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RESUMO 

Na perfuração de poços para extração de petróleo são utilizados 

fluidos de perfuração compostos por diversos produtos químicos com 

finalidades específicas em função das características de cada poço. Durante 

vários anos utilizou-se fluido a base de óleo diesel,  devido à excelente 

performance proporcionada à perfuração. 

 O aumento da preocupação ambiental levou a indústria do petróleo a 

elaborar composições de fluidos que fossem menos agressivas ao ambiente 

e, ao mesmo tempo, apresentassem performances semelhantes à do fluido 

base óleo diesel, destacando-se na atividade de perfuração na bacia do 

Recôncavo, Bahia, o fluido  n-Parafina. 

Entre os compostos de interesse ambiental presente neste tipo de 

fluido, destacam-se a n-Parafina e cloretos, algumas vezes com traços de 

BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos). 

Como durante a perfuração podem ser atravessados aqüíferos 

portadores de água doce, resta a preocupação de que o contato desses 

fluidos com estes aqüíferos possa gerar problemas de contaminação 

ambiental. 

Este trabalho apresenta uma avaliação de situações de poços, onde o 

aqüífero São Sebastião, principal da bacia do Recôncavo, foi atravessado 

utilizando-se fluido n-Parafina. A avaliação foi baseada em simulações 

matemáticas do transporte dos compostos encontrados no fluido n-Parafina e 



 

em amostras coletadas a partir de testes de formação a cabo durante a 

perfuração dos poços.  

A partir da simulação destes valores reais, pôde-se concluir que, a 

menos de 0,5 m da parede dos poços, as concentrações encontram-se 

perfeitamente dentro dos padrões de potabilidade para todos os compostos 

analisados. 

De acordo com a metodologia utilizada, as utilizações do fluido n-

Parafina são ambientalmente inofensivas como fluido de perfuração a ser 

utilizado neste tipo de cenário hidrogeológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The use of drilling fluids or muds is standard practice in oil industry. The 

composition of these fluids is designed according to the formation and the well 

properties. For many years oil- based muds (OBM) had a worldwide use 

because they offered advantages over water-based muds (WBM). Increasing 

environmental concern led the oil industry into the formulation of a variety of 

syntetic organic based mud (SBM) or low-tox mineral oil- based mud, like the 

n-parafin based mud, with a large use at the Reconcavo Basin, Bahia, Brazil. 

Some of the compounds that are common to most fluid formulas are 

considered potential environmental contaminants, among them n-parafin and 

chloride, sometimes with trace BTEX (benzene, toluene, ethylbenzene and 

xylenes). 

The drilling of the well might cross aquifers that are used for drinking 

purposes before reaching the oil reservoir and the contact of the water with 

the drilling fluid might pose some concern about the aquifer contamination.  

This paper presents case studies where a well penetrated São 

Sebastião Aquifer, in Reconcavo Basin, using n-Parafin based mud and a 

mathematical model was applied to simulate the fate and transport of the 

compounds found in fluid and  samples collected during the drilling. The 

results indicated that all concentration values of the detected compounds were 

well below water drinking standards within 0,5 m from the well. 



 

           According to this conclusion, the use of the n-parafin fluid is considered 

harmless to the environment and is recommended for similar geological 

scenarios. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria do petróleo é dividida em dois segmentos: Exploração e 

Produção; e Refino e Distribuição, conhecidos pelas siglas E&P e R&M (do 

inglês Refining & Marketing), respectivamente.  No segmento E&P estão 

inseridas as atividades de pesquisa, perfuração e produção de petróleo. 

Uma vez identificadas estruturas potencialmente acumuladoras de 

petróleo através dos estudos geológicos e geofísicos, são realizadas 

perfurações para confirmação da sua existência. Na perfuração dos poços 

são utilizados fluidos com vários objetivos, entre os quais o carreamento dos 

fragmentos de rocha perfurada até a superfície, a lubrificação e resfriamento 

da broca, a sustentação das paredes do poço e a contenção dos fluidos no 

reservatório (óleo, gás ou água). Ao término da perfuração, os poços são 

revestidos, cimentados e o fluido remanescente é encaminhado para 

reutilização. 

O fluido de perfuração é basicamente uma suspensão coloidal, cujo 

componente principal é a argila, conhecida comercialmente como bentonita. 

Na formulação do fluido de perfuração entram diversos produtos químicos, 

tais como água industrial, sais solúveis, amidos, alcalinizantes, viscosificantes 

e polímeros, que possuem finalidades específicas em função das 

características de cada poço.  

Durante vários anos utilizou-se fluido a base de óleo diesel, devido à 

excelente performance proporcionada à perfuração, comparado  ao fluido 

base água. 
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No processo de perfuração, podem ser atravessados aqüíferos 

passíves de serem contaminados pelos fluidos utilizados durante os 

trabalhos. Por esta razão o aumento da preocupação ambiental levou a 

indústria a elaborar composições de fluidos que fossem menos agressivas ao 

ambiente e ao mesmo tempo apresentassem performances semelhantes às 

dos fluidos base óleo diesel. 

  Dentre as diversas composições de fluido surgidas, na bacia do 

Recôncavo destacou-se o fluido a base de n – parafina devido à grande 

estabilidade do poço  durante a perfuração e ao baixo custo de fabricação. 

Mesmo sendo menos agressivo que o fluido à base óleo diesel, dentre os 

compostos de interesse ambiental presentes neste fluido, destacam-se a 

própria n-parafina e o cloreto. A n-parafina é um composto contendo 

hidrocarbonetos na faixa predominante C13 a C18, mas que podem 

apresentar alguns compostos aromáticos que merecem atenção especial, 

como o grupo BTEX (benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos). 

O cloreto de sódio (sal), também presente no fluido, ocorre em 

concentrações muito elevadas e é caracterizado pela sua grande mobilidade 

no aqüífero. A sua velocidade de transporte é a mesma da velocidade de 

fluxo da água subterrânea.  

Dentre outros fatores, a presença de receptores que eventualmente 

consumam a água que possa ser impactada, a localização do poço a ser 

perfurado, parâmetros hidrogeológicos do aqüífero e a composição da lama 

utilizada contribuem para diversificar os cenários em cada evento de 

perfuração. 
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Neste trabalho, avaliaram-se algumas situações onde a perfuração 

de poços utilizando fluido n-parafina atravessou o aqüífero São Sebastião, o 

mais importante da bacia do Recôncavo. 

  Durante a perfuração desses poços, foram coletadas amostras de 

água para análise de VOC (compostos orgânicos voláteis), SemiVOCs 

(compostos orgânicos semivoláteis) e cloretos. A partir destes valores reais, 

foram feitas simulações matemáticas do transporte de solutos originados pelo 

fluido de perfuração e foram interpretadas suas conseqüências ambientais. 
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2 OBJETIVOS 

O objetivo fundamental deste trabalho é o de apresentar: 

• Avaliação da dispersão da contaminação gerada a partir da utilização do 

fluido n-parafina durante a perfuração de poços atravessando aqüíferos da 

Formação São Sebastião.  

• Conclusões a respeito da existência de risco da utilização deste fluido 

durante a perfuração  de aqüíferos porosos. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 INDÚSTRIA DO PETRÓLEO 

O petróleo é conhecido desde a antigüidade e vem sendo utilizado 

pelas civilizações para diversos fins. Os egípcios utilizavam-no no 

embalsamamento de múmias, foi utilizado na calafetação da arca de Noé, 

nas embarcações construídas pelos fenícios e também na construção dos 

Jardins Suspensos da Babilônia (N L BAROID,1985). 

Antigos manuscritos chineses indicam que estes, no Século III, já 

perfuravam poços com o intuito de encontrar petróleo. Tais perfurações eram 

realizadas com pesada ferramenta de ponta cortante pendente de um cabo, 

originando muito provavelmente o método de perfuração por percussão (N L 

BAROID,1985). 

No início do Século XIX, mais precisamente em 1829, em Burkesville, 

no estado norte-americano de Kentucky, ao se perfurar um poço a procura de 

salmoura, foi descoberta uma jazida de óleo, que passou a ser engarrafado e 

vendido como medicamento, sob o nome de “American Medicinal Oil”. O 

desconhecimento das propriedades deste produto motivou a não produção 

comercial do poço (N L BAROID,1985). 

A partir da segunda metade do Século XIX, com a expansão da 

revolução industrial e dos centros urbanos, diversas pesquisas culminaram 

com o descobrimento do querosene a partir da destilação de petróleo.  

Em 1859, na Pensilvânia, sob o comando do Coronel Drake,  foi 

colocado em produção o primeiro poço comercial de petróleo, com uma 

vazão de 2 m3/d, iniciando o desenvolvimento da mais importante indústria 
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energética do Século XX, possibilitando posteriormente o aparecimento das 

indústrias petroquímicas, cujos produtos modificaram sensivelmente o 

cotidiano das pessoas (LEMOS,1997). 

Atualmente, a indústria do petróleo  (Figura 1) pode ser dividida em 

dois segmentos conhecidos como”upstream”, onde estão incluídas as 

atividades de exploração e produção de óleo e gás, conhecido como E&P 

(Exploration & Production) e “downstream”, para as atividades de refino, 

distribuição e comercialização, também conhecido como R&M (Refining & 

Marketing)(E&P FÓRUM/UNEP,1997). 

Figura 1 -  Indústria do petróleo (Modificado de E&P FORUM, 1997) 

 

A atividade de exploração é iniciada através da realização de 

pesquisas geológicas e geofísicas, que procuram identificar estruturas 

geológicas em subsuperfície capazes de acumular petróleo. Após a 

identificação dessas estruturas, é elaborado um projeto de perfuração 
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exploratória com o objetivo de confirmar a existência de petróleo na(s) 

profundidade(s) prevista(s) pelos geólogos e geofísicos.  

Confirmada a presença de petróleo, são realizadas novas 

interpretações geológicas que resultarão na perfuração de novos poços para 

delimitação da acumulação descoberta e posterior definição da malha de 

poços que efetuarão a drenagem do óleo acumulado, agora denominado 

Campo de Produção de petróleo ou gás. 

3.2 ATIVIDADE DE PERFURAÇÃO 

A perfuração é o único método de investigação capaz de confirmar e 

quantificar de forma direta o potencial da estrutura geológica portadora de 

hidrocarboneto (petróleo ou gás), através das análises de amostras do 

cascalho (fragmentos das rochas atravessadas) coletado, testemunhos e 

perfis elétricos obtidos.  

A perfuração de um poço pode ser realizada através de métodos 

percussivo ou rotativo. 

Na perfuração a percussão, as camadas geológicas são atravessadas 

através de golpes alternados de uma ferramenta de aço na ponta da coluna, 

chamada de trépano, fraturando ou esmagando as rochas. Os fragmentos 

são periodicamente retirados do poço através da descida de uma ferramenta 

chamada caçamba. Após a limpeza a perfuração é reiniciada. Neste método, 

as perfurações atingem no máximo 250m de profundidade (SOUZA E LIMA, 

2002). 

