3.31 apresenta as concentrações da fração NFD 

para as amostras de água produzida da campanha de 2005 a 2006.

Tabela 3.31. Concentração de NFD* em relação ao total de HPA para águas 
produzidas brasileiras (µg L-1).

(µg L-1) (µg L-1) %

Naftalenos 319,19

Fenantrenos 68,45

Dibenzotiofenos 11,59

Soma NFD: 399,23 91,05

Outros HPA 39,28 8,95

Total 438,51 100

* Dados do presente estudo. Medianas de Naftalenos, Fenantrenos e Dibenzotiofenos da campanha 2005 a 2006. 

A Tabela 3.32 apresenta os dados de aromáticos, tanto os monoaromáticos 

(BTEX) como os policíclicos aromáticos (NFD, HPA) de água produzida brasileira, 

comparados com a literatura. Foram utilizadas as medianas dos dados de BTEX 

(n=53 amostras) ao longo de todos os estudos, desde 1996 a 2006, e as medianas 

de HPA, foram utilizados os dados da campanha de 2005 a 2006 (n=23 amostras). 

Verifica-se que os resultados de BTEX em água produzida descartada no Brasil se 

encontram na faixa intermediária da relatada na literatura para a Noruega, enquanto 

que a fração de NFD e os demais HPA se encontram em níveis mais baixos ou 

iguais aos níveis mínimos relatados na literatura. 
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Tabela 3.32. Comparação de aromáticos em água produzida da literatura e 
medianas deste estudo (µg L-1).

Literatura
Mar do Norte 

(Noruega)
Plataformas brasileiras 

Presente estudo a,b
%

Benzeno 32 – 14.966 1.653  

Tolueno 58 – 5.855 1.917  

Etilbenzeno 86 – 565 211  

Xilenos 553 – 2.684 859  

Soma de BTEX 730 – 24.070 4.690 92%

    

Naftaleno 194 - 841 39  

C1 naftalenos 309 – 2.901 97,8  

C2 Naftalenos 145 – 3.207 96,33  

C3 Naftalenos 56 – 2.082 59,35  

Fenantreno 9 – 111 10  

C1 Fenantrenos 17 – 323 15,39  

C2 Fenantrenos 14 – 365 17,49  

C3 Fenantrenos 9 – 273 16,13  

C4 Fenantrenos  9,44  

Dibenzotiofeno 1 – 23 1,79  

C1 Dibenzotiofenos 6 – 103 3,07  

C2 Dibenzotiofenos 4 – 120 3,87  

C3 Dibenzotiofenos 3 - 89 2,86  

Soma NFD* 766 – 10.439 399,23 7,8%

    

Antraceno 0,1 – 2,6 0,18  

Acenafteno 0,3 – 15,3 0,92  

Acenaftileno 0,1 – 6,1 nd  

Fluoreno 4,1 – 66,7 3,29  

Fluoranteno 0,1 – 3,6 0,1  

Pireno 0,2 – 7,7 0,45  

Benzo(a)Antraceno 0,1 – 2,8 0,13  

Criseno 0,6 – 15,2 0,61  

Benzo(b)Fluoranteno 0,1 – 3,4 0,11  

Benzo(k)Fluoranteno 0,0 – 0,6 nd  

Benzo(a)Pireno 0 – 1,1 0,05  

Indeno(1,2,3-cd)Pireno 0,0 – 0,4 nd  

Dibenzo(ah)Antraceno 0,0 – 1,2 nd  

Benzo(ghi)Perileno 0,0 – 2,7 0,06  

Soma 16 HPA** 5,8 – 129,2 5,9 0,11%

TOTAL DE AROMÁTICOS 5095 100%

Fonte: OGP, 2002   *NFD: naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos   
     ** 16 HPA excluindo naftaleno e fenantreno 

a. BTEX – mediana de todos os estudos ao longo 10 anos (n-53) 
b. HPA – medianas do estudo 2005 a 2006 (n=23) 
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Radioisótopos

Foi observado que a concentração de 226Ra e 228Ra obtida na atual caracterização da 

água produzida encontra-se dentro da faixa dos resultados das plataformas do Mar do Norte, 

Louisiana e Golfo de México (Tabela 3.33). 

Tabela 3.33. Dados comparativos de radioisótopos para água produzida (Bq L-1).

Plataformas Radioisótopos 
 Ra-226 Ra-228 
Mar do Norte (1) 1,7 3,9 

(2) 6 - 9  
Mar do Norte e Lousiana(3) 1,7 - 9,7 1,1 - 10,3 
Golfo do México(4) 0,16 -  104* (Soma de Ra-226 e Ra-228)
Louisiania 5,9  
   
   

Plataformas brasileiras 

Estudo ao longo de 10 anos 

(mediana, n=36)

0,01 – 10,9 

0,15

<0,02 – 10,5 

0,09

Bacia de Campos(5) 0,012 – 6,0 <0,05 - 12 
(1) E&P FORUM, 1994;   (2) RØE UTVIK,1999b;       (3) LYSEBO E STRAND, 1998;

 (4) GUZELLA et al., 1996;  (5) VEGUERIA, GODOY, MIEKELEY, 2002. 

Rádio é um membro da cadeia de decaimento do urânio e do tório é um 

componente radioativo de ocorrência natural do ambiente (NORM – Naturally 

Occurring Radioactive Material). Os elementos radioativos de ocorrência natural 

Rádio-226 e Rádio-228 podem estar presentes em concentrações traço na 

composição de água produzida, sendo minimizada sua influência ao meio ambiente 

marinho por sua co-precipitação com Bário na forma de sulfatos e/ou carbonatos 

(OGP, 2005). 

Dados reportados anteriormente para radioisótopos na Bacia de Campos 

evidenciaram máximas concentrações de 6,0 Bq L-1 para 226Ra  e de 12,0 Bq L-1

para 228Ra (VERGUEIRA, GODOY, MIEKELEY, 2002), similar aos níveis 

encontrados neste estudo.

Estudos em água produzida de plataformas no Mar do Norte (setor da 

Noruega) apontam valores de rádio-226 na faixa de 7 a 9 Bq L-1 e mediana de 8    Bq 

L-1, para um total de 4 amostras (FROST, JOHNSEN e UTVIK, 1998), e em 

plataformas da Louisiana a média para rádio-226 é de 5,9 Bq L-1 (E&P Forum, 1994). 

Metais
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A Tabela 3.34 apresenta a comparação dos dados de alguns metais obtidos 

neste estudo e de águas produzidas de outras regiões do mundo. Observa-se que 

os níveis máximos de todos esses elementos são semelhantes aos de outras águas 

produzidas de diferentes regiões do mundo.

Tabela 3.34. Dados comparativos de metais para água produzida (mg L-1).

Plataformas Ba B Fe Cd Pb Cr Ni V As 
Mar do Norte 
              Produção de Gás(1)

              Produção de Óleo(1)

              Produção de Óleo(2) 107-228 
4,5 - 32 
0,1 -15 

<0,005
<0,002-0,5 
<0,00001

<0,005
<0,001-18 
<0,00001

0,05 - <0,2 
0,008-0,22 
<0,00003

0,03-0,09 
0,01-0,17 
<0,00003

<0,5
<0,1

0,004
<0,001-0,1 

Golfo do México(3) 2,5-280   0,001-0,05 0,029 0,32-1,0 3,7-9,5 6,3-22  

Trinidade e Tobago – Caribe(4)    0,005 0,004 0,006 0,009 0,011  

No Mundo(5) 1,3 – 650         

Mar do Norte(5) 1,3 - 218         

Plataformas brasileiras 

Estudo ao longo de 10 anos(6)

Mediana

0,2 – 45 

1,3 (n=55) 

6 – 120 

31 (n=55) 

0,04 – 25 

7,4 (n=55) <0,02 (n=23) <0,1 (n=23) 
<0,005
(n=23) 

<0,01(n=23) 
<0,002
(n=23) 

<0,2 (n=23) 

Bacia de Campos(7)
0,36 – 25,7 

(1) E&P FORUM, 1994;  (2) RØE UTVIK, 1999b; (3) US-MMS, 1992;  (4) MAHARAJ, 1996;  

(5) TIBBETS et al., 1992 (6) Presente estudo  (7) VEGUERIA, et al., 2002 

A água produzida é uma matriz química complexa, concentrada em sais, 

dificultando a quantificação acurada dos metais e de outros elementos quando 

presentes em níveis de traço, portanto, em casos de alta salinidade, é necessário 

diluir muito a amostra para realizar a análise, e, portanto o limite de detecção fica 

comprometido (SWAN, NEFF e YOUNG, 1994). 

Diversos estudos mostram que os metais presentes na água produzida, 

mesmo quando em concentrações mais elevadas, são rapidamente submetidos a 

processos de diluição que ocorrem no corpo receptor. Com isso, as concentrações 

desses elementos ficam bem menores que aquelas consideradas tóxicas para 

organismos marinhos que vivem na coluna d’água próximo ao descarte (HATLEY, 

1994; NEFF, 2002; NEFF et al., 1989; TREFRY et al., 1995; TROCINE & TREFRY, 

1983).

Estudos em água produzida de plataformas no Mar do Norte (setor da 

Noruega) apontam valores de bário na faixa de 0,2 – 228 mg L-1 e mediana de 87 

mg L-1, e de ferro na faixa de 0,1 a 15 mg L-1 e mediana de 4,3 mg L-1, para um total 

de 12 amostras (FROST, JOHNSEN e UTVIK, 1998). Outros estudos também 
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mencionam que a concentração de bário alcança valores da ordem de 200 mg L-1

(BARTH, 1991; TIBBETTS et al., 1992). Geralmente existe uma relação inversa 

entre a concentração de Ba e de sulfato nas águas produzidas (SWAN et al, 1994). 

Isto ocorre devido ao produto de solubilidade extremamente baixo do BaSO4.

O boro é um elemento bastante freqüente nas águas produzidas descartadas 

na costa brasileira, e já foi encontrado em níveis de 6 a 120 mg L-1, com mediana de 

31 mg L-1 (n=55), conforme apresentado na Tabela 3.25. No entanto o boro é 

também um elemento abundante da água do mar, sendo encontrado em faixa de 3,4 

a 4,9 mg L-1 (SALOMONS & FÖRSTNER, 1984; TIBBETS, 1992). Em revisão da 

legislação de oito países, não foram encontrados limites permitidos para boro em 

água do mar. No entanto, a legislação brasileira, CONAMA 357/05, preconiza limites 

de 5 mg L-1 para águas salinas, e também este mesmo valor para efluentes, o que 

aparenta algum engano nestes valores. Com relação à toxicidade, uma revisão de 

37 estudos envolvendo diversos organismos, revelou que a menor concentração 

potencialmente tóxica é de 40 mg L-1, ou seja seria necessário uma diluição de cerca 

de 4 vezes o maior valor de Boro já obtido em água produzida para se atingir os 

níveis de não tóxico, o que é plenamente alcançado no ponto de descarte, devido ao 

alto grau de diluição no entorno das plataformas. 

Em relação ao descarte de metais, é importante salientar que de um modo 

geral, os volumes descartados por plataformas de exploração e produção são muito 

inferiores a 1 m3 s-1 (equivalente a 86.400 m3 s-1). Na plataforma de maior descarte 

na Bacia de Campos (PPG-1) esta vazão é de aproximadamente 0,18 m3 s-1. No 

litoral sudeste adjacente à Bacia de Campos, os fluxos continentais através de rios 

podem ser de 3 a 4 ordens de grandeza superiores aos fluxos de água produzida 

das atividades de E&P. A literatura mostra que o aporte continental é o principal 

contribuinte das concentrações de metais e outros contaminantes em águas 

costeiras e da plataforma continental (LACERDA, 2006a). A título de exemplo são 

apresentadas as vazões dos principais rios da região sudeste (Rio Paraíba do Sul 

2000 m3 s-1) e nordeste (Rio Jaguaribe: 17 m3 s-1, Rio Açu: 4 m3 s-1 e Rio São 

Francisco: 1870 m3 s-1).

Em conclusão foram verificadas diferenças entre as águas produzidas das 

regiões nordeste e sudeste, variações estas atribuídas às formações geológicas, 



Capítulo 3. Caracterização de água produzida no Brasil 

129

regiões geográficas e diferenças na produção do fluido produtor (se gás ou óleo). 

Também foram verificadas diferenças ao longo do tempo para a composição da 

água produzida da Bacia de Campos, atribuídas muito provavelmente ao 

envelhecimento das formações e adição de água para manutenção da pressão nos 

poços produtores daquela região.

A análise de componentes principais revelou correlação inversa significativa 

entre a toxicidade com o organismo Mysidopsis juniae e os parâmetros Fenóis e 

COT, então amostras com maior concentração de fenóis e COT revelaram 

toxicidades maiores para o misidáceo testado. Os demais parâmetros estudados não 

revelaram correlações importantes com a toxicidade. 
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4. Comportamento da água produzida descartada no oceano 

O destino da água produzida e seus componentes no ambiente é conseqüência 

de vários processos físicos, químicos e biológicos, conhecidos como intemperismo. Estes 

processos incluem diluição, dispersão, volatilização de hidrocarbonetos de baixo peso 

molecular, reações físico-químicas, adsorção sobre material particulado, sedimentação, 

biodegradação, entre outros. Estes fatores, de modo isolado ou conjuntamente, 

promovem a redução da concentração dos compostos diminuindo, portanto, o potencial 

de toxicidade para os organismos marinhos. Na literatura encontram-se vários estudos 

sobre o intemperismo da água produzida (NEFF, 2002; PATIN, 1999; OLF, 2005; 

BURNS et al., 1999; EKINS et al., 2005; OGP, 2005 e 2002; E&P FORUM, 1994). 

A concentração dos componentes na água produzida depende da proporção 

relativa entre a água de formação e a água do mar que foi injetada no poço. Como 

conseqüência, as concentrações dos componentes solúveis na água produzida tendem a 

apresentar valores maiores durante a primeira fase da produção, quando o volume de 

água injetada é menor. Hidrocarbonetos de petróleo, que estão presentes na água 

produzida em níveis de traços, são uma mistura de compostos aromáticos e alifáticos. A 

solubilidade destes compostos em água decresce com o aumento de peso molecular, por 

exemplo, a solubilidade do benzeno é de 1700 mg L-1, enquanto criseno é de     0,002 mg 

L-1. Dados de solubilidade de alguns compostos aromáticos usualmente presentes em 

petróleo foram apresentados na Tabela 2.2.

Quando há o descarte da água produzida no mar, os compostos são distribuídos 

entre as frações solúveis e frações dispersas associadas ao óleo (gotas na faixa de 1 a 

10 µm em diâmetro). Os compostos de baixo peso molecular como fenóis, BTEX e os 

HPA de 2-3 anéis aromáticos dissolverão parcialmente com os compostos mais leves 

tendo a mais alta solubilidade em água do mar, enquanto HPA e alcanos com alto peso 

molecular permanecerão na fase dispersa associados com as gotículas de óleo (NEFF, 

2002).



Capítulo 4. Comportamento da água produzida após descarte no oceano

131

Diluição

A diluição é um dos mecanismos mais importantes que reduz a concentração dos 

componentes da água produzida. A diluição/dispersão da água produzida ocorre 

rapidamente após seu descarte na água do mar, e pode ser dividida em duas fases 

(campo próximo e afastado). No campo próximo, logo após o lançamento da água 

produzida, a mistura turbulenta do efluente com a água do mar é um processo 

rápido (ordem de minutos) e que dilui a água de produção de 30 a 100 vezes (NEFF, 

2002). A fase seguinte, campo afastado, ocorre longe da zona de descarte e pode levar 

diversas horas ou dias embora de forma não menos significativa: a 500-1000 m do 

ponto de lançamento a diluição chega a ser de 3 a 5 ordens de grandeza (TERRENS 

& TAIT, 1997, E&P FORUM, 1994; OGP, 2005). Fatores como taxa de descarga, 

velocidade das correntes locais, mistura turbulenta, estratificação da coluna d´água, 

profundidade local e diferenças na densidade e composição química entre a água 

produzida e a água do mar, afetam diretamente no padrão de diluição da água de 

produção (NEFF, 2002). 

A Figura 4.1 exemplifica como se fosse um retrato instantâneo do efluente 

descartado todo de uma vez e a sua diluição. No quadro da esquerda apresentam-se as 

concentrações de alguns parâmetros encontrados na água produzida da plataforma 

PCR-1 e as possíveis concentrações destes parâmetros na água do mar, considerando 

apenas um volume de entorno da plataforma de 100.000 m3 (100 m x100 m x 10 m). 

Observa-se, portanto um alto grau de diluição e concentrações muito baixas na água do 

mar, considerando somente o efeito da diluição sem contar com os demais efeitos de 

intemperismo.
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Figura 4.1. Concentrações de componentes da água produzida da plataforma PCR1 
(quadro da esquerda) e as possíveis concentrações destes parâmetros na água do 

mar (quadro da direita) 

Volatilização

Após o descarte, os compostos orgânicos mais leves volatilizam ou são 

degradados por processos biológicos ou por foto-oxidação. Os hidrocarbonetos alifáticos 

e aromáticos de baixo peso molecular tendem a evaporar mais rapidamente (OGP, 

2005).

Após a descarga, compostos de baixo peso molecular, como os 

hidrocarbonetos alifáticos mais leves, os monoaromáticos (BTEX) e os HPAs de 1 a 

3 anéis aromáticos, evaporam. A evaporação (volatilização), somada à diluição, 

pode diminuir de forma significativa a concentração desses compostos na água. 

Para o BTEX, por exemplo, na distância de até 50 m do ponto de lançamento, a 

concentração pode cair de 3 a 6 ordens de grandeza (NEFF, 2002). Além disto, a 

aparente correlação inversa entre o peso molecular dos HPAs e a taxa de diluição 

Benzeno 98 98 ppb

Fenóis 20 20 ppb

Naftaleno 2 2 ppb

BaPi 0,01 10 ppt

Bário 12 12 ppb

Amônia 822 822 ppb

Água do mar µg L-1

Vol. água do mar em torno da plataforma 
Por ex. 100m x 100m x 10m: 100.000m3

Benzeno 9808
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Bário 1200

Amônia 82210
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está em parte associada à elevada temperatura do efluente na hora do lançamento 

(> 90°C), o que favorece a evaporação desses compostos mais leves (NEFF, 2002).

Foi observado que dentre os HPA encontrados tanto na água produzida 

internacionalmente reportada, como as estudadas nesta tese, os compostos majoritários 

dos HPA são os de 2 e 3 anéis, que mais facilmente são intemperizados.

Uma pesquisa no Mar do Norte, em temperaturas próximas de 0 oC, mostrou 

meias-vidas de HPA dissolvidos na faixa de 1 a 2 dias para o naftaleno e 2 a 7 dias para 

dimetilfenantrenos, dependendo da concentração destes compostos na água (SIRON et 

al., 1995).

Considerando o fator clima, condições oceanográficas, intensidade e freqüência 

de ventos, bem como as temperaturas do ar e da água do mar que ocorrem no litoral do 

Brasil, é esperado que os processos de evaporação, foto-oxidação e biodegradação 

destes compostos sejam mais rápidos do que os verificados no Mar do Norte. 

Reações físico-químicas 

As reações envolvidas no processo de intemperismo incluem precipitação, 

hidrólise, oxidação e complexação. Devido à abundância de oxigênio na coluna de água 

do mar, muitos metais sofrem oxidação e precipitam sob a forma de hidróxidos insolúveis, 

bem como sulfatos ou carbonatos. O sulfeto de hidrogênio presente na água produzida 

também precipita na forma de enxofre elementar após rápida oxidação (OGP, 2005). 

A oxidação é um dos fatores mais importantes que alteram a composição da 

fase orgânica da água produzida. A oxidação pode ser realizada por um processo 

inorgânico (foto-oxidação) ou orgânico (biodegradação). A foto-oxidação depende de 

fatores como o espectro e a intensidade da luz incidente, as propriedades óticas da 

superfície da água, que por sua vez podem ser modificadas pela presença de óleo 

e/ou outros constituintes dissolvidos e particulados, a sensibilidade dos compostos 

orgânicos à luz, e a presença de ativadores da reação. A foto-oxidação de 

hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos, por exemplo, formam cetonas polares, 
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aldeídos, ácidos carboxílicos e ésteres, que possuem maior solubilidade na água do 

mar (NRC, 2003).

Adsorção/sedimentação

Tanto os compostos orgânicos quanto os inorgânicos tendem a se adsorver nos 

sólidos suspensos presentes na água produzida ou na água do mar. No entanto, os 

sólidos suspensos tendem a ser estabilizados pelo óleo disperso, diminuindo a velocidade 

de sedimentação. A adsorção também reduz a quantidade de compostos biodisponíveis 

na água (OGP, 2005). 

Outro processo que influi no destino e na biodisponibilidade dos compostos 

orgânicos dissolvidos é o equilíbrio de partição que se estabelece com a grande 

quantidade de material particulado orgânico e inorgânico existente na água do mar. 

Essa associação resulta primariamente de interações não-específicas com a fase 

sólida, impulsionada pela exclusão hidrofóbica da fase dissolvida, e pode ser 

avaliada através de uma constante de equílibrio K = Cp/Cd (Cp = concentração no 

particulado; Cd = concentração no dissolvido). A magnitude da constante K é 

inversamente proporcional à solubilidade do composto e diretamente proporcional ao 

coeficiente de partição octanol-água (Kow), e também varia em função da natureza 

da fase sólida (particularmente seu teor em carbono orgânico) e tamanho do grão 

(NRC, 2003). Na água do mar, a extensão do processo de adsorção é limitada pela 

concentração de material particulado em suspensão e pelas características 

intrínsecas de cada composto (OGP, 2005).

Biodegradação

A biodegradação é a maior rota de decomposição dos compostos orgânicos no 

ambiente marinho, sendo majoritariamente um processo aeróbico. A biodegradação é 

controlada pelas bactérias naturalmente presentes, e a importância deste processo na 

remoção dos compostos orgânicos de modo geral depende principalmente da 

persistência da maioria destes. Em áreas onde grandes volumes de água produzida são 

continuamente descartados por longos períodos de tempo é esperado que as 

comunidades de microorganismos locais estejam adaptadas para a biodegradação dos 

compostos orgânicos (NEFF, 2002). 
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A biodegradação é realizada por bactérias e fungos, e ocorre de forma mais 

eficiente pela rota aeróbica desses organismos. A biodegração anaeróbica, através de 

organismos nitrificantes e sulfato-redutores, também pode ocorrer, embora seja um 

processo menos eficiente. A biodegração completa de hidrocarbonetos mais simples 

(como os n-alcanos linerares) ocorre de forma direta e forma CO2 e água. 

Hidrocarbonetos mais complexos (compostos ramificados e HPAs, por exemplo) são 

biodegrados em etapas e provavelmente através de um consórcio de micro-organismos 

(NRC, 2003).

