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1.  INTRODUÇÃO 
 
1.1  OCORRÊNCIA E PRODUÇÃO DE PETRÓLEO 
 
O petróleo, conforme a teoria da origem orgânica, é  formado pela decomposição de grandes 
quantidades de material vegetal e animal que, sob ação da pressão e calor gera misturas de 
compostos constituídos majoritariamente por moléculas de carbono e hidrogênio - os 
hidrocarbonetos.  
 
Geralmente, o petróleo depois de formado não se acumula na rocha na qual foi gerado – 
rocha geradora ou rocha matriz, mas migra sob ação de pressões do subsolo, até encontrar 
uma rocha porosa, que, se cercada por uma rocha impermeável (rocha selante ou rocha 
capeadora), aprisiona o petróleo em seu interior.  E é a partir deste reservatório que o 
petróleo é extraído, se as condições de porosidade da rocha e a quantidade acumulada de 
material formar uma jazida comercial. 
 
Dependendo da pressão e do local em que se encontra o petróleo acumulado, é comum 
encontrar o gás natural ocupando as partes mais altas do interior do reservatório, e o 
petróleo (óleo) e a água salgada ocupando as parte mais baixas, muito em função da 
diferença de densidade e da imiscibilidade entre as fases.   
 
A figura 1 ilustra, de maneira esquemática, a distribuição de fases no interior de um 
reservatório típico de petróleo. 

 

água

óleo

gás

 
 
Fig. 1 – Reservatório típico de petróleo. 
 
 
Por conta desta configuração no reservatório e das condições necessárias para a produção, 
não apenas petróleo e gás são produzidos, mas também água e sedimentos (areia  e outras 
impurezas sólidas em suspensão, como material de corrosão, produtos de incrustação por 
exemplo) em quantidades variadas. Além destes, deve-se considerar que outros compostos 
não hidrocarbônicos também podem estar presentes no sistema, tais como os contaminantes 
CO2,e H2S, quer na fase gasosa ou mesmo arrastados/dissolvidos na fase líquida..   
 
Via de regra nenhuma destas fases é produzida isoladamente. Assim, o  gás é produzido em 
quantidade e composição variada e percorre as tubulações de produção como bolhas 
arrastadas no óleo. Alternativamente, gotículas de óleo podem ser arrastadas como névoa 
no gás.  
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A água de formação pode ser levada pelo gás na forma de vapor. Quando no estado líquido, 
pode ser produzida como água livre, dissolvida ou emulsionada como gotículas dentro do 
óleo. Mesmo a água livre separada, além dos sais presentes, contém  sedimentos, gases 
dissolvidos e óleo arrastado.   
 
A água livre é relativamente fácil de separar, por decantação enquanto que a água dissolvida 
normalmente não é removida da corrente de petróleo por ser relativamente baixos os seus 
teores (da ordem de 0,02% a 20oC). Por outro lado, a água emulsionada requer tratamentos 
especiais para sua remoção.  
 
Uma  emulsão é a mistura de dois líquidos imiscíveis, sendo um dos quais disperso no outro, 
sob a forma de gotículas, que mantém-se estabilizada pela ação de agentes emulsificantes. 
Há, de um modo geral emulsões do tipo óleo-em-água (O/A), onde a água é a fase externa; e 
emulsões do tipo água-em-óleo (A/O), onde o óleo é a fase externa.  A figura 2 mostra a 
imagem de uma emulsão A/O formada por diminutas gotas de água dispersa no petróleo.  
 

 
 
Fig. 2 – Imagem de uma emulsão de petróleo do tipo A/O por microscopia. 
 
 
1.2  A GERAÇÃO DE EMULSÕES DE PETRÓLEO  
 
Dentre os contaminantes mais indesejáveis, sem dúvida é a água que causa maiores 
dificuldades para ser removida, quer devido à  quantidade ou à forma (emulsionada) em que 
pode estar presente na fase líquida.   
 
Esta água presente nos fluidos produzidos pode ter duas origens. Ou é proveniente do 
próprio reservatório (água de formação) ou foi introduzida no sistema produtor em 
conseqüência da utilização de processos de recuperação secundária, tais como injeção de 
água ou vapor. No início da produção de um reservatório, o teor de água no petróleo 
produzido tende a ser zero. Porém, com a continuidade da produção, este teor tende a 
aumentar, sendo comum ultrapassar 50%. A água produzida pode se aproximar de 100% à 
medida que o poço chega ao fim de sua vida produtiva. Quando a produção de petróleo é 
acompanhada de elevados teores de água, diz-se que o campo é maduro, sendo este teor 
avaliado pelo ensaio de BS&W (Basic Water and Sediment) que determina também o teor de 
sedimentos. A figura 3 mostra um quadro com o histórico e a previsão de produção e injeção 
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de água num sistema produtor típico da Bacia de Campos.   
 
 

 
 
Fig. 3 – Histórico e Previsão de Produção e Injeção de água na Bacia de Campos. 
 
 
No reservatório as fases água e óleo encontram-se separadas. No entanto, em função da 
forte agitação imposta ao longo do processo de elevação e do intenso cisalhamento causado 
pela forte despressurização através da válvula choke, podem-se formar emulsões do tipo 
A/O. A válvula choke é utilizada para regular e limitar a vazão de produção dos poços. Cada 
poço possui sua válvula choke que se encontra instalada na linha de chegada do poço na 
Unidade de Produção.  A figura 4 mostra um sistema de produção com injeção de água do 
mar.  
 
 

BACIA DE CAMPOS:  Histórico e Previsão de Produção e Injeção
(Considerada a Eficiência Operacional)
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Fig. 4 – Esquema de um  Sistema de Produção com injeção de água do mar. 
 
 
1.3. IMPACTOS DA ÁGUA PRODUZIDA 
 
A separação da água produzida com o petróleo faz-se necessária, pois, além de não 
apresentar valor econômico, a água apresenta sais em sua composição, tais como cloretos, 
sulfatos e carbonatos de sódio, cálcio, bário e magnésio, dentre outras espécies químicas, 
que podem provocar a corrosão e a formação de depósitos inorgânicos nas instalações de 
produção, transporte e refino. 
 
As emulsões de petróleo do tipo A/O apresentam viscosidade muito superior a do petróleo 
desidratado, afetando portanto as operações de elevação e escoamento  em função do 
aumento das perdas de carga, que podem levar à perda de produção e à perda de eficiência 
do sistema de bombeio e transferência. 
 
Por outro lado, se as emulsões forem desestabilizadas durante a elevação e o escoamento 
da produção, poderá haver o aumento da taxa de corrosão dos dutos e das linhas de 
produção e poderá ocorrer o aparecimento de depósitos inorgânicos (incrustação), 
principalmente no interior da coluna de produção, em função do aparecimento de água livre 
contendo sais em sua composição. Nesse caso, deverá ser utilizado material construtivo 
adequado ou usar produto químico inibidor de corrosão e produto químico antiincrustante. 
 
Outro problema decorrente do aparecimento de água livre durante a elevação e o 
escoamento é a formação de hidrato, que poderá bloquear total ou parcialmente as linhas de 
produção (figura 5) e levar a perda de produção. O hidrato é uma estrutura cristalina formada 
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a partir da água e das frações leves do petróleo (metano, etano e propano), a baixas 
temperaturas e em elevadas pressões. O surgimento de hidrato é crítico durante uma parada 
de produção, pois a água livre e o gás, mantidos pressurizados no interior das linhas de 
produção, serão resfriados pelas correntes marítimas profundas. 
 
 

 
 
Fig. 5 – Hidrato formado em linha de produção. 
 
No processamento primário de petróleo , a elevada viscosidade das emulsões dificulta a 
separação da água e provoca o aparecimento de espuma, requerendo o uso de 
temperaturas elevadas para tratar o petróleo e o consumo de produtos químicos, 
especialmente o desemulsificante e o antiespumante. Por outro lado, se as emulsões forem 
submetidas à intensa agitação e cisalhamento, serão formadas gotas de tamanhos menores, 
tornando a emulsão mais estável. Conseqüentemente, será necessário empregar maior 
temperatura de processamento e/ou utilizar equipamentos com maiores dimensões, além do 
maior consumo de desemulsificante. A dificuldade de tratamento será maior se a emulsão 
sofrer envelhecimento.  
 
Incrustações também poderão ser formadas no interior dos equipamentos de processo e nas 
linhas de água. Destaca-se a incrustação de carbonato de cálcio, obtida a partir da 
decomposição do bicarbonato solúvel, e as incrustações de sulfato de bário, de cálcio e de 
estrôncio, formadas a partir do contato da água de formação, rica em bário, cálcio e 
estrôncio, com a água do mar, rica em sulfato, que é injetada para manter a pressão do 
reservatório. As incrustações podem causar entupimentos e bloqueios, que diminuem a 
eficiência e do tempo de serviço dos equipamentos e das linhas. 
 
Se a água co-produzida não for adequadamente separada nas unidades de produção e se, 
durante o transporte para os terminais  ela separar-se no interior dos tanques de 
armazenamento de petróleo ou nos tanques dos terminais, serão gerados custos adicionais 
de operação, para removê-la, tratá-la e descartá-la. Ademais, se a água não for removida  
durante o processo de produção, ela onerará o custo do transporte, pois será computada  
como petróleo. 
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Na refinaria , durante a destilação do petróleo, poderá haver a formação de depósitos 
inorgânicos, após a evaporação da água. Os cloretos de cálcio e magnésio podem hidrolisar-
se e formar o ácido clorídrico, que poderá atacar o topo das torres de destilação. Após a 
evaporação da água, cristais de cloreto de sódio ficam dispersos nas frações pesadas, como 
é o caso do resíduo de vácuo, que é utilizado para a produção de óleo combustível e de 
asfalto. O cloreto de sódio no óleo combustível provoca o aparecimento de resíduos de 
queima, capazes de agredir as caldeiras e os fornos. O cloreto de sódio reduz a ductibilidade 
do asfalto. Parte do resíduo de vácuo é utilizada como carga para as unidades de 
craqueamento catalítico (FCC) que, por operarem a temperaturas de até 700°C, podem 
promover a formação de ácido clorídrico a partir do cloreto de sódio. A outra parte do sal não 
decomposto no processo de FCC pode aderir à superfície do catalisador de FCC e, durante a 
regeneração do catalisador, poderá haver a formação de compostos que irão diminuir a 
atividade do catalisador. 
 
 
 
1.4. PROCESSAMENTO PRIMÁRIO  DE PETRÓLEO 
 
As correntes de fluidos de diferentes poços que chegam através dos manifolds de produção 
até a superfície, em terra ou nas plataformas, não se encontram ainda adequadas à  
utilização ou exportação. Como o interesse econômico é somente na produção de 
hidrocarbonetos (óleo e gás), há necessidade de dotar os campos (marítimos ou terrestres) 
de facilidades de produção , que são instalações destinadas a efetuar o processamento 
primário dos fluidos , ou seja, a separação gás/óleo/água  (figura 6).: 
 

 

ReservatórioReservatório

Elevação

Coleta

Manifold de Coleta

Separação
gás/líquido

Gás

Líquido

Separação
água/óleo

Óleo

Separação
óleo/água

Óleo

Água

Tratamento
CondicionamentoÁgua

Água Tratada

Manifold
Distribuição

Injeção

Descarte

 
 
Fig. 6 – Esquema simplificado do Processamento Primário de Fluidos (Petróleo). 