Na perfuração rotativa, as rochas são perfuradas pela ação da rotação 

e peso aplicados a uma broca existente na extremidade da coluna de 
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perfuração. Desde a sua criação, no início do século XX, o método rotativo 

vem passando por diversos melhoramentos, sendo o mais utilizado na 

indústria do petróleo da era moderna.  

Uma sonda de perfuração é composta de vários sistemas e 

equipamentos, como os observados na Figura 2. 

Figura 2 -Sistemas e equipamentos de uma sonda de perfuração (PETROBRAS,2003) 
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O sistema de rotação é formado pelo conjunto mesa rotativa, 

catarina (conjunto de polias), guincho, gancho e bloco de coroamento, cuja 

ação da rotação e peso aplicados a uma broca existente na extremidade da 

coluna de perfuração perfura as rochas encontradas (Figura 3).   

Figura 3 -  Sistema de Rotação 

Os fragmentos de rocha triturados pela broca de perfuração, 

conhecidos como cascalho, são removidos continuamente através de um 

fluido de perfuração, que é injetado por dentro da coluna de perfuração e 

retorna pelo espaço anular entre a coluna e as paredes do poço. 

Na superfície, o cascalho e os sedimentos finos são separados do 

fluido através de vários equipamentos. Uma vez limpo, o fluido retorna ao 
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poço. A operação ocorre em sistema fechado, conforme observado nas 

Figuras  4A e B. 

Figura 4A -  Sistema de Circulação 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4B -  Sistema de Circulação(Modificado de PETROBRAS,2003) 
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O poço é perfurado em várias fases de diâmetros decrescentes, 

onde, ao final das quais, são instaladas colunas de revestimento de aço de 

diâmetros inferiores ao diâmetro da fase perfurada. Após cada descida do 

revestimento, o espaço anular existente entre este e as paredes do poço, é 

cimentado com o objetivo de isolar os aqüíferos potáveis  e as rochas 

portadoras de hidrocarbonetos atravessadas, evitando a comunicação entre 

elas e permitindo o avanço da perfuração com segurança. 

Portanto, o poço é perfurado em diversas fases, caracterizadas pelos 

diferentes diâmetros das brocas (Figura 5). 

Figura 5 – Diagrama esquemático de um poço em perfuração 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os poços normalmente são perfurados de forma vertical, ou seja, 

sonda e rocha-alvo posicionadas numa mesma reta vertical. Para os casos 
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em que os alvos não possam ser atingidos verticalmente, foi desenvolvida 

a técnica da perfuração direcional, onde a sonda não precisa estar 

exatamente sobre o alvo para que ele possa ser atingido (Figura 6). Este tipo 

de perfuração exige técnicas específicas e fluidos de perfuração especiais 

(PETROBRAS, 2003).  

Figura 6– Diagrama esquemático de perfurações direcionais 

 

3.3 FLUIDOS DE PERFURAÇÃO 

Os fluidos de perfuração ganharam destaque e importância à medida 

em que se desenvolveram as técnicas de perfuração rotativa. Em 1918, a 

empresa Del Rey Oil Company usou limalha de ferro no fluido para perfurar 

um poço. Em 1926 o uso de materiais adensantes como sulfato de bário, 

óxido de ferro, óxido de chumbo, foi patenteado por B.K. Stroud. Neste 

mesmo ano, a utilização da barita tem seu direito patenteado pela National 

Pigments and Chemical Company. Em 1929, P.E. Harth patenteou o uso de 
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bentonita como agente de sustentação e gel em fluidos de perfuração (N L 

BAROID,1985). 

O dinâmico desenvolvimento da tecnologia de fluidos de perfuração, 

iniciado na década de 30, continua até hoje na busca de produtos que aliem 

elevado rendimento na perfuração de poços à baixa toxicidade e à 

biodegradabilidade de seus componentes (LEMOS,1997). 

Os fluidos de perfuração são misturas complexas de sólidos, líquidos e, 

por vezes, até gases, que, do ponto de vista químico, podem assumir 

aspectos de suspensão, dispersão coloidal ou emulsão, dependendo do 

estado físico dos componentes (LIMA, 2001). 

Suas principais finalidades são: carrear os fragmentos das rochas 

perfuradas até a superfície; sustentar esses fragmentos em suspensão 

durante as paradas de circulação do fluido no poço; resfriar e lubrificar a 

broca; sustentar hidraulicamente as paredes do poço e conter os fluidos 

(óleo, gás ou água) na camada geológica portadora, conhecida como rocha 

reservatório (SOUZA ; LIMA, 2002). 

Os fluidos podem ser classificados segundo o constituinte principal da 

fase contínua (ou dispersante) em fluidos de base aquosa (ou base água) e 

fluidos de base não-aquosa. 

Os fluidos de base água são aqueles compostos por aproximadamente 

90% em volume de água, com a adição de componentes tais como barita, 

argila, polímeros, lignosulfonatos etc.. A água utilizada pode ser industrial, do 

mar ou soluções salinas (BURKE ; VEIL, 1995). 
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Os principais fluidos base água são: 

 Convencionais; 

 Naturais; 

 Dispersos tratados com lignosulfonatos; 

 Tratados com cal; 

 Isentos de sólidos; e 

 Biopoliméricos. 

Os fluidos de base não-aquosa são aqueles que apresentam 

compostos de reduzida miscibilidade em água como fase contínua, e a água 

como fase dispersa. Estes fluidos também são chamados de emulsão 

inversa, uma vez que as gotas de água ficam encapsuladas pelo óleo ou 

outro composto, tendo maior dificuldade de interagir com as camadas 

argilosas (SOUZA ; LIMA,2002). 

Estes fluidos, que foram introduzidos no mercado na década de 40, 

rapidamente adquiriram importância, pois apesar do custo inicial ser maior, 

suas principais características conferiram vantagens sobre os fluidos base 

água: grau de inibição elevado em relação às rochas argilosas; baixíssima 

taxa de corrosão; propriedades controláveis em altas temperaturas; grau de 

lubricidade elevado; amplo intervalo de variação de densidade (SOUZA ; 

LIMA, 2002). 

Inicialmente, o próprio petróleo era a base utilizada para estes fluidos, 

tendo sido posteriormente substituído pelo óleo diesel, largamente utilizado 

até o início da década de 80.  
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Apesar da presença de outros componentes no fluido, o principal 

componente responsável pela sua toxicidade é a sua base não-aquosa. Com 

o aumento da preocupação dos riscos de contaminação ambiental, devido à 

presença do óleo diesel na composição do fluido, iniciou-se a busca de 

fluidos que fossem adequados do ponto de vista ambiental, mas que 

mantivessem seu desempenho característico, surgindo então o uso de óleo 

mineral convencional, também conhecido como parafina líquida ou óleo 

branco, óleo mineral melhorado, éster, éter, acetal e dos hidrocarbonetos 

sintéticos (alfaoleifinas lineares, polialfaoleifinas e oleifinas internas). Na 

Tabela 1 pode ser observada a introdução cronológica destes fluidos no 

mercado.  

A diferença básica está no teor de hidrocarbonetos aromáticos, onde o 

diesel contém 25%, óleo mineral 5%, óleo mineral melhorado < 1% e os 

demais 0% (NEFF ET AL., 2000).  

A Tabela 2 apresenta os diversos componentes químicos que fazem 

parte da composição básica dos fluidos de perfuração e suas respectivas 

funções.        
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Tabela 1 - Evolução dos Fluidos de Base Orgânica  

Ano Base Tipo 

Pré 1980 Óleo Diesel, Óleo Cru 

1980 Óleo Mineral (parafina) 

1985-1990 Óleo Mineral com baixo teor de aromáticos (parafinas hidrogenadas) 

1989 Éster (sintetizado a partir de álcool e ácidos graxos) 

1992 Éter (sintetizado a partir de álcool) 

1995 Alfaoleifina Linear (sintetizado a partir da polimerização do etileno) 

1996 Oleifinas Internas (sintetizado a partir da isomerização da alfaoleifina normal)

      Fonte: GETILIFF et al.(2000). 

 

Tabela 2 -  Componentes dos fluidos de perfuração 

ADITIVOS FUNÇÃO 

Argila ativada e polímeros Viscosificantes e gelificantes 

Lignosulfonatos e lignitos Dispersantes 

Amidos e polímeros 
Controladores de filtrado (parte líquida do fluido de 

perfuração que invade a parede do poço) 

Hidróxido de Sódio ou de Potássio Alcalinizantes 

Sulfato de Bário e hematita Adensantes 

Detergente Remoção de argilominerais nas superfícies metálicas 

Ésteres Graxos Lubrificantes 

Poliacrilamida, Cloreto de Sódio ou 

Potássio 
Inibidores de hidratação de argilas 

Bactericidas Previnem/reduzem as ações de microorganismos 

Antiespumantes Previnem/reduzem/eliminam a formação de espuma 

Mica, fibra raspa de coco etc. Controladores de perda de circulação 

Fonte: Modificado de SOUZA ; LIMA (2002). 
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3.4 FLUIDO N-PARAFINA   

A introdução do fluido base óleo diesel, na década de 1960, aumentou 

bastante o desempenho das perfurações, tornando-se este o fluido que 

apresentava o melhor custo-benefício para perfuração de poços na bacia do 

Recôncavo (LEMOS,1997). 

Esta bacia sedimentar é constituída por formações geológicas ricas em 

folhelhos altamente reativos, que necessitam de fluidos com grande 

capacidade de inibição, que evitem o inchamento desses folhelhos, o 

desmoronamento das paredes do poço, o aumento da capacidade de 

carreamento do cascalho e enceramento da broca de perfuração. 

Em 1992-93, ocorreu a proibição da utilização de fluidos a base óleo 

diesel nas atividades de perfuração de poços no Golfo do México e no Mar do 

Norte, proibição esta que certamente chegaria a também para perfurações 

em área terrestre e possivelmente seria adotada pelas autoridades 

ambientais brasileiras. 

Em busca de um composto que causasse menos impacto tanto 

ambiental quanto à saúde do trabalhador, mas que também tivesse um bom 

desempenho na perfuração de poços na bacia do Recôncavo, foi realizada 

em 1996  pesquisa visando a substituição do óleo diesel. 

Após levantamento bibliográfico e testes realizados, optou-se pelo 

fluido n-parafina C13+, que apresentou excelentes resultados relativos a 

viscosidade, limite de escoamento, toxicologia, danos à formação, inclusive 

com resultados superiores aos fluidos de iso-parafina existentes no mercado 

(LEMOS,1997). 
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Outra grande vantagem era que a n-parafina seria adquirida junto a 

Refinaria Landulfo Alves (RLAM), localizada no Município de São Francisco 

do Conde, no próprio Recôncavo Baiano. 