Estudos com amostras de duas plataformas (óleo e gás) do Mar do Norte 

indicaram que 90% do Carbono Orgânico Total e 99% dos fenóis e HPA foram 

degradados 8 dias após o início dos testes de biodegradabilidade realizados em 

laboratório, e os testes de volatilização mostraram a remoção de 90% de BTEX 

(benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos) e HPAs (preferencialmente naftalenos, que 

são os compostos policíclicos majoritários na água produzida) e 50% de fenóis

(FLYNN et al., 1996). Este fato também foi verificado na costa da Austrália, onde um 

experimento foi realizado coletando-se água do mar durante uma semana (1.000L), 

em amostrador contínuo colocado na estrutura da plataforma, à 20m do ponto da 

descarga. As concentrações de HPAs no oceano foram muito baixas (<0,5µg.L-1),

mesmo próximo ao local de alto volume de descarte de água produzida, 

evidenciando que estas descargas provavelmente não representam qualquer risco 

significativo para o ambiente marinho (TERRENS & TAIT, 1997). 

Toxicidade

A literatura cita que vários autores já buscaram identificar os componentes 

determinantes da toxicidade da água produzida, sem muito sucesso (E&P FORUM, 

1994). Observa-se que a toxicidade não parece estar diretamente relacionada a apenas 

um fator, como o teor de óleo ou hidrocarbonetos. Isto se deve às interações entre os 

diversos componentes presentes na amostra, que em conjunto podem atuar de forma 

sinérgica, aditiva e/ou antagônica sobre a toxicidade da mesma. Este comportamento 

ficou evidente quando do estudo de variabilidade temporal (amostragem seqüencial 

em 24h, coletas de 3 em 3 h) versus variabilidade anual realizado na plataforma 



Capítulo 4. Comportamento da água produzida após descarte no oceano

136

PCR-1, onde não foram observadas diferenças relevantes na composição química 

da água produzida e, no entanto a toxicidade respondeu de forma diferenciada, e 

apresentando diferenças significativas entre as duas situações estudadas. 

No caso de plataformas marítimas, a dinâmica do ecossistema proporciona 

condições para uma rápida dispersão no ambiente, de forma que ocorre a diluição do 

efluente no campo próximo da ordem de centenas de vezes, portanto não são esperados 

efeitos tóxicos fora desta zona. (NEFF,2002) 

As águas produzidas no Mar do Norte apresentaram, de maneira geral, toxicidade 

para os organismos marinhos, sendo que o grupo que apresentou maior sensibilidade foi 

o dos crustáceos (E&P FORUM, 1994).

Entretanto, deve-se considerar que os testes de toxicidade representam uma 

condição bastante restritiva aos organismos, se comparada com a condição no ambiente, 

uma vez que as concentrações testadas são conservativas, e não há como os 

organismos expressarem comportamentos de fuga ao serem expostos aos agentes 

estressores.

4.1.  Modelagem da dispersão de água produzida descartada no oceano 

O potencial de causar efeito ambiental em um determinado corpo receptor 

depende em parte da concentração do material descartado, e em parte da 

capacidade de suporte do ambiente que recebe o descarte. Diversos estudos de 

campo e de modelagem comprovaram a rápida diluição da água produzida após o 

descarte, mesmo em águas rasas, na costa da Luisiana e no Mar do Norte. Mesmo 

considerando as metodologias de campo e de modelagem diferindo em detalhes, 

todas prevêem uma rápida diluição inicial de 30 a 100 vezes logo nos primeiros dez 

metros do ponto de descarga (SMITH, BRANDSMA, NEDWED, 2004; NEFF, 2002; 

OGP, 2005, EP FORUM, 1994).

Este capítulo apresenta os resultados das simulações numéricas do processo 

de dispersão da pluma proveniente do descarte de água produzida na região 
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sudeste (Bacia de Campos), a partir de quatro plataformas P-32, P-26, PPG-1 e SS-

06 (Figura 4.2); e na região nordeste, com o estudo da plataforma PCR-1 (Bacia do 

Ceará). As modelagens foram estudadas no período de dezembro de 2005 a janeiro 

de 2006 e, portanto, foram utilizados os dados de volume de descarte e 

concentração de contaminantes da água produzida disponíveis até aquele momento. 

Também foi avaliado um cenário crítico hipotético desenhado para a região 

sudeste, na posição geográfica onde se situa a PPG-1, considerando condições 

máximas deste descarte, tanto em volume como em concentrações máximas dos 

contaminantes e lâmina d’água de 100 m (que é considerada rasa para a Bacia de 

Campos), enfim exagerando todas condições de modo a gerar um cenário crítico 

para verificar as possíveis alterações na composição da água do mar. A vazão 

utilizada neste cenário foi de 30.000 m3/dia, correspondente ao maior volume de 

descarte esperado para uma plataforma na Bacia de Campos, a ser alcançado em 

2027.

Estas informações foram geradas para o Grupo de Trabalho do CONAMA, 

como subsídios a nova regulamentação para o descarte contínuo de água de 

processo ou de produção em plataformas marítimas de petróleo e gás natural, e 

estão disponíveis no site do CONAMA (www.mma.gov/conama), através de palestra 

proferida em 13 de janeiro de 2006 (YASSUDA, et al., 2006). 
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4.1. Metodologia 

Amostragem

A Figura 4.2 apresenta o posicionamento geográfico das plataformas 

estudadas na região sudeste, Bacia de Campos, e a plataforma PCR-1, no nordeste 

(Bacia do Ceará). 

Modelagem computacional 

A modelagem computacional da diluição e da dispersão da água produzida 

descartada nas plataformas estudadas foi conduzida dividindo o processo em campo 

próximo e campo afastado.

O campo próximo corresponde à zona de diluição inicial, onde prevalecem os 

efeitos oriundos da velocidade inicial de ejeção e a diferença de densidade entre o 

efluente e o meio. O campo próximo foi simulado utilizando-se o modelo CORMIX 

elaborado pela universidade de Cornell (Cornell Mixing Zone Expert System).

O campo afastado corresponde à região onde passam a predominar os 

efeitos da dinâmica local no transporte e dispersão da pluma. O campo afastado foi 

simulado utilizando o sistema de modelos computacionais conhecido como 

CHEMMAP, desenvolvido pela Applied Science Associates, Inc. dos EUA (ASA). No 

modo probabilístico, várias simulações foram realizadas para cada cenário de 

descarte. Usando séries de dados de ventos e correntes para uma locação, o 

modelo seleciona aleatoriamente a data do descarte e as condições de ventos e 

correntes associadas.
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A

B

Figura 4.2. Localização e distancia da costa das plataformas P-32, P-26, PPG-1 e 
SS-06, na Bacia de Campos (A) e PCR-1 (B) na Bacia do Ceará. 

Nota: O Cenário Critico Hipotético foi simulado para a mesma posição geográfica da plataforma PPG-1. 

CE
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Como critério de parada das simulações, o modelo permite selecionar um 

limite (Ex: valores de background, concentração de não efeito toxicológico, limite 

estabelecido em legislações) acima do qual as probabilidades e concentrações 

esperadas sejam registradas. Cinco tipos de resultados são produzidos para cada 

elemento de grade, os quais podem ser apresentados em mapas de contorno: 1) 

probabilidade de qualquer quantidade exceder o limite de concentração num 

determinado elemento; 2) tempo decorrido para que seja excedido o limite de 

concentração num determinado elemento; 3) média das concentrações máximas 

esperadas para um determinado elemento; 4) pior caso (concentração máxima) que 

pode ocorrer num determinado elemento (e.g. pico de exposição no tempo e máximo 

de todas as simulações sob todas as condições ambientais simuladas), 5) data/hora 

inicial da simulação para reproduzir o pior caso para um determinado elemento/local. 

Neste estudo foi utilizada a média das concentrações máximas esperadas 

para cada um dos componentes avaliados. As simulações para a determinação da 

dispersão e diluição da água produzida nas Bacias de Campos e do Ceará foram 

realizadas utilizando-se o modelo CHEMMAP no modo probabilístico. Como neste 

modo é considerada a variabilidade das forçantes ambientais, as simulações de 

comportamento da pluma são realizadas através da variação das condições 

meteorológicas e oceanográficas, divididas em duas condições principais 

correspondendo aos períodos de verão (janeiro a março) e inverno (junho a agosto) 

para a Bacia de Campos, e de maio a julho e outubro a dezembro para a Bacia do 

Ceará.

Para estudos de modelagem são necessários: (a) um conhecimento 

detalhado das características geomorfológicas do local (morfologia da linha de costa 

e fundo oceânico), (b) padrões de circulação local e em larga escala, (c) séries 

temporais de vento de longa duração (preferencialmente de bóias offshore e/ou 

estação meteorológica costeira), e (d) características físico-químicas dos 

constituintes presentes na água produzida.
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Os campos de correntes de cada período utilizados para as simulações do 

comportamento da pluma, foram obtidos a partir dos modelos hidrodinâmicos 

implementados para a Bacia de Campos e para a Bacia do Ceará. Os modelos 

foram calibrados utilizando dados de correntes locais e mostraram-se adequados ao 

estudo em questão (YASSUDA, 2006). Um resumo dos dados hidrodinâmicos  

utilizados para rodar as simulações está apresentado no Anexo E.

Em superfície, para a Bacia de Campos, medições reais e modelo mostram 

um padrão de correntes dominante para sudoeste, com velocidades médias em 

torno de 0,20 m s-1. Para o Ceará o padrão de correntes predominante é de leste-

oeste com velocidades médias de cerca de 0,26 m s-1.

Para incorporar essas variabilidades, cada cenário probabilístico foi composto 

por uma série de 30 simulações com o modelo CHEMMAP, com duração de 24 

horas. O comportamento da pluma de efluentes descartada na região foi estudado 

através de simulações realizadas com uma vazão constante, ao longo de 24 horas, 

de 4.500 m3/dia para a plataforma P-32, 6.400 m3/dia para a P-26 , 20.000 m3/dia

para a    PPG-1, 12.000 m3/dia para a SS-06 e de 30.000 m3/dia para o cenário 

crítico hipotético. Na plataforma PCR-1, Bacia do Ceará, o valor de vazão 

considerado foi de 1.000 m3/dia (Tabela 4.1). 

Nas simulações probabilísticas, para a determinação da área de influência do 

efluente, as múltiplas trajetórias das plumas foram utilizadas para a produção de 

curvas de contorno para as máximas concentrações esperadas de cada componente 

químico em cada ponto de grade. Ou seja, ao final de cada uma das simulações, 

registra-se o máximo valor de concentração na coluna d’água para cada ponto de 

grade, e ao final de todas as 30 simulações calcula-se a média de todas as máximas 

obtidas.

Neste estudo foram considerados os seguintes compostos: BTEX 

(representado pelo benzeno e tolueno), fenóis, HPA (representado pelo criseno), 

amônia, sulfetos e metais (representados pelo bário, boro, e na plataforma SS-06 

pelos elementos chumbo, cádmio e níquel). Nestas simulações, foram utilizadas 

como concentração limite os valores da Resolução CONAMA 357/05 para águas 



Capítulo 4. Comportamento da água produzida após descarte no oceano

142

salinas de Classe 1. E, no caso dos HPA, como não há limite para a classe 1, por 

precaução, utilizou-se o limite para águas salinas dedicadas a cultivo intensivo de 

pesca para consumo humano, padrão este muito restritivo para as condições de mar 

aberto onde se encontram as plataformas. 

Com relação aos compostos orgânicos presentes na água produzida, foram 

escolhidos os hidrocarbonetos aromáticos que são os mais relevantes sob o ponto 

de vista ambiental para o estudo das plumas de dispersão. A Figura 4.3 mostra uma 

representação esquemática típica das águas produzidas descartadas na costa 

brasileira. No exemplo em questão são apresentadas as medianas das 

concentrações obtidas para a água produzida PCR-1, que é a plataforma que 

apresentou maiores concentrações de compostos aromáticos. 

Figura 4.3. Representação esquemática da composição mediana da água produzida 
da plataforma PCR-1. 

Com relação aos HPA, observou-se em todas as amostras, a presença 

majoritária (>95%) de compostos contendo 2 e 3 anéis (naftalenos e fenantrenos), 

no entanto como estes HPA não tem limites pela legislação brasileira para as águas 

salinas, nem em outros países, foi escolhido outro HPA, por exemplo o criseno, 

como representante desta classe de compostos. O HPA mais preocupante sob o 

HPA (0,6mg/L)

THP
(37,4 mg/L) 

Semi-voláteis
Hidrocarbonetos dispersos 

Voláteis
Hidrocarbonetos

solúveis 

BTEX
(15,8 mg/L) 

Fenóis
(2,0 mg/L) 
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ponto de vista ambiental, benzo(a)pireno, praticamente não existe na composição da 

água produzida (a maioria das amostras apresenta concentração não detectada), 

por isso ele não foi escolhido para processar a modelagem das plumas de 

dispersão.

A Figura 4.4 mostra que há uma predominância dos compostos aromáticos 

voláteis (BTEX) no total dos aromáticos da água produzida, sendo o benzeno e o 

tolueno os compostos presentes em maior concentração.

Como mencionado anteriormente foram ilustrados gráficos da composição de 

água produzida para a PCR-1, por apresentar maior concentração de compostos 

aromáticos, mas as demais águas produzidas deste estudo obedeceram ao mesmo 

padrão gráfico, apresentando a maior concentração de BTEX (acima de 90%), seguido 

da fração NPD e em concentração bem inferior aparecem os HPA de 4 a 6ª anéis. 

BTEX

97,5%

NPD

2,35% 14 HPA

0,07%

NPD: naftalenos, fenantrenos e dibenzotiofenos ; BTEX: benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos 

HPA: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (outros além dos NPD) 

Figura 4.4. Representação gráfica dos aromáticos presentes na água produzida da 
plataforma PCR-1. 

Quanto aos metais, foram selecionados bário e boro que têm concentração 

relevante nas águas produzidas brasileiras. Os demais metais estão presentes em 

concentrações muito baixas. 



Capítulo 4. Comportamento da água produzida após descarte no oceano

144

Outros componentes que foram avaliados sob o ponto de vista das plumas de 

dispersão foram a amônia e os sulfetos, que são importantes sob o ponto de vista 

toxicológico.

Todos os parâmetros da composição da água produzida utilizados para a 

modelagem das plumas de dispersão, bem como dados de vazão de descarte, 

densidade do efluente, profundidade do descarte, lamina d’água onde se situa a 

plataforma, localização geográfica, diâmetro da tubulação estão apresentados na 

Tabela 4.1. 

A seguir apontam-se alguns motivos porque não é feita a simulação da pluma 

do teor de óleos e graxas (TOG) no mar. O teor de óleos e graxas (TOG) é uma 

medida genérica da massa de óleo presente em efluentes, determinada através de 

das técnicas de gravimetria e infravermelho. Os limites de detecção dessas 

metodologias variam em torno de 1 mg L-1 (ppm). Como a concentração de óleo na 

água do mar apresenta-se muito diluída, em níveis de µg L-1 ou ng L-1 (ppb ou ppt), 

as metodologias de medida do TOG não alcançam os níveis encontrados na água 

do mar. Deste modo não foram realizadas simulações com o TOG propriamente dito, 

mas sim, simulações com várias classes de compostos, tais como, BTEX, HPA, 

fenóis, que compõem o conjunto de compostos orgânicos originados do óleo. 
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Tabela 4.1. Parâmetros utilizados para a modelagem da pluma do descarte de água produzida. 

Parâmetros para 
modelagem da pluma 

Região Sudeste Nordeste 

P-32 P-26 PPG-1 SS-06 
Cenário Critico 

Hipotéticoa PCR-1b

Latitude 22º20’53,622”S 22º28’05,420”S 22º15’18,169”S 22º42’04,815”S 22º15’19,87”S 03º05’29,03”S 

Longitude 40º14’24,300”W 40º01’42,319”W 40º19’46,483”W 40º40’36,224”W 40º19’47,68”W 38º47’29,76”W 

Diâmetro da tubulação 10” 12” 40” 12” 50” 24” 

Orientação da tubulação vertical vertical vertical vertical vertical vertical 

Lamina d’água 160 m 990 m 101 m 120 m 100 m 45 m 

Profundidade de descarte superfície do mar superfície do mar 60 m 8 m 50 m 21 m 

Vazão do efluente 4.500 m3/dia 6.400 m3/dia 20.000 m3/dia 12.000 m3/dia 30.000 m3/dia 1.000 m3/dia

Densidade do efluente 1.028,0 kg/m3 1.028,8 kg/m3 1.054,3 kg/m3 1.060,4 kg/m3 1.072,3 kg/m3 1.056 kg/m3

Concentração dos parâmetros na água produzida (mg L-1)

Benzeno 0,917 1,338 1,585  10,2 10,18* 

Tolueno 2,265 2,310 0,796 0,349 6,4 5,71* 

Fenóis totais 1,229 1,577 nr  83,6 c 2,02*

HPA - Criseno 0,0009 0,0012 0,0035  0,0064 0,0025* 

Sulfetos 6,8 0,05 0,05  5,0 1,21* 

Amônia 78,0 81,0 90,0  130,0 82,0** 

Bário total 1,09 1,21 12,5  120,0 1,6** 

Boro 26,40 21,10 27,2  73,0 20,0** 

Chumbo total    0,71   

Cádmio total    0,40   

Níquel total    2,60   

                      a Concentrações e vazão exageradas para água produzida              b Dados do relatório Ibama PCR-1 ( * mediana; ** máximos; Demais dados retirados da campanha realizada de 2000 a 2001 

  c Valor máximo de fenóis obtido em água produzida 
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4.1. 2. Resultados e discussão 

a) Resultados da dispersão da água produzida no campo próximo

A Tabela 4.2 apresenta os resultados das simulações do campo próximo 

utilizando o programa CORMIX para as plataformas em estudo. Na região sudeste 

observam-se diluições iniciais do campo próximo entre 95 a 278 vezes no verão e, 

de 105 a 348 vezes no inverno. Já para a região nordeste onde as condições 

hidrodinâmicas são mais acentuadas (ventos mais constantes) as diluições do 

campo próximo são de 713 a 895 vezes. O comprimento da zona de mistura do 

campo próximo está apresentado na Tabela 4.2. 

Tabela 4.2. Resultados das simulações do campo próximo (modelo CORMIX) para 
as plataformas em estudo.

Plataformas Diluição Comprimento da zona de mistura (m) 

Região Sudeste VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO 

P-32 101 106 27 29 

P-26 156 152 39 34 

PPG-1 96 110 111 129 

SS-06 279 348 189 221 

Cenário Crítico Hipotético 96 110 111 129 

Região Nordeste Out-Dez Mai-Jul Out-Dez Mai-Jul 

PCR-1 895 713 44 33 

As Tabelas 4.3 a 4.5 apresentam as concentrações iniciais dos componentes na 

água produzida, as concentrações correspondentes à diluição no final do campo 

próximo, obtidas pelo modelo CORMIX e as concentrações limites da legislação 

ambiental para água salina classe 1 (Resolução do CONAMA 357/05). 

De um modo geral os parâmetros (benzeno, tolueno, HPA, fenóis, bário, boro) 

atingem a concentrações muito inferiores aos limites do CONAMA 357/05 para 

águas salinas classe 1, logo no campo próximo, à exceção de amônia e sulfetos. No 

caso do cenário crítico hipotético, em que a concentração dos parâmetros foi muito 

elevada também o bário e os fenóis não atingiram o enquadramento no campo 
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próximo. Estes casos estão assinalados nas Tabelas 4.3 e 4.5, com sombreamento 

cinza.

Tabela 4.3. Concentrações dos compostos no ponto de lançamento e a diluição no 
campo próximo* para as plataformas da Bacia de Campos. 

Concentração no campo próximo 
( g L-1)

Componentes Concentração no 
ponto de lançamento 

( g L-1)
Verão Inverno 

Água salina 
classe 1 

CONAMA 357/05 
art. 18 ( g L-1)

P-32

Benzeno 917 9,04 8,69 700 

Tolueno 2.265 22,34 21,47 215 

Fenóis totais 1.229 12,12 11,65 60 

HPA - Criseno 0,9 0,01 0,01 0,018 

Sulfetos 6.800 67,06 64,45 2,0 

Amônia 78.000 769,23 739,34 400 

Bário total 1.090 10,75 10,33 1.000 

Boro total 26.400 260,3 250,2 5.000 

P-26

Benzeno 1.338 8,56 8,79 700 

Tolueno 2.310 14,78 15,18 215 

Fenóis totais 1.577 10,09 10,36 60 

HPA - Criseno 1,2 0,01 0,01 0,018 

Sulfetos 50,0 0,32 0,33 2,0 

Amônia 81.000 518,2 532,2 400 

Bário total 1.210 7,74 7,95 1.000 

Boro total 21.100 135,0 138,6 5.000 

PPG-1

Benzeno 1.585 16,53 14,40 700 

Tolueno 796 8,30 7,23 215 

HPA - Criseno 3,5 0,04 0,03 0,018 

Sulfetos 50,0 0,52 0,45 2,0 

Amônia 90.000 938,48 817,44 400 

Bário total 12.500 130,34 113,53 1.000 

Boro total 27.200 283,63 247,05 5.000 

SS-06

Tolueno 349 1,25 1,00 215 

Chumbo total 710 2,55 2,04 10 

Cádmio total 400 1,44 1,15 5 

Níquel total 2.600 9,33 7,47 25 

*Modelo CORMIX
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Tabela 4.4. Concentrações dos compostos no ponto de lançamento e a diluição no 
campo próximo* para a Plataforma PCR-1. 

Concentração no campo próximo 
( g L-1)

Componentes
Concentração no 

ponto de lançamento 
( g L-1) Outubro a 

Dezembro
Maio a Julho 

Água salina 
classe 1 

CONAMA 357/05 
art. 18 ( g L-1)

Benzeno 10.178 11,4 14,3 700 

Tolueno 5.712 6,4 8,0 215 

Fenóis totais 2.018 2,3 2,8 60 

HPA - Criseno 2,5 0,0028 0,0035 0,018 

Sulfetos 1.210 1,4 1,7 2,0 

Amônia 82.000 91,6 115,0 400 

Bário total 1.600 1,8 2,2 1.000 

Boro total 20.000 22,3 28,1 5.000 

*Modelo CORMIX

Tabela 4.5. Concentrações dos compostos no ponto de lançamento e a diluição no 
campo próximo* para o cenário crítico hipotético. 