  

Assim, o processamento primário da produção tem como finalidades: 
 
- promover a separação óleo/gás/água; 
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- tratar ou condicionar os hidrocarbonetos para que possam ser transferidos para as 
refinarias ou Unidades de Processamento de Gás Natural (UPGNs); 

- tratar a água para que seja destinada à condição ambiental e tecnicamente mais 
aceitável (descarte ou reaproveitamento). 

                                          
De acordo com os estudos de reservatório e de viabilidade técnico-econômica, um sistema 
de produção poderá ter uma planta de processamento bem simples ou mais complexa. As 
plantas simplificadas efetuam apenas a separação gás/óleo/água, enquanto as mais 
completas incluem tratamento e estabilização do óleo, condicionamento e compressão do 
gás, tratamento da água oleosa, além do tratamento de água para injeção no reservatório e 
descarte.  
 
A pressão na qual os separadores operam pode variar bastante, dependendo do grau de 
separação gás-óleo desejado e da pressão do óleo no sistema de produção. A separação em 
estágios, que tipicamente envolve separadores de alta, intermediária e baixa pressão em 
série, visa maximizar a produção de óleo e permitir que vários poços com diferentes 
pressões de escoamento possam ser alimentados numa mesma facilidade de produção. 
 
Após uma separação primária das correntes de fluidos produzidos, ocorre o tratamento 
individual das fases gás, óleo e água a fim de se atingir as especificações necessárias à 
comercialização do óleo e gás e as especificações ambientais para o descarte da água. Por 
exemplo: 

 
• O gás natural não pode conter quantidades excessivas de CO2 e H2S. e deve ser 

liberado a uma pressão especificada. O gás não deve conter vapor de água que pode 
condensar e formar hidratos e causar perdas de carga adicionais ou causar corrosão 
nas tubulações. Conforme a especificação para Gás Natural constante da Portaria 
104/2002 da Agência Nacional de Petróleo (ANP), o máximo aceitável é de 3 a 5 
libras por milhão de pé cúbico (lb/Mscf) sendo a especificação interna  da Petrobras  
mais rígida (máximo 2 lb/Mscf).   

 
• O óleo não pode conter excessivas quantidades de água e sedimentos (BS&W) e sais 

dissolvidos na água. Valores típicos máximos são 1% de BS&W e 570 ou 285 mg/L 
(ou ppm - partes por milhão) de sal no óleo, o primeiro limite para consumo interno e o 
segundo para exportação. 

 
• A água produzida deve possuir um valor limitado de óleo disperso (teor de óleo e 

graxas - TOG) para poder ser descartada. As regulamentações internacionais para 
plataformas limitam em 10 a 40 mg de óleo por litro de água. No Brasil este valor é de 
20 mg/L. Também a temperatura deve ser controlada para o descarte. 

 
 
 
 
 
 
Na figura 7 apresenta-se as principais especificações exigidas para as correntes gás, óleo e 
água produzida (para descarte), após o processamento primário realizado no E&P.  
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    CORRENTE PARÂMETRO ESPECIFICAÇÃO  

 

     Gás * 

Teor de água máx. 3 a 5 lb/Mscf (na BR: 2lb/Mscf) 

Teor de H2S. máx. 10 a 15 ppm  

Teor de Inertes, CO2 máx. 4% vol (na BR: 2%vol.) 

 

     Óleo 

 BS&W  Refino: máx. 1% vol 

Exportação: máxi. 0,5% vol 

Teor de sais Refino: máx.: 570 mg/L (em NaCl) 

Exportação: máx. 285 mg/L (em NaCl)  

Água produzida 

 

TOG máx. 20 ppm 

Temperatura máx. 40oC  
                                                                               *Portaria ANP 
 
Fig. 7 – Principais especificações dos fluidos após o Processamento Primário . 

                      
No sistema de gás, compressores podem ser necessários para elevar a pressão do gás ao 
nível desejado para a tubulação. Vários estágios de compressão podem ser necessários 
para comprimir as correntes de baixa e intermediária pressão. Os compressores são 
normalmente acionados por turbinas a gás. Compressores devem ser dimensionados com 
certo grau de flexibilidade para atender as variações nas pressões e vazões volumétricas dos 
gases que ocorrem durante a vida de um campo. Alguns campos requerem que o gás 
produzido passe por um processo de remoção de H2S, quando o teor deste contaminante é 
elevado. A maioria das facilidades de produção requer que o gás passe por um sistema de 
remoção do vapor de água presente no gás a fim de reduzir a possibilidade de formação de 
hidratos (sólidos de hidrocarbonetos leves e água que podem obstruir o sistema de gás). 

 
No sistema de óleo, o principal problema é a remoção de água emulsionada, que também 
contém os sais dissolvidos e alguns sedimentos inorgânicos. Os vasos tratadores de óleo 
utilizam uma combinação de métodos que se baseiam na adição de compostos químicos 
(chamados desemulsificantes), calor, introdução de um campo elétrico e tempo de residência 
para romper a película de compostos emulsificantes que circundam as gotículas de água 
permitindo que elas se coalesçam, formando gotas maiores que decantam e permitem a 
separação em duas fases líquidas, uma oleosa e uma aquosa. Se o óleo produzido tiver um 
elevado teor de sal pode ser necessário adicionar água fresca ao óleo  para permitir a 
diluição dos sais dissolvidos na água remanescente que sai com o óleo tratado.  

 
A corrente de água produzida que escoa dos separadores trifásicos e do vaso tratador de 
óleo necessitam passar por um tratamento que visa remover gotículas de óleo que 
escaparam dos processos anteriores. Tanques separadores (skimmers), hidrociclones e 
flotadores a gás podem ser utilizados para alcançar o limite máximo admissível de óleo na 
água a ser descartada ou injetada nos poços. 
 
 
 
 
 
 
 



 

Escola de Ciências e Tecnologias E&P 11

2. SEPARAÇÃO  
 
2.1. EQUIPAMENTOS 
 
Numa instalação de processamento primário de fluidos o gás, por ser menos denso, é 
inicialmente separado do líquido por ação da gravidade em equipamentos denominados 
separadores.  
 
Um separador típico de produção é dotado de vários dispositivos internos para aumentar a 
eficiência de separação. Alguns exemplos são os defletores de entrada, quebradores de 
espuma, de ondas e de vórtice, extrator de névoa ou demister.  Para fins didáticos, pode-se 
dizer que são quatro as seções de um separador típico:  seção de separação primária, de 
acumulação (ou de coleta de líquido), de separação secundária (ou de decantação) e de 
aglutinação (figura 6). 
 
 

Entrada

Seção de Separação
Primária

Gás

Líquido

Seção de Separação
Secundária

Seção de Acúmulo 
de Líquido

Seção de
Aglutinação

Saída
de Gás

Saída de
Líquido  

 
Fig. 8 -  Seções e dispositivos internos de um  Separador Bifásico Horizontal 
 
Na seção primária , localizada na entrada do vaso, o fluido (líquido e gás) choca-se com 
dispositivos defletores que provocam uma mudança brusca de velocidade e direção do fluxo. 
ou é dirigido por um difusor que lhe impõe um movimento giratório fazendo com que o líquido 
se desloque para o fundo do vaso por ação da gravidade, separando-so do gás. É nesta 
seção que a maior parte do líquido é separada, acumulando-se no fundo do vaso, 
denominado de seção de acumulação de líquido , por um tempo de retenção de 3 a 4 
minutos, suficiente para permitir a separação do gás remanescente e, em alguns casos (nos 
separadores trifásicos), de grande parte da água. 

 
Na seção secundária , as gotículas maiores de óleo, oriundas da fase gasosa, são 
separadas por decantação. 
 
As gotículas de líquido arrastadas pela corrente gasosa e que ainda não se separaram  são, 
na seção de aglutinação  (localizada geralmente próxima a saída do gás), removidas do 
fluxo gasoso através de meios porosos que por possuirem grande área de contato facilitam a 
coalescência e decantação das gotas. Utilizam-se vários tipos de extratores de névoa, tais 
como, aletas de metal, almofadas de tela de arame, placas pouco espaçadas, por exemplo.  
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A pressão no separador é mantida por um controlador que atua regulando o fluxo de saída 
do gás na parte superior. O líquido separado deixa o vaso através de uma válvula de 
descarga, cuja abertura ou fechamento é efetuado através de um controlador de nível. 
 
Os separadores são fabricados nas formas horizontal  e vertical  (figuras 8 e 9, 
respectivamente ). Por apresentarem uma maior área superficial de interface permitindo uma 
melhor separação líquido/gás e gás/líquido,  os separadores horizontais são normalmente 
mais eficientes, sendo utilizados principalmente em sistemas que apresentem espumas e 
altas razões gás/óleo. As principais desvantagens destes separadores, por outro lado, são a 
dificuldade de  remoção dos sólidos produzidos (os verticais têm uma geometria que permite 
a deposição localizada no fundo do vaso facilitando sua remoção) e a menor capacidade de 
absorver grandes variações de fluxo (golfadas).  
 
 

 
 
Fig.9 - Separador trifásico vertical 
 
Os separadores podem ainda ser do tipo bifásico  (figura 8), quando promovem a separação 
gás/líquido (separadores de gás), ou trifásico (figura 9 ), separadores de água livre, que, 
adicionalmente, promovem a separação da água. Os trifásicos apresentam uma maior  seção 
de decantação de líquido que possibilita uma separação melhor do óleo/água. Também há 
necessidade da instalação nesses separadores, de: 
 

- um condutor de líquido, para não perturbar a interface óleo/água, e um espalhador na 
saída desse condutor e abaixo da interface óleo/água, para distribuir o líquido 
homogeneamente através da área do vaso. Água e óleo fluem em contracorrente; 

 
- um condutor de gás ou chaminé, para equalizar  a pressão de gás entre a seção de 

coleta inferior de líquido e a seção superior de decantação. 
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2.2. SISTEMAS DE SEPARAÇÃO 
 
Os sistemas de separação dos fluidos de produção podem ser subdivididos em quatro tipos: 
 

• Sem separação de fluidos 
• Com separação bifásica 
• Com separação trifásica 
• Com separação trifásica e tratamento de óleo 

 
No primeiro tipo (figura 10) – sem separação de fluidos  – a planta de processo visa 
executar somente teste e avaliação da produção dos poços. O escoamento do fluido 
produzido é efetuado em fluxo multifásico pelo oleoduto até uma planta central onde ocorrerá 
o processamento. 
 

Fig. 10 - 

Separador de Teste

Gás

Exportação

Sistema sem Separação de Fluidos

Poços

Petróleo

 
 
 
 
No segundo tipo (figura 11) – com separação bifásica  – a planta de processo é bastante 
simples, consistindo de coletores de produção, separador de teste, separadores bifásicos de 
produção, tanque acumulador (surge tank) e sistema de transferência e medição da 
produção, além das facilidades para aproveitamento do gás associado e utilidades (água, ar 
comprimido e energia elétrica). Neste tipo não há descarte de água produzida, que é 
transferida junto com o óleo.  
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Fig. 11 - 

Poços

Petróleo

Anti-espumante
Desemulsificante

Separador de
Produção

Gás

Surge
Tank

Gás

Óleo
Sistema com Separação Bifásica

 
 
No terceiro tipo (figura 12)– com separação trifásica  – a planta de processo já apresenta 
uma maior complexidade, possuindo permutadores de calor (petróleo x água quente), 
separadores de teste, separador trifásico, sistema de tratamento de água oleosa, medição e 
transferência de óleo por oleoduto, instalações para tratamento e aproveitamento do gás 
além de utilidades em geral. 
 