As análises cromatográficas realizadas na n-parafina produzida na 

RLAM, indicaram que a grande parcela das n-parafinas da mistura era 

composta de cadeias lineares com 13,14,15 e 16 átomos de carbono, 

apresentando um teor de normais parafinas de 96,87%, teor de aromáticos de 

2,05% e um teor de  benzeno < 0,01%. Baseado neste resultado o fluido foi 

denominado como base de N-C13+ (LEMOS,1997). 

3.5 COMPORTAMENTO DE COMPOSTOS ORGÂNICOS NA ÁGUA SUBTERRÂNEA 

3.5.1 Contaminantes orgânicos 

Do ponto de vista hidrogeológico, os compostos orgânicos imiscíveis 

podem ser subdivididos em dois grupos em função de sua densidade:  

 o grupo formado pelos compostos menos densos que a água, 

conhecidos como LNAPL (do inglês light non-aqueous phase liquids), 

representados, dentre outros, pelos hidrocarbonetos aromáticos, 

principalmente o benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos (BTEX). 

Estes compostos orgânicos são caracterizados pela presença de um 

anel benzênico e por serem fracamente solúveis em água, podendo 

ocorrer como fase livre acima da franja capilar em um aqüífero livre, 

funcionando como fonte para a pluma de contaminação de fase 

dissolvida; 

 o grupo formado pelos compostos mais densos que a água, os DNAPL 

(do inglês dense non-aqueous phase liquids), representados, dentre 
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outros, pelos solventes clorados, tais como, o tricloroeteno (TCE), 

tetracloroetileno ou percloroetileno (PCE), dicloroeteno (DCE) e cloreto 

de vinila, entre outros. Por serem mais densos, tendem a se acumular 

em camadas impermeáveis, abaixo do nível d’água. 

Quando NAPLs em fase livre penetram no aqüífero poroso, migram 

verticalmente para baixo por caminhos preferenciais, devido ao tamanho dos 

poros, pois comportam-se como fluido não-molhante no meio poroso. 

Durante sua migração, o NAPL (não-molhante) ocupa 

preferencialmente os poros maiores, pressionando para fora água que está 

ocupando o poro. A pressão capilar pode ser definida como a diferença entre 

a pressão do fluido não molhante (NAPL) e o fluido molhante (água). Existe 

uma relação entre tamanho do poro, condutividade hidráulica e pressão de 

deslocamento: quanto menor a condutividade hidráulica, maior será a 

pressão de deslocamento (Sracek e Zeman, 2004). 

No meio poroso, o contaminante orgânico ainda pode estar presente 

em fase dissolvida em água, adsorvido em uma fase sólida e como vapor em 

zonas não saturadas. Este particionamento nas três fases é definido 

conforme os parâmetros apresentados na Tabela 3. 
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Tabela 3 - Parâmetros de partição 

Parâmetro Transferência Símbolo Unidade 

Pressão de Vapor Fase livre-ar Pi atm 

Solubilidade Fase livre-água Si mg/L 

Constante de Henry Água-ar H adimensional 

Coeficiente de distribuição Água -sólido KD L/g 

 

A Tabela 4 apresenta algumas constantes físico-químicas de alguns 

compostos orgânicos. 

Tabela 4 - Constantes físico-químicas de alguns compostos orgânicos 

                  
Composto 

H Si (µ/l) Koc 

Benzeno 5,5x10-3 1,75x106 2,13 

Tolueno 6,6x10-3 5,35x105 2,65 

Xileno 5,1x10-3 1,98x105 3,26 

Etilbenzeno 8,7x10-3 1,52x105 3,04 

Naftaleno 1,15x10-3 3,10x104 3,11 

Benzo(a)pireno 2,4x10-6 1,2 5,98 

Pireno 1,87x10-5 132 4,88 

Antraceno 6,51x10-5 450 4,45 

Fenantreno 2,56x10-5 1x 103 4,46 

               H= Constante de Henry (m3.atm/mol) 

                            Si = Solubilidade em água 

                            Koc= Coeficiente de partição carbono orgânico 

                         Fonte: Adaptado de FINOTTI et a l(2001). 
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Os compostos orgânicos no meio aquoso podem sofrer processos 

de atenuação natural ou biodegradação. Na atenuação natural os processos 

podem ser não-destrutivos, onde a concentração de um contaminante é 

reduzida por processos de dispersão, diluição por recarga do aqüífero, ou 

sorção, mas não houve redução da sua massa original. Já na biodegradação 

há redução da concentração e da massa do contaminante através de reações 

com doadores ou receptores de elétrons na presença de bactérias. 

Os compostos orgânicos no meio aquoso podem sofrer processos de 

atenuação natural ou biodegradação. Na atenuação natural os processos 

podem ser não-destrutivos, onde a concentração de um contaminante é 

reduzida por processos de dispersão, diluição por recarga do aqüífero, ou 

sorção, mas não houve redução da sua massa original. Já na biodegradação 

há redução da concentração e da massa do contaminante através de reações 

com doadores ou receptores de elétrons na presença de bactérias.  

3.5.2 Processos de transporte de massa 

A massa de solutos pode ocorrer na água subterrânea como íons, 

moléculas ou partículas sólidas. Seu movimento no fluxo subterrâneo é 

decorrente de processos de transporte de massa ou de processos químicos, 

biológicos e radioativos (Figura 7), cujas reações redistribuem a massa entre 

os íons ou entre as fases sólidas e líquidas. 
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Figura  7 – Transporte de massa no fluxo subterrâneo (Modificado de DOMENICO ; 
SCHWARTZ ,1998) 

 

O transporte de soluto e partículas no fluxo subterrâneo acontece por 

processos de advecção, difusão, dispersão, adsorção e decaimento, dos 

quais a advecção e a dispersão são os principais processos de transporte  

( DOMENICO ; SCHWARTZ,1998). 

Advecção é o transporte de massa, pura e simplesmente pelo fluxo da 

água subterrânea, na qual a massa está dissolvida. Sua direção e sentido de 

transporte são iguais ao da água subterrânea e sua velocidade pode ser 

obtida a partir da Lei de Darcy. Pode-se observar que a velocidade linear 

média da água subterrânea, bem como a velocidade do transporte advectivo 

são inversamente proporcionais à porosidade efetiva ( DOMENICO ; 

SCHWARTZ,1998). 
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O fluxo advectivo unidimensional de um contaminante pode ser 

expresso pela relação entre velocidade linear da água subterrânea, a 

porosidade do meio e a sua concentração.  

Difusão é o transporte de massa baseado no gradiente de 

concentração. Regido pela 1a Lei de Fick, ela estabelece  que a massa de 

uma substância difusiva que atravessa uma seção transversal na unidade de 

tempo, é proporcional ao gradiente de concentração. Ou seja, em um meio 

não-poroso o fluxo difusivo é expresso por : 

 

J = - (Dd) . C                                          (1) 

 

Onde: 

Dd  = coeficiente  de difusão em um fluido ; 

C =  a sua concentração . 

No meio poroso, para o cálculo do coeficiente de difusão, deve-se levar 

em consideração: 

• a porosidade do meio; e 

• a tortuosidade, definida como a razão entre a distância real percorrida 

durante o transporte e a distância em linha entre os pontos no meio 

poroso. 
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Dispersão é o processo de transporte de massa, que  no meio 

poroso, origina uma zona de mistura à frente da pluma de soluto durante seu 

fluxo.Na Figura 8, que ilustra a concentração relativa de um traçador em um 

meio poroso ao longo do tempo, observa-se que a zona de mistura 

desenvolve-se gradualmente no entorno da frente advectiva e seu tamanho 

cresce conforme o movimento desta frente e seu distanciamento da fonte. 

Em duas dimensões (Figura 9), a dispersão avança paralela e 

lateralmente à direção de fluxo, sendo respectivamente denominadas de 

dispersão longitudinal e transversal. Tridimensionalmente,além da dispersão 

longitudinal, ocorrem duas dispersões transversais (horizontal e vertical). 

Figura 8 – Representação esquemática da dispersão no meio poroso ao longo do tempo em 
uma dimensão (Modificado de DOMENICO ; SCHWARTZ, 1998) 
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Figura 9 – Representação esquemática da dispersão no meio poroso ao longo do tempo em 
duas dimensões (Modificado de DOMENICO ; SCHWARTZ, 1998) 

 

A dispersão mecânica é uma mistura que ocorre como conseqüência  

da variação local de velocidades nas diversas escalas (Figura 10):  

• Poro, onde a velocidade é maior no meio do poro e nula no contato com 

os grãos; 

• Camada, onde a partícula move-se mais nas zonas de maior 

permeabilidade; e 

• aqüífero, onde a existência de grandes heterogeneidades acarreta 

mudanças na trajetória das partículas 
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Figura 10 – Representação esquemática de diferentes escalas de dispersão (Modificado         

                   de DOMENICO ; SCHWARTZ ,1998) 

 

 

A dispersão hidrodinâmica (D) ocorre como conseqüência dos 

processos de difusão (D’) e dispersão mecânica (Dd), matematicamente 

expresso por  : 

D = D’+ Dd  .                                           (2) 

 

O coeficiente de difusão pode ser razoavelmente bem estimado, já as 

questões relativas aos componentes da dispersão mecânica, bem como a 

sua contribuição para a dispersão hidrodinâmica, foram objetos de uma série 

de estudos experimentais. 
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Segundo Domenico e Schwartz (1998), os estudos realizados por  

Pfannkuch (1962), Perkins e Jonhston (1963) e Greenkorn (1983), concluíram 

que além dos valores da dispersão longitudinal serem dez vezes maiores que 

os valores da dispersão transversal, ela também é proporcional à velocidade 

da água subterrânea e sua relação pode ser generalizada para descrever a 

dispersão em escalas macroscópicas. 

Na maioria dos casos, têm-se dimensão métrica para a dispersão 

longitudinal, decimétrica para dispersão transversal e milimétrica para 

dispersão vertical (Sracek e Zeman, 2004). 

A adsorção é o processo onde as partículas da massa  ficam aderidas 

à superfície dos grãos ou das partículas sólidas existentes no meio poroso. 

Quando a concentração de um contaminante decresce no meio aquoso, 

essas partículas são soltas (dessorção) causando um  efeito chamado de 

retardamento, fazendo com que a velocidade de transporte de um 

contaminante seja menor que a velocidade do fluxo da água.  

A equação de transporte básica, chamada de equação advecção-

dispersão (EAD), para transporte em meio isotrópico, homogêneo, saturado e 

em um espaço unidimensional, é: 

∂C/∂t = Dx ∂2C/∂x2 – vx ∂C/∂x 

    (1)              (2)                   (3)           
(3) 
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Onde : 

Dx = dispersão hidrodinâmica; 

vx = velocidade advectiva; 

C = Concentração; 

t = Tempo; 

1 =  Concentração; 

2 = Dispersão; 

3 = Advecção. 