Concentração no campo próximo 
( g L-1)

Componentes
Concentração no 

ponto de lançamento 
( g L-1) Verão Inverno 

Água salina 
classe 1 

CONAMA 357/05 
art. 18 ( g L-1)

Benzeno 10.200 106 92 700 

Tolueno 6.400 66 58 215 

Fenóis totais 83.600 871 759 60 

HPA - Criseno 6,4 0,007 0,006 0,018 

Sulfetos 5.000 52 45 2,0 

Amônia 130.000 1.355 1.180 400 

Bário total 120.000 1.251 1.089 1.000 

Boro total 73.000 761 663 5.000 

*Modelo CORMIX

A modelagem do campo próximo, realizada com o modelo CORMIX simula as 

condições físicas correspondes à zona de diluição inicial, onde prevalecem os 

efeitos relacionados à velocidade inicial de ejeção (quantidade de movimento inicial 

do jato) e a diferença de densidade entre o efluente e o meio. Esta modelagem 

fornece os parâmetros que caracterizam esta região, são eles: diluição inicial, 

espessura da pluma (m), comprimento da zona de mistura (m) e profundidade 

terminal da pluma (m). À medida que o efluente se afasta do ponto de lançamento 

diminuem os efeitos associados à velocidade inicial de ejeção e passam a 
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predominar os efeitos associados à velocidade do ambiente. A região onde ocorre a 

transição entre estes dois efeitos define os limites do campo próximo. Deste ponto 

em diante o comportamento das plumas é analisado em termos de campo afastado.

Na modelagem para a região do campo afastado é adotada a abordagem 

probabilística (realizada com o modelo CHEMMAP). As simulações probabilísticas 

levam em consideração as circulações predominantes e as variabilidades das 

condições meteorológicas e oceanográficas durante os períodos considerados nas 

simulações, verão (janeiro a março) e inverno (julho a setembro). Cada simulação 

probabilística é composta por uma série de 30 simulações determinísticas 

independentes, cada uma com duração de 24 horas e com início em instantes 

diferentes escolhidos aleatoriamente durante os períodos de verão e inverno. Ao 

final de cada uma das 30 simulações, o CHEMMAP registra o valor máximo de 

concentração na coluna d’água para cada ponto de grade e, ao final de todas as 30 

simulações, ele calcula a média de todas as máximas obtidas. 

Para integrar os resultados do modelo CORMIX com o modelo CHEMMAP 

são considerados os seguintes fatores:

 O modelo CORMIX faz uma série de simplificações para o cálculo do fator de 

diluição do campo próximo, como por exemplo: descarte contínuo, profundidade 

constante, intensidade e direção de correntes constante. O CHEMMAP, por sua vez, 

possui a habilidade de utilizar campos de correntes e de ventos variáveis no espaço 

e no tempo, além de considerar a variação espacial da profundidade. 

 O modelo CORMIX calcula para cada intervalo de tempo (e para cada 

posição) um valor de diluição e os parâmetros: profundidade terminal e espessura da 

pluma. Estes dois últimos são, então, utilizados pelo CHEMMAP como parâmetros 

de entrada (profundidade terminal da pluma e espessura da pluma). Quanto à 

diluição, o setup do modelo CHEMMAP é preparado ajustando-se o intervalo de 

tempo, as dimensões (extensão e resolução) da grade e o número de partículas, de 

forma a reproduzir para o instante inicial e para a região correspondente à do campo 

próximo, uma diluição equivalente à estimada pelo CORMIX. 

 A partir do descrito acima, o CHEMMAP realiza os seus cálculos de dispersão 

e diluição utilizando uma grade tridimensional, na qual cada elemento (célula) possui 
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um determinado volume. As diluições são feitas nestes volumes de tal forma que a 

massa total do composto simulado é conservada. 

 Considerando a simplificação quanto às correntes assumida pelo CORMIX 

(i.e. intensidade e direção de correntes constante) e a complexidade e importância 

do regime de fluxo no campo próximo, optou-se por uma abordagem mais 

conservadora na determinação do fator de diluição do campo próximo. Assim, 

utilizou-se um valor constante de intensidade de corrente correspondente ao 

percentil de 10% dos valores observados no modelo hidrodinâmico utilizado. O valor 

relativo ao percentil de 10% foi utilizado com base nas exigências para avaliação de 

plumas de efluentes da Agência de Proteção Ambiental dos EUA – EPA, de forma a 

fornecer a mínima diluição inicial (BRANDSMA, 2004). 

Essas simplificações e considerações em conjunto fazem com que, já no 

instante inicial da simulação no campo afastado (transição do campo próximo para o 

afastado) usando o modelo CHEMMAP, ocorra, em geral, uma rápida diluição nas 

proximidades do ponto de descarte. 

b) Resultados da dispersão da água produzida no campo afastado 

Na modelagem do campo afastado foi utilizado o modelo CHEMMAP no modo 

probabilístico para previsão da trajetória e transformações biogeoquímicas (trajectory

and fates) de produtos químicos, incluindo as substâncias flutuantes, as que 

afundam, as substâncias solúveis e as misturas de produtos. Os processos físicos e 

biogeoquímicos simulados são: espalhamento, advecção, dispersão, evaporação-

volatilização, entranhamento, dissolução, partição, sedimentação, adsorção e 

degradação. A massa do produto químico simulado é transportada pelo campo 

tridimensional de correntes determinado pelo modelo hidrodinâmico, considerando 

marés, vento, correntes oceânicas e o movimento vertical determinado pelo empuxo 

(buoyancy) e dispersão. No CHEMMAP, a pluma do produto químico é considerada 

como um conjunto de partículas lagrangeanas contendo, cada uma delas, massa 

conhecida.

No modo probabilístico é considerada a variabilidade das forçantes ambientais, 

através da variação das condições meteorológicas e oceanográficas, divididas em 
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duas condições principais correspondendo aos períodos de verão (janeiro a março) 

e inverno (junho a agosto) para a região sudeste (Bacia de Campos), e de maio a 

julho e outubro a dezembro para a região nordeste (Bacia do Ceará). Para incorporar 

essas variabilidades, cada cenário probabilístico foi composto por uma série de 30 

simulações (condições de vento e corrente) com o modelo CHEMMAP, com duração 

de 24 horas. O comportamento da pluma de efluentes descartada na região foi 

estudado através de simulações realizadas com uma vazão constante, ao longo de 

24 horas, conforme as condições de vazão de descarte mostradas na tabela 4.1. 

Na apresentação dos resultados foi adotado como limite de corte o raio de 

500 m, definido como a zona de mistura da plataforma, ou a diluição de 10.000 

vezes o critério ambiental. Esse corte foi escolhido para facilitar a visualização das 

plumas dos componentes simulados. 

As Tabelas 4.6 e 4.7 apresentam as concentrações iniciais obtidas com a 

transição do modelo CHEMMAP para campo próximo e as concentrações obtidas a 

100, 250 e a 500 metros do descarte obtidas com este mesmo modelo. 
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Tabela 4.6. Concentrações dos compostos no ponto de lançamento, no início das 
simulações do modelo CHEMMAP e os limites da legislação ambiental. 

Plataforma
Componente

Concentração no 
ponto de 

lançamento

Concentração
Inicial
Verão

( g L-1l)

Concentração
inicial

Inverno 

( g L-1)

CONAMA 
357

Águas
salinas
classe 1 
( g L-1)

P-32 917 0,49 0,44 
P-26 1.338 0,75 0,58 

PPG-1 1.585 0,83 0,96 
PCR-1 10.178 0,21 0,38 

Cenário crítico 
hipotético

Benzeno

10.200 1,80 13,15 

700

P-32 2.265 0,32 0,21 
P-26 2.310 0,24 0,23 

PPG-1 796 0,46 0,31 
SS-06 349 0,16 0,16 
PCR-1 5.712 0,12 0,20 

Cenário crítico 
hipotético

Tolueno

6.400 6,01 7,12 

215

P-32 1.229 0,056 0,083 
P-26 1.577 0,077 0,081 

PCR-1 2.018 0,072 0,079 
Cenário crítico 

hipotético

Fenóis

83.600 96,76 107,57 

60,0

P-32 0,9 0,00003 0,00003 
P-26 1,2 0,000069 0,000058 

PPG-1 3,5 0,0013 0,0016 
PCR-1 2,5 0,000058 0,000063 

Cenário crítico 
hipotético

Criseno

6,4 0,0035 0,0048 

0,018

P-32 78.000 2,92 3,19 
P-26 81.000 3,47 3,24 

PPG-1 90.000 27,23 30,71 
PCR-1 82.000 1,89 2,19 

Cenário crítico 
hipotético

Amônia

130.000 47,20 76,40 

400

P-32 6.800 0,12 0,093 
P-26 50,0 0,0031 0,0033 

PPG-1 50,0 0,020 0,019 
PCR-1 1.210 0,068 0,065 

Cenário crítico 
hipotético

Sulfetos

5.000 2,12 2,21 

2,0

P-32 1.090 0,58 0,43 
P-26 1.210 0,59 0,43 

PPG-1 12.500 6,72 7,76 
PCR-1 1.600 0,20 0,24 

Cenário crítico 
hipotético

Bário

120.000 14,53 16,76 

1.000

P-32 26.400 3,58 4,23 
P-26 21.100 2,87 2,50 

PPG-1 27.200 12,71 13,67 
PCR-1 20.000 1,30 1,20 

Cenário crítico 
hipotético

Boro

73.000 56,16 82,59 

5.000

SS-06 Chumbo 710 0,071 0,068 10,0 
SS-06 Cádmio 400 0,045 0,043 5,0 
SS-06 Níquel 2.600 0,24 0,26 25,0 

* Modelo CHEMMAP 
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 A Tabela 4.7 apresenta um resumo dos resultados obtidos em função das 

concentrações a 100, 250 e 500 m de distância do ponto de lançamento para cada 

uma das plataformas simuladas nas Bacias de Campos e do Ceará. A distância de 

500 m pode ser considerada o limite da Zona de Mistura para plataformas marítimas 

de petróleo e gás. 

Tabela 4.7. Concentrações dos parâmetros simulados* a 100, 250 e 500 metros do 
ponto de descarte.

CONCENTRAÇÃO  
A 100 m ( g.L-1)

CONCENTRAÇÃO  
A 250 m ( g.L-1)

CONCENTRAÇÃO  
A 500 m ( g.L-1)PLATAFORMA PARÂMETRO 

VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO VERÃO INVERNO 

P-32 0,32 0,20 0,13 0,083 < 0,07 < 0,07 
P-26 0,46 0,35 0,21 0,13 0,097 < 0,07 
PPG-1 0,34 0,42 0,18 0,22 0,11 0,13 
PCR-1 0,18 0,35 0,15 0,32 0,12 0,22 
Cenário crítico hipotético 

Benzeno

0,74 6,24 0,41 3,29 0,25 2,00 
P-32 0,22 0,13 0,14 0,051 0,055 0,025 
P-26 0,17 0,13 0,086 0,056 0,041 0,030 
PPG-1 0,22 0,16 0,13 0,11 0,075 0,072 
SS-06 0,11 0,078 0,053 0,042 0,029 0,025 
PCR-1 0,18 0,20 0,15 0,18 0,12 0,14 
Cenário crítico hipotético 

Tolueno

2,90 3,74 1,74 1,92 1,05 1,00 
P-32 0,041 0,06 0,032 0,04 0,019 0,024 
P-26 0,065 0,069 0,040 0,039 0,029 0,024 
PCR-1 0,069 0,078 0,061 0,070 0,047 0,054 
Cenário crítico hipotético 

Fenóis

39,68 50,10 22,32 26,53 13,00 15,70 
P-32 0,000023 0,000028 0,000020 0,000018 0,000018 0,000010 
P-26 0,000067 0,000054 0,000046 0,000029 0,000031 0,000019 
PPG-1 0,0011 0,0013 0,0008 0,0011 0,00051 0,00065 
PCR-1 0,000057 0,000057 0,000056 0,000056 0,000048 0,000045 
Cenário crítico hipotético 

Criseno

0,0027 0,0038 0,0021 0,0031 0,0016 0,0022 
P-32 2,19 1,86 1,46 1,12 0,72 0,63 
P-26 2,82 2,62 1,74 1,24 1,00 0,50 
PPG-1 25,20 27,80 11,32 14,70 6,10 8,70 
PCR-1 1,89 2,18 1,70 1,80 1,18 1,28 
Cenário crítico hipotético 

Amônia

33,70 54,50 16,90 33,60 10,00 15,00 
P-32 0,095 0,090 0,068 0,050 0,045 0,037 
P-26 0,0026 0,0027 0,0018 0,0014 0,0011 0,00088 
PPG-1 0,016 0,016 0,013 0,014 0,0077 0,0093 
PCR-1 0,068 0,065 0,054 0,059 0,048 0,050 
Cenário crítico hipotético 

Sulfetos

1,60 1,80 1,10 1,20 0,70 0,84 
P-32 0,38 0,27 0,18 0,12 < 0,1 < 0,1 
P-26 0,44 0,23 0,18 0,096 < 0,1 < 0,1 
PPG-1 2,65 3,23 1,52 1,68 0,89 0,97 
PCR-1 0,15 0,18 < 0,1 0,11 < 0,1 < 0,1 
Cenário crítico hipotético 

Bário total 

6,00 7,82 3,20 3,87 1,90 2,20 
P-32 2,53 2,23 1,22 0,91 0,7 0,5 
P-26 2,10 1,64 1,10 0,77 0,59 < 0,5 
PPG-1 7,54 9,74 4,40 4,78 2,67 2,72 
PCR-1 1,12 1,09 0,86 0,83 0,58 0,55 
Cenário crítico hipotético 

Boro total 

32,87 46,28 23,18 24,65 13,50 14,00 
SS-06 Chumbo 0,060 0,058 0,047 0,037 0,033 0,029 
SS-06 Cádmio 0,036 0,036 0,027 0,025 0,020 0,018 
SS-06 Níquel 0,19 0,22 0,12 0,12 0,10 0,08 

* Modelo CHEMMAP 
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As Figuras 4.5 e 4.6 apresentam as plumas de dispersão da água produzida 

da plataforma PCR-1. Foi escolhida esta plataforma para ilustrar as plumas de 

dispersão por estar situada em área mais rasa e mais próxima da costa e por 

apresentar concentrações mais altas de aromáticos. Nestas figuras a coloração 

vermelha indicaria contaminantes acima do limite CONAMA 357/05 para água classe 

1, no entanto não é perceptível tal situação uma vez que a diluição é muito alta e os 

parâmetros são imediatamente diluídos de forma que não se vê nas figuras 4.5 e 4.6 

a coloração vermelha. Segundo as simulações com o modelo CORMIX para a 

plataforma PCR-1, ocorrem diluições de cerca de 700 a 900 vezes logo nos 

primeiros 30 a 40 metros do ponto de descarte. Estas diluições fazem com que 

todos os parâmetros sejam enquadrados na classe 1 de águas salinas logo no 

campo próximo. Portanto, baseado no conhecimento da modelagem da pluma da 

água produzida da plataforma PCR-1 pode se estimar que não ocorram alterações 

relevantes ao ecossistema no entorno daquela plataforma. Esta estimativa foi 

provada verdadeira com as campanhas de monitoramento ambiental no entorno 

daquela plataforma e será objeto da discussão do item 4.2. 

As plumas de dispersão das plataformas P-26, P-32, PPG-1, SS-06 

mostraram o mesmo comportamento que para a plataforma PCR-1, não 

evidenciando coloração vermelha nas plumas do entorno das plataformas em 

estudo, evidenciando a rápida diluição dos componentes da água produzida. 

As Figuras 4.7 e 4.8 apresentam as plumas de dispersão para o cenário 

crítico hipotético desenhado imaginando-se condições operacionais exageradas: 

vazão de descarte (30.000 m3/dia), elevada concentração dos contaminantes na 

água produzida (Tabela 4.1), densidade alta (1,072 kg/m3), lâmina d’água rasa na 

Bacia de Campos (100m). Neste cenário houve duas situações em que o corpo 

receptor não atingiu a condição de água salina classe 1 no início da simulação de 

campo afastado. Os parâmetros foram: fenóis (concentração de 97 a 107 µg L-1) e 

sulfetos (2,1 a 2,2 µg L-1). No entanto também foi possível verificar que esta 

condição ficou restrita a um raio de 100 m da plataforma. 
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Benzeno  Verão Benzeno  Inverno 

Tolueno Verão Tolueno  Inverno 

Fenóis Verão Fenóis Inverno 

Criseno Verão Criseno  Inverno 

Figura 4.5. Média das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para a pluma de 
benzeno, tolueno, fenóis e criseno simulada nos períodos de verão e inverno, para a 

Plataforma PCR-1.
concentração acima do limite do CONAMA 357/05 (benzeno: 700 g.L-1 , tolueno: 215 g.L-1, criseno: 0,018 g.L-1, fenóis: 60 g.L-1)

 concentração intermediária entre limite do CONAMA 357/05 e a diluição do parâmetro a 100m, 250m (Ver tabela 4.7) 

 concentração limite do CONAMA diluída 10.000 vezes ou a concentração atingida a 500m  (Ver tabela 4.7). 

Os círculos representam distâncias de 100, 250 e 500 metros da plataforma onde ocorre o descarte da água produzida

  0,120 - 0,140 

  0,141 - 215 

  >215 

  0,140 - 0,160 

  0,161 - 215 

  >215 

  0,120 - 0,140 

  0,141 - 700 

  >700 

  0,220 - 0,280 

  0,281 - 700 

  >700 

  0,046 - 0,050 

  0,051 - 60 

  >60 

  0,050 - 0,060 

  0,060 - 60 

  >60 

  0,000045 - 0,000050 

  0,000051 – 0,018 

  >0,018 

  0,000048 - 0,000055 

  0,000056 – 0,018 

  >0,018 
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Amônia  Verão  Amônia Inverno 

Sulfetos Verão  Sulfetos  Inverno 

Bário Verão  Bário Inverno 

Boro Verão  Boro  Inverno 

Figura 4.6. Média das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para a pluma de 
amônia, sulfetos, bário e boro simulada nos períodos de verão e inverno, para a 

Plataforma PCR-1.

concentração acima do limite do CONAMA 357/05 (amônia: 400 g.L-1, sulfetos: 2 g.L-1, Ba: 1000 gL-1, boro: 5000 g.L-1)

 concentração intermediária entre limite do CONAMA 357/05 e a diluição do parâmetro a 100m, 250m (Ver tabela 4.7) 

 concentração limite do CONAMA diluída 10.000 vezes ou a concentração atingida a 500m  (Ver tabela 4.7). 

Os círculos representam distâncias de 100, 250 e 500 metros da plataforma onde ocorre o descarte da água produzida

  1,18 – 1,48 

  1,49 - 400 

  >400 

  1,28 – 1,58 

  1,59 - 400 

  >400 

  0,048 – 0,050 

  0,051 - 2 

  >2 

  0,050 – 0,055 

  0,056 - 2 

  >2 

  0,100 – 0,140 

  0,141 - 1000 

  >1000 

  0,100 – 0,155 

  0,156 - 1000 

  >1000 

  0,589 – 0,86 

  0,861 - 5000 

  >5000 

  0,55 – 0,80 

  0,81 - 5000 

  >5000 
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 Cenário crítico hipotético 
Benzeno Verão Benzeno  Inverno 

Tolueno Verão Tolueno  Inverno 

Fenóis Verão Fenóis Inverno 

Criseno Verão Criseno  Inverno 

Figura 4.7. Média das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para a pluma de 
benzeno, tolueno, fenóis e criseno simulada nos períodos de verão e inverno, para o 

Cenário Crítico Hipotético.

concentração acima do limite do CONAMA 357/05 (benzeno: 700 g.L-1 , tolueno: 215 g.L-1, criseno: 0,018 g.L-1, fenóis: 60 g.L-1)

 concentração intermediária entre limite do CONAMA 357/05 e a diluição do parâmetro a 100m, 250m (Ver tabela 4.7) 

 concentração limite do CONAMA diluída 10.000 vezes ou a concentração atingida a 500m  (Ver tabela 4.7). 

Os círculos representam distâncias de 100, 250 e 500 metros da plataforma onde ocorre o descarte da água produzida

  0,0016 – 0,0019 

  0,0020 – 0,018 

  >0,018 

  0,0022 – 0,0025 

  0,0027 – 0,018 

  >0,018 

  1,1 – 2,2 

  2,3 - 215 

  >215 

  1,0 – 2,4 

  2,5 - 215 

  >215 

  0,25 – 0,60 

  0,61 - 700 

  >700 

  2,0 – 4,6 

  4,7- 700 

  >700 

  13 – 34 

  35 - 60 

  >60 

  16 – 38 

  39 - 60 

  >60 
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Cenário crítico hipotético 
Amônia Verão Amônia  Inverno 

Sulfetos Verão Sulfetos  Inverno 

Bário Verão  Bário Inverno 

Boro Verão  Boro  Inverno 

Figura 4.8. Média das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para a pluma de 
amônia, sulfetos, bário e boro simulada nos períodos de verão e inverno, para o 

Cenário Crítico Hipotético. 

concentração acima do limite do CONAMA 357/05 (amônia: 400 g.L-1, sulfetos: 2 g.L-1, Ba: 1000 gL-1, boro: 5000 g.L-1)

 concentração intermediária entre limite do CONAMA 357/05 e a diluição do parâmetro a 100m, 250m (Ver tabela 4.7) 

 concentração limite do CONAMA diluída 10.000 vezes ou a concentração atingida a 500m  (Ver tabela 4.7). 

Os círculos representam distâncias de 100, 250 e 500 metros da plataforma onde ocorre o descarte da água produzida

  0,70 – 0,95 

  0,96 – 2,0 

  >2,0

  0,84 – 1,1 

  1,2 – 2,0 

  >2,0

  10 – 20 

  21 – 400 

  >400 

  15 – 30 

  31 – 400 

  >400 

  1,9 – 5,0 

  5,1 – 1000 

  >1000

  2,2 – 5,6 

  5,7 – 1000 

  >1000

  14 – 26 

  27 – 5000 

  >5000

  14 – 30 

  31 – 5000 

  >5000
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Uma vez realizadas as simulações para todas as plataformas, os contornos 

das plumas foram sobrepostos a fim de integrar todos os compostos simulados. As 

Figuras 4.9 a 4.14 mostram as curvas de contorno das plumas de dispersão da água 

produzida para as médias das máximas concentrações dos componentes químicos 

simulados para o cenário crítico hipotético e para as plataformas PCR-1, SS-06, 

PPG-1, P-32 e P-26. Os contornos definem as regiões de probabilidade de 

ocorrência das plumas de cada substância. É possível visualizar que todos os 

contornos gerados mostram concentrações bem inferiores ao limite da legislação 

brasileira para águas marinhas de classe 1 (Resolução CONAMA 357/05). 