Fig. 12 - 

Poços

Petróleo

Anti-espumante
Desemulsificante

Separador de
Produção

Óleo

Gás

Água Oleosa

Sistema com Separação Trifásica  
 
No quarto tipo (figura 13) – com separação trifásica e tratamento de óleo  – similar ao 
terceiro tipo, a planta possui adicionalmente tratador eletrostático (para tratamento de óleo), 
que tem como objetivo reduzir o teor de água emulsionada, a fim de enquadrar o óleo, nos 
padrões de qualidade estabelecidos para o refino.  
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Fig. 13 - 

Poços

Petróleo

Anti-espumante
Desemulsificante
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A Bacia de Campos (UN-BC e UN-RIO) possui vários Sistemas de Produção, operando em 
diversas áreas e distribuídos como segue: (Tipo 1 : sem separação de fluidos; 2: com 
separação bifásica; 3: com separação trifásica; 4: com separação trifásica e tratamento 
eletrostático; 5: só com tratamento eletrostático): 
 

 
PLATAFORMA 

 
CAMPO 

CAPACIDADE 
PROCESSAM. 
ÓLEO (BPD) 

 
TIPO DE 

PLATAFORMA 

 
TIPO DE 
SISTEMA 

UN-BC 
PVM1 VERMELHO 13.000 FIXA 1 
PVM2 VERMELHO 13.000 FIXA 1 
PVM3 VERMELHO 13.000 FIXA 1 
PCP1 CARAPEBA 15.000 FIXA 1 
PCP2 CARAPEBA 15.000 FIXA 1 
PCP3 CARAPEBA 20.000 FIXA 1 
PPG1 PARGO 26.500 FIXA 4 
PNA1 NAMORADO 40.000 FIXA 3 
PNA2 NAMORADO 60.000 FIXA 3 
PCH1 CHERNE/BAGRE 50.000 FIXA 3 
PCH2 CHERNE 60.000 FIXA 3 
PCE1 ENCHOVA/BONITO 86.000 FIXA 2 
PPM1 PAMPO 85.000 FIXA 4 
PGP1 GAROUPA / GAROUPINHA 200.000 FIXA 4 
SS06 Área Sul 170.000 SS 5 
P07 BICUDO 50.000 SS 2 
P08 MARIMBÁ 52.000 SS 3 
P09 CORVINA / Malhado / Congro 40.000 SS 2 
P12 LINGUADO 50.000 SS 2 
P15 PIRAÚNA 45.000 SS 2 
P18 MARLIM 110.000 SS 3 
P19 MARLIM 100.000 SS 4 
P20 MARLIM 65.000 SS 2 
P25 ALBACORA 100.000 SS 2 
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P26 MARLIM 125.000 SS 4 
P27 VOADOR 50.000 SS 4 
P31 ALBACORA 100.000 FPSO 4 
P32 MARLIM 120.000 FSO 5 
P33 MARLIM 60.000 FPSO 4 
P35 MARLIM 130.000 FPSO 4 
P37 MARLIM 180.000 FPSO 4 
P47 MARLIM 150.000 FPSO 5 

ESPF ESPADARTE 100.000 FPSO 4 
FPSO Cidade do 
Rio de Janeiro 

(dezembro 2006) 

 
ESPADARTE 

 
100.000 

 
FPSO 

 
4 

UN-RIO 
P40 / P38 MARLIM-SUL–MÓD 1 156.000 SS/FSO 4 

P43 BARRACUDA 150.000 FPSO 4 
P48 CARATINGA 150.000 FPSO 4 
P50 ALBACORA LESTE 180.000 FPSO 4 

FPSO MLS MARLIM-SUL–MÓD 1 100.000 FPSO 4 
FPSO Brasil RONCADOR 90.000 FPSO 4 
P51 (2008) MARLIM SUL–MÓD 2 180.000 SS 4 
P52 (2007) RONCADOR– MÓD 2 180.000 SS 4 
P53 (2007) MARLIM LESTE 180.000 FPU 4 
P54 (2007) RONCADOR– MÓD 2 180.000 FPSO 4 
P55 (2010) RONCADOR– MÓD 3 180.000 SS 4 
P56 (200?) MARLIM SUL – MÓD. 3 100.000 ? 4 

FR (?) FRADE 100.000 ? 4 
UEP-RO4(20??) RONCADOR – MÓD. 4 ? ? - 

UEP-MLS4 (20??) MLS – MÓD. 4 ? ? - 
PRA (2006) Plataforma somente de rebombeio 

UN-ES 
FPSO Capixaba GOLFINHO 100.000 FPSO 4 
FPSO SEILLEAN GOLFINHO 20.000 FPSO 2 

P34 (2006) JUBARTE 60.000 FPSO 4 
FPSO Cidade de 

Vitória (2007) 
GOLFINHO - MÓD 2 100.000 FPSO 4 

P57 (2010) JUBARTE – MÓD. 2 180.000 FPSO BR 4 
UN-BS 

PMXL1 (2009) Mexilhão 20.000 bpd 
(cond) 

15 106 m3 (gás) 

FIXA Gás 

MLZ1 Merluza  5.000 bpd 
(cond) 

1,8 106 m3 (gás) 

FIXA Gás 

SS-11/FSO Avaré Coral / Estrela do Mar 20.000 SS/FSO 4 
     

 
OBSERVAÇÕES: 
- A PRA irá receber a produção já tratada da P-40, P-51, P-52, P-53, P-55 e a UEP-RO4. 
- A P-38 deverá ser o FSO da PRA.   
- O ano indicado entre parênteses indica o ano previsto para implantação do projeto. 
- A operadora do campo de Frade é a Chevron. 
- A Shell opera o FPSO Fluminense (parceria PETROBRAS/SHELL) no campo Bijupirá/Salema. 
 
 
A pressão de trabalho do separador também pode ser modificada, visando otimizar a 
produção de óleo e aproveitar o gás produzido. É comum termos o processo de separação 
em estágios, ou seja, em alta pressão (~9 kgf/cm2 ), em média pressão (~3 kgf/cm2) e baixa 
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pressão (próxima a atmosférica), que é a pressão do tanque acumulador (surge tank).  
 
Depois da etapa de separação, as fases óleo, gás e água seguem para o tratamento que é 
necessário para que tais produtos se enquadrem nos regulamentos e nas especificações 
para consumo ou venda. 
 

 

2.3. PRINCIPAIS PROBLEMAS OPERACIONAIS 
 

Apesar da separação de fluidos ser um processo relativamente simples, alguns problemas 
podem causar dificuldades durante a separação gás/líquido e óleo/água.  
Dentre eles cita-se: 
 
- Formação de espuma:  o gás, de menor densidade tende a separar-se com facilidade, 
porém a presença de impurezas presentes no líquido poderão possibilitar o maior arraste de 
gotas,  gerando as espumas. A presença de espuma no interior de um vaso separador, por 
tratar-se de uma estrutura de grande volume específico, além de reduzir dramaticamente a 
área de escoamento do gás,  aumenta o arraste de líquido na saída de gás (LCO – Liquid 
Carry Over). Esse carreamento de líquido pode ocasionar danos aos compressores, que se 
encontram usualmente entre os equipamentos de maior custo, que compõem as facilidades 
de produção. Os instrumentos de controle de nível de líquido no vaso, entre os quais, as 
chaves de alarme e de parada automática (shut down) podem ser levados a atuar pela 
presença de espuma, ocasionando deficiente controle de nível, ou até mesmo parada do 
equipamento, e conseqüente perda de produção. 
 
Um dos procedimentos utilizados para combater a espuma formada e/ou evitar sua formação 
é aquecer os fluidos a serem separados ou utilizar antiespumantes, preferencialmente o 
silicone.  
 
A formação de espumas tem sido controlada nas plataformas da Petrobras, pois todos 
separadores operam aquecidos e dispõem de dispositivos internos para a separação das 
gotas arrastadas (demister) porém, com o advento da separação submarina, onde espera-se 
uma separação em temperaturas em torno de 60°C e co m pressões mais elevadas que as 
utilizadas nas instalações de superfície e, portanto com menor teor de gás a ser liberado, o 
problema da formação de espuma poderá passar a ser mais freqüente, merecendo portanto 
cuidados especiais. 
 
- Produção de areia:   Proveniente dos reservatórios, a areia que vem com o líquido causa 
erosão das  válvulas e obstrução dos internos acumulando-se no fundo do separador, de 
onde é removida pelos drenos. A melhor solução do problema é evitar a sua produção.  
 
- Parafinas:  são hidrocarbonetos saturados de elevado peso molecular que podem separar-
se do petróleo caso a temperatura de produção dos fluidos seja inferior à temperatura de 
aparecimento de cristais (TIAC). As parafinas cristalizam-se e são arrastadas pelo fluido até 
que, ao chegar aos vasos separadores, onde as velocidades são reduzidas, acabam 
depositando-se e obstruindo o equipamento e as linhas de transferência. A forma de evitar a 
deposição de parafinas é operar a temperaturas superiores à TIAC.  
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- Arraste de óleo pelo gás . Ocorre quando: o nível de líquido está muito alto, existe dano 
em algum componente interno, há formação de espuma, a saída de líquido está obstruída ou 
o equipamento está subdimensionado. Já o arraste de gás pelo líquido pode ser um 
indicativo de nível muito baixo de líquido ou falha no sistema de controle de nível.  
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3. TRATAMENTO DE PETRÓLEO 

 
Os separadores gravitacionais trifásicos removem a água livre, porém não conseguem retirar 
do óleo efluente a água emulsionada, que necessita ser removida para atender às 
especificações de exportação. Estas especificações limitam o teor de BS&W em no máximo 
1% em volume e o teor de sais dissolvidos na água em no máximo 570 mg/L de sais no óleo.  
 
Para entender melhor o funcionamento dos Tratadores de óleo é importante conhecer melhor 
as emulsões do tipo A/O.   
 
 
3.1. MECANISMOS DE ESTABILIZAÇÃO DE EMULSÕES  
 
Uma emulsão é formada quando dois líquidos imiscíveis sofrem uma forte agitação e por 
conseqüência são levados a um íntimo contato, ocorrendo a dispersão de um deles, sob a 
forma de gotículas, no outro líquido. No caso das emulsões de petróleo, a fase dispersa é a 
água e a fase contínua,  o petróleo.  
 
De acordo com a dimensão das gotículas dispersas, a água apresenta-se na fase óleo como: 
  
-  livre, quando o diâmetro de gota é superior a 1000 µm ; 
- dispersão grosseira, para diâmetro de gota entre 100 e 1000 µm ; 
- emulsão pouco resistente ao tratamento, para diâmetro de gota entre 20 e 100 µm; 
- emulsão resistente ao tratamento, para diâmetro de gota entre 0,5 e 20 µm ; 
- dispersão coloidal, quando o diâmetro de gota é inferior a 0,5 µm ; 
- água solúvel, quando a mesma encontra-se solubilizada a nível molecular no petróleo. 
 
A existência de energia cisalhante que é imposta aos fluidos durante sua produção, apesar 
de gerar a dispersão da água co-produzida na fase óleo, não é suficiente para estabilizar 
uma emulsão. Para que uma emulsão seja considerada estável, três condições devem ser  
satisfeitas:  
 

•   existência de dois líquidos imiscíveis em contato; 
•   agitação para misturá-los intimamente; 
•   existência de agentes emulsificantes. 