  

Para três dimensões tem-se: 
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Onde : 

Dx, Dy, Dz   = coeficientes de dispersão hidrodinâmica nas direções x, y e z; 

            vx = velocidade advectiva; 

               t = tempo. 
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3.6 POTENCIAL DE CONTAMINAÇÃO DE AQÜÍFEROS PELO FLUIDO DE    

PERFURAÇÃO 

A contaminação de aqüíferos pelos fluidos de perfuração e pela 

disposição inadequada do cascalho gerado pela atividade de perfuração 

representa um dos potenciais impactos ambientais que podem ser causados 

pela atividade de exploração e produção de petróleo (E&P 

FÓRUM/UNEP,1997). Para alcançar-se a formação geológica portadora de 

petróleo, geralmente localizada a centenas e, até mesmo, a milhares de 

metros de profundidade, é necessário atravessar-se as formações geológicas 

superiores, nas quais podem encontrar-se aqüíferos de água doce, 

colocando-os em contato com o fluido de perfuração.  

Segundo E&P Fórum / UNEP (1997), os fluidos base água tem 

demonstrado efeitos bastante diminutos sobre o meio ambiente, pois seus 

principais componentes são inertes, não-tóxicos e biodegradáveis. Alguns 

metais pesados, como Ba, Cd e Hg, podem estar presentes, agregados à 

bentonita e à baritina como sais insolúveis. Segundo Neff et al. (2000),  os 

metais possuem baixa biodisponibilidade e não contribuem para toxicidade do 

fluido de perfuração. Já os fluidos base óleo podem causar algum efeito 

nocivo ao meio ambiente devido à toxicidade de seus compostos, 

representados principalmente pelo grupo BTEX (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno e xilenos). Possuem peso específico menor que a água, são mais 

solúveis que hidrocarbonetos com um maior peso molecular e são 

carcinogênicos, sendo que o benzeno é comprovadamente cancerígeno. 
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Na bacia do Recôncavo, a primeira fase da perfuração de poços de 

petróleo, a depender do projeto construtivo do poço, varia num intervalo de 

profundidade entre 150 e 400m onde está localizada a grande maioria dos 

aqüíferos potáveis. Nesta fase são utilizados fluidos base água convencionais 

(água doce e bentonita). Após a descida do revestimento e sua cimentação, a 

fase seguinte é iniciada com a utilização de fluidos de base não-aquosa 

(LEMOS, 1997). 

Porém, na bacia do Recôncavo, existem áreas  tais como no Baixo de 

Camaçari (Figura 11), em que a Formação São Sebastião possui grande 

espessura, de forma que seus aqüíferos potáveis alcançam grandes 

profundidades, expondo-os à segunda fase de perfuração dos poços, na qual 

para garantia da viabilidade do projeto construtivo destes, são utilizados 

fluidos de base não-aquosa, em especial a base de n–Parafina. 

Figura 11 - Seção esquemática da geometria de meio graben da Bacia do Recôncavo  

                   (ANP,2005) 

 



 44

 

4 CARACTERIZAÇÃO DA ÁREA DE ESTUDO 

4.1 ESTRATIGRAFIA DA BACIA DO RECÔNCAVO 

A Bacia Sedimentar do Recôncavo é formada por depósitos de 

coberturas fanerozóicas, de idade juro-cretácica, inserida no contexto do Rift 

Recôncavo – Tucano – Jatobá, teve sua evolução iniciada no Cretáceo 

Inferior, ao se tornar um braço abortado do rifteamento que originou o 

Atlântico Sul (VIANA et al, 1971).  

Encontra-se limitada a Leste pelo Alto de Salvador, a Oeste pelos Altos 

de Canabrava, Boa União e Aporá, que a separam da sub-bacia Tucano Sul. 

Ao Sul é limitada pela Falha da Barra, que a separa da Bacia de Camamu 

(ARAGÃO, 1994), conforme ilustra o Mapa Geológico Regional (referência) 

na Figura 12. 

Figura 12 - Mapa geológico simplificado da bacia do Recôncavo (Modificado e adaptado  

                  de PETROBRAS,1968) 
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A evolução estratigráfica da Bacia Sedimentar do Recôncavo é 

definida em três fases: pré-rifte, sin-rifte e pós-rifte, resumida na carta 

estratigráfica apresentada na Figura 13. 

A fase pré-rifte é caracterizada por um prolongado estágio com 

pequena taxa de subsidência, promovendo assim o desenvolvimento de uma 

bacia com características intracratônicas denominada Depressão Afro-

Brasileira (GHIGNONE, 1979). 

Nesta fase foram depositados sedimentos associados a mares 

epicontinentais (Fm. Afligidos), sedimentos continentais descritos pelo Grupo 

Brotas (Andar Dom João e Andar Rio da Serra Inferior). O Andar Rio da Serra 

Inferior, que engloba a Fm. Itaparica e a Fm. Candeias, apresenta dois 

estágios de evolução. O primeiro estágio é caracterizado por um período de 

afogamento da bacia, formando o lago Itaparica. O segundo refere-se a um 

período de ressecamento da bacia com recorrência do sistema fluvial 

associado ao retrabalhamento eólico (Fm. Água Grande). 

O Andar Rio da Serra nesta fase é descrito inicialmente pela deposição 

dos sedimentos do Membro Gomo (principal gerador), em lagos restritos que 

durante a sedimentação da Fm. Maracangalha (Membro Pitanga e Camada 

Caruaçu) foram ampliados e aprofundados. Finalmente, a atenuação da 

atividade tectônica condicionou a progradação dos sistemas deltaicos (Grupo 

Ilhas: Fm. Pojuca e Marfim) e o diapirismo de folhelhos 

(Fm. Maracangalha)(VIANA et al, 1971). 

A idade Buracica é marcada pelo começo do processo de 

assoreamento final da bacia (Fm. São Sebastião) e o final da Idade Jiquiá 
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marca o desfecho da fase sin-rifte na bacia do Recôncavo (GHIGNONE, 

1979). 

Após a deposição desses sedimentos, o rift Recôncavo-Tucano-Jatobá 

se desprendeu do lineamento principal dos riftes que gerou o Oceano 

Atlântico Sul, impossibilitando a existência de uma sedimentação marinha, 

situação contrária às outras bacias marginais (CAIXETA et al, 1995). 

Com a separação dos continentes associados ao afastamento da bacia 

da fonte de calor, inicia-se a fase pós-rifte, caracterizado pela subsidência 

térmica, que no continente, proporcionou a acumulação de sedimentos 

fluviais da Fm. Marizal; com uma posterior invasão marinha no Mioceno, 

depositando-se sedimentos da Fm. Sabiá e, finalmente, no Plioceno, foram 

gerados depósitos de leques aluviais do Grupo Barreiras (CAIXETA et al, 

1995).  
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Figura 13 - Carta Estratigráfica da Bacia do Recôncavo (ANP,2005) 
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4.2 SISTEMA AQÜÍFERO RECÔNCAVO 

Nas bacias sedimentares encontram-se os melhores aqüíferos e, no 

Brasil, ocupam cerca de 4.130.000 km2, representando aproximadamente 

48% do território nacional (ANA, 2005). Na Figura 14 são apresentados os 

principais sistemas aqüíferos do país e, na Tabela 5, encontra-se uma síntese 

de informações onde são identificadas as regiões hidrográficas dominantes; o 

tipo de aqüífero (poroso, fraturado, fraturado-cárstico, livre ou confinado); a 

área de recarga e a precipitação média sobre ela. 

 

Figura 14– Distribuição dos principais sistemas aqüíferos do Brasil (ANA, 2005) 
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Tabela 5 -  Características gerais dos principais sistemas aqüíferos do Brasil  

Sistema Aqüífero Tipo Região Hidrográfica Dominante Área de Recarga (Km 2)

Solimões P,L Amazônica 457.654 

Alter do Chão P,L Amazônica 312.574 

Boa Vista P,L Amazônica 14.888 

Parecis P,L Amazônica 88.157 

Jandaira CF Atl NE Oriental 11.589 

Açu PC Atl NE Oriental 3.674 

Itapicuru P,L Tocantins-Araguaia-Parnaíba 204.979 

Corda P,L,C Tocantins-Araguaia-Parnaíba 35.266 

Motuca P,L Tocantins-Araguaia-Parnaíba 10.757 

Poti-Piaui P,L,C Tocantins-Araguaia-Parnaíba 117.012 

Cabeças P,L,C Tocantins-Araguaia-Parnaíba 34.328 

Serra Grande P,L,C Tocantins-Araguaia-Parnaíba 30.400 

Barreiras P,L,C Atl NE Oriental, Atl NE Ocidental, Atl Leste, Atl SE, 
Tocantins-Araguaia 

176.532 

Beberibe P,L,C Atl NE Oriental 318 

Marizal P,L,C Atl Leste, São Francisco 18.797 

São Sebastião P,L,C Atl Leste 6.583 

Inajá P,L,C São Francisco 936 

Tacaratu P,L São Francisco, Atl NE Oriental 3.890 

Exu P,L,C São Francisco, Atl NE Oriental 5.397 

Missão velha P,C Atl NE Oriental 1.324 

Urucuia-Areado P,L São Francisco, Parnaíba, Tocantins-raguaia 144.095 

Bambui CF São Francisco, Parnaíba,Tocantins-Araguaia 191.855 

Bauru-Calua P,L Parana 353.420 

Serra Geral F Paraná, Atl Sul, Uruguai, Paraguai 411.855 

Guarani P,L,C Paraná, Atl Sul, Uruguai, Paraguai guai 89.935 

Ponta Grossa  P,L,C Tocantins-Araguaia, Paraguai 24.807 

Furnas P,L,C Tocantins-Araguaia, Paraguai 24.894 

TOTAL   2.751.085 

P:Poroso; L:Livre; C: Confinado; F:Fraturado; CF: Cárstico-Fraturado 

Fonte : ANA (2005) 
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Figura 15– Domínios hidrogeológicos da Bahia (SEMARH, 2004) 

 

Analisando-se a Figura 15 e a Tabela 5, observa-se que na bacia do 

Recôncavo encontram-se os sistemas aqüíferos Barreiras, Marizal e São 

Sebastião.Lima (1995) apud Leão (2003), definiu como Sistema Recôncavo a 

junção de dois componentes: o freático, representado pelas formações 

Barreiras, Marizal e parte superior da Formação São Sebastião; e um 

confinado, formado pelos arenitos da Formação São Sebastião. Ou seja, um 

sistema semi-confinado, multi-camadas, com 1.500 m de espessura saturada 

de água doce, em geral de ótima qualidade, constituído basicamente por 

arenitos de alta porosidade da Formação São Sebastião, com volume 

armazenado de água estimado em 6,0×1011 m3 . Possui um o gradiente 

hidráulico regional é de 3,5 m/km  e a direção de fluxo subterrâneo 

preferencial é de W-NW para E-SE, coincidente, portanto, com o mergulho 

regional dos estratos, conforme mostra a Figura 16.  
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Figura 16 -  Direção de fluxo e linhas isopotenciométricas no Sistema Recôncavo 

                             ( Modificado de LEÃO 2003 ) 

 

A Formação Marizal, que é o topo freático do sistema, está sobreposta 

à Formação São Sebastião, permitindo, dessa maneira, a transferência 

vertical de água entre si quando o contato ocorre com arenitos da Formação 

São Sebastião. A sua ausência na borda Leste da Bacia facilita a recarga de 

água de precipitação diretamente sobre a Formação São Sebastião 

(LEÃO,2003). 