Como limites de parada das simulações probabilísticas foram utlizadas as 

concentrações correspondentes à diluição de 10.000 vezes o critério ambiental 

(CONAMA 357/05 para águas salinas classe 1)  ou a máxima concentração 

esperada nos raios de 100, 250 e 500 m, já que esta última distância foi admita 

como a zona de mistura para plataformas marítimas de petróleo e gás. Esse corte 

em distâncias foi escolhido, para melhor visualização dos contornos das plumas, o 

que não seria possível caso fossem utilizados somente os limites da 

regulamentação, uma vez que as concentrações obtidas com a 

modelagem são muito inferiores aquelas estabelecidas na legislação. Dessa forma o 

estudo das plumas de dispersão pode orientar nas amostragens de futuros trabalhos 

de monitoramento ambiental nas áreas das plataformas estudadas. 
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    (A) 

    (B) 
Figura 4.9. Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 

plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para o cenário crítico 
hipotético.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: amônia: 400 g L-1, bário: 1000 g L-1, benzeno: 700 g L-1 , criseno: 0,018 g L-1,
boro: 5000 g L-1, fenóis: 60 g L-1, sulfetos: 2 g L-1, tolueno: 215 g L-1
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   (A) 

   (B) 

Figura 4.10. Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 
plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para a Plataforma PCR-1.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: amônia: 400 g L-1, bário: 1000 g L-1, benzeno: 700 g L-1 , criseno: 0,018 g L-1,
boro: 5000 g L-1, fenóis: 60 g L-1, sulfetos: 2 g L-1, tolueno: 215 g L-1
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   (A) 

   (B) 

Figura 4.11.  Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 
plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para a Plataforma SS-06.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: níquel: 25 g L-1, cádmio: 5 g L-1, chumbo: 10 g L-1, tolueno: 215 g L-1
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    (A) 

   (B) 

Figura 4.12. Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 
plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para a Plataforma PPG-1.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: amônia: 400 g L-1, bário: 1000 g L-1, benzeno: 700 g L-1 , criseno: 0,018 g L-1,
boro: 5000 g L-1, fenóis: 60 g L-1, sulfetos: 2 g L-1, tolueno: 215 g L-1
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    (A) 

    (B) 

Figura 4.13. Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 
plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para a Plataforma P-26.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: amônia: 400 g L-1, bário: 1000 g L-1, benzeno: 700 g L-1 , criseno: 0,018 g L-1,
boro: 5000 g L-1, fenóis: 60 g L-1, sulfetos: 2 g L-1, tolueno: 215 g L-1
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   (A) 

   (B) 

Figura 4.14.  Contorno das médias das máximas concentrações esperadas ( g L-1) para as 
plumas simuladas nos períodos de verão (A) e inverno (B), para a Plataforma P-32.

Limite do CONAMA 357/05 classe 1: amônia: 400 g L-1, bário: 1000 g L-1, benzeno: 700 g L-1 , criseno: 0,018 g L-1,
boro: 5000 g L-1, fenóis: 60 g L-1, sulfetos: 2 g L-1, tolueno: 215 g L-1 
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Da mesma forma que para os compostos e elementos presentes na água 

produzida, o grande efeito da diluição também ocorre para o parâmetro 

Temperatura.

Estudos realizados na plataforma PCR-1 (lâmina d’água de 40 m, temperatura 

de 74 oC) da Bacia do Ceará, e P-40 (lâmina d’água de 1080 m, temperatura de     

70 oC) da Bacia de Campos evidenciaram que em 10 metros do ponto de 

lançamento da água produzida a temperatura da água do mar já está uniforme. 

Estes estudos foram feitos através de simulações com água produzida 

descartada em temperaturas de cerca de 70oC, para ambas as plataformas na bacia 

de Campos e na Bacia do Ceará, utilizando ferramenta computacional que 

representa o estado da arte em termos de modelagem de dispersão de efluentes. As 

simulações foram realizadas com o pacote CFX® de fluidodinâmica computacional 

(CFD – Computational Fluid Dynamics), que representa uma nova metodologia 

quanto à modelagem de dispersão de poluentes (DIAS, 2005b).

A figura 4.15 apresenta a variação da temperatura da água do mar em 

relação à distância do ponto de lançamento da água produzida das plataformas 

PCR-1 (A) e P-40 (B). Outras figuras sobre a dispersão da temperatura estão 

apresentadas no Anexo E (Figuras E7 e E8). Foi verificado que em todas as 

simulações ocorria um rápido decaimento da temperatura do efluente quando este é 

misturado à água do corpo receptor mediante a ação dos processos físicos de 

advecção e difusão turbulenta, de modo que, de maneira geral, o valor da 

temperatura praticamente se uniformiza com a temperatura ambiente da água do 

mar a menos de 10 metros do ponto de descarte do efluente e a área de influência 

da temperatura é de cerca de 5 m2 (DIAS, 2005b). 
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 A

Dados usados nas simulações: Temperatura do efluente de 74o C. Vazão: 1.000 m3/dia; Velocidade da corrente: usado valor 

constante de 0,26 m s-1 referente à média dos valores de velocidade medidos na plataforma PAT-3 (fonte: banco de dados 

meteo-oceanográficos SIMO). 

B

Dados usados nas simulações: Temperatura do efluente de 70o C. Vazão: 5.000 m3/dia; Velocidade da corrente: usado valor 
constante de 0,70 m s-1 referente à máxima de velocidade medidos (Banco de dados Petrobras). 

Figura 4.15.  Variação da temperatura da água do mar em relação da distância
(metros) do ponto de lançamento da água produzida das plataformas

PCR-1 (A) e P-40 (B). 
Fonte: DIAS, 2005b 
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Através deste estudo, utilizando os modelos CORMIX e CHEMMAP, para 

simulação de plumas de dispersão da água produzida descartada em mar em 

plataformas de produção de óleo e gás, foi possível vislumbrar a dimensão das 

diluições ocorridas no oceano Atlântico.

Utilizando as simulações com o modelo CORMIX, para o campo próximo, 

foram observadas diluições de cerca de:

 700 a 900 vezes logo nos primeiros 30 a 40 metros do ponto de descarte para 

a plataforma PCR-1, 

 100 vezes para a plataforma P-32, em distância de 30 metros, 

 150 vezes para a plataforma P-26, em distância de 40 metros, 

 100 vezes para a plataforma PPG-1, em distância de 130 metros, 

 280 a 350 vezes para a plataforma SS-06, em distância de 130 metros,  

 100 vezes para o cenário critico hipotético, em distância de 130 metros. 

Estas diluições continuam no campo afastado, e com os resultados das 

simulações com o modelo CHEMMAP, foi possível verificar que todos os parâmetros 

analisados (amônia, bário, boro, sulfetos, fenóis, hidrocarbonetos aromáticos 

voláteis, BTEX- benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos, e os semi-voláteis, HPA- 

hidrocarbonetos policíclicos aromáticos) atingem concentrações abaixo dos valores 

limites admitidos pela Resolução CONAMA 357/05 para águas salinas de classe 1, 

antes de 500m de distância do ponto de descarte,  até mesmo o cenário critico 

hipotético, desenhado com exagero quanto à vazão de descarte, densidade do 

efluente e concentração dos componentes da água produzida. 

Os dados de campo das análises de água do mar no entorno das plataformas 

de Pargo e Pampo coletadas em 1998 (Tabela 4.8), durante as campanhas do Pré-

monitoramento da Bacia de Campos, evidenciaram um fator de diluição do efluente 

descartado na faixa de 103 a 106, para os principais contaminantes (hidrocarbonetos, 

amônia e bário), em distância de 250m das plataformas no sentido da corrente 

momentânea, e não foi observada toxicidade aguda em qualquer das amostras de 

água do mar coletadas em torno da plataforma de Pargo. Estes dados de campo 

corroboram os dados da modelagem (PETROBRAS, 2001).
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Tabela 4.8. Comparação de resultados na água produzida e água do mar* durante o 
monitoramento das plataformas Pampo e Pargo. 

Plataformas Parâmetros Efluente  

(µg.L-1)

Água do Mar

(µg.L-1)

Fator de 

diluição

HPAs 4.900 0,31 15 x 103

Pargo Amônia 16.100 <0,0004 16 x 106

Bário 13.000 7 4 x 103

HPAs 160.000 0,65 24 x 104

Pampo Amônia 7.440 <0,0004 7 x 106

Bário 13.000 8,5 4 x 103

*Foram utilizados os resultados obtidos na estação 5 das plataformas  à meia água, coletada à 250m na direção da corrente momentânea.

Fonte: PETROBRAS, 2001 

A Tabela 4.9 apresenta os dados de campo referentes a composição da água 

produzida de PCR-1, os resultados encontrados nas amostras de água do mar 

coletadas à 500 m do ponto de descarte no sentido da corrente principal, bem como 

o fator de diluição encontrados para os parâmetros estudados. Observou-se alta 

diluição dos parâmetros estudados no entorno da plataforma PCR-1, confirmando os 

dados da modelagem da pluma de dispersão.

Esta mesma observação quanto às taxas de diluição e de que o descarte de 

água produzida não representa um risco significativo para regiões oceânicas foi 

também verificada por pesquisadores em outros locais do mundo (TERRENS, 1997;

SMITH et al., 2004; NEFF, 2002; OGP 2005; EP FORUM, 1994). 

Tabela 4.9. Comparação de resultados na água produzidaa de PCR-1 e água do mar 

Campanha

amostral

Parâmetros Água 

Produzida

( g.L-1)a

Água do 

Marb

( g.L-1)

Min—Máx.

Fator de

diluição

Junho 2003 Fenóis totais 253 nd 25 x 103

BTEX 17743 0,09-4,94 3,6 -200 x 103

Benzeno 10200 0,01 1 x 106

Dezembro 2003 

Fenóis totais 2029 <0,01-0,57 3 a 203 x 103

a  Mediana de uma série temporal (24 hs) em dezembro/2003. 

b Resultados obtidos na estação coletada a 500 m do ponto de descarte na direção da corrente principal. 

Fonte: PETROBRAS, 2007 
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4.2. Monitoramento Ambiental em regiões de descarte de água produzida 

Nas últimas quatro décadas a Petrobras vem explorando bacias sedimentares 

ao longo da costa brasileira. Para o desenvolvimento das atividades de produção de 

petróleo e gás foi fundamental a geração de informações sobre as condições físico-

químicas e biológicas das áreas marinhas, com o intuito de subsidiar o entendimento 

da dinâmica de funcionamento desses ecossistemas. Assim, sobretudo a partir do 

início da década de 90, foram realizados diversos estudos de caracterização 

ambiental no norte/nordeste para as bacias de Sergipe/Alagoas, do Ceará, Potiguar, 

Foz do Amazonas e no sul/sudeste do Brasil, nas bacias de Espírito Santo, Campos, 

e Santos. 

Acompanhando a fase de produção de petróleo, o monitoramento tem sido a 

principal ferramenta empregada para acompanhar os reais impactos ambientais que 

se verificam durante a vida útil dos campos explorados. A água produzida, principal 

efluente gerado na produção offshore de óleo e gás, tem sido a principal 

preocupação nos monitoramentos tendo em vista sua composição química 

complexa, já discutida nos itens anteriores. 

Para acompanhar e avaliar a qualidade ambiental no entorno das plataformas 

de produção e na saída de emissários, responsáveis pelo lançamento de água 

produzida após tratamento no oceano, a Petrobras realiza campanhas periódicas de 

monitoramento oceanográfico. Os resultados desses projetos de monitoramento são 

acompanhados pelo IBAMA e demais órgãos ambientais responsáveis e estão 

inseridos nas condicionantes das Licenças de Instalação e Operação de unidades de 

produção.

Os programas de monitoramento da atividade de produção de petróleo e gás 

consistem no levantamento de informações de variáveis físicas, químicas, biológicas 

e geológicas que possam indicar alterações no meio em decorrência da atividade. 

De uma forma geral os programas contemplam estudos para avaliar alterações 

físicas e químicas nos compartimentos água e sedimento, alterações nas estruturas 
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das comunidades biológicas e efeitos ecotoxicológicos em níveis agudos e crônicos. 

Monitoramentos mais recentes têm incluído estudos de bioacumulação e 

bioincrustação, e também avistagem de mamíferos e quelônios. 

Uma avaliação dos resultados de água do mar dos monitoramentos das 

atividades de produção de óleo e gás realizados no entorno das plataformas de 

Pampo, Pargo, FPSO Brasil, P-40 e P-47, na bacia de Campos, da plataforma PCR-

1, na bacia do Ceará, permite confirmar as previsões descritas no item anterior pelos 

estudos de modelagem da dispersão de água produzida descartada no oceano, de 

que o descarte da água produzida não modifica a qualidade da água do mar no 

entorno das plataformas e emissários das estações de tratamentos (PETROBRAS 

2001; 2002a; 2002b; 2003; 2004; 2006a; 2006b; 2006c; 2006d; 2007). 

São apresentados na Tabela 4.10, resumidamente, alguns resultados de água 

do mar de monitoramento ambiental no entorno das plataformas PCR-1 na Bacia do 

Ceará e de seis plataformas na Bacia de Campos PPM-1, PPG-1, P-40, FPBR e SS-

06. Os resultados apresentados com a letra E, refere-se aos dados que se 

enquadraram na legislação CONAMA para águas salinas de classe 1. Quando a 

letra E é seguida de um valor entre parêntesis, mostra o percentual de amostras que 

se situou enquadrado na legislação em questão. No caso dos HPA, para as águas 

salinas de classe 1 não estabelece limites para estes parâmetros, mas sim para 

locais onde haja pesca ou cultivo intensivo de organismos para fins de consumo 

intensivo, ou seja utilizou-se como limites para os HPA individuais padrões muito 

restritivos.

Os resultados mostram que não foram detectadas alterações da qualidade 

ambiental na área sob influência direta das atividades de produção de petróleo nas 

bacias de Campos e do Ceará. 
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Tabela 4.10. Características físico-químicas da água do mar no entorno de 
plataformas na Bacia de Campos (região SE) e da Bacia do Ceará (PCR-1). 

PPM-1 
1
 PPG-1 

1
 P-40

4
 FPBR 

3
 SS-06 

2
 PCR-1 

5 CONAMA 
357

Características       classe I 

Distância da costa (km) 60 60 100 130 110 40  

Lâmina d´água (m) 100 100 1080 1290 120 45  

Monitoramento 

Período jan-jul 1998 
jan - jul 
1998

2001-2004 2003-2004 2001-2005 2001-2003  

No de campanhas 2 2 4 2 7 4  

No de amostras por campanha 24 24 63 13 41 9  

Nº de amostras totais 48 48 252 102 287 36  

Parâmetros Legisláveis 

Fósforo Total (mg L-1) E E E (99%) E (95%) E NR 0,062 

Nitrato (mg L-1) E E E (92%) E E E 0,4 

Nitrito (mg L-1) E E E E E E 0,07 

Nitrogênio Amoniacal (mg L-1) E E E E E E 0,4 

Oxigênio Dissolvido (mL L-1) E E E E E (98%) E > 4,2 a

pH E E NR E E NR 6,5-8,5 

Carbono OrgânicoTotal (mg L-1) NR NR NR E NR NR < 3 

Fenóis (µg L-1) E E NR E E E 60 

Benzo(a)antraceno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Benzo(a)pireno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Benzo(b)fluoranteno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Benzo(k)fluoranteno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Criseno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Dibenzo(a,h)antraceno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Indeno (1,2,3-cd) pireno (µg L-1) NR NR E E E E 0,018 b

Parâmetros Não Legisláveis 

Clorofila a (µg L-1) <0,01 - 0,79 <0,01 - 0,89 <0,02 - 0,45 <0,02-0,54 0,01 - 1,87 
<0,02 – 

0,25
-

Salinidade (g L-1)
35,40 - 
37,83

35,04 - 
38,99

34,5 - 37,9 35,8-37,3 
35,00 - 
37,53

 - 

Vanádio (µg L-1) 2,2 - 4,9 1,7 - 2,9 NR NR NR  - 

Fósforo (ortofosfato) (µg L-1)
< 0,001 - 
0,0551

0,008 -
0,059

0,002 - 
0,210

0,001-0,076 0,01 - 0,051 <0,1 – 39 c - 

HS- + S-2  (mg L-1) d NR NR 
<0,002 - 

0,028
<0,001-
0,003

<0,002 - 
0,054

<0,02 - 

Silicato (mg L-1)
<0,007 - 

0,589
NR

<0,001 -
2,022

NR 0,002 - 0,27 <007 – 1,9 - 

Material Particulado em 
Suspensão  (mg L-1)

NR NR 5,1 - 12,6 0,27-11,63 3 - 9,02 3 – 12,1 - 

Carbono Orgânico Dissolvido  
(mg L-1)

NR NR 2,03 - 2,68 NR NR NR - 

Carbono Orgânico Particulado 
(mg L-1)

NR NR 0,78 - 0,82 NR NR NR - 

n-alcanos (µg L-1) NR NR 3,6 - 20,9 0,3-15,1 1,3 - 6,3 0,03 – 4,70 - 

Hidrocarbonetos Totais do 
Petróleo (µg L-1)

NR NR NR 0,003-2,89 NR 1,45 – 2,38 - 

Fonte: 1 (PETROBRAS 2001), 2 (PETROBRAS 2002b; 2006a, 2006b, 2006c), 3 (PETROBRAS 2003, 2004),
4 (PETROBRAS 2006d), 5 (PETROBRAS 2007).

E – Todas as amostras enquadradas;                       E ( ) – Percentual de amostras enquadradas;      NR – Não Realizado 

a Conversão do valor de 6 mg L-1 original. 
b Padrão para corpos d’água onde haja pesca ou cultivo de organismos para fins de consumo intensivo. 
c Valores anômalos na 2ª. Campanha (de 22 a 90 µg L-1)
d Sulfetos, considerado não legislável porque não foi reportado o valor de H2S não dissociável, que é uma fração do sulfeto total. 
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Como critérios de qualidade ambiental e valores orientadores de HPA, em 

função de o potencial carcinogênico e mutagênico de alguns destes compostos, as 

instituições governamentais em diversos países do mundo selecionaram, dentre 

vários compostos, alguns HPA como contaminantes prioritários a serem avaliados 

nos diversos compartimentos ecológicos (solo, sedimento, água e atmosfera) e 

estabeleceram valores orientadores e de referência para estes ambientes. Os 

critérios de qualidade ambiental e valores orientadores quanto as concentrações 

limites dos HPA nos corpos d’água e sedimentos nos EUA e no Canadá são 

encontrados nos sites http://response.restoration.noaa.gov/2006 e 

http://www.ec.gc.ca/CEQG-RCQE/english/default.cfm/2006 (MENICONI, 2007). 

Dentro dos critérios de qualidade estabelecidos pela NOAA para a água 

marinha, verifica-se concentração máxima para cada HPA na faixa de 300 g L-1,

exceto para acenafteno e naftaleno, cujos valores são 970 e 2.350 g L-1,

respectivamente. Estas concentrações não foram observadas nem na composição 

das águas produzidas (Anexo A, Tabela A10) quanto menos em água do mar.

No Brasil, o Conselho Nacional do Meio Ambiente através da Resolução 

CONAMA nº 357, de 17 de março de 2005 (CONAMA, 2005), define as 

concentrações de alguns HPA em águas doces, salinas e salobras de acordo com 

sua classificação de padrões de qualidade da água, que varia conforme seus usos 

preponderantes. Observa-se que em águas doces e salgadas onde existe o cultivo 

de organismos para consumo humano os teores máximos dos HPA individuais são 

muito restritivos: 0,018 g L-1, e somente há limites para os seguintes HPA: 

benzo(a)antraceno, benzo(a)pireno, benzo(b)fluoranteno, benzo(k)fluoranteno,

criseno, indeno(1,2,3-cd pireno). 

O efeito da diluição sobre as emissões de água produzida das plataformas de 

produção de óleo e gás também é muito pronunciado para os metais e foi observado 

em diversos estudos de monitoramento ambiental nas áreas de E&P no Brasil. Durante 

o programa de monitoramento ambiental das plataformas de Pampo e Pargo na Bacia 

de Campos, apenas os metais V, Ba e As apresentaram concentrações detectáveis 

pelos métodos analíticos empregados. A Tabela 4.11 apresenta as concentrações 

destes três elementos em amostras de água do mar coletadas a diferentes distâncias 
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das duas plataformas no sentido da corrente momentânea. A análise dos resultados 

deixa claro que mesmo para estes metais considerados traçadores de atividades de 

E&P offshore (KENNICUTT et al., 1996), não são encontradas diferenças significativas 

entres as concentrações medidas em qualquer das estações de amostragem próximas 

à plataforma e a estação localizada a 1.000m da plataforma. As concentrações 

medidas para estes metais na área de influência das plataformas de Pampo e Pargo, 

não diferem estatisticamente das médias relatadas para águas oceânicas 

(PETROBRAS, 2001). Ainda na região da Bacia de Campos, o estudo de VEGUERIA e 

colaboradores (2002) mostrou não haver diferenças significativas entre as 

concentrações de 226Ra, 228Ra, V, Ni e Pb medidas a apenas 250m do lançamento de 

água produzida de plataformas fixas e as concentrações naturais encontradas na água 

do mar da região.

Em plataformas do Mar do Norte, os efeitos da diluição são tais, que não é 

possível diferenciar concentrações anômalas de qualquer metal presente no efluente a 

menos de 20m do ponto de descarte (E&P FORUM, 1994). 

A descarga de água produzida por plataformas em operação apresenta, portanto 

baixo potencial de impacto biológico, no que diz respeito aos metais. Impactos 

eventuais, se ocorrerem, serão restritos as comunidades bentônicas ou incrustantes no 

ponto de descarte. O baixo potencial de impacto é devido às baixas concentrações de 

metais tóxicos em água produzida, a rápida diluição, a baixa toxicidade dos metais mais 

abundantes (Ba e Fe) e a própria mistura com a água do mar, que facilita a 

transferência de metais da fase dissolvida, mais biodisponível, para a fase particulada, 

menos biodisponível (NEFF, 2002).
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Tabela 4.11. Concentrações de Ba, As e V (µg.L-1) em água do mar no entorno
das plataformas de Pampo e Pargo na Bacia Campos. 

Plataforma de Pampo Plataforma de Pargo 
Estação Ba As V Ba As V 

250m 6,9 ± 0,9 1,4 ± 0,2 2,3 ± 0,3 6,3 ± 0,3 1,4 ± 0,2 2,6 ± 0,3 

500m 6,9 ± 0,3 1,3 ± 0,1 2,4 ± 0,3 7,2 ± 1,0 1,4 ± 0,1 2,7 ± 0,6 

1.000m 7,7 1,4 2,2 6,3 1,3 3,1 

Média 7,0 ± 0,8 1,3 ± 0,1 2,4 ± 0,3 7,0 ± 1,0 1,3 ± 0,1 2,7 ± 0,6 

Fonte: PETROBRAS, 2001

Outro aspecto a ser considerado quando da análise da distribuição das 

concentrações de metais em águas é a proximidade e magnitude dos aportes 

continentais, particularmente no caso de lançamentos de efluentes em águas costeiras, 

como aqueles resultantes de estações de tratamento. A Tabela 4.12 compara a vazão 

estimada total de água produzida por plataformas de produção de petróleo e gás 

natural nas diferentes bacias produtoras e a vazão dos aportes continentais para cada 

um dos principais setores da costa brasileira adjacente. 

Tabela 4.12. Vazão estimada de água produzida descartada em plataformas de 
petróleo e gás nas bacias produtoras e a vazão dos aportes continentais para o litoral 

brasileiro da mesma região. 