           
Sem a terceira condição, i.e., a existência de agentes emulsificantes, a dispersão apesar de 
formada tenderá à separação das fases puras, que é, termodinamicamente,  a situação de 
menor energia do sistema constituído por fluidos imiscíveis. Os agentes emulsificantes são  
espécies químicas presentes no petróleo que apresentam ação surfactante ou tensoativa em 
função de sua estrutura molecular. Estes compostos apresentam  em suas moléculas regiões 
polares e apolares que lhes conferem um caráter anfifílico (hidrofílico e lipofílico), isto é dupla 
afinidade, tanto pela água como pelo óleo. Assim, quando as gotas de água são geradas, 
esses emulsificantes migram  e alojam-se na superfície desstas gotas, criando uma barreira 
(película ou filme interfacial), que impede o contato entre as gotas, e portanto sua 
coalescência.  A rigidez do filme irá depender da natureza e da quantidade de moléculas de 
emulsificantes adsorvidos na superfície das gotas e do grau de empacotamento dessas 
moléculas.  
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A figura 14 mostra, esquematicamente, uma gota de água de uma emulsão de petróleo do 
tipo A/O. Observe-se que a gota apresenta moléculas de emulsificantes adsorvidas em sua  
superfície, dando origem a um filme interfacial que a reveste e protege. 
 

 
 
Fig. 14 – Representação de uma gota de água de uma emulsão do tipo A/O. 
 
 
Compostos presentes nas frações mais pesadas do petróleo como as resinas, os ácidos 
naftênicos e, principalmente, os asfaltenos são os emulsificantes naturais que mais se 
destacam na formação e na estabilização das emulsões de petróleo do tipo A/O. 
Normalmente, quando se aumenta a quantidade de asfaltenos e de ácido naftênicos, 
aumenta a estabilidade dessas emulsões. As resinas têm sido relatadas como substâncias 
estabilizantes dos asfaltenos no petróleo, diminuindo a adsorção dos asfaltenos na superfície 
das gotas. 
 
Sólidos finamente divididos adsorvidos, com características anfifílicas, também são 
adsorvidos na superfície das gotas, como por exemplo as argilas e também promovem a 
estabilização das emulsões de petróleo do tipo A/O. 
 
Dependendo da natureza química dos compostos emulsificantes presentes na interface dois 
mecanismos de estabilização podem ser observados: por repulsão elétrica ou por 
impedimento estérico.  
 
Na repulsão elétrica , os grupos polares dos emulsificantes são capazes de interagir 
eletricamente com a água, formando uma camada elétrica superficial (figura 15), que causa a 
repulsão entre as gotas e impede o contato entre elas. Os sólidos finamente divididos 
também possuem carga elétrica superficial que pode causar a repulsão entre as gotas. Este 
tipo de estabilização, no entanto,  é mais comum quando a fase externa é água, i.e., nas 
emulsões do tipo O/A.   
 
 
. 
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Fig. 15 – Repulsão elétrica entre duas gotas de água. 
 
 
Por outro lado, no mecanismo de estabilização por impedimento estérico , é a parte apolar 
das moléculas dos emulsificantes naturais adsorvidos que impede a aproximação e o contato 
entre as gotas (figura 16).  Este é o caso, por exemplo, quando compostos  asfaltênicos, de 
elevado peso molecular e com cadeias complexas depositam-se na interface, criando uma 
barreira física, conhecida como película ou filme interfacial. 
 

 
Fig. 16 – Impedimento estérico entre duas gotas de água. 
 
 
3.2.  FATORES QUE AFETAM A ESTABILIDADE DAS EMULSÕES 
 
Basicamente, a estabilidade das emulsões de petróleo do tipo A/O irá depender: 
 

• da natureza do petróleo; 
• do envelhecimento da emulsão 
• da presença de sólidos  
• do tamanho das gotas geradas; 
• do volume de fase dispersa . 

 
A estabilidade de uma emulsão de petróleo do tipo A/O depende muito da natureza e da  
quantidade de emulsificantes naturais  existentes no petróleo. Assim, quanto maior for a 
quantidade de emulsificantes naturais existentes no petróleo, mais estável será a emulsão, 
pois maiores quantidades desses emulsificantes irão concentrar-se na superfície das gotas 
de água e mais difícil será sua remoção da interface. O envelhecimento  da emulsão 
também é outro fator determinante da estabilidade da emulsão. Se a emulsão, ao ser 
gerada, não for logo desestabilizada, mais emulsificantes naturais irão depositar-se na 
interface e mais estável será a emulsão e tanto maior será a rigidez do filme interfacial. 
Normalmente, os petróleos mais pesados, com menor valor de densidade API, apresentam 
maior quantidade de emulsificantes naturais em sua composição. 
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A presença de sólidos  finos na interface também torna mais rígido o filme interfacial e 
portanto dificulta seu rompimento e por conseqüência, a coalescência das gotas.   
  
Evidentemente a estabilidade de uma emulsão também está relacionada com o tamanho 
das gotas de água geradas, pois quanto menor o tamanho das gotas de água geradas, 
menor será sua velocidade de sedimentação. O tamanho das gotas de água geradas está 
diretamente relacionado com a intensidade de cisalhamento a qual a emulsão foi submetida.  
 
Além destes fatores, o volume da fase dispersa , i.e., a densidade populacional de gotas 
presentes na fase óleo também tem efeito sobre a estabilidade das emulsões. Assim, à 
medida que se aumenta o teor de água na emulsão, aumenta a população de gotas de água 
existentes na emulsão, aumentando-se a probabilidade de colisão e a coalescência  entre 
elas. Por conseguinte, pode haver a diminuição da estabilidade da emulsão com o aumento 
do teor de água. Por outro lado, é observado o aumento do tamanho das gotas em função do 
aumento do teor de água. Entretanto, ao se atingir determinado valor de teor de água, não 
haverá mais incorporação de toda água ao petróleo, pois se atinge a saturação do sistema. 
Nesse caso, parte da água mantém-se emulsionada e a outra parte apresenta-se na forma 
livre. Os petróleos com densidade inferior 30°API f ormam emulsões bastante estáveis e 
apresentam aparecimento de água livre com teores de água superiores a 70% em volume. 
 
 
3.3.  MECANISMOS DE DESESTABILIZAÇÃO DE EMULSÕES  
 
Os mecanismos de desestabilização de emulsões são aqueles que dizem a respeito à 
quebra da emulsão . Eles são classificados de acordo com seu acontecimento cronológico e 
consistem na floculação, coalescência e sedimentação. 
 
A floculação  é a aglomeração das gotas em agregados (fig. 12) quando a emulsão é posta 
em repouso. É um processo reversível, mas é importante para a desestabilização das 
emulsões, pois permite que as gotas aproximem-se, predispondo-as à coalescência.  
  

 
 
Fig. 17 – Floculação das gotas de água. 
 
Durante a etapa de coalescência,  ocorre efetivamente a ruptura do filme interfacial e a 
fusão das gotas em outra de maior tamanho e peso (figura 18). O surgimento de gotas de 
maior tamanho favorece a etapa subseqüente, a  sedimentação. Esta etapa é a mais crítica 
para o processo de separação de fases, pois requer que os mecanismos de estabilização da 
emulsão tenham  sido vencidos, o que só ocorre na presença de produtos desemulsificantes.  
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Fig. 18 – Fenômeno de coalescência. 
 
 
A última etapa é a sedimentação , na qual ocorre a separação das fases por ação de um 
campo, por exemplo, o gravitacional. A velocidade de sedimentação de uma gota é descrita 
pela equação de Stokes  (eq. 1) :  
 

g.
.18

d).(
v

o

2
goa

g ηηηη
ρρρρ−−−−ρρρρ

====                                                    (1) 

onde: 
vg - velocidade de sedimentação da gota, cm/s; 
ρo - massa específica do óleo, g/cm³; 
ρa - massa específica da água, g/cm³; 
ηo - viscosidade absoluta do óleo, g/cm.s; 
dg - diâmetro da gota, cm;  
g  - aceleração da gravidade, cm/s². 
 

Várias conclusões podem ser retiradas desta equação: 
• quanto menor a diferença entre as massas específicas das fases (ρa - ρo), menor é a 

velocidade de sedimentação da gota de água. Desta maneira, os petróleos mais 
pesados (mais densos) apresentam maior dificuldade em separar água pelo 
mecanismo de segregação gravitacional; 

• quanto maior a viscosidade da fase externa (ηo), menor é a velocidade de 
sedimentação das gotas de água. Normalmente, os petróleos mais pesados exibem 
maior viscosidade, apresentando maior dificuldade em separar água. Como o aumento 
da temperatura é acompanhado da diminuição da viscosidade do meio, os petróleos 
pesados requerem o uso de maiores temperaturas de processo para separar a água; 

• quanto menor o diâmetro da gota de água (dg), menor é sua velocidade de 
sedimentação. Portanto, se possível, deve-se evitar que as emulsões de petróleo sejam 
submetidas a intensas taxas de cisalhamento. A escolha de métodos de elevação que 
imponham menores taxas de cisalhamento é de suma importância para a posterior 
separação da água do petróleo; 

• se a intensidade do campo gravitacional for aumentada, a velocidade de segregação da 
gota de água será maior. 
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Ressalte-se que o modelo ideal proposto por Stokes não leva em conta os fenômenos e as 
interações físico-químicas envolvidas, além do fenômeno de coalescência que altera o 
tamanho das gotas. 
 
 
3.4.  MÉTODOS DE DESESTABILIZAÇÃO DAS EMULSÕES DE PETRÓLEO  
 
Diferentes métodos de desestabilização das emulsões de petróleo do tipo A/O são 
empregados para promover a quebra das emulsões em campo. Eles serão apresentados a 
seguir. 
 
3.4.1  ADIÇÃO DE DESEMULSIFICANTE 
 
O desemulsificante é um produto químico que desloca os emulsificantes naturais da 
superfície das gotas, permitindo a coalescência das gotas. A figura 19 ilustra, de maneira 
simplificada, este mecanismo.  
 
 
 
Inicialmente, o desemulsificante chega à 
interface e desloca os emulsificantes 
naturais, desestabilizando a emulsão. 
 
 
 
 
 
Em seguida, ocorre a coalescência das 
gotas em gotas de maior tamanho e peso. 
 
 
 
 
 
 
Finalmente, ocorre a sedimentação das 
gotas de água, separando as fases água e 
petróleo, por segregação gravitacional. 

 
 
 
Fig. 19 – Esquema da quebra da emulsão 

pela ação do desemulsificante. 
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Cada petróleo requer o uso de uma formulação específica de desemulsificante que é 
selecionada pelo fabricante junto á Unidade de Produção, sendo o  mecanismo de atuação 
do desemulsificante ainda pouco elucidado. Atualmente os desemulsificantes utilizados são 
tipicamente constituídos de misturas de copolímeros em bloco de óxido de etileno (EO) e de 
propileno (PO), com diferentes relações molares EO/PO. A cadeia etilênica é a porção 
hidrofílica enquanto a cadeia propilênica é a lipofílica. Normalmente, as bases de 
desemulsificantes são obtidas mediante a propoxilação seguida da etoxilação de um aduto 
(A-O), comumente o glicerol, a resina fenólica e a resina epóxi. As formulações comerciais 
de desemulsificantes são obtidas mediante a mistura dessas bases, o que permite formular  
desemulsificantes com diversos balanços hidro-lipofílicos (HLB) de acordo com as 
características do petróleo a ser tratado. A figura 20 apresenta a fórmula química geral de 
uma base de desemulsificante.  
 