As camadas contínuas de folhelhos da Formação São Sebastião (às 

vezes com mais de 50 m de espessura) podem confinar o fluxo hidráulico.  
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Segundo Cunha et al(1986), o aqüífero São Sebastião apresenta 

transmissividade de 5 x 10 -3 m2/s, condutividade hidráulica média de 2,7 x 10-

5 m/s e coeficiente de armazenamento de 4 x 10-5 . 

De acordo com a Figura 16, pode-se concluir que a descarga de água 

subterrânea do Sistema Recôncavo deve dar- se preferencialmente na borda 

Leste da Bacia, seguindo o sentido preferencial de fluxo que é de NW para 

SE. 

A movimentação da água nesse sistema é controlada pelas condições 

paleoambientais existentes ao tempo da deposição, como também pela 

complexa trama de falhamentos gravitacionais. Essa estrutura de blocos 

escalonados concorre para uma maior interconexão hidráulica entre as 

extensas e sucessivas litologias da Formação São Sebastião e, por conta 

disso, para uma maior homogeneização das águas (LIMA, 1999, apud 

LEÃO,2003). 
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

Para avaliação da contaminação de aqüíferos porosos a partir da 

perfuração de poços na bacia do Recôncavo, utilizando fluido n-parafina, foi 

adotada a seguinte metodologia: 

1 Seleção da área de interesse; 

2 Seleção dos pontos de amostragem; 

3 Amostragem; 

4 Análises químicas; 

5 Seleção de parâmetros e modelagem matemático; 

6 Interpretação dos resultados. 

 

5.1 CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DE ÁREA 

Dentre os campos de petróleo existentes na bacia do Recôncavo, 

buscou-se um no qual para se alcançar às zonas produtoras de petróleo ou 

gás fosse necessário atravessar os aqüíferos da Formação São Sebastião 

durante a segunda fase da perfuração do poço de petróleo, isto é, onde o 

fluido n-parafina é utilizado. 

Uma vez identificado o campo verificou-se se o mesmo constava no 

cronograma de perfuração da empresa, bem como o número de poços 

previstos. 
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5.2 SELEÇÃO DOS PONTOS DE AMOSTRAGEM 

Ao término da segunda fase de perfuração dos poços selecionados, 

foram realizadas perfilagens geofísicas (Figura 17), que são registros 

contínuos das propriedades físicas das rochas atravessadas, tais como 

elétricas e radioativas com o objetivo de identificar e localizar as litologias 

atravessadas, aqüíferos determinando o tipo de fluido existente e sua 

porosidade. 

Figura 17 – Operação de perfilagem em poço terrestre (SCHLUMBERGER,1987) 
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De posse desses registros, conhecidos como perfis, selecionaram-se 

os pontos para amostragem localizados em arenitos porosos, portadores de 

água doce, principais aqüíferos da formação São Sebastião. Para 

determinação desses pontos foram utilizados perfis de raios gama, 

resistividade, densidade e neutrão, cujos objetivos e princípio de 

funcionamento são descritos a seguir. 

 RAIOS GAMA  

A ferramenta mais utilizada para identificação litológica, ela mede a 

radioatividade natural das formações, com base no decaimento dos átomos 

entre isótopos, acompanhada pela emissão de partículas α, β e γ e geração 

de calor. Os raios gama podem ser entendidos como ondas eletromagnéticas 

de alta energia (0,1 e 10 MeV) emitidas por elementos radioativos tais como 

40K, 232U e 238Th, responsáveis por quase toda radiação gama da Terra. 

O equipamento consiste em um cintilômetro com um cristal capaz de 

emitir um fóton ao ser atravessado pelo raio gama. O fóton é detectado por 

um fotomultiplicador, produzindo um impulso elétrico que é registrado e 

transformado em uma curva. A escala utilizada para dimensionar tal energia é 

linear e expressa em unidade API (de American Petroleum Institute). Uma 

unidade API é definida como 1/200 da diferença nas medições do perfil entre 

duas zonas de diferentes intensidades de raios gama de um poço-teste na 

Universidade de Houston.  
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Em rochas sedimentares, a curva de raios gama reflete o conteúdo 

argiloso da rocha, pois os elementos radioativos tendem a se concentrar em 

minerais argilosos e, por conseguinte, em folhelhos ou em arenitos 

feldspáticos. Já os arenitos quartzosos, por exemplo, têm um nível radioativo 

baixo.  

RESISTIVIDADE  ELÉTRICA  

Os perfis de resistividade elétrica são utilizados para identificação do 

fluido (água doce, salgada, petróleo) existente no aqüífero. Existem vários 

tipos de ferramenta, divididas em grupos de acordo com o seu princípio de 

funcionamento: elétrica-convencional; indução e latero-perfis. Dessas, a 

normalmente utilizada é a de indução, pois podem ser utilizadas em fluidos 

não condutivos (base óleo ou sintéticos). 

As ferramentas de indução emitem uma corrente alternada, de alta 

freqüência e intensidade constante, através de uma bobina transmissora. O 

campo magnético criado induz correntes secundárias alternadas na formação 

que, por sua vez, geram campos magnéticos que induzem sinais na bobina 

receptora. A corrente induzida na bobina receptora é proporcional à 

condutividade da formação, determinada pelo tipo de fluido presente nos seus 

poros, quanto maior a salinidade maior a condutividade elétrica e menor a 

resistividade da rocha (Figura 18). 



 57

 

Figura 18 – Gráfico mostrando a relação entre condutividade e  concentração iônica para 
vários substâncias ( SCHLUMBERGER,1987) 

 

DENSIDADE E NEUTRÃO 

Estas ferramentas radioativas são utilizadas para determinação da 

porosidade.  

A ferramenta de densidade determina dois atributos fundamentais de 

uma rocha reservatório: densidade (ρb) e índice de absorção fotoelétrico (Pe).  

A ferramenta emite raios gama através de uma fonte radiativa (60Co ou 137Cs) 

colocada em um patim que é pressionado contra a parede do poço. A colisão 

destes raios gama com os átomos da formação produz dois tipos de 

interação: 

 

Efeito Compton - ocorre quando um fóton incidente colide com um 
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elétron, sendo sua energia dividida entre a energia cinética do elétron e um 

fóton (raio gama) “dissipado”. O Efeito Compton é proporcional à densidade 

eletrônica da formação, gerando assim a curva de densidade (ρb) no perfil; 

Efeito Fotoelétrico - ocorre quando o raio gama incidente apresenta 

baixo nível de energia (devido ao Efeito Compton), sendo totalmente 

absorvido pelo átomo durante a colisão, transmitindo sua energia para o 

átomo em forma de energia cinética. Esta interação constitui a base do perfil 

litológico ou fator fotoelétrico (Pe), pois este fenômeno depende do elemento 

que interage. O fator fotoelétrico (Pe) é muito pouco afetado pelas variações 

da porosidade, porém é muito sensível a qualquer mudança litológica. 

A ferramenta determina a densidade da rocha (ρb) através da intensidade dos 

raios gama “dissipados” pelo Efeito Comptom, que é medida a uma distância 

fixa da fonte. Assim, em formações densas, poucos raios gama são 

detectados, visto que o número de colisões é alto e os raios gama perdem 

energia em cada colisão, até serem absorvidos sob o efeito fotoelétrico. Em 

formações com baixa densidade poucas colisões acontecem, menor energia 

é perdida e, conseqüentemente, maior número de raios gama é detectado. 

Na realidade, a ferramenta mede a densidade eletrônica da formação que, na 

maioria das rochas, é igual a densidade (ρb). A porosidade é obtida a partir 

da densidade pela fórmula : 

fma

bma
D ρρ

ρρφ
−
−

= (5) 
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onde:      

Dφ  = porosidade obtida a partir do perfil de densidade; 

maρ  = densidade de matriz; 

bρ  = densidade lida no perfil; 

fρ  = densidade do fluido que satura a rocha. 

  

Os perfis neutrônicos são utilizados para determinar a porosidade, com 

base na quantidade de hidrogênio existente numa rocha reservatório, 

principalmente, na identificação de zonas de gás e, secundariamente, para 

análise litológica e correlação. 

A ferramenta neutrônica consiste numa fonte radioativa que emite 

continuamente neutrons de alta energia (4 Mev) que se chocam com núcleos 

de átomos da formação e vão perdendo parte de sua energia a cada colisão. 

A quantidade de energia perdida será proporcional à massa do núcleo com o 

qual se choca e será maior quando o choque ocorrer com átomo de 

hidrogênio pois este possui massa atômica idêntica a do nêutron. A energia 

média perdida nesta colisão é da ordem de 50%. 

Desta forma, a velocidade da perda de energia é proporcional à 

quantidade de hidrogênio da formação. À medida que perdem energia, os 

neutrons mudam de estágio, passando por epitermal (100 a 0,025eV) e 

termal (abaixo de 0,025eV), quando então se dispersam sem ordem, sem 

perder energia, até que sejam capturados por núcleos de átomos tais como 

Cl, H, Si ou detectados pela ferramenta. 
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A ferramenta mede a quantidade de neutrons termais, que é 

inversamente proporcional à concentração de hidrogênio na rocha. Se a 

concentração de hidrogênio da formação próxima à fonte for alta, a maioria 

dos neutrons é retardada e capturada. Caso contrário, os neutrons viajarão 

mais longe antes de serem aprisionados. Como a distância da fonte ao 

detector é fixa, uma maior leitura de neutrons termais corresponderá a uma 

menor concentração de hidrogênio na formação. 

Devido a mistura variável de composição da matriz, pode-se utilizar o 

diagrama densidade versus neutrão (Figura 19) para avaliar a porosidade 

independente da litologia (SCHLUMBERGER,1985). 

Figura 19 – Diagrama de inter-relação ФD versus ФN (SCHLUMBERGER,1985) 
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5.3 AMOSTRAGEM 

Após a perfuração de cada poço, a avaliação dos perfis e seleção do 

ponto, pode-se tomar amostras de fluidos e pressões da formação através de 

ferramentas de teste de formação a cabo. 

As ferramentas convencionais de teste a cabo (Figura 20)  possuem 

um sistema de amostragem equipado com um sensor de pressão que permite 

um número ilimitado de registros, conhecidos como pré-testes, onde são 

tomadas medidas de pressão hidrostática da lama, pressão de fluxo e 

pressão estática da formação em uma ou mais zonas e escolha do melhor 

ponto para a amostragem do fluido da formação. A partir do comportamento 

das pressões e da vazão de amostragem é possível se ter uma estimativa de 

permeabilidade da formação amostrada. 