Setor Contribuição fluvial 
aproximada (m3.s-1)

Vazão total de água 
produzida5 (m3.s-1)

Bacia do Ceará e Potiguar (região

NE)

2001,3 0,3 – 0,54

Bacia de Campos (região SE) 2.0002,3 1,395

Bacia de Santos (região S) 1.1003 <0,0045

(1) MARINS et al. (2002a);                (2) LACERDA et al. (2002);           (3) EKAU & KNOPPERS (1999);

(4) Vazão da PCR-1 + Emissário de Guamaré (RN);                  (5) Dados de 2006 (fonte Tabela 3.1 desta tese) 

Os volumes descartados por plataformas de produção de óleo e gás ou por 

estações de tratamento de efluentes da área de petróleo são menores que 2 m3.s-1.

Mesmo em regiões sob clima semi-árido, como no litoral adjacente a Bacia Potiguar e 

Bacia do Ceará no nordeste do Brasil, os fluxos fluviais são pelo menos duas ordens de 

grandeza maiores. No litoral sudeste adjacente a Bacia de Campos, os fluxos 
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continentais através de rios podem ser até 3 ordens de grandeza superiores aos fluxos 

de efluentes das atividades de E&P, enquanto que na Bacia Sul podem ser até 6 

ordens de magnitude superiores. Portanto, é notório a influência dos aportes fluviais na 

costa brasileira, capazes de determinar as concentrações de metais em águas 

costeiras e mesmo em águas oceânicas sobre a plataforma continental (Tabela 4.12).

Este mesmo comportamento foi observado no Mar do Norte conforme mostrado 

na Tabela 4.13. Para todos os metais analisados, as entradas de metais originados em 

água de produção são de 2 a 5 ordens de grandeza inferiores, isto é a contribuição dos 

efluentes da produção offshore de petróleo e gás representam menos que 1% da carga 

antrópica total para todos os metais analisados nos sedimentos. Estes resultados 

sugerem a forte dependência das concentrações de metais em águas das fontes 

antrópicas não relacionadas à produção offshore de petróleo e gás natural (JOHNSEN 

et al., 2004). 

Tabela 4.13. Entrada anual de metais para o Mar do Norte originados de águas de 
produção e de outras fontes antrópicas (ton/ano). 

Metal Contribuição anual de águas de 
produção

Contribuição anual de outras 
fontes

Cd 1,2 110 – 1.000 
Pb 1,2 3.940 – 16.110 
Zn 5,5 15.100 – 24.000 
Cu 0,7 2.920 – 9.320 
Cr 3,8 7.650 
Ni 0,4 7.100 

             Fonte: JOHNSEN et al., 2004 

A influência dos aportes continentais sobre as concentrações de metais em 

sedimentos de fundo é mais significativa do que para água do mar. A Tabela 4.14 

apresenta a distribuição de metais em sedimentos de fundo de diversos setores da 

plataforma continental brasileira. Elementos de origem eminentemente terrígena 

como Hg, Cr, Al e Fe, por exemplo, são via de regra mais enriquecidos no setor 

sudeste da plataforma continental brasileira, enquanto aqueles cuja distribuição é 

fortemente controlada pela precipitação de carbonatos como V, B e Mg, por 

exemplo, apresentam-se mais enriquecidos no setor nordeste.
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A distribuição de fontes antrópicas localizadas em bacias de drenagem 

costeiras também pode afetar significativamente a distribuição de metais, pelo 

menos em sedimentos mais próximos à costa. MARINS et al. (2004) mostraram 

diferenças consideráveis entre as concentrações de Hg em sedimentos costeiros 

devido à localização destas fontes. Porém, estes autores também observaram 

diferença significativa entre as concentrações de background de Hg nos sedimentos 

marinhos. Os sedimentos da região sul-sudeste brasileira apresentam 

concentrações de “background” de Hg (15-30 ng.g-1) muito maiores que aquelas 

encontradas na região nordeste (1-10 ng.g-1).

Ao longo de um mesmo segmento de litoral, a influência do aporte continental 

pode ser o fator determinante das concentrações de metais encontradas em 

sedimentos da plataforma continental. Estudos realizados em diversos campos 

offshore de petróleo mostraram a grande dificuldade de avaliação de alterações nas 

concentrações de metais, sem uma detalhada caracterização do “background”

regional e da influência do aporte continental sobre os sedimentos da plataforma 

continental. Por exemplo, estudos da influência da descarga do Rio Paraíba do Sul, 

na Bacia de Campos, sobre as concentrações de Hg em sedimentos mostrou que a 

deposição de Hg pode atingir até cerca de 100km da costa e lâmina d’água de 

1.000m de profundidade Lacerda e colaboradores (1993). Da mesma forma, estudo 

utilizando o elemento Titânio como traçador de material continental verificou a 

grande extensão da influência do aporte terrígeno sobre a concentração de metais 

nos sedimentos da plataforma continental da região sudeste entre os rios Doce e 

Paraíba do Sul (CARVALHO et al., 1993b).
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Tabela 4.14. Comparação entre as concentrações de metais (µg.g-1) em sedimentos 
da costa brasileira e de regiões de produção de petróleo.

 Costa Brasileira Área de produção de petróleo 

Elemento Plataforma 

Interna do SE1,2

Plataforma

Interna do NE4

Bacia de 

Campos3,5 

Bacia Potiguar6 Bacia do Ceará7

Ni 25-36 4-12 6,2-7,7 0,4-4,36 <1,8-28,9 

 V 6-51 - 16-17 2 – 40 <13-71 

Cu 19-29 3-42 3,4-6,3 0,72-6,21 <4,7-6,1 

Mn 70-90 9-210 74-88 15-265 9-461 

Pb 17-38 16-47 5,5-6,7 0,55-18,7 <16,0-43,0 

Zn 78-147 99-270 24,5-28,9 0,3-35,9 <3,7-16,9 

Cd 0,10-0,32 0,03-0,36 - 0,02-1,1 <1,4-3,0 

Cr 76-84 3-39 14-15 1-25,1 <5,5– 23,5 

Hg 0,013-0,08 0,06-0,25 0,012-0,06 <0,001-0,06 <0,06-12,8 

Fe (%) 0,60-1,64 0,25-0,85 0,58-0,69 0,01-0,43 <0,02-1,36 

Al (%) 0,86-3,14 0,02-0,17 0,68-1,06 0,01-1,33 <0,30-3,19 

1. LACERDA et al. (2006b);             2. CARVALHO et al. (1993a,c);           3. REZENDE et al. (2002);                              4. FREIRE et al. (2004);

5. OVALLE et al. (2000);                  6. LACERDA et al. (2005);                   7. MARINs et al. (2004; 2005).

Em áreas sob influência de aportes fluviais na Bacia de Campos, por 

exemplo, as variações das concentrações de “background” são superiores as 

variações encontradas nos sedimentos sob influência das plataformas de produção 

de Pargo e Pampo, estudadas por OVALLE et al. (2000) e REZENDE et al. (2004), 

não permitindo caracterizar nenhum processo de contaminação dos sedimentos por 

metais neste setor da Bacia de Campos. Estudos realizados na região da Bacia de 

Campos mostraram não ocorrer alterações estatisticamente significativas na 

concentração de metais quando comparados às concentrações em amostras de 

sedimentos coletadas próximas (<500m) e em áreas controle afastadas (>3.000m) 

das plataformas de produção Pargo e Pampo (LACERDA et al., 2004a, REZENDE et

al., 2004).

Outros autores (WINDOM & CRAMMER, 1998), comparando a concentração 

de metais em bentos na área de influência de uma plataforma de produção de gás 

natural no Golfo da Tailândia, também não mostraram aumentos significativos na 

sua concentração de metais pesados. Um extenso trabalho realizado com 1.220 

amostras de sedimento em áreas de produção de petróleo no Alaska, encontraram 
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concentrações de Ba, Hg, Ag, Sb e Zn superiores aos valores de background

regional em apenas 0,7% das estações de coleta, destas estações, muitos se 

localizavam na área de influência de aportes fluviais (TREFRY et al., 2003).

Estes resultados refletem que as cargas emitidas pela atividade de produção 

de petróleo são relativamente pequenas quando comparadas com as cargas de 

metais de aportes fluviais, particularmente quando os rios apresentam contaminação 

por metais de origem antrópica, como no caso da região sudeste brasileira 

(LACERDA et al., 1993, SALOMÃO et al., 2001; MOLISANI et al., 1999; CARVALHO 

et al., 2002).

Tabela 4.15. Resultados* em sedimentos da costa do Estado do Rio de Janeiro e 
em torno de plataformas de produção de petróleo: Pampo e Pargo. 

Local Corg 

(%) 

CaCO3

(%) 

Silte+Argila 

(%) 

Al 

(mg g-1)

Fe

(mg g-1)

Hg

(ng g-1)

Plataforma continental 

do Estado do RJ 

0,86 ± 0,90 

<0,05 - 2,45 

0,77 ± 0,95 

<0,01 - 2,66 

36 ± 38 

<0,2 - 97 

21,1 ± 5,9 

11,2-31,4

9,86 ± 3,9 

6,1-16,4

47,3 ± 19,2 

13 - 80,0 

Plataforma de Pargo 0,19 ± 0,06 

0,09 - 0,29 

25,8 ± 5,7 

20,1 - 39,6 

11 ± 6 

2 - 32 

6,79 ± 3,6 

4,32 - 11,1 

6,92 ± 2,9 

4,43 - 9,2 

38,9 ± 12,3 

11,5 - 61,0 

Plataforma de Pampo  1,43 ± 0,43 

0,92 - 2,72 

51,2 ± 11,7 

37,4 - 64,3 

99 ± 1 

95 - 100 

6,92 ± 2,9 

4,43 - 9,18 

5,81 ± 2,3 

4,4 - 8,4 

36,4 ± 13,1 

25,5 - 61,9 

* Média, desvio padrão e faixa de concentração; n=24 (resultados em peso seco;  Fração granulométrica < 63µ)  

Plataforma de Pampo opera desde 1983 e de Pargo desde 1989. 

Fonte: LACERDA et al., 2004b;                    LACERDA & MARINS, 2006b 

A Tabela 4.15 exemplifica claramente o efeito do aporte continental sobre a 

distribuição de Hg em sedimentos da plataforma continental do Estado do Rio de 

Janeiro. As concentrações medidas na plataforma continental interna, portanto fora 

da área de influência da exploração petrolífera, apresentam-se em média maiores 

que nas áreas de influência das plataformas de produção de petróleo. As 

características da matriz sedimentar na região (particularmente os teores de Al e Fe) 

sugerem que a influência das emissões originadas nos rios alcança facilmente a 

região de exploração petrolífera, o que dificulta ainda mais a detecção de eventuais 

alterações nas concentrações de metais pesados nos sedimentos e eventualmente 

na biota. Isto foi também verificado pela maior taxa de sedimentação observada para 

a plataforma de Pargo (2,8mm ano-1), que se situa em região mais próxima do Rio 
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Paraíba do Sul, quando comparada com a plataforma de Pampo (0,8 mm ano-1)

(PETROBRAS, 2001). 

Na plataforma continental nordeste do Brasil entre os litorais do Ceará e do 

Rio Grande do Norte, a presença de “bolsões” de sedimentos terrígenos decorrentes 

de aportes de materiais continentais trazidos pelo Rio Jaguaribe e demais rios ao 

longo da costa, também influenciam significativamente as concentrações de metais 

nos sedimentos. Isto dificulta a comprovação de qualquer efeito das atividades de 

produção de petróleo sobre as concentrações de metais em sedimentos naquela 

região (MULLER et al. 1999; MARINS et al., 2005). 

O mesmo comportamento observado para os metais em sedimentos também 

foi observado para os Hidrocarbonetos Policíclicos Aromáticos (HPA), sendo os 

sedimentos costeiros mais elevados em concentração destes compostos. 

No Brasil não existem legislações ou valores orientadores de HPA em 

sedimentos marinhos. Na literatura internacional alguns critérios de qualidade podem 

ser destacados: a NOAA estabelece a concentração total de HPA de 4.022 ng g-1

como ERL – effects range-low, a partir da qual a toxicidade poderia ser observada 

em espécies sensíveis e a concentração total de HPA de 16.770 ng g-1 como PEL – 

probable effects level, acima da qual se espera que ocorram freqüentemente efeitos 

adversos. Segundo LONG e colaboradores (1995), concentrações entre 4.022 e 

44.792 ng g-1 representam uma faixa na qual efeitos adversos biológicos poderiam 

ocasionalmente ocorrer em sedimentos marinhos e estuarinos. KENNICUTT (1995) 

utilizou esta concentração de HPA de 4.022 ng g-1 como limítrofe para ambientes 

contaminados no estudo conduzido em Casco Bay, Maine. 

O Canadá estabelece também para sedimentos marinhos, a concentração 

total de HPA de 7.070,9 ng g-1 como PEL – probable effects level, acima da qual é 

provável que ocorram efeitos adversos na biota. Estabelece também o nível de HPA 

total de 766 ng g-1 como ISQG (interim sediment quality guideline), guia de qualidade 

de sedimento interino, valor usado quando dados são limitados, visando proteger 

todas as formas de vida marinha em todos os aspectos de seus ciclos de vida e por 

um tempo de exposição às substâncias químicas indefinido.
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Os valores de HPA medidos pela técnica de CG-EM, obtidos para os 

sedimentos coletados nas proximidades das plataformas de Pargo e Pampo foram 

bem inferiores a 4.000ng.g-1, níveis citados como causadores de efeito biológico 

(LONG & MORGAN, 1990). Como visto no projeto de Ecotoxicologia os testes 

toxicológicos realizados neste estudo tanto na água do mar como no sedimento não 

apresentaram toxicidade aguda. 

A Tabela 4.16 apresenta as concentrações de hidrocarbonetos de sedimentos 

em torno das plataformas de Pampo e Pargo e a comparação com outros locais do 

mundo. O estudo de KENNICUTT II (1995) envolvendo 3 plataformas de produção 

de petróleo no Golfo do México,  reportou resultados da soma dos 16 HPAs na faixa 

de 8 a 6.400 ng.g-1, o que evidencia que os dados encontrados para os sedimentos 

do entorno da plataformas de Pargo e Pampo, com a soma de 28 HPA (6 a 2.095 

ng.g-1),  estão em níveis compatíveis com outros ambientes de exploração de 

petróleo no mundo. 

Os resultados de outras classes de hidrocarbonetos (n-alcanos, MCNR, HPA) 

encontrados nos sedimentos coletados no entorno das plataformas de Pargo e 

Pampo se encontraram em faixas de concentração equivalentes, e em alguns casos, 

inferiores às concentrações reportadas na literatura para ambientes próximos às 

plataformas de produção de petróleo no Golfo do México e na Califórnia (KENNIKUT 

II, 1995; HYLAND et al., 1990; CHAPMAN et al.,1991).

Na Tabela 4.16 são apresentados os resultados de hidrocarbonetos dos 

sedimentos coletados em torno das plataformas de Pampo e Pargo comparados 

com outras regiões de produção petrolífera e ambientes costeiros. As concentrações 

de HPA e outros hidrocarbonetos foram semelhantes ou em alguns casos, inferiores 

àquelas reportadas na literatura para ambientes costeiros (ZAMORA, 1996; 

ZANARDI, 1996; TAVARES, 1996; ABOUL-KASSIM e SIMONEIT, 1995; 

KENNIKUTT II et al., 1994). 
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Tabela 4.16. Comparação dos resultados de hidrocarbonetos em sedimentos* do entorno das plataformas de Pargo e Pampo com 
dados da literatura 

Área de estudo n-alcanos 

(ng g-1)

MCNR

(µg g-1)

 HPAs  (CG-EM) 

(ng g-1)

Localização Referência 

Plat. de Pargo 

Plat. de Pampo 

906 -2.241 (m=1.335) 

847 -2.366  (m=1.513) 

11 - 61(m=28) 

9 -72  (m=28) 

6 - 2.095  (m=493) 

61 - 207  (m=102) 

Bacia de Campos, RJ PETROBRAS, 2001 

Bacia de Campos <160 – 5.500 nr nr Bacia de Campos, RJ GEOMAP/FUNDESPA,1994

Canal de S. Sebastião 177 - 7027 nr <2 – 257 Região costeira, SP ZANARDI, 1996 

Baía  Todos os Santos 740 – 93.000 nd - 324 nr Região costeira, BA TAVARES, 1996 

Plat.  MAI- 686 

Plat. UM – A85 

Plat. A-389 

72-9.568  (m=800) 

68-13.960  (m=789) 

63-15.927  (m=571) 

0 - 119  (m=8) 

0 - 381  (m=28) 

0 - 400  (m=27) 

8 – 588 (m=53) 

12-6400 (m=162) 

11-1238 (m=146) 

Golfo do México KENNIKUT II, 1995 

Plat. Hidalgo 

Plat. Julius 

700 – 2.800 

800 – 15.000 

nr 30 – 1500 

20 – 360 

Bacia de Sta. Maria, 

Califórnia, EUA 

HYLAND et al., 1990 

Plataforma C 300 – 23.900 18 - 893 nr Golfo do México, próximo 
IIha Matagorda 

CHAPMAN et al., 1991 

Região costeira 800 – 70.600 (m=15.000) <LD – 220 (m=37) <LD – 1930 (m=400) México/EUA 

(Oceano Pacífico) 

ZAMORA, 1996 

Porto de Alexandria 7000 – 143000 (m=37000) 54 – 1214 (m=193) nr Egito ABOUL-KASSIM & SIMONEIT, 
1995

Baía de Casco (Maine) 151 - 10078 2 - 335 16 – 20798 Região costeira EUA KENNIKUTT II et al., 1994 

* resultados em peso seco                                        m:  média                                                 nr: não realizado
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Também foi verificado que as concentrações de HPA por CG/EM dos 

sedimentos coletados nas proximidades das plataformas de Pargo (opera desde 

1989) e Pampo (opera desde 1983) foram inferiores aos níveis citados como 

causadores de efeito biológico (4.000 ng g-1). Estas duas plataformas representam 

um cenário mais crítico da Bacia de Campos, já que realizam o descarte de água 

produzida por várias décadas e estão situadas em lâmina d água mais rasa para a 

Bacia de Campo (100 m). Portanto, foi possível concluir que, apesar da atividade 

contínua de produção de petróleo por mais de 15 anos para ambas as plataformas 

(à ocasião da coleta dos sedimentos coletados, em 1998) em torno das mesmas, os 

sedimentos não se mostraram contaminados por hidrocarbonetos. 

Outros estudos de monitoramento ambiental conduzidos em torno do local do 

emissário submarino de efluentes de Cabiúnas – Macaé-RJ, na fase de 

caracterização da área realizando duas campanhas em 1998 (verão e inverno), e 

desde o início da operação de descarte de efluente da ETE de Cabiúnas (jul/1998), 

ou seja, 5 anos de monitoramento, realizando o acompanhamento anual tanto de 

água do mar como sedimentos não evidenciaram incrementos nas concentrações de 

hidrocarbonetos (PETROBRAS, 2002a). Este comportamento também foi  

observado nos estudos de monitoramento ambiental conduzidos pela Fundespa - 

USP no Canal de São Sebastião, em SP, onde não tem sido observado efeito na 

água do mar e sedimentos em razão do descarte de efluentes naquele canal. 

Outro exemplo para ilustrar o efeito de descarte de água produzida é o 

monitoramento ambiental da Bacia Potiguar, no litoral do Rio Grande do Norte, e na 

região da estação de tratamento de Guamaré, que vem sendo conduzido através de 

várias universidades.  O projeto contemplou 4 campanhas de amostragem ao longo 

de 2 anos, realizando análises de amostras de água do mar, biota e sedimentos. Os 

resultados obtidos até o momento não têm mostrado contaminação nos 

compartimentos estudados (PETROBRAS, 2007; WAGENER et al., 2007).

Para a Bacia do Ceará, as concentrações dos 16 HPAs USEPA e de HPAs 

totais nos sedimentos do entorno das plataformas de atividades de produção dos 4 

campos de exploração de petróleo da bacia do Ceará (Atum, Curimã, Espada e 

Xaréu) mostraram níveis de hidrocarbonetos muito baixos em comparação aos já 
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encontrados em outras áreas da costa brasileira (PETROBRAS, 2007; WAGENER et 

al., 2007). Os valores podem ser considerados como típicos de regiões livres de 

contaminação por hidrocarbonetos aromáticos, segundo os níveis reportados em 

diversos trabalhos na literatura especializada, relativos a outras regiões no mundo 

(WAKEHAM, 1996; YANG, 2000; READMAN et al., 2002; ZHOU &  MASKAOUI, 

2003).

Na Bacia do Ceará as medianas das concentrações do somatório dos 16 

HPAs prioritários (1,5 ng g-1; n = 163) e dos alifáticos totais (0,98 µg g-1; n = 216) são 

baixas e típicas de sedimentos não impactados. O cálculo da origem dos HPA 

mostrou que esses compostos nas amostras são predominantemente pirolíticos, e, 

portanto, os níveis encontrados estão provavelmente associados à deposição 

atmosférica de hidrocarbonetos. Todas as amostras apresentaram concentrações  

dos 16 HPAs muito inferiores às consideradas por critérios internacionais de 

qualidade como capazes de afetar negativamente a biota no ecossistema local. 

Portanto, pode-se considerar que as atividades de produção de petróleo na bacia do 

Ceará não são responsáveis pela contaminação extensiva dos sedimentos por 

hidrocarbonetos, e as concentrações de hidrocarbonetos levantadas podem ser 

adotadas como níveis de referência para a região (PETROBRAS, 2007). 

Finalmente, com os resultados da modelagem das plumas de dispersão da 

água produzida e os dados reais de coletas em campo de cerca de 900 amostras de 

água do mar é possível afirmar que não houve evidências de modificação da 

qualidade do corpo receptor no entorno das plataformas em estudo.

Levando-se em conta todos os resultados obtidos até o momento nos 

monitoramentos de água do mar e sedimentos marinhos no Brasil em torno de 

plataformas de óleo e gás que descartam água produzida, adicionados à experiência 

registrada na literatura sobre o assunto, pode-se afirmar que o descarte de água 

produzida não representa um efeito ambiental significativo para as regiões oceânicas 

onde ocorre o descarte de água produzida.
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5. Conclusão 

Através deste estudo foi possível realizar a caracterização detalhada da água 

produzida descartada em área offshore na costa brasileira. Foram estudados os parâmetros 

relevantes da indústria do petróleo. Para uma amostragem de cerca de 50 amostras, as 

medianas de concentração do estudo ao longo de 10 anos foram: amônia (70 mg L-1), bário 

(1,3 mg L-1 ), ferro (7,4 mg L-1), BTEX (4,6 mg L-1), HPA (0,53 mg L-1), THP (28 mg L-1),

fenóis (1,3 mg L-1), radioisótopos (0,15 Bq L-1 para Ra-226 e  0,09 Bq L-1 para Ra-228). Os 

demais metais se encontraram em níveis muito baixos. As concentrações de todos os 

parâmetros orgânicos e inorgânicos observadas para as plataformas brasileiras foram 

similares aos dados de referências mundiais para água produzida no Mar do Norte e outras 

regiões do mundo. 