 
 
Fig. 20 – Fórmula química geral de uma base de desemulsificante. 
 
 
O ponto de injeção do desemulsificante também é um fator importante para seu 
desempenho. Usualmente é injetado  em linha, a montante do sistema de tratamento, numa 
região de fluxo turbulento, para sua perfeita mistura na emulsão. O ponto de injeção  deve 
ser localizado o mais afastado possível da planta de processamento primário, para que a 
ação do produto seja mais efetiva. A  prática de injetar o desemulsificante no interior do poço 
está sendo usada nos novos projetos de óleos pesados, pois melhora a ação de 
desestabilização das emulsões ao impedir que os emulsificantes naturais migrem para a 
interface das gotas de água geradas durante o escoamento do petróleo 
 
 
3.4.2  AQUECIMENTO 
 
O aquecimento da emulsão é acompanhada da diminuição da viscosidade do meio que é 
fundamental, conforme a equação de Stokes para  aumentar a velocidade de sedimentação 
das gotas. Na figura 21 observa-se os gráficos de viscosidade em função da temperatura 
para óleos de diferentes oAPI. 
 
Além da influência sobre a viscosiddade, o aquecimento também: 
 

• aumenta a difusibilidade do desemulsificante no meio, facilitando a chegada do 
desemulsificante na superfície das gotas; 

• aumenta a taxa de colisão entres as gotas, pelo aumento do movimento browniano; 
• facilita a drenagem do filme intersticial; 
• diminui a rigidez do filme interfacial, facilitando a ruptura do filme e a coalescência das 

gotas; 
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Fig. 21 – Variação da viscosidade com a temperatura para alguns petróleos   
 
 
 
3.4.3. AUMENTO DO TEOR DE ÁGUA 
 
À medida que aumenta o teor de água na emulsão, aumenta a população de gotas de água. 
Esse aumento é acompanhado de maior proximidade e do aumento de do tamanho das 
gotas. Com o aumento da população de gotas na emulsão, o sistema disperso torna-se mais 
instável, pois aumenta a probabilidade de colisão entre as gotas, condição essencial para o 
processo de coalescência. 
 
 
3.4.4  USO DE CAMPO ELÉTRICO 
 
Quando uma gota de água é submetida a um campo elétrico intenso, ocorre a formação de 
um dipolo induzido (figura 22). A polarização da gota faz com que ocorra seu alongamento, 
na direção do campo elétrico. 
 
 

 
 
Fig. 22 – Formação de dipolo induzido. 
 
 
Quando várias gotas se encontram vizinhas umas as outras, as gotas alinham-se na direção 
do campo elétrico e ocorre a formação de dipolos induzidos de sentidos contrários que se 
atraem (figura 23). Essa atração gerada faz com que se aumente a taxa de colisão e de 
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coalescência entre as gotas. 
 
 
 

 
 
Fig. 23 – Atração elétrica entre as gotas de água. 

 
O processo de desidratação eletrostática utiliza densidade de campo elétrico entre 0,2 kV/cm 
e 2 kV/cm, com o uso de corrente alternada (AC) e freqüência elétrica entre 50 Hz e 100 Hz. 
Devido ao uso de corrente alternada, o comportamento senoidal do campo elétrico faz com 
que as gotas sofram alongamentos e contrações sucessivas. Desta maneira, o filme 
interfacial fica submetido a vibrações longitudinais, que causam a dessorção de parte dos 
emulsificantes naturais, favorecendo a coalescência das gotas. 
 
Entretanto, se a gota de água for submetida à intensidade de campo elétrico muito elevado, 
poderá haver o alongamento demasiado das gotas, ocasionando sua ruptura  e a formação 
de gotas de menores tamanhos. É por isso que o gradiente de tensão não deve superar seu 
valor crítico, da ordem de 4 kV/cm. 
 
Alternativamente, pode-se também utilizar corrente contínua (DC) para promover a 
coalescência das gotas. Neste caso, as gotas seguem até a região entre as placas 
energizadas  e adquirem a carga da placa mais próxima, sendo então aceleradas em direção 
à placa com carga oposta (figura 24), colidindo com outras gotas e coalescendo, dando 
origem a gotas maiores que serão capazes de sedimentar sob ação da gravidade.  
 

 
Fig. 24 – Movimento eletrocinético das gotas de água entre as placas de corrente contínua (DC). 
 
Por causa da polaridade constante do campo DC, há tempo para as gotas de água migrarem 
entre os eletrodos. Em um tratador convencional AC o movimento é praticamente inexistente, 
devido à curta duração do ciclo. No campo elétrico puramente AC, nenhuma carga é 
fornecida às gotas de água: a coalescência depende somente atração causada pela 
polarização das gotas 
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3.4.5  USO DE CAMPO CENTRÍFUGO 
 
Baseando-se na equação de Stokes, pode-se deduzir que a velocidade de segregação de 
uma gota de água dispersa num meio oleoso pode ser aumentada de várias grandezas com 
o aumento do campo gravitacional. 
 
As centrífugas são equipamentos providos de um rotor capaz de girar com velocidades 
elevadas, dando origem a campo centrífugo que permite separar boa parte de água do 
petróleo. A figura 25 mostra a influência do campo centrífugo sobre a eficiência de 
separação, para vários valores de viscosidade. Observa-se o aumento significativo da 
eficiência de separação de água com o uso do campo centrífugo. 
 

 
 
Fig. 25 – Influência do campo centrífugo na separação de água. 
 
 

3.5.  TRATADORES ELETROSTÁTICOS 
 
Há, basicamente, dois tipos de tratadores eletrostáticos utilizados na indústria de petróleo. O 
de baixa velocidade, usado pelo E&P em que a emulsão é introduzida no vaso em 
escoamento laminar e o de alta velocidade, usado nas Refinarias, em que a carga é 
alimentada em regime turbulento.  
 
No tratador de baixa velocidade , a carga é introduzida pela parte inferior do vaso cilindrico-
horizontal e distribuída ao longo do seu comprimento. Desta forma, a emulsão sofre uma pré-
lavagem pela camada de água, podendo remover-se sais e outras partículas sólidas 
presentes na emulsão, além de promover-se alguma coalescência das maiores gotículas de 
água. Por diferença de densidade a emulsão, já com teores menores de água vai subindo 
em direção ao campo elétrico, sofrendo sucessivas reduções no seu conteúdo de água a 
medida que o campo elétrico vai se intensificando desde o nível da interface água-óleo até 
os eletrodos. Assim, quando a emulsão alcança o campo elétrico principal, entre os dois 
eletrodos, onde o gradiente de tensão é mais elevado, ocorre a eliminação das gotas de 
menor diâmetro, completando-se o processo. Na figura 26 apresenta-se o esquema e a 
configuração do tratador de baixa velocidade. 
 
. 
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Fig. 26 – Configuração de um tratador eletrostático de baixa velocidade e dos eletrodos. 
        
 
Nos tratadores eletrostáticos de alta velocidade , a carga é diretamente introduzida na região 
entre os eletrodos (figura 27), favorecendo a coalescência mais rápida das gotas de água, 
quer pela maior população de gotas na região entre eletrodos, quer pela captura das gotas 
menores pelas maiores. Desta maneira, os tratadores eletrostáticos de alta velocidade 
apresentam dimensões ligeiramente inferiores aos tratadores de baixa velocidade. Apesar da 
injeção de carga de entrada na região entre os eletrodos favorecer a coalescência, esse tipo 
de configuração é muito suscetível às variações na carga de entrada, principalmente em 
relação ao teor máximo de água, à presença de água livre e ao tamanho das gotas de água, 
que poderá acarretar uma desestabilização do sistema elétrico, ocasionado curto-circuito na 
região entre os eletrodos.  Como as correntes de fluidos produzidos no E&P estão sujeitas a 
maiores flutuações composicionais, preferencialmente os tratadores de baixa velocidade são 
adotados no segmento upstream.    
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Fig. 27 – Configuração de um tratador eletrostático de alta velocidade e dos eletrodos. 

 
 
3.6.  NOVAS TECNOLOGIAS  
 
As novas tecnologias despontam para o uso de equipamentos que permitam separar a água 
do petróleo a temperaturas menores do que as empregadas pelo uso de tecnologias 
convencionais e/ou diminuir as dimensões dos equipamentos. Desta maneira, essas 
tecnologias têm sido denominadas tecnologias compactas. A maioria delas encontra-se em 
desenvolvimento e carecem de serem testadas para avaliar seu real desempenho. 
 
 
3.6.1. SEPARADOR TUBULAR 
 
O separador tubular é um equipamento com diâmetro e comprimento de uma tubulação, e 
que utiliza o mecanismo de separação gravitacional para separar a água do petróleo. No 
interior do equipamento, a espessura da camada de óleo é mantida suficientemente 
pequena, para promover rápida sedimentação das gotas de água. Com isto, diminui-se o 
tempo de residência requerido ao líquido no interior do equipamento, e, por conseguinte, 
diminui-se tamanho do equipamento. 
 
A figura 28 mostra o separador  Pipeseparator da empresa norueguesa HYDRO. 
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Fig. 28 – Pipeseparator da empresa HYDRO. 
 
 
 
3.6.2. SEPARADOR CICLÔNICO 
 
Esta tecnologia  promove a separação de fluidos com diferentes densidades, gás de líquido e 
óleo de água mediante a utilização da  força centrífuga,  obtido por meio da transformação 
da energia de pressão da carga de alimentação (figura 29). A entrada de fluido no interior de 
um ciclone é realizada tangencialmente, que faz com que os fluidos girem dentro do ciclone. 
Em seguida, o líquido passa através de uma seção cônica, onde a redução no diâmetro 
promove a aceleração de velocidade, que gera, assim, forças centrífugas mais fortes. As 
forças centrífugas geradas fazem com que o fluido mais denso seja projetado para as 
paredes do equipamento e o fluido menos denso é empurrado para o centro. 
 
 

 
 
Fig. 29 –  Movimento circular no interior de ciclone. 
 
 
 
3.6.3. CENTRÍFUGA 
 
O uso de centrífuga para desidratar petróleos é outra tecnologia que está sendo investigada, 
tendo o foco da pesquisa direcionado para o tratamento de petróleos pesados (14-18°API) 
em ambiente offshore, os quais requerem o emprego de elevadas temperaturas de processo 
(120°C a 180°C), pelo uso da tecnologia convenciona l. Com o uso de centrífugas, vislumbra-
se utilizar temperaturas entre 90°C e 100°C para de sidratar os petróleos pesados. As 
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centrífugas são capazes de desenvolver campo centrífugo da ordem de 5 000 g a 10 000 g, 
que promove a separação da água do petróleo por forças centrífugas criadas no interior do 
equipamento. 
 
As centrífugas a serem usadas na desidratação de petróleos são do tipo discos empilhados  
- disc stack centrifuge (figura 30).                  
 
 

 
 
 
Fig. 30 – Representação esquemática de uma centrífuga de discos empilhados 
 
 
 
3.6.4. COALECEDORES ELETROSTÁTICOS 
 
 
 Os coalescedores eletrostáticos estão sendo desenvolvidos para aumentar a taxa de 
coalescência entre as gotas de água, utilizando um campo elétrico para aumentar  
desempenho dos separadores gravitacionais. 
 
 
Hoje em dia, estão sendo disponibilizados no mercado quatro tipos de coalescedores 
eletrostáticos: 
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• Compact Electrostatic Coalescer (CEC); 
• Inline Electrostatic Coalescer (IEC); 
• Vessel Internal Electrostatic Coalescer (VIEC); 
• Low Water Content Coalescer (LOWACC). 