Figura 20- Ferramenta convencional de teste a cabo 

 



 62

 

 

O objetivo principal desta ferramenta é tentar obter uma amostra do 

fluido presente na formação em avaliação de maneira rápida e econômica. 

Contudo, seu sucesso depende do resultado da interação entre o fluido de 

perfuração e as rochas atravessadas, durante a perfuração do poço. Essa 

interação origina zonas concêntricas ao eixo longitudinal do poço, causadas 

pelo diferencial de pressão existente entre eles, ou seja, a pressão 

hidrostática do fluido é maior que a pressão da rocha, mais conhecida como 

pressão da formação. 

Este diferencial de pressão provoca uma percolação do fluido, onde as 

partículas sólidas ficam retidas nas paredes do poço formando um reboco, 

geralmente variando de 0,1 a 3,0 cm de espessura (SILVA ; SOUZA, 1985). A 

fase contínua do fluido que atravessa o reboco e invade a formação, 

conhecida como filtrado, cria uma zona na qual ocupa o espaço da água pré-

existente, empurrando-a para parte mais interna do aqüífero,zona virgem sem 

influência do filtrado (Figura 21). A espessura da zona invadida ou lavada é 

diretamente proporcional ao diferencial de pressão e as mobilidades da água 

presente no aqüífero e do filtrado do fluido de perfuração e inversamente 

proporcional à porosidade do aqüífero atravessado (SCLUMBERGER, 1987). 



 63

 

 

Figura 21– Seção esquemática do zoneamento causado pela invasão do fluido de formação 
durante a perfuração de um poço (MODIFICADO SCHLUMBERGER,1987). 
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A operação de amostragem seguiu as seguintes etapas: 

1. Escolha das profundidades de tomada de pressão e/ou amostragem 

utilizando-se os perfis de porosidade, resistividade e cáliper (calibre), 

verificando pontos onde o reservatório é "limpo", poroso e o poço não 

apresenta rugosidades ou desmoronamentos; 

2. Posicionamento da ferramenta em profundidade utilizando a curva de 

Raios Gama para correlação; 

3. Registro da pressão hidrostática inicial da lama; 

4. Assentamento. A ferramenta é fixada contra a parede do poço e o packer 

é expandido para isolar a influência da pressão hidrostática; 

5. Expansão do filter probe (Figura 22) que é cravado na formação e permite 

a entrada de fluido na(s) câmara(s) de pré-teste, com registro das 

pressões de fluxo.  

6. Estabilização da pressão estática após o enchimento da(s) câmara(s); 

7. Retração do filter probe, esvaziamento e fechamento da(s) câmara(s) de 

pré-teste; 

8. Abertura da primeira câmara de amostragem que coletará principalmente 

o fluido da zona invadida, ou seja, filtrado da lama; 

9. Fechamento da primeira câmara e abertura da segunda câmara de 

amostragem, com o objetivo de coletar uma amostra menos sujeita à 

contaminação do filtrado, conhecida com amostra segregada.  

10. Retração do filter probe, fechamento da segunda câmara de amostragem, 

esvaziamento e fechamento da(s) câmara(s) de pré-teste; 

11. Desassentamento e tomada da pressão hidrostática final da lama; 
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12. Retirada da ferramenta do poço (Figuras 23 A e B); 

13. Retirada e acondicionamento do fluido amostrado . 

Figura 22 – Amostragem  e detalhe do Filter Probe 
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Figura 23 A e B – Retirada da ferramenta de teste a cabo em um dos poços  testados em 
Miranga 

                       A                               B 

   

As pressões observadas durante essa operação são registradas em 

superfície, conforme observado no registro típico apresentado na Figura 24. 

Figura 24- Registro típico de pressão durante um pré-teste 
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Através dos pré-testes, além da obtenção da pressão estática da 

formação, pode-se determinar a permeabilidade do reservatório pela fórmula: 

p
qKmD ∆

=
µ5660

(6) 

 

 onde: 

p∆  = pressão estática menos pressão de fluxo final em psi; 

q  = vazão de enchimento da câmara em cm3/seg; 

µ  = viscosidade do filtrado (0,5 cp para lama base água e 

0,25 cp para lama base óleo) 

5660  Constante que vai variar conforme o tipo do probe 

podendo ser 5660 ,2395 ou 1107 utilizado na 

ferramenta (Schlumberger, 1987). 

 

5.4 ANÁLISES QUÍMICAS 

As amostras coletadas  nos testes de formação a cabo, foram 

acondicionadas em frascos  de vidro de 2 litros e enviadas para realização de 

análises qualiquantitativa dos orgânicos voláteis e semivoláteis por 

cromatografia gasosa, baseado nos métodos EPA 8260 e 8270, do fluido N-

Parafina e nas amostras coletadas nos testes de formação a cabo nos poços. 

 Todas as análises foram realizadas pelo Centro de Pesquisas 

Desenvolvimento -CEPED, órgão do governo do estado, atualmente ligado a 

Universidade Estadual da Bahia – UNEB (Figura 25). 

Nas amostras coletadas nos testes de formação a cabo, também foram 

realizadas determinações de salinidade de campo por titulação. 



 68
Figura 25 – Preparação da amostra e análises cromatográficas no CEPED 

 

 

5.5  SELEÇÃO DE PARÂMETROS E MODELO MATEMÁTICO 

PARÂMETROS 

        Para avaliação da dispersão, dentre os compostos orgânicos que 

compõem o fluido n-Parafina, foi selecionado o benzeno, por ser o composto 

aromático que apresenta maior risco a saúde humana. 

        Dentre os inorgânicos, o cloreto de sódio (NaCl), devido às altas 

concentrações utilizadas (geralmente superiores a 150.000 mg/L) nas 

perfurações realizadas com este tipo de fluido na bacia do Recôncavo. 

Também foi avaliado devido à sua grande mobilidade no aqüífero, uma vez 

que, por se tratar de um composto conservativo, sua velocidade de transporte 

é igual à velocidade do fluxo da água subterrânea. 
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         Nas amostras de água coletadas nos poços, além do benzeno e do 

NaCl, também foram selecionados o tolueno, etilbenzeno e xilenos.  

 MODELO 

O transporte de solutos dissolvidos em uma fase aquosa em meio 

poroso é governado através de fenômenos de advecção e dispersão 

hidrodinâmica, entre outros. A equação diferencial abaixo (Equação 7) 

descreve esses fenômenos e fornece a concentração do soluto na fase 

aquosa em função do espaço (tridimensional) e do tempo.  

x
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z
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∂
∂

 (7) 

 

onde C é a concentração do soluto na fase aquosa, Dx, Dy e Dz são os 

coeficientes de dispersão hidrodinâmica nas direções x, y e z, 

respectivamente, vx é a velocidade linear da água subterrânea e t é o tempo.  

Esta equação inclui as seguintes considerações: 

- O soluto é conservativo, não se biodegradando nem sofrendo reações 

químicas, e não se adsorve na matéria orgânica do solo; 

- O aqüífero é homogêneo e isotrópico; 

- O fluxo da água subterrânea é uniforme e constante na direção x, ou seja, 

o espalhamento do soluto por advecção ocorre apenas na direção x; 

- Os coeficientes de dispersão hidrodinâmica são constantes no tempo e no 

espaço.  

A Equação 7 apresenta solução analítica para alguns casos de 

condição de contorno, sendo que a condição inicial é sempre tomada como 
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concentração zero em todo o domínio (infinito). Uma das soluções mais 

conhecidas (Equação 8) aplica-se à entrega instantânea de uma determinada 

massa de soluto por uma fonte pontual, sendo referida como modelo de fonte 

pontual (Baetslé, 1969, apud Domenico e Schwartz, 1998). 

),().,().,(.),,,( 0 tzftyftxfMtzyxC zyxφ
=  (8) 

 

onde M0 é a massa de soluto entregue ao aqüífero, φ é a porosidade total e fx, 

fy e fz são soluções particulares para as direções x, y e z, respectivamente, 

sendo descritas pelas Equações 9, 10 e11.  
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A solução da fonte pontual pode ser estendida a outras geometrias de 

fonte através do princípio de superposição. No caso em estudo, tem-se uma 

entrega de soluto em um poço que, aproximadamente, atravessa todo o 

aqüífero. A entrega, neste caso, é realizada em linha (unidimensional em z). 

Essa linha pode ser aproximada por fontes pontuais em série, sendo 

descritas através de comprimentos infinitesimais (dz) da linha. A massa do 

soluto, que antes era entregue em um ponto, passa a ser descrita como: 
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dzMM .10 =  (12) 

onde M1 refere-se à massa entregue por unidade de comprimento da linha.  

Alterando a Equação 8 com a Equação 12 e realizando a integração ao 

longo de todo o comprimento da linha (de -∞ a ∞), obtém-se uma solução 

independente da profundidade z, tornando o problema bidimensional, nas 

direções x e y, como mostra a Equação 13. 

),().,(.),,( 1 tyftxfMtyxC yxφ
=  (13) 

 

A Equação 13 ainda pressupõe uma entrega instantânea de massa M1. 

Para considerar uma fonte contínua de soluto, a solução pode ser modificada 

aplicando o princípio da superposição para o tempo, através da Equação 14.  

 

∫ −−=
t

yx dtttyfttxf
dt
MdtyxC

0
1 ')',().',(.

'
1),,(
φ

 (14) 

onde
'
1

dt
dM refere-se à taxa de massa de soluto entregue por unidade de 

comprimento do poço. Nota-se que ao se multiplicar M1 pelo comprimento 

total do poço, obtém-se a massa total entregue ao aqüífero, que 

corresponderia a M0. 

O modelo definido pela Equação 14 foi implementado em Visual Basic do 

Microsoft Excel 97. A verificação do modelo foi realizada comparando-se os 

resultados obtidos através do modelo implementado com a solução obtida 

através do software MathCad 7. Optou-se em desenvolver o modelo em 
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Visual Basic, ao invés de utilizar a solução do software MathCad, devido à 

sua portabilidade, maior robustez e melhores opções para a saída dos 

resultados.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 CAMPO SELECIONADO 

Dentre os campos  produtores de petróleo e gás, que apresentam uma 

grande espessura da formação São Sebastião, selecionou-se o campo de 

Miranga, localizado na porção central da bacia do Recôncavo (Figura 26), 

tem a sua coluna estratigráfica compreendida pelas Formações Juro-

Cretáceas: Sergi , Itaparica,  Água Grande , Candeias , Maracangalha , 

Marfim e Pojuca , recobertas pela Formação São Sebastião, esta última, 

aflorando ao longo do campo e possuindo até 500m de espessura, conforme 

seção geológica apresentada na Figura 27. 

Figura 26- Localização do Campo de Miranga 
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Figura 27- Seção geológica esquemática do Campo de Miranga (Modificado de    

                 Petrobras,2004) 

 

As principais zonas portadoras de petróleo estão localizadas nos 

arenitos dos membros Catu e Santiago pertencentes a formação Marfim e 

Pojuca respectivamente e nos arenitos do membro Caruaçu da formação 

Maracangalha, como o melhor produtor de gás natural do campo e do 

Recôncavo. 