Quando considerados os dois grupos distintos, plataformas da região sudeste e 

nordeste (PCR-1) foram verificadas diferenças significativas nas concentrações dos 

parâmetros: BTEX (p<0,0001), Fenóis (p=0,0212), Boro (p<0,0001), Ferro (p<0,0001), 

Toxicidade com organismo Lytechnus Variegatus (p<0,0001). Nos demais parâmetros não 

foram observadas diferenças significativas. Estas diferenças podem ser atribuídas à 

formação petrolífera e à maior produção de gás da plataforma PCR-1. 

Não foram verificadas diferenças relevantes nas concentrações dos parâmetros 

químicos estudados na plataforma PCR-1 no estudo de variabilidade temporal (amostragem 

seqüencial em 24h, coletas de 3 em 3 h) versus variabilidade de coletas anuais. Com 

relação aos ensaios de toxicidade este comportamento não foi semelhante e verificaram-se 

diferenças significativas (p=0,0003) no ensaio de toxicidade crônica com ouriço do mar 

(Lytechinus variegatus). Estas diferenças foram atribuídas a possíveis interações entre os 

compostos e as condições do processo de tratamento da água produzida. 

Apesar de somente existir uma plataforma de produção exclusiva de gás (PMLZ-1) 

no sul do Brasil, e outra com relevante produção de gás em relação ao óleo (PCR-1) no 

nordeste, foi possível observar diferenças importantes na composição da água produzida 

gerada nestes casos quando comparadas às plataformas de produção de óleo. Nos casos 

de maior produção de gás as concentrações de monoaromáticos (BTEX de 15, 8 a 21,6 mg 

L-1) e fenóis (2 a 83 mg L-1) são mais elevadas do que nas plataformas de óleo 

(concentrações medianas de BTEX de 4,6 mg L-1 (n=53) e de fenóis de 1,3 mg L -1, para 

n=46).
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Foi realizado um estudo sobre a influência das plumas de dispersão da água 

produzida no entorno de seis plataformas (P-26, PPG-1, PCR-1, P-32, SS-06, e o cenário 

crítico hipotético), usando as características químicas de cada um dos efluentes. Através 

deste estudo, utilizando os modelos para simulação de plumas de dispersão da água 

produzida descartada em mar em plataformas de produção de óleo e gás, foi possível 

vislumbrar a dimensão das diluições ocorridas no oceano Atlântico a partir destes descartes. 

As modelagens das plumas de dispersão da água produzida para o campo próximo 

mostraram diluições de cerca de: 700 a 900 vezes logo nos primeiros 30 a 40 metros do 

ponto de descarte para a plataforma PCR-1; 100 vezes para a plataforma P-32, em distância 

de 30 metros; 150 vezes para a plataforma P-26, em distância de 40 metros, 100 vezes para 

a plataforma PPG-1, em distância de 130 metros; 280 a 350 vezes para a plataforma SS-06, 

em distância de 130 metros; 100 vezes para o cenário critico hipotético, em distância de 130 

metros.  ̀

Os estudos de modelagem evidenciaram que estas diluições continuam no campo 

afastado, e com os resultados das simulações foi possível verificar que todos os compostos 

atingem concentrações abaixo dos valores limites admitidos pela Resolução CONAMA 

357/05 para águas salinas de classe 1, antes de 500m de distância do ponto de descarte,  

até mesmo o cenário crítico hipotético, desenhado com exagero quanto à vazão de descarte 

e concentração dos componentes da água produzida. Estes resultados estão coerentes com 

as medidas de campo. 

Os estudos realizados na água produzida brasileira apresentaram, de maneira geral, 

toxicidade para os organismos marinhos, sendo que o grupo que apresentou maior sensibilidade 

foi o dos crustáceos (Mysidopsis juniae) e ouriço do mar (Lytechinus variegatus). Os testes 

crônicos com ouriço do mar são considerados de alta sensibilidade a vários agentes tóxicos. No 

entanto baseados nas respostas dos testes de toxicidade com estes dois organismos verifica-se 

que diluições de 100 vezes são suficientes para não causar o efeito tóxico na maioria dos casos. 

Através das modelagens da dispersão das plumas das águas produzidas das seis plataformas 

apresentadas nesta tese verifica-se que diluições de centenas de vezes são alcançadas a 

distâncias inferiores a 150 m do ponto de descarte. Portanto, com segurança, é possível afirmar 

que não são esperados resultados positivos de toxicidade na água do mar além dos 500 m 

atribuídos como a zona de mistura da plataforma. 

Foram observadas correlações importantes para os testes de toxicidade com o organismo 

Mysidopsis juniae (CE50%) e a concentração de fenóis e carbono orgânico total (COT). Como a 

concentração de COT é fortemente dependente da concentração de ácidos orgânicos, foi 
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interpretado que estes compostos influenciam na toxicidade da água produzida para o organismo 

mencionado acima.

Foram realizadas compilações de diversos estudos de monitoramento ambiental, 

com análise de cerca de 900 amostras coletadas em água rasa e profunda em 21 

campanhas, e não há evidências de modificação na qualidade da água e do sedimento além 

dos 500 m das plataformas. Os resultados de monitoramento ambiental corroboram todos os 

resultados de modelagem da pluma de dispersão ao não detectar alterações da qualidade 

ambiental na área sob influência direta das atividades de produção de petróleo nas bacias 

de Campos e do Ceará. 

Em conclusão, levando-se em conta os dados de modelagem da dispersão de 

plumas do descarte da água produzida e os resultados obtidos nos monitoramentos de água 

do mar e sedimentos marinhos realizados até o momento, conclui-se que o descarte de 

água produzida não resultou em alterações da qualidade ambiental no entorno das 

atividades petrolíferas na costa brasileira.

 Como continuação deste estudo reitera-se a necessidade de serem contemplados 

métodos mais expeditos e robustos para controle operacional de óleo em água nas 

plataformas e avaliação dos produtos químicos usados nos processos de separação água-

óleo. Com relação ao meio ambiente é importante a continuidade de estudos em tecnologias 

para avaliação dos efeitos de exposição de longo prazo e simulações para avaliação da 

biodisponibilidade dos compostos de maior preocupação ambiental presentes na água 

produzida (HPA, fenóis e metais). Como estes contaminantes podem ser originados de 

diversas fontes, os aportes fluviais, que chegam a ser até três ordens de grandeza 

superiores aos fluxos de água produzida, geram uma contribuição para os efeitos em área 

costeira e oceânica. Neste cenário sugerem-se investimentos de pesquisa para o 

conhecimento sobre a variabilidade destes mesmos parâmetros ao longo da costa brasileira, 

para se ter um melhor entendimento dos transportes dos contaminantes.
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Tabela A1. Parâmetros Físico-químicos, ânions e cátions- (mg L-1)

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Salinidade 23 69668 75434 38182 179766 32891 179766 (1) 

Temperatura ºC 23 60,4 59 33 90 16,9 - 
pH 23 7,11 6,98 6,1 8,2 0,6 - 

Densidade 22 1,05 1,05 1,03 1,1 0,02 1,1 (1) 
TSS 23 17,9 10,6 1,9 106,1 22,0 106,1 (1) 

Amônia 23 54,37 51,7 22,30 91,0 20,05 - 
HCO3 22 436,4 435,5 115,0 730,0 144,2 - 
Sulfato 22 834,5 481 17,0 2243,0 749,8 - 
Cloreto 23 42207 45776 23170 109089 19896 109089 (1) 
Fluoreto 23 2,69 2,1 0,05 16,0 3,02 16 (1) 

Tabela A2. Parâmetros Orgânicos 

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier
THP 22 14,5 10,0 4,0 66,0 15,6 55 (2)
COT 23 368 307 86,30 971,0 211,17 971 (1)

Ácido Acético 19 390,6 365 45,0 783,0 271,1 - 
Ácido Propiônico 19 61,8 47 10,0 200,0 52,1 200 (1)

Tabela A3. Compostos monoaromáticos (Benzeno, Tolueno, Etilbenzeno e Xilenos)- (µg L-1)

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Benzeno 22 2503 1579 625 13462 2770 5469 (2) 
Tolueno 22 2353 2110 484 5979 1514 - 

Etilbenzeno 22 249 223 51 770 186 602 (2) 
Xilenos 22 1115 971 237 3904 828 3904 (1) 
BTEX 22 6220 4870 1397 19991 4401 19991 (1) 

Tabela A4.  Fenóis CG (µg L-1)

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Fenol 23 137,10 123,80 4,50 447,0 129,09 - 

2-metil fenol 23 64,88 42,70 3,90 359,9 79,74 359 (1) 

3-metil fenol 23 81,93 56,10 4,70 348,0 81,65 348 (1) 

4-metil fenol 23 58,16 40,00 4,00 282,2 61,45 282 (1) 

2,6-dimetil fenol 23 14,87 3,80 0,10 121,5 28,50 79 (2) 

2-etil fenol 23 56,20 18,00 2,50 712,9 145,48 712 (1) 

2,5-dimetilfenol 23 119,16 81,50 8,70 1082,7 217,92 1082 (1) 

2,4-dimetil fenol 23 63,66 30,50 4,60 552,3 117,82 123 (4) 

4- etil fenol 23 25,97 14,90 2,00 244,4 49,67 40 (3) 

3,5-dimetil fenol 23 191,25 93,30 3,20 699,1 207,61 699 (2) 

2,3-dimetilfeno 23 4,56 2,80 0,10 42,6 8,72 426 (1) 

3,4-dimetilfenol 23 33,85 21,30 4,20 224,4 45,78 224 (1) 

2-isopropilfenol 23 84,77 29,80 0,50 590,6 137,77 211 (4) 

2,3,5-trimetilfenol 23 36,29 18,60 0,10 394,4 80,82 83 (2) 

Fenóis CG 23 973 730 49,7 5734,5 1183,4 5734 (1) 

Tabela A5. Fenóis (mg L-1) – reação com 4-Amino antipirina e leitura em UV-Visível 

n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Fenóis

UV-visível 23 1,3 1,0 0,51 3,0 0,75 - 
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Tabela A6. HPA - Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos (µg L-1)

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Naftaleno 23 41,45 39,00 0,28 107,2 26,82 107 (1) 

2Metilnaftaleno 23 36,04 37,90 0,75 71,1 19,97 - 

1Metilnaftaleno 23 56,89 59,90 1,14 112,0 34,01 - 

C2 naftalenos 23 95,97 96,33 2,95 169,4 43,90 - 

C3 naftalenos 23 71,70 59,35 3,05 226,1 49,98 136 (3) 

C4 naftalenos 23 37,59 26,71 1,35 144,0 33,46 101 (2) 

Acenafteno 23 0,90 0,92 0,06 2,2 0,57 - 

Acenaftileno 23 nd nd nd 0,11 -  

Fluoreno 23 3,23 3,29 0,38 6,9 1,80 - 

C1 fluorenos 23 5,93 5,47 0,59 12,7 3,26 - 

C2 fluorenos 23 9,62 8,29 0,89 24,9 5,86 - 

C3 fluorenos 23 10,98 9,19 0,54 26,6 7,04 - 

Fenantreno 23 10,21 10,00 1,92 18,3 4,70 - 

C1 fenantrenos 23 16,03 15,39 1,04 30,7 8,61 - 

C2 fenantrenos 23 22,16 17,49 0,85 49,1 13,80 - 

C3 fenantrenos 23 20,12 16,13 0,61 49,6 13,12 - 

C4 fenantrenos 23 10,24 9,44 0,21 32,6 7,17 32 (1) 

Antraceno 23 0,23 0,18 0,00 0,7 0,19 0,61 (1) 

Fluoranteno 23 0,17 0,10 0,00 1,1 0,25 0,52 (1) 

Dibenzotiofeno 23 1,85 1,79 0,02 3,5 0,93 - 

C1 dibenzotiofenos 23 2,98 3,07 0,05 5,7 1,55 - 

C2 dibenzotiofenos 23 3,86 3,87 0,19 10,5 2,48 10,5 (1) 

C3 dibenzotiofenos 23 3,07 2,86 0,17 8,8 2,09 8,8 (1) 

Pireno 23 0,48 0,45 0,01 1,1 0,28 - 

C1 pirenos 23 2,01 1,70 0,01 7,4 1,61 7,4 (1) 

C2 pirenos 23 4,00 3,15 0,09 11,0 3,04 11 (1) 

Benzo(a)antraceno 23 0,17 0,13 0,01 0,4 0,13 - 

Criseno 23 0,87 0,61 0,06 3,2 0,76 1,9 (3) 

C1 crisenos 23 2,51 1,90 0,08 8,8 2,07 5,6 (3) 

C2 crisenos 23 4,56 3,43 0,11 14,8 3,62 10,5 (1) 

Benzo(b)fluoranteno 23 0,14 0,11 0,01 0,3 0,09 - 

Benzo(k)fluoranteno 23 nd nd nd 0,04 - - 

Benzo(e)pireno 23 0,28 0,25 0,02 0,9 0,19 0,9 (1) 

Benzo(a)pireno 23 0,06 0,05 0,00 0,2 0,06 - 

Perileno 23 nd nd nd 0,08 - - 

Indeno(1,2,3-cd) pireno 23 nd nd nd 0,07 - - 

Dibenzo(a,h)antra 23 nd nd nd 0,15 - - 

Benzo(ghi)perileno 23 0,10 0,06 0,00 1,0 0,20 0,18 (3) 

Soma 38 HPA 23 476,46 475,38 42,23 1015,4 227,97 1015 (1) 
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Tabela A7. Toxicidade (%) 

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier
Lytechinus variegatus

CENO (%)
24 2,15 1,97 0,30 5,0 1,52 5 (3) 

Lytechinus variegatus
CEO (%)

24 4,31 3,92 0,60 10,0 3,03 10 (3) 

Mysidopsis junae CL5096h (%) 24 3,33 2,95 0,60 8,9 2,23 - 
Skeletonema costatum 

CE5072h (%)
16 8,76 8,43 1,50 22,4 5,62 20 (2) 

Artemia sp. 
CL5048h (%)

23 58,25 61,30 13,04 >100* 23,48  

* Não tóxica 

Tabela A8. Metais (mg L-1) e radioisótopos (Bq L-1)

 n Média Mediana Mínimo Máximo D.P Outlier 
Fe 23 3,19 1,1 0,04 17,0 4,94 8,0 (3) 
P 23 0,52 0,05 0,03 3,0 0,96 2,8 (3) 

Mn 23 0,96 0,35 0,04 5,9 1,43 4,0 (2) 
Al 23 0,09 0,1 0,00 0,3 0,07 0,32 (1) 
Ba 23 7,87 2,0 0,20 45,0 12,20 32 (3) 
B 23 44,23 36,4 18,40 120,4 22,76 120 (1) 

Cu 23 0,12 0,12 0,01 0,3 0,07 0,01 (3) 
0,29 (2)

As 23 - <0,2 <0,007 <0,2 - - 
Cd 23 - <0,02 <0,001 <0,02 - - 
Pb 23 - <0,1 <0,001 <0,1 - - 
Cr 23 - <0,005 <0,005 <0,03 - - 
Sn 23 - <0,05 <0,002 <0,05 - - 
Zn 23 - <0,2 <0,01 <0,2 - - 
Ag 23 - <0,003 <0,001 <0,003 - - 
Se 23 - <0,02 <0,02 0,4 - - 
Ni 23 - <0,01 <0,01 0,15 - - 
V 23 - <0,002 <0,002 0,37 - - 

Hg (µg L-1) 23 - <0,2 <0,2 0,63 - - 
Ra 226 23 1,90 0,42 0,02 10,9 2,95 8,4 (2) 
Ra 228 23 2,16 0,41 0,04 10,5 3,27 10,5 (2) 
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Tabela A9. Resultados de fenóis individuais* em água produzida (µg L-1
).

Região SUDESTE NE S 

Amostras PCH1 PCH-2 PNA1-B PNA2-B PGP-1A PPM-1 PPG-1 P-08 P-18 P-19 P-26 P-27 P-31 P-32 P-33 P-35 P-37 ESPF SS-06 P-40 FPBR PCR-1 SS-11 

Fenol 403,6 173,1 164,7 169,5 197,8 91,6 335,4 192,0 26,0 447,0 12,7 80,1 181,1 30,5 9,6 9,2 4,5 123,8 39,6 8,8 16,6 215,4 220,6 

2-Metilfenol 67,4 37,7 83,9 55,1 42,7 22,6 121,4 54,6 94,0 359,9 7,4 37,8 89,7 22,7 6,5 5,1 3,9 139,1 6,1 4,6 9,1 174,6 46,4 

3-Metilfenol 180,3 81,6 100,7 113,7 106,6 56,1 172,3 124,8 27,0 348,0 10,5 45,2 132,3 20,1 7,3 6,0 4,7 116,4 13,5 8,0 14,3 142,3 52,5

4-Metilfenol 108,5 71,2 95,4 125,5 78,3 39,6 59,2 39,9 15,4 282,2 6,5 44,0 84,3 15,7 7,4 5,2 4,0 79,7 24,6 8,7 24,7 94,3 23,3 

2-Clorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,6-Dimetilfenol 19,8 1,9 16,5 3,8 2,7 10,6 8,9 18,7 11,0 121,5 0,7 3,3 9,2 2,6 0,6 0,5 3,5 78,8 0,6 nd nd 22,2 4,4 

2-Etilfenol 33,9 19,7 97,9 31,4 17,9 7,8 26,0 43,0 47,8 712,9 4,2 13,1 62,7 18,0 4,0 3,3 2,5 59,1 4,8 2,7 7,5 68,2 4,4 

2,5-Dimetilfenol 112,2 97,0 153,3 144,1 81,5 26,5 61,6 84,4 118,0 1082,7 25,2 12,1 209,6 100,5 20,5 17,2 8,7 155,1 23,6 11,6 19,9 135,1 40,2 

2,4-Dimetilfenol 42,7 30,6 150,5 61,5 32,8 22,2 35,0 22,3 40,1 552,3 6,6 30,5 50,3 17,0 6,1 5,1 5,0 123,3 6,4 4,6 12,1 200,3 6,9 

4-Etilfenol 20,6 14,9 61,8 32,0 17,1 16,5 16,01 4,4 15,4 244,4 3,4 14,2 31,7 16,2 4,2 3,3 2,0 14,4 7,4 2,4 6,4 40,0 8,6 

3,5-Dimetilfenol 688,6 267,4 124,8 51,3 287,4 11,1 324,7 201,6 43,5 699,1 71,4 88,5 566,5 93,4 44,4 43,8 3,2 192,3 118,8 79,5 66,5 312,3 18,8 

2,3-Dimetilfenol 5,8 3,0 9,3 3,1 3,2 1,4 4,4 1,5 4,9 42,6 nd 2,3 5,0 3,4 nd nd 0,4 2,8 0,6 nd 0,5 9,3 0,9 

3,4-Dimetilfenol 39,3 31,4 64,8 55,8 32,0 14,2 22,5 21,3 15,5 224,4 5,9 25,6 58,3 18,0 6,1 4,3 4,2 45,7 11,0 4,9 17,3 56,3 4,8 

2-Isopropilfenol 50,6 29,3 78,7 71,0 30,4 2,7 23,6 8,4 210,6 223,1 7,3 29,8 490,6 317,3 9,5 8,2 0,5 8,4 83,7 3,4 35,3 115,8 11,3 

2,3,5-Trimetilfenol 47,7 11,0 10,2 2,6 13,3 18,8 7,8 31,5 30,8 394,4 nd 18,6 20,8 54,7 nd nd 2,6 42,2 83,3 nd 19,5 23,1 1,4 

4-Cloro-3-metilfenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,6-Diclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,4-Diclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2-Nitrofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,4,6-Triclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

4-Nitrofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,4,5-Triclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

2,3,4,6-Tetraclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Pentaclorofenol nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

TOTAL Fenóis 1821 870 1213 920 944 342 1203 848 700 5734 162 445 1992 730 126 111 50 1181 424 139 250 1609 444 
                        

Outro método                                               

4-Amino Antipirina 1760 1810 2580 2140 1920 560 2670 1420 510 640 800 700 1550 540 620 670 820 1130 1310 1020 970 3010 1020 

*  de 24 Fenóis determinados por CG-EM   nd – não detectado (<0,2 µg L-1)
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Tabela A10. Resultados de HPA individuais* em água produzida (µg L-1).