 
O CEC e o IEC  foram desenvolvidos para serem instalados em linha, a montante de um 
separador gravitacional. O VIEC e o LOWACC, alternativamente, são instalados no interior 
dos separadores gravitacionais. O CEC é de propriedade da Aker Kvaerner, uma empresa 
norueguesa. O IEC, o VIEC e o LOWACC foram desenvolvidos pela Vetco, também 
norueguesa. Os eletrodos desses coalescedores são recobertos de material isolante, que 
evita o aparecimento de curto-circuito, em função dos altos teores de água existentes na 
corrente produzida. 
 
O CEC  é um vaso contendo eletrodos concêntricos, entre os quais é desenvolvido o campo 
elétrico. O IEC somente possui um eletrodo. 

. 
A figura 31 ilustra o CEC e sua montagem na entrada de um separador gravitacional. . 
 
 

 
 

Fig. 31 – CEC e sua montagem na entrada de um separador gravitacional. 
 
  
O módulos do VIEC são instalados para ficar posicionados na camada de óleo do separador 
gravitacional. Normalmente, instalam-se dois conjuntos de VIEC no interior do separador, 
como apresentado na figura 32. 
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Fig. 32 – Instalação do VIEC no interior do separador. 
 
 
O LOWACC pela geometria dos eletrodos (figura 33), intensifica o  campo elétrico variável, 
aumentando ainda mais a taxa de coalescência entre as gotas. 
 
 

 
 
Fig. 33 – Campo elétrico gerado entre os eletrodos do LOWACC. 
 
 
O LOWACC foi projetado para ser instalado a jusante do VIEC, para diminuir ainda mais o 
teor de água no petróleo tratado. 
 



 
 

Escola de Ciências e Tecnologias E&P 35

4. TRATAMENTO E PROCESSAMENTO DO GÁS NATURAL   
 

4.1. CARACTERÍSTICAS 
 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos gasosos cuja composição abrange do 
metano (CH4) ao hexano (C6H14), sendo o metano o principal componente. Apresenta, 
também, pequenas quantidades de componentes diluentes, como o nitrogênio e o vapor 
d’água, e contaminantes (gás sulfídrico e dióxido de carbono). Em geral, o teor  de 
hidrocarbonetos é superior a 90%, ficando o percentual  restante distribuído entre os 
diluentes e contaminantes.  É considerado rico quando a soma das porcentagens de todos 
os componentes mais pesados que o propano (C3), inclusive, é maior que 7%. Uma 
composição típica é apresentada na figura 34.    
      

COMPONENTE % MOLAR 

Metano 82,54 

Etano  10,36 

Propano 2,96 

Isobutano 0,75 

N-butano 0,76 

Isopentano 0,26 

N-pentano 0,27 

C 6+      (*) 0,19 

Nitrogênio 1,42 

Dióxido de carbono 0,49 

Hélio traços 

Argônio traços 

                (*) Hidrocarbonetos com seis ou mais átomos de carbono 

 

Fig. 34 - Composição molar típica do Gás Natural 

 

 
O gás natural é mais leve do que o ar (densidade 0,7, em relação a densidade do ar, a 
20oC). Não tem cheiro e a sua combustão (queima) fornece de 8000 a 10000 kcal/m3.  
 
Ocorre na natureza associado ou não ao petróleo. O gás natural associado é todo aquele 
proveniente de um reservatório produtor de óleo, podendo ser encontrado em solução na 
massa de óleo ou em estado livre formando a capa de gás. O gás não-associado provem de 
um reservatório produtor de gás, onde pequenas quantidades de óleo podem ocorrer. Na 
figura 35 apresenta-se um esquema de ambas ocorrências do gás.   
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GásGás

Óleo + GásÓleo + Gás

ÁguaÁgua

Gás Livre

Gás em Solução
GásGás

Óleo + GásÓleo + Gás

ÁguaÁgua

Gás Livre

Gás em Solução

 
 

 Fig. 35 - Gás associado (reservatório produtor de óleo) e Gás não-associado (reservatório produtor de gás) 

Os esforços exploratórios da Petrobras preferencialmente tem sido focados na descoberta  e 
produção de óleo, portanto a partir de reservatórios em que o gás apresentava um papel 
secundário. Até recentemente, os reservatórios produtores de gás chegavam a ser 
desconsiderados, quer devido a logística para sua produção (normalmente estes 
reservatórios situavam-se em locais distantes dos centros de consumo - por exemplo, na 
Amazônia) ou devido a relativamente pequena participação do gás na matriz energética 
brasileira. A partir de 2002, passou-se a observar um incremento no interesse e na produção 
do gás, conforme mostrado na figura 36. As novas descobertas na região Sul/Sudeste, por 
exemplo, em Merluza com produção de 15 milhões de m3 por dia, muito contribuíram para a 
alteração no cenário do gás.   

 
      RESERVAS PROVADAS DE GÁS NATURAL NO BRASIL - SPE                           
                                                          (bilhões de m3) 

          REGIÃO Dez/01 Dez/02 Dez/03 Dez/04 

NORTE      44,6     47,9     49,1      49,5 

NORDESTE      49,4     49,1      47,4       48,0 

SUL/SUDESTE    120,5    133,8   219,7    215,6 

       TOTAL    214,5    230,8   316,2    313,1 

 

RESERVAS TOTAIS 
ESTIMADAS NA      
BACIA DE SANTOS 

                     419  bilhões de m3                       

 

Fig. 36 - Reservas de Gás Natural no Brasil 
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Apesar da parcela do gás não associado estar aumentando sua participação no total da 
produção de gás natural no Brasil, conforme mostrado na figura 37, a principal origem do gás 
nacional ainda é associada com o petróleo produzido, o que faz com que, ao longo da vida 
útil de um poço produtor, a produção do gás seja variável e declinante.   

 
 

 

  

 

 
 
 
 
 

   

 Fig. 37 - Evolução da produção de Gás Natural no Brasil (mil m3/d) 

 
Na figura 38. está apresentada uma estimativa de produção de gás para o período de 
desenvolvimento do Campo de Albacora Leste, com um pico de produção em torno do ano 
de 2009. Este gráfico também mostra a destino do gás, que prioritariamente é destinado ao 
consumo interno. Havendo excedentes, o gás é então destinado á exportação, o que introduz 
 dificuldades para a programação de novos investimentos, por exemplo, para construção de 
oleodutos.    
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 38 - Curva de produção de gás e sua utilização - estimativa para o Campo de Albacora Leste.  
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Quanto a sua utilização, o gás natural é prioritariamente consumido nas instalações de 
produção, para elevação artificial (gas lift) e para a recuperação secundária (injeção em 
poços) ou ainda na geração de energia, nos turbogeradores ou como combustível  em fornos 
e caldeiras. 
 
Quando comercializado, seu uso predominantemente é como combustível (gás liquefeito de 
petróleo - GLP de uso doméstico, líquido de gás natural - LGN de uso industrial ou gás 
natural veicular - GNV). Enquanto o GNV é composto basicamente por metano e algo de  
etano, o GLP é composto por propano e butano e o LGN é a porção condensável do gás, ou 
a gasolina natural (C5+).  
 
O gás ainda pode ser destinado às petroquímicas, como matéria prima ou à siderurgia, como 
redutor.     
 
 
4.2. CONDICIONAMENTO   
 
O objetivo do condicionamento do gás natural é a remoção de compostos e materiais, que 
podem alterar suas características e danificar os equipamentos utilizados no seu 
aproveitamento. A remoção destes compostos visa garantir as condições de qualidade 
mínimas do gás com vistas a realizar sua transferência de forma eficiente e segura, das 
áreas de produção até os centros processadores, evitando problemas como formação de 
hidratos, corrosão, ação de compostos agressivos, acidentes na manipulação, por exemplo.  
 
Condicionamento de gás natural é um termo genérico que abrange vários processos unitários 
(físicos, químicos e mecânicos) pertencentes a um sistema global de tratamento primário da 
produção de óleo e gás. Os processos unitários mais comumente utilizados no 
condicionamento de gás natural são:  
 
              - Separação de óleo e gás ; 
              - Depuração de gás; 
              - �Filtração de gás ; 
              - Dessulfurização; 
              - Desidratação; 
              - Compressão; 
              - Injeção de inibidor de hidrato. 
 
Os gases ácidos presentes em vários campos de produção, quando presentes em teores 
elevados, comprometem a qualidade do gás a ponto de inviabilizar o seu transporte e 
utilização pelos consumidores. 
 
A presença de resíduos sólidos em altos teores pode comprometer a integridade física do 
sistema de transporte de gás, (o qual é composto basicamente por gasodutos) a partir de 
fenômenos do tipo erosão e corrosão. 
 
Após a etapa de separação a corrente gasosa entra na etapa de depuração e filtração, que 
tem como finalidade a remoção de gotículas de óleo de pequeno tamanho. O gás depurado e 
filtrado se dirige ao módulo de dessulfurização de gás, quando necessário. 
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O gás natural dessulfurizado é comprimido e segue para o módulo de desidratação de gás. 
Esta unidade tem a finalidade de especificar o gás tratado segundo o teor de umidade 
definido pelo projeto, para garantia do escoamento eficiente até a unidade de 
processamento, sem a ocorrência de hidratos e com a qualidade necessária. 
 
Os principais compostos a serem removidos pelas etapas de condicionamento do gás natural 
ou reduzidos a determinados teores estabelecidos por normas ou padrões são: 
 
                    - Água; 
                    - Compostos sulfurados (H2S, CS2, COS, etc); 
                           − Dióxido de carbono (CO2); 
                    - Sólidos (areia, óxidos de ferro, produtos de corrosão); 
                    - Líquidos (condensado de gás, produtos químicos). 
 
Na figura 39 apresenta-se um diagrama esquemático com as etapas do condicionamento 
do gás natural.  
 

 
  Fig. 39 - Etapas do condicionamento do gás natural  
 
 
 
4.2.1. COMPRESSÃO 
 
Compressão é a etapa de passagem do gás por um conjunto de compressores, a fim de 
fornecer a energia necessária a esse fluido para que ele possa ser transferido para as 
undiades de processamento de gás ou injetados em poços de gas lift.  Deve-se elevar a 
pressão do gás até a maior pressão de sua utilização, que nem geral é a necessária ao gas 
lift, que é da ordem de 200 kgf/cm2. 
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Um sistema de compressão é composto por compressores principal e auxiliar, sendo o 
objetivo deste último elevar a pressão para envio ao compressor principal. O sistema de 
compressão principal é constituído, por sua vez, de 2 ou 3 estágios de compressão que são 
intercalados com resfriadores inter-estágios e vasos depuradores. Além disto também 
compõe o sistema, os acionadores elétrico ou a gás. A cada estágio de compressão no qual  
gradualmente eleva-se a pressão ao nível desejado, é necessário resfriar o gás, gerndo-se,  
por conseqüência, frações de condensáveis que, por sua vez devem ser removidos do 
sistema nos vasos depuradores.  Um esquema deste sistema está mostrado na figura 40.  
 

  
Fig.40 - Sistema de compressão principal em três estágios, com resfriadores e vasos depuradores. 
 
 
 
4.2. 2. DESIDRATAÇÃO  
 
O objetivo principal da operação de desidratação do gás natural é separar o vapor d’água 
presente em equilíbrio com o gás para garantir o escoamento e o processamento do mesmo, 
sem o risco da ocorrência de formação de hidratos ou de provocar corrosão nos 
equipamentos e tubulações.  
 
