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Resumo
Na indústria de petróleo, a geração de efluentes é inevitável, destacando a quantidade de águas
residuais gerada em todas as etapas do processo de produção: extração, transporte e refino. Na
extração, uma quantidade considerável de água é injetada nos poços visando aumentar a pressão,
além de que em alguns casos já existe uma grande quantidade de água misturada ao próprio óleo.
A proporção água/óleo aumenta com a idade do poço atingindo em alguns casos a proporção de
mais 90% de água. O descarte desse efluente é prejudicial ao meio ambiente, sendo assim
indispensável um tratamento prévio. Para a realização da busca de patentes utilizou-se a base de
dados do World Intellectual Property Organization (WIPO), do Instituto Nacional de Propriedade
Industrial (INPI) e o Escritório Europeu de Patentes (Espacenet). Avaliando o cenário mundial e
brasileiro, no que concerne aos documentos de pedidos de patentes, podemos caracterizar a
prospecção relativa às técnicas de tratamento de água produzida por estar em constante
desenvolvimento.
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Abstract
In the petroleum industry, the generation of waste is inevitable, noting the amount of wastewater
generated in all stages of production: extraction, transportation and refining. In the extraction a

Revista GEINTEC – ISSN: 2237-0722. São Cristóvão/SE – 2012. Vol. 2/n. 3/ p.214-220
D.O.I.:10.7198/S2237-0722201200030002

214

considerable amount of water is injected into wells to increase pressure, and in some cases there is
already a large amount of water mixed with the oil itself. The proportion water / oil increases with
age reaching the well in some cases that over 90% of water. Disposal of this waste water is harmful
to the environment, so essential to a previous treatment. For the achievement of the search for
patent, we was used the base of the World Intellectual Property Organization (WIPO) and the
database of the National Institute of Industrial Property (INPI) and European Patent Office
(Espacenet). Assessing the world setting and Brazil, with respect to documents of patent
applications, we can characterize the forecasting on the briquettes to be in Constant development.
Key-words: produced water, technological forecasting, treatment.
1. Introdução
Água Produzida (AP) é o efluente resultante dos processos de separação existentes nas
estações coletoras e de tratamento na produção de petróleo.

O crescente volume resultante

constitui-se em um perigo potencial para o meio ambiente. Os riscos ambientais associados à AP
podem variar em função da composição da água, das características do local em que ela ocorre e da
sua disposição final (SILVA, 2000).
Á água produzida é um efluente cujo destino pode ser o descarte ou a reinjeção em poços
para recuperação secundária. O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), como órgão
ambiental responsável, edita algumas resoluções prevendo o uso e o destino final desse efluente. É
necessário diminuir o teor de óleo presente na água produzida, qualquer que seja o seu destino final.
Para o descarte, o CONAMA, por sua resolução nº. 393/2007, estabelece que o limite seja de 29
mg/L (PEREIRA, 2009).
A Água Produzida é potencialmente perigosa ao meio ambiente por causa dos vários
elementos que a compõem. A combinação de um ou mais desses elementos e a quantidade e as
características do local onde o efluente for descartado devem ser levados em conta para avaliar um
possível impacto ambiental. Poderá ocorrer poluição em rios, mar, lagos, contaminação em
aquíferos e do solo, danos à flora e à fauna (SILVA, 2000).
De acordo com Moraes et al. (2004), a água produzida é um subproduto indesejável, que
está sempre presente nas extrações de petróleo. Ela é gerada quando grandes quantidades de água
contidas nas rochas subterrâneas são produzidas junto com o petróleo. Ao efetuar o tratamento de
óleo produzido, reduzindo o teor de água a valores da ordem de 1% em volume, é separada uma
grande quantidade de água, contendo óleo e outros contaminantes.
Durante as operações de produção, por causa da agitação, formam-se emulsões (gotículas
dispersas de um líquido dentro de outro). Essas emulsões podem ser fácil ou dificilmente
"quebradas" em função das propriedades do óleo, da água e dos seus percentuais (ARPEL, 1960).
Sendo assim, segundo Quintella et al. (2009), a prospecção tecnológica tem contribuído
signiﬁcativamente na geração de políticas de longo prazo, de estratégias e de planos, e na
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fundamentação nos processos de tomada de decisão referentes à pesquisa, ao desenvolvimento e à
inovação (P&D&I). Sob a forma de patentes, o conhecimento pode contribuir mais efetivamente
para o PIB e o IDH, especialmente nos casos em que P&D&I são ﬁnanciados com recursos públicos
de um país, permitindo que os resultados revertam para esse mesmo país durante os anos iniciais.
O presente trabalho teve como objetivo analisar as características, as potencialidades e a
evolução das competências tecnológicas traduzidas através dos depósitos de patentes no que se
refere às técnicas de tratamento de água produzida.