NE S
Amostra PCH-1 PCH-2 PNA1-B PNA2-B PGP-1A PPM-1 PPG-1 P-08 P-18 P-19 P-26 P-27 P-31 P-32 P-33 P-35 P-37 ESPF SS-06 P-40 FPBR PCR-1 SS-11

Naftaleno 39,0 107,18 0,28 33,72 50,55 5,67 37,67 28,64 68,07 82,52 78,79 47,17 50,84 50,93 36,65 56,02 5,77 25,14 2,14 42,59 14,77 53,21 35,92

2 Metil naftaleno 37,9 55,98 0,75 43,05 38,09 6,42 33,28 27,86 62,37 57,82 71,12 53,17 37,84 45,19 35,01 46,67 7,01 18,10 7,72 29,42 9,86 54,55 49,71

1 Metil naftaleno 71,7 105,04 1,14 59,90 58,81 8,83 48,59 46,06 105,40 93,40 111,97 77,99 63,56 50,42 60,72 68,50 6,40 30,66 9,67 43,95 9,57 94,22 81,94

   C2 naftalenos 150,1 113,53 2,95 93,02 112,22 62,22 102,84 77,36 154,60 102,20 153,07 120,60 76,22 84,09 96,33 73,93 145,17 44,06 65,55 74,30 8,70 169,36 124,92

   C3 naftalenos 159,7 54,20 3,05 45,46 78,91 48,03 75,72 63,27 116,14 40,13 67,88 61,13 59,35 80,28 58,84 28,31 136,30 33,06 55,54 53,42 4,31 226,05 99,92

   C4 naftalenos 101,2 20,06 1,99 15,28 40,04 25,22 44,22 33,88 62,50 9,60 24,94 22,97 32,01 52,88 23,24 7,41 80,61 17,70 30,10 26,71 1,35 143,97 46,68

Acenaftileno nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,11 0,05 nd

Acenafteno 1,2 0,57 0,06 0,92 1,16 0,85 0,97 0,55 1,37 1,36 1,82 1,32 0,34 0,43 1,54 0,98 0,86 0,30 0,50 2,24 0,14 1,09 0,06

Fluoreno 4,3 1,49 0,38 3,48 6,42 3,11 3,69 2,49 4,52 4,79 6,85 4,63 1,78 1,41 3,62 2,74 3,29 1,42 2,10 5,20 0,67 4,77 0,95

   C1 fluorenos 12,7 2,66 0,96 5,47 8,58 6,15 9,24 5,19 8,97 5,96 8,78 7,65 3,97 3,78 4,83 2,89 7,93 2,64 4,56 10,02 0,59 10,44 2,36

   C2 fluorenos 24,9 4,81 2,23 8,06 18,53 9,65 15,05 8,61 14,31 5,81 10,99 10,10 6,90 8,29 7,93 3,03 14,26 4,24 7,59 15,52 0,89 15,75 3,71

   C3 fluorenos 26,6 6,51 2,83 9,19 22,98 8,35 21,16 8,72 14,82 4,66 12,31 11,70 7,94 10,75 9,97 3,46 15,93 4,46 8,09 20,75 0,54 17,19 3,61

Dibenzotiofeno 2,8 0,65 0,02 1,96 2,80 1,58 2,07 1,39 3,13 2,98 3,47 3,01 1,58 1,54 2,12 1,79 2,59 0,79 1,26 1,47 0,31 2,02 1,13

  C1 dibenzotiofenos 5,7 1,22 0,05 2,82 3,24 2,18 5,15 2,10 4,20 2,81 4,81 4,39 2,69 3,14 3,36 1,85 4,42 1,10 1,95 3,12 0,13 5,07 3,07

  C2 dibenzotiofenos 7,6 1,62 0,19 3,38 10,52 2,74 7,66 2,53 4,32 1,78 3,87 4,05 3,66 4,07 4,11 1,54 5,54 1,26 2,52 4,43 0,20 5,40 5,72

  C3 dibenzotiofenos 5,9 1,26 0,31 2,38 8,80 2,27 6,50 1,89 3,41 1,03 2,93 2,86 2,67 3,51 3,77 1,12 4,21 0,97 1,78 3,55 0,17 4,36 4,96

Fenantreno 7,4 3,77 2,50 11,76 13,27 8,37 13,02 7,21 15,24 15,83 18,26 14,75 9,83 7,63 10,43 8,99 12,69 3,99 6,17 15,93 1,92 15,77 10,00

   C1 fenantrenos 30,7 2,81 4,52 13,89 26,21 12,03 27,96 11,34 20,79 10,05 19,61 16,95 17,40 15,39 14,61 9,34 22,02 5,84 9,99 21,94 1,04 29,84 24,44

   C2 fenantrenos 45,0 8,61 6,49 14,89 41,91 15,55 42,48 15,95 26,39 10,02 18,07 17,49 23,36 24,30 17,05 8,51 31,65 7,99 13,89 36,84 0,85 49,05 33,44

   C3 fenantrenos 40,2 9,53 5,63 11,42 35,95 13,28 42,12 14,43 25,82 7,15 13,69 16,23 20,58 26,67 16,13 7,69 31,05 7,46 12,93 30,31 0,61 49,60 24,39

   C4 fenantrenos 17,2 9,44 2,34 7,28 17,34 6,18 21,52 6,48 10,71 2,60 8,94 9,98 9,10 12,06 10,44 3,25 13,26 3,33 5,84 12,48 0,21 32,60 12,85

Antraceno 0,33 0,07 < 0,05 0,23 0,61 0,07 0,45 0,06 0,13 0,22 0,23 0,23 0,18 0,14 0,50 0,17 0,14 0,02 < 0,005 0,22 0,03 0,65 0,48

Fluoranteno 0,3 nd < 0,05 nd 0,15 0,09 0,10 0,10 0,22 0,04 0,04 0,06 0,15 0,12 0,52 0,05 0,25 0,03 0,16 nd nd 1,13 0,37

Pireno 0,9 0,12 0,13 0,26 0,70 0,36 0,53 0,31 0,55 0,43 0,57 0,77 0,52 0,42 1,08 0,27 0,57 0,18 0,23 0,45 0,01 1,01 0,72

   C1 pirenos 3,4 0,86 0,43 1,22 4,61 1,11 3,31 1,10 2,03 0,99 1,97 2,75 1,70 1,41 2,25 0,83 2,16 0,57 0,97 2,26 0,01 7,39 2,85

   C2 pirenos 7,5 1,72 0,92 2,38 10,98 2,59 8,83 2,33 4,09 1,24 3,15 4,91 3,53 3,15 4,04 1,26 4,57 1,17 2,05 5,22 0,09 10,90 5,48

Benzo(a)antraceno 0,4 0,07 < 0,05 0,15 0,26 0,11 0,39 0,07 0,17 0,07 0,13 0,25 0,08 0,10 0,34 0,06 0,19 0,02 0,18 0,37 0,01 0,40 0,11

Criseno 1,4 0,38 0,19 0,79 3,23 0,46 2,51 0,42 0,69 0,45 1,04 1,17 0,52 0,48 0,95 0,36 0,96 0,20 0,46 1,86 0,06 0,79 0,61

   C1 crisenos 5,6 1,00 0,64 1,84 8,78 1,75 6,83 1,62 2,76 0,70 1,79 2,75 2,10 1,90 2,20 0,76 3,39 0,88 1,54 3,59 0,08 2,48 2,83

   C2 crisenos 10,5 1,92 1,00 2,80 14,80 3,41 12,05 3,12 5,75 1,21 3,09 5,66 4,29 3,43 4,01 1,24 6,90 1,67 2,92 5,40 0,11 5,19 4,51

Benzo(b)fluoranteno 0,3 0,08 < 0,05 0,10 0,29 0,11 0,18 0,09 0,18 0,07 0,08 0,11 0,09 0,11 0,19 < 0,05 0,22 0,04 0,29 0,17 0,01 0,31 0,11

Benzo(k)fluoranteno nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,04 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd < 0,005 < 0,05 nd

Benzo(e)pireno 0,5 0,18 0,07 0,23 0,94 0,23 0,48 0,18 0,33 0,11 0,29 0,25 0,22 0,25 0,26 0,12 0,34 0,09 0,30 0,50 0,02 0,27 0,27

Benzo(a)pireno 0,1 nd < 0,05 0,07 nd 0,04 nd 0,03 0,08 0,05 nd 0,09 0,06 0,16 0,11 nd 0,12 0,02 0,20 nd < 0,005 0,16 0,06

Perileno nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,06 nd < 0,05 0,08 nd nd nd nd nd < 0,005 < 0,05 nd

Indeno(1,2,3-cd)pireno nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,06 nd nd < 0,05 nd nd nd nd nd nd < 0,005 0,07 nd

Dibenzo(a,h)antraceno 0,028 0,07 < 0,05 0,07 0,27 nd nd nd nd < 0,05 nd nd nd < 0,05 nd nd nd nd 0,29 0,15 < 0,005 < 0,05 < 0,05
Benzo(ghi)perileno 0,15 0,09 < 0,05 nd 0,15 0,04 nd 0,03 nd < 0,05 0,06 0,07 0,06 0,05 0,08 < 0,05 0,07 0,01 0,22 0,10 0,01 0,18 0,06

TOTAL  16 HPAs 55,8 113,9 3,5 51,6 77,0 19,3 59,5 40,0 91,2 105,9 107,9 70,6 64,5 62,0 56,0 69,6 25,1 31,4 12,8 69,3 17,6 79,6 49,4

TOTAL HPAs 823,1 517,5 42,23 397,5 642,1 259,06 596,6 375,4 744,1 468,2 654,69 527,28 445,13 498,56 437,32 343,21 570,85 219,43 259,71 474,39 57,39 1015,37 588,28

Recuperação (%) 90 94 79 77 78 111 77 117 104 93 81 107 116 62 94 85 65 111 84 101 94 88 81

Região Sudeste

*  de 38 HPA determinados por CG-EM   nd – não detectado (<0,005 µg L-1) 
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Tabela A11. Resultados dos testes ecotoxicológicos em água produzida com os organismos 
Artemia sp., Lytechinus variegatus, Mysidopsis juniae  e Skeletonema costatum.

 Organismos marinhos  

Artemia sp. Lytechinus variegatus M. juniae Skeletonema 
costatum Plataforma

CL5048h

(%)
CENO

(%)
CEO
(%)

CL5096h

(%)
CE5072h  

(%)

Salinidade 
(g L-1)

Nome 
PCH-1 72,78% 5,00 10,00 <0,6 3,00 73,80 

PCH-2 75,46% 1,30 2,50 1,32 9,76 80,81 

PNA-1B 30,25% 5,00 10,00 3,54 NR 53,87 

PNA-2B 93,89% 1,70 3,40 2,76 4,81 62,00 

PGP-1A 68,70% 1,30 2,60 0,86 5,41 74,40 

PPM-1 42,78% 2,50 5,00 5,63 7,33 73,80 

PPG-1 17,51% 1,81 3,60 4,15 9,33 126,00 

P-08 47,47% 2,50 5,00 1,35 8,44 86,60 

P-18 71,78% 5,00 10,00 6,66 9,47 28,22 

P-19 56,19% 2,50 5,00 3,09 NR 41,04 

P-26 >100% 1,25 2,50 4,33 4,38 37,20 

P-27 69,75% 2,12 4,25 2,99 9,31 53,00 

P-31 39,91% <0,60 <0,60 2,02 NR 65,42 

P-32 35,35% <0,60 <0,60 3,61 NR 42,96 

P-33 69,08% 1,25 2,50 5,86 8,42 40,40 

P-35 94,81% 2,50 5,00 5,86 19,99 30,80 

P-37 75,17% <0,60 <0,60 6,45 NR 41,04 

ESPF 61,30% 2,50 5,00 2,9 22,40 80,81 

SS-06 49,67% 2,50 5,00 1,65 4,70 78,24 

P-40 48,78% 4,43 8,87 8,92 11,87 42,38 

SE

FPBR 39,43% 0,60 1,25 1,29 NR 90,00 

NE PCR-1 NR 0,78 1,56 <3,16 NR NR 

PCR-1 R 64,70% 3,64 7,29 1,20 NR 70,54 

S SS-11 13,04% 0,60 1,25 1,83 1,50 128,27 

CL50 / CE50: Concentração que causou efeito letal (CL) ou adverso (CE) para 50% dos organismos expostos à  amostra 
CENO: Maior concentração testada na qual não foi observado efeito adverso 
CEO: Menor concentração testada que causou efeito adverso 
NR: não realizado 
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Perfis cromatográficos das análises de THP

PCH-1 PCH-2

PNA1 B PNA-2 B 

PGP-1A PPM-1

PPG-1 P08

P18 P19

P26 P27
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Perfis cromatográficos das análises de THP (cont.)

P31
P32

P-33 P-35

ESPF SS-06

P-40 SS-11

FPBR PCR-1



A N E X O  B 

Dados de Água Produzida obtidos ao 
Longo de 10 Anos 
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Tabela B.1. Dados inorgânicos de água produzida coletadas de 1996 a 2006. 

Plat. Data Hora NH4 Ba B Fe Ra-226 Ra-228 
   mg L-1 Bq L-1

PCH-1 10/10/2005 02:00 70,2 7,1 58,6 1,20 5,81 6,62 
PCH-1 28/8/2001 06:30 105 6,82 33,4 8,7 0,29 <0,087
PCH-1 15/5/1996 05:00 66 27 46 11     

PCH-2 19/9/2005 07:36 46,1 3,9 54,9 0,04 0,2 1,06
PCH-2 28/8/2001 06:30 108 11,7 35,6 15 0,006 0,051
PCH-2 13/5/1996 08:20 62 <2,0 39 9,6

PNA-1B 24/1/2006 06:30 37,8 0,6 37,0 1,10 0,33 0,28 
PNA-1B 28/8/2001 07:00 73 0,73 20,9 5,7 <0,028 <0,072
PNA-1B 14/5/1996 17:40 70 <2,0 35 12     

PNA-2B 19/9/2005 00:30 47,2 1,7 36,4 0,07 0,74 <0,51
PNA-2B 28/8/2001 06:00 103 1,05 27,9 7,5 0,384 <0,052
PNA-2B 13/5/1996 09:20 78 <2,0 37 15

PGP-1A 19/9/2005 00:05 76,7 8,1 55,6 2,37 4,17 3,81 
PGP-1A 28/8/2001 07:00 88 18,6 31,9 10 0,32 <0,087
PGP-1A 13/5/1996 09:30 70 6,7 39 14     

PPM-1 19/10/2005 83,2 11,3 30,2 0,17 3,23 <1,4 
PPM-1 14/5/1996 14:40 66 13 20 0,76

PPG-1 19/9/2005 06:30 48,8 10,3 57,1 7,55 10,9 10,5 
PPG-1 27/8/2001 07:00 90 12,5 27,2 9,9 0,022 <0,091
PPG-1 14/5/1996 19:00 74 29 40 13     

P-08 10/10/2005 06:00 34,2 4,6 49,7 1,84 3,51 6,79
P-18 26/9/2005   51,7 0,4 31,7 0,42 0,07 0,17 
P-18 2/10/2001 07:30 80 0,95 24,6 0,8 <0,018 <0,042
P-19 26/9/2005 01:00 60,2 0,8 24,0 0,16 0,03 0,09
P-19 2/10/2001 07:00 47 0,21 16,1 1,6 0,014 <0,062
P-26 26/9/2005 05:30 52,1 0,5 24,9 0,37 0,09 0,14 
P-26 2/10/2001 06:00 81 1,21 21,1 2 <0,016 <0,032
P-27 26/9/2005 05:00 91,0 10,2 80,1 0,24 0,67 0,87
P-27 27/8/2001 06:00 89 0,58 37,7 3,5 0,011 <0,069
P-31 24/11/2005   43,4 45,0 65 < 0,1 8,42 4,3 
P-31 27/8/2001 08:00 136 10,6 37,4 9,8 0,017 <0,068
P-32 24/11/2005 33,9 1,0 33 0,28 0,14 0,16
P-32 2/10/2001 08:00 78 1,09 26,4 0,7 <0,027 <0,070
P-33 26/9/2005 01;00 72,2 1,4 33,7 0,87 0,16 0,41 
P-35 26/10/2005 06:30 71,8 0,8 30,1 0,29 0,13 <0,08
P-37 11/10/2005 00:30 73,3 0,2 18,4 2,30 0,02 0,07 
ESPF 10/10/2005 07:00 25,1 2,0 39,6 2,36 0,42 <0,18
SS-06 26/10/2005   33,2 3,2 52,5 5,50 0,94 2,12 
P-40 26/9/2005 01:30 85,1 0,48 31,1 4,15 0,04 0,05

SS-11 10/11/2005 15:00 52,4 31,7 120,4 8,00 2,83 10,1 
FPBR 12/1/2006 22,3 34,0 26,0 17,0 0,66 1,04
PCR-1 26/1/2006 19:00 38,7       0,11 0,08 
PCR-1  17/2/2006 01:30  1,7 27,3 17,0     
PCR-1 29/04/1996 5:00 49,0 <2 19 25   
PCR-1  1/7/2001 06:30 45 0,6 6 7,4 0,011 <0,059 
PCR-1 26/6/2003              
PCR-1  11/12/2003 15:00  1,2 17 15     
PCR-1  11/12/2003 18:00  1 15 17     
PCR-1 11/12/2003 21:00  1,2 16 18     
PCR-1  12/12/2003 0:00  1 17 17     
PCR-1  12/12/2003 03:00  1 16 17     
PCR-1 12/12/2003 06:00  1 18 18     
PCR-1  12/12/2003 09:00  1 20 18     
PCR-1  12/12/2003 12:00  1,3 15 20     
PCR-1 12/12/2003 15:00  1,6 19 10     
PCR-1  13/12/2004   82 23 29 8     
P-14 01/09/2000 800 29 73

PMLZ-1 01/09/2000  221 0,78 6



ANEXO B. Dados da Água Produzida ao Longo de 10 anos

212

Tabela B.2. Dados orgânicos de água produzida coletadas de 1996 a 2006. 

Plat. Data Hora THP Fenóis Bz Tol Ebz Xil HPA 

mg L-1 µg L-1 µg L-1

PCH-1 10/10/2005 02:00 16 1,82 954 792 68 349 823,1 
PCH-1 28/8/2001 06:30 38,1 nr 1666 1917 169 938 505 
PCH-1 15/5/1996 05:00   6,01 1979 1384 121 707   

PCH-2 19/9/2005 07:36 11 0,87 728 733 77 763 517,5
PCH-2 28/8/2001 06:30 57,2 nr 629 596 79 342 300
PCH-2 13/5/1996 08:20 3,01 1338 988 100 469

PNA-1B 24/1/2006 06:30 5 1,21 1882 1747 112 723 42,0 
PNA-1B 28/8/2001 07:00 49,6 nr 1408 1312 130 679 732 
PNA-1B 14/5/1996 17:40   5,31 1162 837 76 445 

PNA-2B 19/9/2005 00:30 14 0,92 2848 4038 252 1446 397,5
PNA-2B 28/8/2001 06:00 52,1 nr 1826 1778 166 859 534
PNA-2B 13/5/1996 09:20 3,5 1170 1312 133 728

PGP-1A 19/9/2005 00:05 13 0,94 2734 2491 183 993 642,1 
PGP-1A 28/8/2001 07:00 77,8 nr 1595 1030 100 469 nr 
PGP-1A 13/5/1996 09:30   3,86 1086 806 76 422   

PPM-1 19/10/2005 6 0,34 625 484 51 237 259,0
PPM-1 14/5/1996 14:40 1,57 675 458 43 208

PPG-1 19/9/2005 06:30 17 1,20 5469 2757 219 219 596,6 
PPG-1 27/8/2001 07:00 251,2 nr 1585 796 229 538 1243 
PPG-1 14/5/1996 19:00   5,5 1144 543 38 216   

P-08 10/10/2005 06:00 7 0,85 1367 1218 123 545 375,4
P-18 26/9/2005   9 0,70 723 1913 237 948 744,1 
P-18 2/10/2001 07:30 103,5 1,221 493 1499 226 809 867 
P-19 26/9/2005 01:00 14 5,74 812 2143 289 1154 468,1
P-19 2/10/2001 07:00 175,8 1,424 490 1365 205 775 1177
P-26 26/9/2005 05:30 6 0,16 1654 2219 274 1130 654,7 
P-26 2/10/2001 06:00 125,3 1,577 1338 2310 325 1163 1081 
P-27 26/9/2005 05:00 18,0 0,45 527,2
P-27 27/8/2001 06:00 72 1,087 879 1087 205 694 1200
P-31 24/11/2005   8 1,99 4517 3956 353 1833 445,2 
P-31 27/8/2001 08:00 69,4 nr 2245 2134 209 975 703 
P-32 24/11/2005 12 0,73 1361 3359 538 1930 498,5
P-32 2/10/2001 08:00 150,7 1,23 917 2265 364 1255 803
P-33 26/9/2005 01;00 8 0,13 1839 2077 372 1395 437,3 
P-35 26/10/2005 06:30 5 0,11 2498 5979 770 3904 343,1
P-37 11/10/2005 00:30 NR  0,05 1505 1393 160 602 570,8 
ESPF 10/10/2005 07:00 7 1,18 1101 929 99 490 219,4
SS-06 26/10/2005   5 0,42 1253 1136 118 469 259,5 
P-40 26/9/2005 01:30 66 0,14 2179 4309 602 2233 474,5

SS-11 10/11/2005 15:00 13 0,44 13462 5066 270 1193 588,2 
FPBR 12/1/2006 4 0,25 1365 875 76 314 57,4
PCR-1 29/04/1996 5:00  3,2 3013 2041 211 561  
PCR-1 26/1/2006 19:00 55 1,61         1015,3 
PCR-1  17/2/2006 01:30     4184 2159 226 615 NR  
PCR-1  1/7/2001 06:30 98  3,20 10233 6357 605 1535 1558 
PCR-1 26/6/2003   4,8 2,86         306,4 
PCR-1  11/12/2003 15:00 22,2 2,04 10924 5745 378 1160 439,8 
PCR-1  11/12/2003 18:00 35,4 2,20 10123 5679 382 1099 638,3 
PCR-1 11/12/2003 21:00 38,9 1,93 10644 6026 415 1360 1226,4 
PCR-1  12/12/2003 0:00 35,8 2,02 3252 1897 160 532 577,8 
PCR-1  12/12/2003 03:00 91,6 2,05 9092 5184 393 1140 1056,2 
PCR-1 12/12/2003 06:00 52,4 1,86         122,7 
PCR-1  12/12/2003 09:00 31,8 2,03 6043 3512 286 861 418,5 
PCR-1  12/12/2003 12:00 28,1   10523 5935 449 1297 424,1 
PCR-1 12/12/2003 15:00   1,65 11345 6346 443 1280   
PCR-1  13/12/2004   6,9 0,92 7524 4446 477 1027 84,0 
P-14 01/09/2000 62,0 1,53 5819 4107 265 1029 382

PMLZ-1 01/09/2000  13,7 83,57 9925 8639 304 2756 228 
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Tabela B.3. Dados de toxicidade de água produzida coletadas de 1996 a 2006. 