O gás natural oriundo de qualquer formação encontra-se sempre saturado com vapor d’água 
e a medida que se aproxima da superfície dentro da linha de produção do poço, começa a  
ocorrer a separação de água livre, devido às mudanças das condições termodinâmicas. 
Estas condições podem conduzir à formação dos hidratos, que é preocupante quando a 
temperatura do fundo do mar atinge valores baixos (4oC) e as pressões de escoamento 
superam os 1500 psi, condições comuns ao desenvolvimento de novos campos de produção, 
situados à lâmina d’água profunda. 
 
A desidratação de gás é um processo de absorção ou de adsorção, utilizando absorventes 
líquidos no primeiro caso, ou alternativamente sólidos no segundo caso.  O processo de 
absorção com absorventes líquidos é o mais comum, principalmente em sistemas offshore 
pois a logística do manuseio de líquidos é mais fácil . Em terra a utilização de peneiras 
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moleculares (material de elevada porosidade) ou ainda membranas pode ser empregado. Os 
glicóis, dentre os quais o trietilenoglicol – TEG, são os adsorventes mais largamente  
utilizados devido às suas características. Eles são álcoois muito higroscópicos, não 
corrosivos, não voláteis, de fácil regeneração a altas concentrações, insolúveis em 
hidrocarbonetos líquidos e não reativos com os componentes do gás (hidrocarbonetos, 
dióxido de carbono e compostos de enxofre).  
 
O processo de absorção ocorre numa torre contactora (ou absorvedora), onde há o contato 
íntimo entre a fase gasosa (gás natural) e a fase líquida (a solução de glicol). O gás úmido 
comprimido  entra na seção inferior da unidade de desidratação com alto teor de umidade e 
ponto de orvalho superior a 30 ºC. Após atravessar um eliminador de névoa, o  gás sobe  
pela torre contactora encontrando a solução de glicol em contracorrente e o líquido, 
constituído basicamente de água e de hidrocarbonetos pesados é coletado no fundo.  
 
A solução de glicol, que escoa em contracorrente com o gás deve ser altamente pura (no 
caso do TEG - 98,5%), isenta de água e é denominada glicol pobre. Após o contato com o 
gás, do qual remove sua umidade,  passa a constituir a corrente de glicol rico que se 
acumula no fundo da torre donde é  encaminhada à etapa de regeneração.  
 
Internamente a torre contactora é constituída por um leito recheado, por exemplo, com 
recheio tipo sela intalox de aço inox, ou recheio estruturado, também de aço inox, cuja 
finalidade é aumentar a eficiência de contato entre as fases gás e glicol.  
. 
No topo da absorvedora, acima do leito recheado existe um eliminador de névoa que tem 
como finalidade remover partículas líquidas de glicol arrastadas pela corrente de gás. O gás 
que sai pelo topo da torre, agora chamado de gás seco, possui um teor de umidade em torno 
de 150 ppm  em volume e ponto de orvalho em torno de 5 ºC, sendo então distribuído aos 
diversos pontos de consumo, após passar por um vaso depurador para reter partículas 
líquidas de glicol eventualmente arrastadas.  
 
Por outro lado, o  glicol rico que escoa para o sistema de regeneração, sofre, ao sair da torre 
contactora, uma brusca redução da pressão na válvula controladora de nível, atingindo a 
pressão de trabalho do vaso de expansão. À baixa pressão, e após passar por filtros para a 
remoção de contaminantes sólidos e líquidos arrastados, a corrente de glicol rica é aquecida 
a temperatura tal que não ocorra a decomposição do produto (no caso do TEG  a  204oC)  
mas que libere o máximo do vapor dágua que é conduzido através do vent para atmosfera.  
Na figura 41 mostra-se o esquema da desidratação e regeneração de TEG bem como uma 
torre contactora.  
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 Fig. 41 - Processo de desidratação de Gás Natural  
 
 
 
 
4.2.3. REMOÇÃO DE GASES ÁCIDOS 
 
Dois são os gases ácidos que costumam estar presentes no gás – o CO2 e o H2S, sendo que 
este último pode também ter sido originado da ação de bactérias redutoras de sulfato (BRS). 
Para baixas concentrações destes gases, a tendência é utilização de materiais metalúrgicos 
adequados para minimizar os efeitos corrosivos e, no caso do H2S  também pode-se injetar 
produtos químicos sequestrantes. Há que se comentar que o H2S a teores relativamente 
baixos (4 ppm) já é considerado tóxico.  
 
O processo de remoção destes gases ácidos é designado adoçamento e consiste 
basicamente na absorção com produtos líquidos ou absorção com materiais sólidos. 
Enquanto no processo de desidrtação os álccois (glicóis) são empregados, no adoçamento 
utilizam-se as aminas, principalmente as monoetanolaminas – MEA ou dietanolaminas – 
DEA. As peneiras moleculares e membranas (permeação em polímeros) também são 
utilizadas, alternativamente. 
 
A tecnologia está baseada na reação química de uma base (alcanolamina) com um ácido 
(CO2 e  H2S) e é reversível, o que permite que o solvente também seja regenerado por meio 
de aquecimento. A reação química está apresentada na figura 42 e uma unidade de remoção 
de CO2 na figura 43. 
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Fig. 42 – Reações de neutralização dos compostos ácidos do gás natural  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 43 – Unidade de remoção de gases ácidos - H2S ou CO2 

 
 
Nas unidades de tratamento de gases na Estação de Tratamento de Guamaré na UN-RNCE 
um processo de absorção de H2S ainda é muito utilizado – o proceso patenteado Sulfatreat R) 
onde o absorvente é um suporte granulado a base de óxido de ferro, cujo diagrama está 
apresentado na figura 44.  
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Fig. 44 – Unidade de remoção de  H2S  - processo SULFATREAT (R) 

 
 
 
4.3. PROCESSAMENTO  (UPGN) 
 
Chama-se Processamento de Gás Natural ao processo de separação das frações mais leves 
do gás natural (C1 e C2) das frações mais pesadas, condensáveis (LGN, Líiquido de Gás 
natural), de maior valor econômico.  
 
Este processo é realizado nas Unidades de Processamento de Gás Natural, as UPGNs 
também chamadas de Plantas de Gasolina. Atualmente a Petrobras conta com 27 plantas, 
algumas operadas pela Transpetro e outras pelo E&P, nos estados de SP, RJ, ES, BA, SE, 
RN, CE e AM.  
 
Resumidamente,  o processamento do gás natural baseia-se na diminuição da temperatura 
e/ou no aumento da pressão para promover a condensação dos compostos mais pesados.  
Em função de vários fatores, tais como, composição do gás, pressão disponível, 
recuperações desejadas, podem ser usados os seguintes processos: 
 

- refrigeração simples - a redução da temperatura para a condensação dos 
hidrocarbonetos mais pesados é obtida mediante a utilização de um fluido refrigerante em 
circuito fechado; 

 
-  absorção refrigerada   -  o gás é submetido a um contato com um fluido auxiliar (óleo 

de absorção) numa torre a alta pressão e baixa temperatura, que é obtida com o uso de 
fluido refrigentante (geralmente propano) em circuito fechado; 

-  turbo-expansão  -  o abaixamento da temperatura do gás, através da sua expansão 
numa turbina, provoca a condensação dos hidrocarbonetos mais pesados que se deseja 
separar . Pode ser necessário o uso de um fluido refrigerante (turbo-expansão refrigerada); 

Gás 
natural

LEITOS DE SULFATREAT R

água

Gás tratado

água

Gás saturado

+H2S
Descarte do leito, 
após saturação

OBS: O processo exige que o gás esteja saturado em água



 
 

Escola de Ciências e Tecnologias E&P 45

 
- expansão Joule-Thompson (JT)  – a expansão do gás numa válvula provoca uma 

redução de pressão e, conseqüentemente, um abaixamento da temperatura. Pode ser 
utilizada uma refrigeração auxiliar. 

 
O gás natural antes de ser processado é denominado de “gás úmido”, por conter líquido de 
gás natural (LGN), enquanto o gás industrial (ou gás residual) é o “gás seco”, pois não possui 
hidrocarbonetos condensáveis. As recuperações de líquidos que podem ser alcançadas 
dependem do tipo de processo utilizado e da riqueza do gás. É comum se recuperar 100% 
de butanos e hidrocarbonetos mais pesados, 90 a 95% de propano e até cerca de 80% de 
etano, em porcentagens molares.. 
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5. TRATAMENTO DE ÁGUA PRODUZIDA 
 
5.1. COMPOSIÇÃO 
 
A água separada do petróleo é um efluente que, quer seja destinada ao descarte ou ao seu 
reúso (reinjeção ou outra utilização, como por exemplo geração de vapor ou até irrigação),  
deve ser tratada.  Em média, para cada barril de petróleo produzido são gerados 3 a 7 barris 
de água e, a medida que os campos ficam maduros e aumenta a produção de óleos 
pesados, maior a tendência de aumento destas quantidades de água produzida. Nas 
atividades  do E&P a água produzida  responde por 98% de todos os efluentes gerados.  
 
A água produzida  destinada ao tratamento, pode conter concentrações de óleo que variam 
de 50 a 5000 ppm, possui elevada salinidade (entre 40.000 e 150.000 mg/L de NaCl) e  pode 
conter teor de sólidos suspensos (TSS) variando entre 5 a 2000 ppm. Além disto 
microorganismos e gases dissolvidos, carbônico e sulfídrico, podem estar presentes. Na 
figura 45 mostra-se as composições de algumas águas oleosas provenientes de diversas 
estações.  
 
 

 
 
Fig. 45 – Composição e parâmetros de controle de águas oleosas  
 
 
Caso a água seja descartada, condição comumente adotada em campos marítimos 
(offshore), inevitavelmente deverá ser tratada para atender as normas ambientais brasileiras, 
que atualmente exigem uma concentração limite de óleos e graxas (TOG) de 20 mg/L. Além 
desta especificação, caso a água seja descartada em corpos hídricos em terra (caso das 
refinarias, terminais e unidades onshore) outros requisitos específicos da CONAMA 357/2005 
devem ser atendidos relativos, por exemplo, à presença de compostos orgânicos e 
inorgânicos dissolvidos; presença de sais e outros constituintes nocivos ao meio ambiente, 
ausência de oxigênio e temperatura elevada. 
 
Caso a água seja reinjetada, condição desejável e adotada hoje principalmente pelos 
campos terrestres, o tratamento deverá ser ainda mais rigoroso deve-se atingir padrões de 
qualidade que não comprometam a injetividade dos reservatórios e problemas nos 
equipamentos relacionados à corrosão ou entupimentos 
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5.2. TRATAMENTO PRIMÁRIO DE ÁGUAS OLEOSAS 
 
Para projeto, avaliação ou adaptação de sistemas para tratamento de água, é importante o 
conhecimento das características da água (salinidade, temperatura, teor de sólidos) e do 
óleo disperso (concentração, densidade, distribuição de tamanhos). Todas as tecnologias  
utilizadas no tratamento primário de águas oleosas estão baseadas na Lei de Stokes e se 
encarregam basicamente da separação de sistemas particulados (óleo livre ou disperso e 
sólidos em suspensão). A utilização de produtos químicos também é muito importante e no 
caso das águas oleosas, utilizam-se polieletrólitos que atuarão na desestabilização e 
coalescência das gotículas de água e de óleo. 
 