  Como pode ser observado na seção geológica apresentada na Figura 

27, em algumas áreas do campo de Miranga, para se atingir os reservatórios 

de gás do membro Caruaçu, é necessário atravessar uma grande espessura 

da Formação São Sebastião, fazendo com que na segunda fase dos projetos 

de perfuração dos poços, normalmente perfurada utilizando-se fluido n-

Parafina, ainda se atravesse aqüíferos dessa formação.  
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Na campanha de perfuração prevista para o campo de Miranga, 

identificou-se 4 locações que atravessariam parte da Formação São 

Sebastião, utilizando fluido n-parafina conforme preconizado no projeto dos 

poços. 

Nas locações denominadas de MGP-A,B,C e D, foram incluídas nos 

programas de perfilagem a realização de testes de formação a cabo e 

amostragem da água na Formação São Sebastião, atravessada com fluido n-

parafina. 

Na seção geológica (Figura 28), elaborada após o término dos poços, 

pode ser observado que  a Formação São Sebastião foi  perfurada ainda na 

segunda fase dos poços selecionados. 
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Figura 28- Seção geológica entre os poços perfurados MGP-A,B,C e D 

 

6.2 SELEÇÃO DOS PONTOS PARA AMOSTRAGEM 

A partir das curvas de raio gama selecionou-se arenitos  da Formação 

São Sebastião, que ainda fossem portadores de água doce, estimando-se a 

salinidade a partir do gráfico Resistividade versus Temperatura (Figura 29), 

obtidas dos valores obtidos nos perfis, e que apresentassem boa porosidade, 

estimadas a partir das leituras de ρ no perfil de densidade. 

 

Figura 29 – Relação entre resistividade e temperatura para várias concentrações de NaCl   

                  (Modificado de SCHLUMBERGER,1987). 
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Na tabela estão apresentados os parâmetros obtidos  a partir das 

interpretações dos perfiis realizados nos poços ( Figuras 30, 31, 32 e 33). 

 Foram selecionados os pontos da Formação São Sebastião cujos 

aqüíferos ainda eram portadores de água doce e apresentavam as melhores 

condições hidrogeológicas para amostragem através da ferramenta de teste 

de formação a cabo (Tabela 5).  

Tabela 6 - Parâmetros  dos pontos selecionados 

 MGP-A MGP-B MGP-C MGP-D 

Profundidade (m) 470 / 488 520 /545 520 / 565 430 / 445 

Temperatura (ºF) 100 100 107 104 

Resistividade (ohm.m) > 30 > 30 > 30 > 30 

Salinidade (mg/L NaCl) < 200 < 200 < 200 < 200 

Porosidade (%) > 20 > 20 > 20 > 20 

 

Nos aqüíferos selecionados, identificaram-se pontos onde o diâmetro 

do poço resultante estivesse próximo ao diâmetro  previsto para fase (12 ¼ “), 

para que fosse possível  a amostragem através da ferramenta de teste de 

formação a cabo, cujos pontos selecionados e os parâmetros obtidos estão 

apresentados na Tabela 6.  
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Tabela 7 - Parâmetros  dos pontos selecionados e amostrados 

 MGP-A MGP-B MGP-C MGP-D 

Profundidade (m) 473 532 563 439 

Diâmetro do poço (pol) 12 ¼ 12 ¼ 12 ¼ 12 ¼ 

Porosidade (%) 30 28 30 30 

Pressão Estática (Kgf/cm2) 41,2 49,6 54,1 41,0 

Permeabilidade (mD) 89,3 86,4 122 54,9 

Volume amostrado (L) 9 10 6 4 
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Figura 30 –  Perfil MGP-A 
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Figura 31–  Perfil MGP-B 

 

 

 

 



 81
Figura 32–  Perfil MGP-C 
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Figura 33 –  Perfil MGP-D 
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6.3 ANÁLISES QUÍMICAS DAS AMOSTRAGENS 

As amostras coletadas nos testes de formação a cabo foram 

acondicionadas em frascos de vidro de 2 litros e enviadas para o laboratório 

do CEPED, para determinação das concentrações de compostos voláteis, 

semi - voláteis e salinidade em mg/L de NaCl., cujos  resultados encontram-

se na Tabela 7. 

 

Tabela 8 - Resultados das análises químicas das amostras no teste de    

                   formação a cabo 

Parâmetro (µg/L) MGP A MGP B MGP C MGP D 

Benzeno 2,89 24,6 3,45 11,1 

Tolueno 2,77 8,85 3,56 11,34 

Etilbenzeno 1,01 1,25 ND 1,29 

Xilenos 5,81 8,89 13,14 7,75 

Diclorometano  9,06 ND ND ND 

Tricloroeteno ND ND ND 35,03 

Salinidade  (mg/L NaCl) 3300 2900 835 900 

 Cloreto (mg/L) 2000 1757 506 545 

              ND-Não detectado 

 

          Conforme esperado, os valores obtidos para benzeno e cloreto de 

sódio (NaCl) foram bem inferiores às suas concentrações no fluido     

n-Parafina, 55000 µg/L e 160000 mg/L respectivamente (LEMOS,1997), 

confirmando a eficiência do reboco formado na parede do poço, no 

impedimento da migração de fluido do poço para o aqüífero. 

        Comparando os resultados obtidos nas  análises das amostras com os 

valores de potabilidade da água estabelecido pelo Ministério da Saúde 
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(Portaria 518/04), qualidade das águas (Resolução CONAMA 357/05) ou 

ainda os valores referência estabelecidos pela CETESB (2001), Lista 

Holandesa (1998) e EPA (1999), os valores obtidos para Benzeno nos poços 

B e D  e para cloreto em todos os poços, ultrapassam os valores máximos 

permitidos conforme observado na Tabela 8. 

Tabela 9 - Valores máximos permitidos para água potável ou subterrânea 

Parâmetro (µg/L) 

Portaria 

518/04 

CONAMA 

357 

CETESB     Lista 

Holandesa  

EPA 

Benzeno 5 5 5 11,1 5 

Tolueno 170 200 170 11,34 1000 

Etilbenzeno 200 90 ND 1,29 700 

Xileno 300 300 300 7,75 1000 

Diclorometano  ND ND ND ND ND 

Tricloroeteno ND ND ND ND ND 

Salinidade  (mg/L NaCl) ND ND ND ND ND 

Cloreto (mg/L) 250 250 506 250 250 

     ND-Não definido 

 

6.4 MODELO MATEMÁTICO 

Para os poços em estudo, a taxa de massa de soluto entregue por 

unidade de comprimento da fonte (M1) foi descrita considerando que o 

mecanismo de transferência do soluto do fluido de perfuração para o aqüífero 

se dá através do contato direto entre a água e o fluido de perfuração. Para 

tanto, estimou-se que, até o raio de 1,165 m em torno do centro do poço, os 

poros estariam praticamente preenchidos pelo fluido de perfuração, ou seja, o 

diâmetro da fase de perfuração (12,25”) somado a zona lavada ou 

invadida(Figura 34). 
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A taxa com que a água subterrânea atinge a área inundada pelo fluido 

de perfuração foi calculada através da descarga específica (velocidade de 

Darcy), considerando a área transversal ao fluido no ponto de contato, por 

unidade de comprimento do poço. Assim, a taxa mássica de soluto foi 

calculada como 

px DqC
dt

dM
0

1

'
= (15) 

 

onde : 

0C  = concentração na área de contato; 

xq  = Velocidade de Darcy; 

pD  = Diâmetro do cilindro de meio poroso inundado pelo 

fluido de perfuração (considerado neste caso como 

sendo 2,31 metros); 

 

Figura 34- Seção esquemática do poço 

Diâmetro do poço (12 ¼”)

Zona invadida

1,0m1,0m 0,31m

Diâmetro do poço (12 ¼”)

Zona invadida

1,0m1,0m 0,31m

 

Para os solutos, o valor de C0 foi considerado como sendo os valores 

de concentração obtidos nas análises das amostras dos testes de formação a 

cabo realizados nos poços.  
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O aqüífero foi modelado utilizando valores médios dos parâmetros 

hidrodinâmicos obtidos através de ensaios em cada um dos poços: 

• porosidade total (Φ) = perfil densidade; 

• porosidade efetiva (nef) .Devido a impossibilidade de se obter um 

testemunho para obtenção do valor da porosidade efetiva, ela foi 

calculada utilizando a correção de argilosidade, pelo perfil de raios gama, 

através do programa Interactive Petrophysics, da Schlumberger; 

• Condutividade hidráulica (K) 

µ
ρ gkK = (16) 

onde: 

к = permeabilidade 

g  = Aceleração da gravidade 

µ
ρ

 = Viscosidade cinética 

  

• Velocidade de Darcy 

iKVDarcy = (17) 

onde :  

K  = Condutividade hidráulica; 

i  = Gradiente hidráulico regional. 
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• Velocidade linear 

efDarcyLinear nVV = (18) 

onde :  

DarcyV  = velocidade de Darcy 

efn  = Porosidade efetiva 

 

No caso de parâmetros cujos valores são desconhecidos 

(dispersividade transversal e longitudinal), foram utilizados valores típicos 

encontrados da literatura (DOMENICO ; SCHWARTZ, 1998). 

Apesar de apenas o benzeno e o cloreto apresentarem valores acima 

dos permitidos nas  diversas legislações e referências internacionais, foi 

realizada a modelagem de dispersão também para o tolueno, etilbenzeno e 

xileno, cujos parâmetros utilizados  estão apresentados na Tabela 9  e os 

resultados das simulações no Anexo. 
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Tabela 10 - Valores dos parâmetros utilizados na modelagem dos casos em   
estudo 

Poço teórico 
Porosidade total 30% 
Porosidade efetiva 29% 
Condutividade hidráulica 0,07 m/dia 
Gradiente hidráulico 0,35% 
Velocidade de Darcy 0,000245 m/dia 
Velocidade linear média 0,0009 m/dia 
Dispersividade longitudinal 1 m 
Dispersividade transversal 0,1 m 

Poço MGP–A 
Porosidade total 30% 
Porosidade efetiva 28% 
Condutividade hidráulica 0,07 m/dia 
Gradiente hidráulico 0,35% 
Velocidade de Darcy 0,000245 m/dia 
Velocidade linear média 0,0009 m/dia 
Dispersividade longitudinal 1 m 
Dispersividade transversal 0,1 m 

Poço MGP-B 
Porosidade total 28% 
Porosidade efetiva 25% 
Condutividade hidráulica 0,068 m/dia 
Gradiente hidráulico 0,35% 
Velocidade de Darcy 0,000238 m/dia 
Velocidade linear média 0,0009 m/dia 
Dispersividade longitudinal 1 m 
Dispersividade transversal 0,1 m 

Poço MGP-C 
Porosidade total 30% 
Porosidade efetiva 29% 
Condutividade hidráulica 0,096 m/dia 
Gradiente hidráulico 0,35% 
Velocidade de Darcy 0,000336 m/dia 
Velocidade linear média 0,0012 m/dia 
Dispersividade longitudinal 1 m 
Dispersividade transversal 0,1 m 

Poço MGP–D 
Porosidade total 30% 
Porosidade efetiva 29% 
Condutividade hidráulica 0,043 m/dia 
Gradiente hidráulico 0,35% 
Velocidade de Darcy 0,000151 m/dia 
Velocidade linear média 0,0005 m/dia 
Dispersividade longitudinal 1 m 
Dispersividade transversal 0,1 m 

                         Tempo = 8 dias 
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6.5 SIMULAÇÕES 

Pode-se observar pelos resultados apresentados nas Figuras 35 a 55, 

que a pluma de contaminação tende a ser transportada na direção e sentido 

preferenciais do fluxo, alongando-se nessa direção enquanto permanece 

mais estreita na direção perpendicular.  Também nessas figuras, verifica-se 

que a concentração dos compostos analisados (benzeno, tolueno, 

etilbenzeno, xileno e cloreto de sódio) tende a aumentar com o tempo de 

perfuração, tornando-se mais pronunciada próximo ao poço mas decaindo 

rapidamente ao se afastar do poço.  