Lytechinus variegatus 
Mysidopsis 

juniae 
Skeletonema 

costatum
Artemia sp Microtox 

Plat. Data Hora CENO CEO CE50 96h CE50 72h CL 50 48h CE50 15min 
   % 

PCH-1 10/10/2005 02:00 5,00 10,00 < 0,60 3,00 72,78   
PCH-1 28/8/2001 06:30 1 5 5,7   12,2 15 
PCH-1 15/5/1996 05:00         62,2

PCH-2 19/9/2005 07:36 1,30 2,50 1,32 9,76 75,46
PCH-2 28/8/2001 06:30 1 5 3,3 55,1 23,4
PCH-2 13/5/1996 08:20 50

PNA-1B 24/1/2006 06:30  5 10  3,54  NR 30,25    
PNA-1B 28/8/2001 07:00 1 5 6,8   72 9,2 
PNA-1B 14/5/1996 17:40         37,8

PNA-2B 19/9/2005 00:30 1,70 3,40 2,76 4,81 93,89
PNA-2B 28/8/2001 06:00 1 5 9,5 5,3 19,1
PNA-2B 13/5/1996 09:20 49,5

PGP-1A 19/9/2005 00:05 1,30 2,60 0,86 5,41 68,70   
PGP-1A 28/8/2001 07:00 1 5 5   72 13 
PGP-1A 13/5/1996 09:30         82,1

PPM-1 19/10/2005 2,50 5,00 5,63 7,33 42,78
PPM-1 14/5/1996 14:40 60,5

PPG-1 19/9/2005 06:30 1,81 3,60 4,15 9,33 17,51   
PPG-1 27/8/2001 07:00 1 5 7,4   35,9 11,8 
PPG-1 14/5/1996 19:00         42,8

P-08 10/10/2005 06:00 2,50 5,00 1,35 8,44 47,47
P-18 26/9/2005   5,00 10,00 6,66 9,47 71,78   
P-18 2/10/2001 07:30 0,1 1 3,9   32,7 20,3 
P-19 26/9/2005 01:00 2,50 5,00 3,09 NR 56,19
P-19 2/10/2001 07:00 1 10 3,9 16,8 25,6
P-26 26/9/2005 05:30 1,25 2,50 4,33 4,38 > 100*   
P-26 2/10/2001 06:00 0,1 1 1,8   IT 18,6 
P-27 26/9/2005 05:00 2,12 4,25 2,99 9,31 69,75
P-27 27/8/2001 06:00 <0,1 0,1 4,5 IT 16,1
P-31 24/11/2005   < 0,60 < 0,60 2,02   39,91   
P-31 27/8/2001 08:00 1 5 5,9   29,9 13,2 
P-32 24/11/2005 < 0,60 < 0,60 3,61 NR 35,35
P-32 2/10/2001 08:00 0,1 0,5 1,7 41,8 16
P-33 26/9/2005 01;00 1,25 2,50 5,86 8,42 69,08   
P-35 26/10/2005 06:30 2,50 5,00 5,86 19,99 94,81
P-37 11/10/2005 00:30 < 0,60 < 0,60 6,45  NR 75,17   
ESPF 10/10/2005 07:00 2,50 5,00 2,90 22,40 61,30
SS-06 26/10/2005   2,50 5,00 1,65 4,70 49,67   
P-40 26/9/2005 01:30 4,43 8,87 8,92 11,87 48,78

SS-11 10/11/2005 15:00 0,60 1,25 1,83 1,50 13,04   
FPBR 12/1/2006 0,60 1,25 1,29 39,43
PCR-1 26/1/2006 19:00 0,78 1,56 < 3,16       
PCR-1  17/2/2006 01:30 3,64 7,29 1,20   64,70   
PCR-1 29/04/1996 5:00     72,3  
PCR-1  1/7/2001 06:30 1,0 10,0  >1<10    1,6  6,0  
PCR-1 26/6/2003   6,25 12,5         
PCR-1  11/12/2003 15:00 6,25 12,5         
PCR-1  11/12/2003 18:00 12,50 25,0         
PCR-1 11/12/2003 21:00 12,50 25,0         
PCR-1  12/12/2003 0:00 12,50 25,0         
PCR-1  12/12/2003 03:00 6,25 12,5         
PCR-1 12/12/2003 06:00 12,50 25,0         
PCR-1  12/12/2003 09:00 12,50 25,0         
PCR-1  12/12/2003 12:00 12,50 25,0         
PCR-1 12/12/2003 15:00 12,50 25,0         

* Não tóxica
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Nota: eixo x descreve o número de amostras do estudo
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Variabilidade na composição de água produzida para os dados das coletas de 1996 a 2006 (cont.) 

Nota: eixo x descreve o número de amostras do estudo
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Concentração de HPA (µg.L-1) na água produzida da plataforma PCR-1 

HPAs jul-01 jun-03 
11-dez-03     

15h
11-dez-03     

18h
11-dez-03     

21h
11-dez-03     

24h
12-dez-03     

3h
12-dez-03     

6h
12-dez-03     

9h
12-dez-03     

12h
dez-04 

jan-06
MEDIANA 

N 146,20 197,16 148,66 184,45 341,43 140,81 340,59 13,43 118,97 140,74 40,14 53,21 143,5

1MN 159,80 56,42 94,80 160,73 297,79 148,40 258,55 10,01 102,93 97,41 12,34 94,22 100,2

2MN 177,30 45,78 127,32 227,45 440,34 207,19 350,93 14,25 137,66 130,16 16,68 54,55 133,9

Ace 5,30 1,21 nd nd nd nd nd nd nd nd 1,13 1,09 1,2

Aceft nd nd 4,32 5,42 10,84 6,02 8,29 5,48 4,01 3,83 0,88 0,05 4,9

Flu 35,60 2,89 12,49 18,02 38,03 22,82 31,23 24,17 16,66 16,17 4,35 4,77 17,3

DBT 4,80 0,37 3,74 3,01 9,48 4,54 5,39 4,20 3,39 3,10 0,84 2,02 3,6

Fen 36,70 2,35 37,93 29,32 63,83 36,51 46,50 40,21 27,04 25,76 6,05 15,77 32,9

Ant nd 0,26 1,96 1,31 5,79 1,77 2,50 0,71 1,11 1,09 0,23 0,65 1,1

Ft 2,00 nd 0,48 0,87 2,92 1,23 1,24 0,61 0,72 0,60 0,23 1,13 0,9

Pi 2,00 nd 1,55 2,38 5,08 2,82 3,39 1,70 0,77 0,84 0,30 1,01 1,7

BaA 1,00 nd 1,71 1,21 2,26 1,28 1,55 1,78 1,32 1,17 0,13 0,40 1,3

Cri 1,60 nd 3,13 2,49 5,43 2,46 3,22 2,58 1,96 1,85 0,19 0,79 2,5

BbFt nd nd 0,70 0,90 2,61 0,87 1,20 1,13 1,10 0,65 0,14 0,31 0,9

BkFt nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 0,08 <0,05 0,08

BaPi nd nd 0,54 0,40 0,55 0,30 0,52 0,84 0,61 0,42 0,05 0,16 0,47

Per nd nd nd 0,91 2,47 0,87 1,24 nd nd nd 0,10 <0,05 0,91

I-Pi nd nd nd nd nd 0,12 0,20 0,48 nd nd 0,08 0,07 0,12

DBahA nd nd nd nd nd 0,29 0,32 0,59 nd nd 0,07 <0,05 0,31

BghiPe nd nd 0,50 0,37 nd 0,32 0,54 0,56 0,29 0,35 0,11 0,18 0,35

TOTAL 16 HPA 230 204 214 247 479 218 441 94 175 193 54 79 209

TOTAL 572 306 440 639 1229 579 1057 123 419 424 84 230 432

Legenda: N:Naftaleno; 1MN: 1Metilnaftaleno; 2MN: 2Metilnaftaleno;  Aceft: Acenaftileno; Ace: Acenafteno;  Flu: Fluoreno; DBT: Dibenzotiofeno; Fen: Fenantreno; Ant: Antraceno; Ft: Fluoranteno; Pi: Pireno; B(a)A:
Benzo(a)antraceno; Cri: Criseno; B(b)Ft: Benzo(b)fluoranteno; B(k)Ft: benzo(k)fluoranteno; B(a)Pi: Benzo(a)pireno; Pe: Perileno; I-Pi: Indeno(1,2,3-cd)pireno; DB(ah)A: Dibenzo(a,h)antraceno; B(ghi)Pe: Benzo(ghi)perileno;      
nd:  não detectado (<0,01 (µg.L-1

)       
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Concentração de fenóis (µg.L-1) na água produzida da plataforma PCR-1 

  jul-01 jun-03 11-dez-03   
15h

11-dez-03   
18h

11-dez-03   
21h

11-dez-03   
24h

12-dez-
03      03h 

12-dez-03   
06h

12-dez-
03

09h

12-dez-
03

15h

dez-04
jan-06

Mediana 

Fenol 619 29,0 1000 1208 1007 1051 1082 1077 1048 1009 239,26 215,4 
1008

2MeFe 529 31,6 514 510 435 485 458 255 517 231 141,11 174,6 446,5 

3MeFe 310 25,5 88 84 84 83 93 87 79 69 129,14 142,3 85,5 

4MeFe 194 21,5 333 309 306 299 345 326 283 255 72,47 94,3 291 

26DiMeFe 127 6,0 13 15 11 14 11 19 15 4 10,37 22,2 13,5 

2EtFe 93 22,3 10 nd 10 9 1 7 nd  nd 30,12 68,2 10 

25DiMeFe 186 33,2 nd nd nd nd nd nd nd nd 127,53 135,1 131,3 

24DiMeFe 106 14,8 nd nd nd nd nd nd nd 47 33,83 200,3 47 

35DiMeFe 126 23,4 34 21 29 28 17 36 31 21 12,84 312,3 28,5 

23DiMeFe 39 12,8 47 55 49 49 37 53 52 17 ND 9,3 47 

34DiMeFe 248 10,3 nd nd nd nd 2 nd nd  nd 28,77 56,3 28,77 

2IsoPrFe 33 7,9 nd nd nd nd nd nd nd  nd 86,91 115,8 59,96 

235TriMeFe 249 10,6 nd nd nd nd nd nd nd  nd 8,89 23,1 16,85 

2ClFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd  nd nd nd nd 

4Cl3MeFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

24DiClFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

246TriClFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd  nd nd nd nd 

245TriClFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

PClFe nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 

Total Fenóis 
2858

249 2040 2203 1930 2018 2047 1860 2026 1653 921 1609 1974 

LEGENDA: 2MeFe:  2-metil fenol;   3MeFe:  3-metil fenol;     4MeFe:  4-metil fenol ;   26DiMeFe:  2,6-dimetilfenol;   2EtFe:  2-etilfenol;   25DiMeFe:  2,5-dimetilfenol;   24DiMeFe:  2,4-dimetil fenol;   
35DiMeFe:  3,5-dimetilfenol; 23DiMeFe:  2,3-dimetilfenol;    34DiMeFe:  3,4-dimetilfenol;   2IsoPrFe:  2-isopropilfenol;   235TriMeFe:  2,3,5-trimetilfenol; 2ClFe: 2 clorofenol;  4Cl3MeFe: 4cloro, 
3metil fenol; 24DiClFe: 2,4 diclorofenol;    246TriClFe: 2,4,6 Triclorofenol; 245TriClFe: 2,4,5 Triclorofenol; PCFe: Pentaclorofenol 
nd: <0,1 µg.L -1 
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Dados físico-químicos, salinidade, sulfeto e metais (mg.L-1) na água produzida da plataforma PCR-1 

Unidade 
Operacional 

Ano
Coleta

Data
Coleta

Hora
Coleta

Salinidade 
(mg L-1)

Temperatura 
(oC)

pH Sulfeto     
(mg L-1)

Bario
(mg L-1)

Boro
(mg L-1)

Ferro
(mg L-

1)

Zinco 
(mg L-1)

PCR-1  2001 1/7/2001 06:30 46000 nr 6,9 3,3 0,6 6 7,4 0,14 
PCR-1  2003 26/6/2003  nr nr nr nr nr nr nr nr 
PCR-1  2003 11/12/2003 15:00 nr 71 8,7 1,1 1,2 17 15 5 
PCR-1  2003 11/12/2003 18:00 nr 73 8,6 0,48 1 15 17 3,9 
PCR-1  2003 11/12/2003 21:00 nr 73 8,7 0,57 1,2 16 18 4,1 
PCR-1  2003 12/12/2003 0:00 nr 74 8,6 1,3 1 17 17 3,5 
PCR-1  2003 12/12/2003 03:00 nr 73 8,7 1,4 1 16 17 4 
PCR-1  2003 12/12/2003 06:00 nr 74 8,7 1,4 1 18 18 5,3 
PCR-1  2003 12/12/2003 09:00 nr 70 8,7 1,5 1 20 18 17 
PCR-1  2003 12/12/2003 12:00 nr 69 8,7 2,8 1,3 15 20 31 
PCR-1  2003 12/12/2003 15:00 nr 64 8,7 0,29 1,6 19 10 3,5 
PCR-1  2004 13/12/2004  77400 nr nr 0,3 23 29 8 0,15 
PCR-1 2006 26/1/2006 19:00 80000 80 6,5 <1,0 nr nr nr nr 
PCR-1  2006 17/2/2006 01:30 70540 nr 7,0 nr 1,7 27,3 17,0 0,01 
Mínimo    46000 64 6,5 0,29 0,6 6 7,4 0,01 
Máximo    80000 80 8,7 3,3 23 29 20 31 
Média    68485 72 8,2 1,3 3,0 17,9 15,2 6,5 

Mediana    73970 73 8,7 1,3 1,1 17 17 3,95 
n    4 10 12 12 12 12 12 12 
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Figura D1. Variabilidade dos resultados de água produzida entre as regiões SE e NE. 
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Figura D1. Variabilidade dos resultados de água produzida entre as regiões SE e NE (cont.). 
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Figura D2.  Variabilidade dos resultados de água produzida de plataformas da região SE por 
campanhas (1996, 2000/2001 e 2005/2006). 

* Devido a variabilidade dos dados foi feita a transformação na variável para poder estabilizar as variâncias. 
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Figura D2.  Variabilidade dos resultados de água produzida de plataformas da região SE por 
campanhas (1996, 2000/2001 e 2005/2006) (Cont.) 

* Devido a variabilidade dos dados foi feita a transformação na variável para poder estabilizar as variâncias. 
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Figura D3.   Variabilidade dos resultados de água produzida na plataforma PCR-1 comparando 
amostragem pontual (1996, 2001, 2004 e 2006) e seqüencial (período de 24 h). 
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Figura D3.  Variabilidade dos resultados de água produzida na plataforma PCR-1 comparando 
amostragem pontual (1996, 2001, 2004 e 2006) e seqüencial (período de 24 h) (Cont.). 
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Coeficiente de Correlação de Pearson

1.000 .507* .460* -.162 -.397 -.364 -.490* .129 -.070 -.182 .054 .471* .446*

. .014 .027 .460 .061 .088 .018 .557 .751 .418 .808 .023 .037

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

.507* 1.000 .796** .158 -.062 -.270 -.438* .369 .376 .033 .294 .512* .390

.014 . .000 .471 .777 .213 .036 .084 .077 .883 .173 .013 .073

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

.460* .796** 1.000 .211 -.066 -.386 -.536** .267 .387 .061 .108 .713** .540**

.027 .000 . .333 .764 .069 .008 .219 .068 .787 .624 .000 .010

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.162 .158 .211 1.000 -.073 -.070 .273 .154 .704** .645** -.040 .096 .218

.460 .471 .333 . .741 .752 .208 .483 .000 .001 .857 .664 .330

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.397 -.062 -.066 -.073 1.000 .278 .048 .167 -.038 .061 .187 -.021 -.389

.061 .777 .764 .741 . .199 .827 .447 .864 .787 .393 .925 .074

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.364 -.270 -.386 -.070 .278 1.000 .133 -.596** -.109 .127 -.489* -.488* -.141

.088 .213 .069 .752 .199 . .545 .003 .620 .575 .018 .018 .532

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.490* -.438* -.536** .273 .048 .133 1.000 -.271 -.125 -.025 .073 -.386 -.339

.018 .036 .008 .208 .827 .545 . .211 .570 .911 .739 .069 .123

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

.129 .369 .267 .154 .167 -.596** -.271 1.000 .190 .180 .381 .317 -.012

.557 .084 .219 .483 .447 .003 .211 . .385 .423 .072 .141 .957

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.070 .376 .387 .704** -.038 -.109 -.125 .190 1.000 .464* -.151 .177 .308

.751 .077 .068 .000 .864 .620 .570 .385 . .029 .493 .420 .163

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

-.182 .033 .061 .645** .061 .127 -.025 .180 .464* 1.000 .032 .064 .310

.418 .883 .787 .001 .787 .575 .911 .423 .029 . .889 .779 .171

22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 21

.054 .294 .108 -.040 .187 -.489* .073 .381 -.151 .032 1.000 .148 -.290

.808 .173 .624 .857 .393 .018 .739 .072 .493 .889 . .502 .191

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

.471* .512* .713** .096 -.021 -.488* -.386 .317 .177 .064 .148 1.000 .490*

.023 .013 .000 .664 .925 .018 .069 .141 .420 .779 .502 . .021

23 23 23 23 23 23 23 23 23 22 23 23 22

.446* .390 .540** .218 -.389 -.141 -.339 -.012 .308 .310 -.290 .490* 1.000

.037 .073 .010 .330 .074 .532 .123 .957 .163 .171 .191 .021 .

22 22 22 22 22 22 22 22 22 21 22 22 22

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

Correlação Pearson

Significância

n

BA

RA_226

RA_228

HPA

LYT_CEO

MYS_CE50

ART_CL50

LNFENMU

LNTOGMU

LNTHPMU

LNCOTMU

LN_BMU

LN_BZMU

BA RA_226 RA_228 HPA LYT_CEO MYS_CE50 ART_CL50 LNFENMU LNTOGMU LNTHPMU LNCOTMU LN_BMU LN_BZMU

Correlação significante ao nível de 5%*.

Correlação significante ao nível de 1%**.
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Os campos hidrodinâmicos utilizados para as simulações do 

comportamento das plumas na Bacia de Campos e na Bacia do Ceará foram 

obtidos através de simulações numéricas com o modelo da Universidade de 

Princeton - POM, desenvolvido por Blumberg e Mellor (1987). O código do modelo 

e mais informações estão disponíveis em:  

(http://www.aos.princeton.edu/WWWPUBLIC/htdocs.pom).

BACIA DE CAMPOS 

Configuração do modelo na Bacia de Campos 

Para as simulações na Bacia de Campos, foi implementada uma grade com 

dimensões de 100x300 pontos, com espaçamento médio mínimo de 3 km na área 

de foco (Figura E1), com 20 camadas sigma para a definição da estrutura vertical. 

Os dados batimétricos para a plataforma continental foram obtidos através da 

digitalização dos dados das cartas náuticas da DHN, números 70, 1.100, 1.131, 

1.400, 1.420, 1.700, 1.800, 1.820 e 1.824. Para a representação batimétrica da 

região do talude e planície abissal foi também utilizada a base de dados extraída 

do USGS/ETOPO2 (U.S. Geological Survey), obtido no NGDC (National 

Geophysical Data Center da National Oceanic and Atmospheric Administration - 

NOAA), reamostrados para um espaçamento de 10’. Os resultados finais da 

discretização da área e projeção da batimetria estão ilustrados na figura E1. 

Forçantes do escoamento 

As forçantes do escoamento consideradas na modelagem foram as marés, 

extraídas do modelo CSR3 (www.csr.utexas.edu), os campos de ventos das 

reanálises dos modelos meteorológicos NCEP (U.S. National Centers for 

Environmental Predictions) e o campo termohalino tratado a partir dos resultados 
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do modelo global OCCAM (Ocean Circulation and Climate Advanced Model -

http://www.soc.soton.ac.uk/JRD/OCCAM/JAVA/joccam.html). Nas fronteiras 

abertas foram também utilizadas resultados do OCCAM para elevação, 

velocidade, temperatura e salinidade.  

Figura E1. Grade computacional do modelo hidrodinâmico e projeção da 
batimetria, com foco na região da Bacia de Campos 

Validação do modelo 

Para validação do modelo, os resultados obtidos nas simulações foram 

comparados com dados medidos de elevação e correntes, conforme exemplificam 

as figuras E2 e E3. 
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Observa-se, na figura E2, boa concordância, tanto na amplitude quanto na 

fase, entre os resultados obtidos com o modelo e a maré. O coeficiente de ajuste 

obtido para este período foi de 7,8%. 

A figura E3 apresenta para as coordenadas 27,9020oS e 46,7040oW as 

comparações das componentes u (E-W) e v (N-S) dos resultados do modelo 

(vermelho) e os dados medidos (azul), utilizando os períodos de 1o a 30 de janeiro 

de 1992. Os resultados do modelo mostraram uma boa concordância com os 

dados medidos, com um coeficiente de ajuste de 19% para componente u e de 

15% para a componente v.

Figura E2 - Série temporal da maré medida (azul) e a elevação do nível d’água 
calculada pelo modelo (vermelho) nas coordenadas 22º42,0’S e 40º50,2’W entre 

os dias 24 de fevereiro a 27 de março de 1992. 
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Figura E3 - Série temporal das componentes u (E-W) e v (N-S) da velocidade 
medida (azul) e a calculada pelo modelo (vermelho) nas coordenadas 27,9020oS e 

46,7040oW entre os dias 1o e 30 de janeiro de 1992. 

BACIA DO CEARÁ 

Para a Bacia do Ceará, o campo hidrodinâmico foi obtido a partir de um 

modelo numérico de meso-escala, baseado no POM, adicionado a um campo 

médio mensal de corrente superficial obtido a partir de dados medidos 

provenientes do Surface Velocity Programm (SVP), do WOCE (World Ocean 

Circulation Experiment) e do Projeto CORIOLIS (Operational Oceanography), com 

o objetivo de incorporar efeitos de correntes oceânicas de larga escala. 

Configuração do modelo na Bacia do Ceará 

Para a modelagem com o POM foi implementada uma grade com dimensões 

de 172x351 com espaçamento médio mínimo de 1.500 m na área de foco (Figura 

E4) com 9 camadas sigma para a definição da estrutura vertical. Os dados 

batimétricos foram obtidos através da digitalização dos valores das cartas náuticas 

da DHN. Adicionalmente, para a região da Plataforma PCR-1, os dados 

batimétricos foram extraídos do USGS/ETOPO2. Os resultados finais da 
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discretização da área e projeção da batimetria também estão ilustrados na figura 

E4.

Figura E4 - Grade computacional do modelo hidrodinâmico e projeção da 
batimetria, com foco na região da Plataforma PCR-1. 

Forçantes do escoamento 

As forçantes do escoamento consideradas na modelagem com o POM foram 

as marés, extraídas do modelo CSR3 (www.csr.utexas.edu), os campos de ventos 

das reanálises dos modelos meteorológicos NCEP (U.S. National Centers for 

Environmental Predictions) e um campo termohalino constante baseado em dados 

climatológicos.  
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Validação do modelo 

Para a validação do modelo, os resultados obtidos nas simulações foram 

comparados com dados medidos de elevação de nível d’água e correntes, 

conforme exemplificado nas figuras E5 e E6.  

Observa-se, na figura E5, boa concordância, tanto na amplitude quanto na 

fase, entre os resultados obtidos com o modelo e a maré medida. O coeficiente de 

ajuste obtido entre as duas séries foi de 12,8%. 

Figura E5 - Série temporal da maré medida (azul) e a elevação calculada pelo 
modelo (vermelho) na plataforma PAT-3 (02º58’19”S e 38º58’15”W) entre os dias 

2 e 14 de janeiro 1997. 

As componentes u (E-W) e v (N-S) dos dados foram comparadas 

separadamente com a saída do modelo para o período de 12 a 22 de junho de 

1996. Os resultados, apresentados na figura E6, mostraram boa concordância 

com os dados medidos, com um coeficiente de ajuste de 17,0% para componente 

u e 16,5% para a componente v.
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Figura E.6 - Série temporal medida das componentes u (E-W) e v (N-S)da 
velocidade medida (azul) e a calculada pelo modelo (vermelho) 

entre os dias 12 e 22 de junho 1996. 
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Fonte: DIAS et al., 2005b. 

Figura E7. Comportamento da temperatura do efluente da P-40 na mistura com o 
corpo receptor.

10 m 
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Fonte: DIAS et al., 2005b. 

Figura E8. Comportamento da temperatura do efluente da PCR-1 na mistura com 
o corpo receptor. 

10 m
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P-32 P-26 

PPG-1 SS-06 

PCR-1 Cenário Crítico Hipotético 

Figura E9 - Diluições em relação ao ponto de descarte da pluma de água produzida nos 
períodos de verão e inverno para as Plataformas P-32, P-26, PPG-1, SS-06, PCR-1 e 

para o Cenário Critico Hipotético.