2. Metodologia
Para o desenvolvimento da prospecção, foi tomado como base os pedidos de patentes
depositados no European Patent Office (Espacenet – Worlwide), na World Intellectual Property
Organization (WIPO) e no Banco de dados do Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)
do Brasil.
As palavras-chave utilizada foram: tratamento e água produzida, na base do INPI e as
palavras treatment e produced water nas bases do Espacenet e WIPO. Utilizou-se o campo de
pesquisa “título”. A pesquisa foi realizada no mês de janeiro de 2012.

3. Resultados e discussão
A pesquisa foi realizada nas três bases gratuitas: WIPO, Espacenet e INPI utilizando-se as
palavras-chave “tratamento e água produzida”. A base que apresentou mais documentos de patentes
(1566 documentos) foi a da WIPO. Na sequência, o Espacenet foi a segunda maior base com 143
documentos e por último a INPI com 1documento.
Segundo Serafini e Silva (2011), para prospecção, um formato importante para agilizar
buscas nas bases patentárias é a Classificação Internacional de Patentes (CIP), na qual as patentes
são classificadas de acordo com a aplicação. São divididas em 8 seções, 21 subseções, 120 classes,
628 subclasses e 69000 grupos.
Em pesquisas realizadas no banco de dados do WIPO (Figura 1) foram encontradas: 428
patentes da classificação C02F : tratamento de água, de águas residuais, de esgotos ou de lamas e
lodos; 154 patentes da classificação B01D: separação; 115 patentes da classificação A61K:
preparações para finalidades médicas, odontológicas ou higiênicas; 114 patentes da classificação
A01F: processamento do produto colhido; enfardamento de palha, feno ou similares; aparelho
estacionário ou instrumentos manuais para formação ou enfeixamento de palha, feno ou similares
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Figura 3. Número de documentos analisados nas bases e por ano de deposito para as palavras-chave água produzida and
tratamento (INPI) e treatment and produced water (WIPO, Espacenet).
Fonte: Autoria própria (2012)

Em relação aos países depositantes, a Rússia (RU) seguido da Koreia (KR), foram os países
que apresentaram o maior número de patentes depositadas até a data da realização da prospecção,
com o número de depósitos de 666 e 450 respectivamente. A Figura 4 ilustra o número de
documentos analisados por países que realizaram o depósito.
O Tratado de Cooperação entre Países (WO ou PCT) e o Escritório Europeu (EP) realizaram
673 e 631 depósitos, respectivamente.

Figura 4. Número de documentos analisados nas bases (WIPO, Espacenet e INPI) por país depositante para as palavraschave treatment and produced water e água produzida and tratamento. Onde: WO = PCT = Tratado de Cooperação de
Patentes;RU= Rússia; EP=Organização Européia de Patentes; KR=República da Coréia; MX= México; ZA= África do
Sul; CN= China; DE= Alemanha.
Fonte: Autoria própria (2012)
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4. Conclusões
Após a realização desta prospecção foi possível avaliar o tema abordado no cenário mundial
e brasileiro. No que concerne aos documentos de pedidos de patentes, podemos caracterizar a
prospecção relativa às técnicas de tratamento de água produzida por estar em constante
desenvolvimento, principalmente a partir do ano de 2002. Os dados estatísticos demonstram uma
área promissora com crescimento relevante de patentes depositadas nos últimos 10 anos e com
maior concentração entre 2003 e 2005. Entre as bases de pesquisa utilizadas, o WIPO foi a que
apresentou maior número de documentos para as palavras-chave treatment and produced water. As
principais classes do CIP encontradas foram: C02F, B01D e A61K. O maior número de patentes foi
realizado pelo Tratado de Cooperação de Patentes (PCT).
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