Polieletrólitos  são agentes floculantes poliméricos que atuam  neutralizando as cargas 
superficiais das gotículas, evitando a repulsão são entre as mesmas e induzindo a 
floculação.  Como as gotas de óleo normalmente apresentam cargas negativas, os agentes 
floculantes mais usados são os polieletrólitos catiônicos, por exemplo, poli (diamina vinílica), 
poli(brometo de piridínio vinílico), poli(imina vinílica), poli(acrilamida quaternária). 
 
 
Alguns esquemas de tratamento de águas oleosas são consagrados. Por exemplo, em 
unidades offshore (figura 46) é  comum o uso de hidrociclones seguido de flotador para 
tratamento de água produzida.  Em alguns casos, apenas a passagem pela bateria de 
hidrociclones é suficiente para o enquadramento do efluente para seu descarte. Em outros 
casos, tem-se tornado prática o uso de tanques slop (grandes tanques gravitacionais) para o 
enquadramento da água em unidades FPSO (“Floating Production Storage and Offloading”), 
porém o risco do crescimento de bactérias redutoras de sulfato (tanques com alto tempo de 
residência, altas concentrações de sulfato e condição anaeróbia) e a conseqüente geração 
de H2S é bastante elevado. 
 

 

 
 
Fig. 46 - Sistema típico utilizado para tratamento de água produzida em ambiente offshore. 
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A grande maioria das unidades onshore da PETROBRAS tratam a água produzida visando 
reinjeção (recuperação secundária de petróleo). Quando não existe esta possibilidade, toda a 
água produzida (tratada ou não) é enviada para outras unidades de processamento visando 
tratamento mais refinado e subseqüente descarte via emissário submarino.  
 
Ao contrário das unidades offshore, espaço não é um problema tão crítico nas unidades em 
terra. Conseqüentemente é comum utilizar nestas unidades, separadores do tipo API (para 
remoção de óleo livre), seguido de flotadores naturais (grandes tanques que utilizam parte do 
gás proveniente da água para flotar gotículas de óleo emulsionadas) ou por gás dissolvido e 
filtros, antes da reinjeção. Os filtros podem ser do tipo de leito misto, de areia ou do tipo 
cartucho. 
 
Em algumas situações, nas instalações “onshore”, dependendo principalmente da salinidade 
da água, pode-se avançar no tratamento visando o reúso da água produzida, como por 
exemplo para irrigação ou geração de vapor para recuperação terciária de petróleo (figura  
47). Neste caso, devem-se utilizar processos mais sofisticados para remoção de salinidade 
(resinas de troca iônica, abrandamento químico ou membranas de nanofiltração / osmose 
inversa). 
 

 
 
Fig. 47 - Tratamento de efluente do campo de Fazenda Belém. 
 
 
 
Em campos terrestres as águas produzidas tratadas nesses equipamentos podem 
apresentar teores de óleo em torno de 5 mg/L. Já em sistemas offshore (plataformas), em 
que os tempos de residência são curtos, valores mais elevados (>30 mg/L) podem ser 
encontrados.   
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Além dos processos físicos, a utilização de produtos químicos é muitas vezes essencial para 
atingir-se as especificações requeridas para a água produzida.  Podem ser destacados, além 
dos polieletrólitos, os seqüestrantes de oxigênio,  como o bissulfito de amônio ou de sódio, 
os inibidores de corrosão a base de aminas fílmicas e os inibidores de incrustação 
(polímeros, cujas estruturas contêm fósforo). 
 
 
5.3. EQUIPAMENTOS E TECNOLOGIAS 
 
5.3.1.  TRATAMENTO GRAVITACIONAL CONVENCIONAL  
 
Em geral, o primeiro estágio do tratamento primário utilizado em campos terrestres é  
conduzido em equipamentos de separação gravitacional, como os separadores API 
(American Petroleum Institute), PPI (Parallel Plate Interceptor) e CPI (Corrugated Plate 
Interceptor).  
 
Os separadores API (figura  48) são indicados para separar gotículas maiores que 150 mm, 
ou seja,  para a separação da fração de óleo livre.  Estes separadores são grandes tanques 
de decantação onde o efluente escoa horizontalmente e o óleo livre e os sólidos decantáveis 
separam-se e são removidos da fase aquosa. Nestes equipamentos, as gotículas de óleo 
devem percorrer grandes distâncias para ascenderem e serem coletadas, fazendo com que 
estes equipamentos sejam grandes, requerendo grandes áreas de instalação. A eficiência do 
processo de separação depende principalmente do teor de óleo na alimentação e da vazão a 
alimentação. 
 
Os separadores CPI e PPI baseiam-se nos mesmos princípios do separador API, exceto que 
utilizam placas paralelas para facilitar a coalescência das gotículas. O objetivo é minimizar a 
distância de ascensão das gotículas, compactando o sistema como um todo. As placas 
corrugadas (nos CPI) ou lisas (nos PPI) são dispostas em paralelo e todo o Tratamento 
Primário de Águas Oleosas conjunto inclinado de forma que as gotículas coalescidas migrem 
para cima e os sólidos migrem para baixo O aumento de temperatura auxilia o tratamento 
pois diminui a viscosidade do meio, aumentando a velocidade de separação, porém sua 
influência é menor se comparada ao processo de tratamento das emulsões A/O. 
 

  
Fig. 48 - Separador API em estação de tratamento terrestre. 
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5.3.2. FLOTAÇÃO  
 

Historicamente, a flotação corresponde ao processo de separação de sólidos finamente 
divididos, em geral aplicada ao beneficiamento de minérios. 
 
A flotação tem sido aplicada ao tratamento de efluentes oleosos pois é um processo de fácil 
implantação, operação e manutenção e consiste  basicamente nas seguintes etapas: 
geração das bolhas gasosas (pode ser ar ou gás, como nas unidades de produção) no 
interior do efluente; colisão das bolhas de gás com as gotículas de óleo dispersas na água; 
adesão das bolhas de gás nas gotículas de óleo; e ascensão dos agregados bolha-gotícula 
até a superfície, onde o óleo é recuperado.  
 
Vale a pena ressaltar que, assim como qualquer outra técnica que se baseie em separação 
física, a eficiência de separação por flotação para compostos oleosos está limitada pelos 
compostos solúveis, que em alguns casos extremos podem atingir valores da ordem de 60 
mg/L . 
 
O gás pode ser injetado na forma dissolvida e o processo denomina-se Flotação por Gás 
Dissolvido - FGD ou por gás induzido - FGI. No primeiro processo, o gás é dissolvido em 
água em um saturador sob pressão (2 a 6 kgf/cm²) e esta água saturada com gás é injetada 
à pressão atmosférica, através de uma válvula no tanque flotador propriamente dito e as 
bolhas geradas são bem pequenas. Na FGI (figura 49) as bolhas são geradas por agitação 
mecânica combinada com injeção de ar ou gás ou por borbulhamento através de meio 
poroso.  Este processo tem a vantagem, de permitir que grande quantidade de fase gasosa 
seja admitida no sistema, entretanto o tamanho das bolhas geradas é relativamente grande 
(1 a 2 mm), diminuindo a eficiência de remoção de partículas pequenas. Esta tecnologia é a 
mais largamente utilizada em ambiente offshore, por resultarem em unidades mais 
compactas (trabalham com elevada relação gás/líquido), embora não sejam tão eficientes 
(em um único estágio) quando comparada à FGD.  
 

 

 
Fig. 49 - Sistema de flotação a gás induzido com nozzle. 
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5.3.3. HIDROCICLONES 
 
Os hidrociclones e os flotadores são os equipamentos de separação óleo/água mais 
utilizados em unidades offshore. Enquanto a flotação se baseia no aumento da velocidade de 
separação via aumento da diferença entre densidades das fases, os hidrociclones procuram 
acelerar este processo através do aumento do parâmetro relativo à força de campo 
(incremento no valor de “g”). 
 
Dentre as vantagens do uso de hidrociclones para tratamento de água oleosa destacam-se: 
 - são compactos; 
 - apresentam grande capacidade por área instalada; 
 - não requer dosagem de polieletrólitos; 
 - não possuem partes móveis, requerendo baixa manutenção mecânica e baixo 
               consumo de energia; 
 - não sofrem efeito do balanço, pois operam a elevadas velocidades lineares. 
 
Em contrapartida, os hidrociclones também apresentam algumas desvantagens: 
 - em uma passagem, dificilmente conseguem enquadrar o TOG em 20 mg/L; 
             - podem sofrer abrasão comprometendo a estrutura interna dos liners; 
 - são muito susceptíveis a incrustação devido ao pequeno diâmetro dos liners. 
 
Em cada liner, que compõe o hidrociclone a água oleosa é introduzida sob pressão (5 a 
10 kgf/cm², dependendo da pressão do tratador a montante), tangencialmente no 
cabeçote, maior diâmetro do liner, sendo então forçada a passar pelas involutas em 
forma de espiral com seção reta reduzindo continuamente obrigando a água a ganhar 
velocidade de rotação (figura 50). Esta rotação gera uma força centrífuga que pode atingir 
mais de 1000 vezes a força da gravidade. 

 

Fig. 50 - Liner de um hidrociclone e esquema de seu funcionamento. 
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Como as gotículas de óleo possuem uma densidade menor do que a fase contínua (água), 
as mesmas têm a tendência de serem deslocadas para o centro enquanto que a água tende 
a se deslocar para as paredes.  Em função de sua geometria, o centro do liner possui um 
perfil de pressão e velocidade que permitem a drenagem da fase rica em óleo através de um 
pequeno orifício (1,5 a 3 mm de diâmetro) no centro do cabeçote, chamado de overflow ou 
saída de rejeito (pode variar entre 1 a 5 % da vazão de alimentação). Em contrapartida, a 
fase contínua mais pobre em óleo ao ser direcionada para as paredes tem sua velocidade 
reduzida sendo então removida pela saída de água tratada ou underflow. 
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6. CENÁRIO FUTURO NO E&P  
 
As descoberta a e produção de óleos pesados e ultrapesados no território nacional e o 
amadurecimento dos campos produtores tem levado o corpo técnico da Petrobras e buscar 
soluções inovadoras, por exemplo,  pioneiramente testando e implantando tecnologias que 
ainda encontram-se em fase de desenvolvimento a nível mundial,  como os equipamentos 
compactos do tratamento de óleo. Esforços significativos  também tem sido realizados para  
reduzir as temperaturas necessárias aos tratamentos e as dimensões dos equipamentos, 
como alternativa para a viabilização de vários empreendimentos do E&P, sem desconsiderar 
as exigências ambientais cada vez mais rigorosas.   
 
Sendo a água particularmente crítica e impactante no processamento primário, como 
amplamente discutido, novas tecnologias são cogitadas, sendo a mais arrojada a Separação 
Submarina, que tem por objetivo separar, no fundo do mar esta água produzida, reinjetando  
quase que imediatamente a sua produção, minimizando a possibilidade de sua emulsificação 
que tantos problemas acarreta para seu posterior tratamento. Além disto, minimiza-se o 
contato com o ambiente, reduzindo-se a própria contaminação desta água que pode ser 
reinjetada no reservatório sem maiores necessidades de tratamento. Um esquema 
simplificado desta arrojada concepção tecnológica está apresentada na figura 51, que vem 
sendo estudada por profissionais de diversas especialidades do CENPES.     
 
 
 
 

 
 
Fig. 51 - Desafios: Sistema Submarino de Separação  
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