Foram representadas nas figuras, as simulações efetuadas para 08 dias 

de operação, tempo médio de perfuração da fase.  

Convém salientar que as Figuras 35 a 55 não representam superfícies 

topográficas, mas sim superfícies de concentrações, sendo modeladas de 

acordo com o decaimento a partir da fonte, localizada na extremidade 

superior direita em cada modelo. 
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Figura 35 - Simulação para Benzeno a partir da sua concentração no fluido n-Parafina 

(distância em metros a partir do poço vs concentração  µg/L) em  um poço no aqüífero São 

Sebastião 
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Figura 36 - Simulação para NaCl a partir da sua concentração no fluido n-Parafina 

(distância em metros a partir do poço vs concentração em mg/L) em  um poço no aqüífero 

São Sebastião 
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Figura 37 - Gráfico de simulação para Benzeno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L) no poço MGP-A 
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Figura 38 - Gráfico de simulação para Benzeno (distância em metros a partir do poço vs 
concentração em ug/L), no poço MGP-B 
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Figura 39 - Gráfico de simulação para Benzeno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-C 
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Figura 40 - Gráfico de simulação para Benzeno (distância em metros a partir do poço vs 
concentração em ug/L), no poço MGP-D 
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Figura 41 - Gráfico de simulação para Tolueno (distância em metros a partir do poço vs 
concentração em ug/L), no poço MGP-A 
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Figura 42 - Gráfico de simulação para Tolueno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-B 
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Figura 43 - Gráfico de simulação para Tolueno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-C 
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Figura 44 - Gráfico de simulação para Tolueno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-D 
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Figura 45 - Gráfico de simulação para Etilbenzeno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-A 
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Figura 46 - Gráfico de simulação para Etilbenzeno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-B 
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Figura 47 - Gráfico de simulação para Etilbenzeno (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-D 
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Figura 48 - Gráfico de simulação para Xilenos (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-A 
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Figura 49 - Gráfico de simulação para Xilenos (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-B 
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Figura 50 - Gráfico de simulação para Xilenos (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-C 
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Figura 51 - Gráfico de simulação para Xilenos (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em ug/L), no poço MGP-D 
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Figura 52 - Gráfico de simulação para NaCl (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em mg/L), no poço MGP-A 
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Figura 53 - Gráfico de simulação para NaCl (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em mg/L), no poço MGP-B 
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Figura 54 - Gráfico de simulação para NaCl (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em mg/L), no poço MGP-C 
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Figura 55 - Gráfico de simulação para NaCl (distância em metros a partir do poço vs 

concentração em mg/L), no poço MGP-D 
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As simulações realizadas para o benzeno e cloreto de sódio (NaCl) 

presentes no fluido n-Parafina, mostraram que as suas concentrações 

decaem a valores mínimos a partir da fonte a 0,48 m para benzeno e 0,35 m 

para NaCl. 

Para todos os compostos analisados das amostras de água dos poços 

perfurados, o avanço das plumas foi inexpressivo, mostrando uma tendência 

a se reduzir a valores desprezíveis a poucos centímetros da fonte. 

Para o cloreto de sódio, a variação das concentrações encontradas 

está associada principalmente à variação da salinidade e da densidade do 

fluido de perfuração utilizado em cada poço, cujas concentrações são 

constantemente modificadas através da adição de NaCl e baritina, de acordo 

com os parâmetros previstos no projeto de perfuração dos poços. 

Mesmo para a simulação do fluido e para o caso mais crítico, do 

cloreto de sódio encontrado no poço MGP-A, as concentrações atenuam-se 

dentro de distâncias inexpressivas. No caso do referido poço, cuja 

concentração da água em suas proximidades foi estimada pelo modelo como 

sendo superior a 2000 mg/L após 8 dias do contato do fluido com a formação, 

sua concentração se reduz a 0,0 mg/L a cerca de 0,5 m da fonte na direção 

do fluxo (x). 

Com relação aos contaminantes orgânicos avaliados, os resultados 

encontrados nas amostras de água coletadas nos poços apresentaram 

valores de concentrações inferiores aos valores máximos permitidos nas 

legislações nacional e internacional, a exceção do benzeno, encontrado em 

concentrações mais elevadas, 24,6 e 11,1 µg/L, nas amostras dos poços 



 112

MGP-B e D respectivamente. Mesmo para esses valores mais elevados, 

provavelmente relacionados com lote de n-Parafina utilizado na formulação 

do fluido de perfuração, segundo a simulação suas concentrações 

desaparecem a menos de 30 cm do poço. Enquanto que na simulação do 

fluido a concentração de benzeno desaparece a pouco mais de 50 cm da 

fonte. 

O valor das dispersividades longitudinal e transversal escolhido para o 

modelo afeta muito o grau de espalhamento que o contaminante experimenta, 

reduzindo também drasticamente a concentração próxima à fonte, por 

exemplo, alterando o valor da dispersividade longitudinal de 1 para 2 m, as 

concentrações de NaCl no poço MGP-D, as concentrações junto a fonte, a 20 

cm e a 60 cm passariam de 510,2, 11,4 e 3 × 10-3 mg/L para 371,7, 40,8 e 

0,42 mg/L respectivamente. Ou seja, aumentando-se o valor da 

dispersividade, os valores das concentrações tornam-se menos pronunciados 

próximos à fonte, porém a pluma atinge uma área maior, devido ao maior 

espalhamento.  

Deve-se ressaltar que as limitações intrínsecas do modelo fazem com 

que as concentrações calculadas sejam superestimadas. O modelo considera 

que a geometria da fonte é uma linha com dimensões infinitamente pequenas 

nas direções x e y. Com isso, a massa do soluto entregue, por unidade de 

comprimento, é aplicada a um ponto de volume infinitesimal, gerando 

concentrações muito altas a pequenas distâncias da fonte. No entanto, o 

diâmetro do cilindro que delimita o volume ocupado pelo fluido de perfuração 

no aqüífero não pode ser considerado desprezível para pequenas distâncias, 

embora o seja em relação às dimensões do aqüífero. Com isso, a massa de 
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soluto entregue ao aqüífero, que é aplicado a um volume infinitesimal pelo 

modelo, na verdade é diluído em um volume bem maior. Com isso, pode-se 

esperar que as concentrações próximas ao poço não sejam tão grandes 

quanto as estimadas. 

Mesmo utilizando cenários bastante conservativos, para o benzeno e 

cloreto, compostos que apresentaram valores acima do estabelecido pela 

Portari a 518/04 do Ministério da Saúde, que é de 5 µg/L e 250 mg/L 

respectivamente, segundo as simulações realizadas suas concentrações  

encontram-se totalmente enquadradas  a 13 e 19 cm da fonte 

respectivamente, no caso das amostras coletadas e 43 e 35 cm na simulação 

realizada para o fluido. 

Pelo exposto, espera-se que em situações reais essas distâncias 

sejam ainda menores, ratificando que a perfuração de poços de petróleo 

utilizando fluido n-Parafina é ambientalmente inofensivo neste cenário 

hidrogeológico  
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7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

Dentro da bacia sedimentar do Recôncavo, o campo de Miranga 

mostrou-se como bom exemplo para a realização dos testes, pois as seções 

geológicas obtidas com as perfurações dos poços apresentaram expressiva 

espessura da formação São Sebastião, da ordem de centenas de metros. 

Nas seções atravessadas da formação São Sebastião foi possível encontrar 

aqüíferos portadores de água doce, durante a fase de perfuração onde se 

utiliza o fluido n-Parafina. 

A utilização dos perfis de raios-gama e de indução elétrica permitiu a 

identificação de aqüíferos portadores de água doce, representados pelos 

arenitos da formação São Sebastião. Dentro dos aqüíferos, os perfis de 

densidade e neutrão possibilitaram a definição dos intervalos com as maiores 

porosidades. Dessa forma, a utilização desse conjunto de ferramentas 

mostrou-se eficiente na seleção dos pontos para as amostragens através da 

ferramenta de teste de formação a cabo. 

As concentrações de benzeno e cloreto de sódio encontradas nas 

amostras de água coletadas no entorno dos poços obtidas pela ferramenta de 

teste de formação a cabo foram, respectivamente, 2300 e 50 vezes menores 

que as suas concentrações no fluido de perfuração n-Parafina no interior do 

poço. 

Apesar da pequena migração, dos compostos analisados nas amostras 

de água do aqüífero São Sebastião utilizando-se ferramenta de teste de 

formação a cabo, o benzeno e o cloreto ainda apresentaram valores acima do 

padrão de potabilidade (24 µg/L e 3300 mg/L, respectivamente). Contudo, 
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pelos resultados obtidos nas simulações de suas dispersões, verificou-se 

que a menos de vinte centímetros da fonte as concentrações encontraram-se 

dentro de padrões de potabilidade para estes compostos.  

Considerando-se a conclusão do parágrafo acima, a utilização do fluido 

n-Parafina não causa contaminações em aqüíferos porosos não-fraturados, 

podendo ser recomendada a sua utilização em perfurações que apresentem 

este tipo de cenário hidrogeológico.  

A utilização de fluidos mais modernos, como a n-Parafina hidrogenada, 

que contém um teor de aromáticos muito menor que os encontrados na 

n-Parafina utilizada neste trabalho, deve ser encorajado pois representa uma 

segurança ainda maior para o meio ambiente. 

Recomenda-se que sejam idealizados testes para uma avaliação do 

impacto de fluidos de perfuração em aqüíferos fraturados, onde a 

heterogeneidade ocasionada pelas fraturas causa uma variabilidade local na 

velocidade de fluxo, afetando os processos de transporte de massa neste tipo 

de meio. 
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