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RESUMO 
 

 

Conforme os campos maduros de petróleo sofrem o processo de depleção, sua economicidade 

tende a se reduzir, se aproximando de condições antieconômicas. Este fato se deve a fatores 

como a redução da pressão do campo, o crescente corte de água dos fluidos produzidos e a 

impossibilidade de adição de novos equipamentos na plataforma devido a limitações 

espaciais. Dadas tais condições, o processamento submarino se mostra uma alternativa 

bastante promissora, por ser capaz não só de solucionar todos os problemas mencionados, 

como também trazer uma série de outros benefícios para o campo, como redução de gastos 

em tratamento de água e melhora das condições de escoamento. Porém, esta ainda é uma área 

pouco explorada na indústria do petróleo, havendo uma série de incertezas envolvidas quanto 

a sua aplicação, relacionadas principalmente à manutenção dos equipamentos,  condições de 

produção e consequências de inatividade da unidade de processamento. O estudo deste tipo de 

aplicação torna-se, portanto, de grande importância para a determinação de sua viabilidade e 

obtenção de experiência operacional. 
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ABSTRACT 
 
 
 

As oil fields reach maturity and go through the process of depletion, they become closer to 

their economic limit. The main reasons responsible for this are the pressure reduction the 

reservoir goes through combined with the higher water cuts in the fluid production and the 

limited space in the platform for further addition of equipment. Given such conditions, subsea 

processing appears to be a promising alternative, since not only does it solve above mentioned 

problems, but also brings many other benefits to the production, such as reduction in water 

treatment related costs and enhanced flow conditions. However, it still lacks knowledge in 

this area in the oil industry due to the reduced amount of applications of this technology, 

resulting in uncertainties such as maintenance capabilities, operational conditions and the 

consequences of a prolonged period of inactivity. Therefore, the study of known applications 

of this technology is fundamental in order to determine its viability and gains operational 

experience.   
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1. INTRODUÇÃO 

 

Os reservatórios de petróleo apresentam um determinado potencial inicial de 

produção, baseado nas características dos fluidos, tais como volume contido do mesmo e suas 

características físicas e composicionais, as características estruturais da própria rocha 

reservatório e sua interação com os fluidos presentes, assim como as condições de 

temperatura e pressão em que o mesmo se encontra. Este conjunto de fatores é normalmente 

referido como energia primária, a partir da qual é possível determinar o fator de recuperação 

esperado para uma determinada acumulação, ou sua recuperação primária, sem qualquer tipo 

de reposição energética, produzindo apenas por surgência. 

 

Conforme descrito por Rosa, Carvalho e Xavier (2011, p. 561): "No processo de 

produção há uma dissipação da energia primária, causada pela descompressão dos fluidos do 

reservatório e pelas resistências encontradas pelos mesmos ao fluírem em direção aos poços 

de produção". Esta perda de energia é observada na forma de redução da pressão do 

reservatório, que ocorre inicialmente nas proximidades dos poços e, conforme é dada 

continuidade ao processo produtivo, a mesma se propaga aos demais fluidos presentes na 

acumulação. O resultado deste processo é a perda de produtividade do poço que, 

consequentemente, faz necessária a utilização de alguma forma de intervenção, a fim de evitar 

a inviabilidade econômica do mesmo. 

 

As alternativas clássicas utilizadas com o intuito de mitigar esta perda produtiva são, 

segundo os mesmos autores, a utilização de métodos especiais para a redução das resistências 

(capilares e viscosas) encontradas pelos fluidos ou a reposição de energia do reservatório 

artificialmente através da injeção de fluidos (água ou gás) chamada energia secundária. 

Quaisquer meios empregados para obtenção de uma quantidade adicional de óleo acima da 

recuperação primária é chamada de recuperação secundária. 

 

1.1. Motivação 

 

Reservatórios que se encontram em produção por um período de tempo considerável,  

já tendo atingido sua maturidade e com um auto grau de depleção,  apresentam uma série de 

fatores que dificultam a manutenção de uma produção economicamente viável.  
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Primeiramente, a redução da pressão do reservatório observada em decorrência do 

processo de depleção, resulta em menores vazões de fluido e, consequentemente, em redução 

da produção nos poços ali localizados. Faz-se, então, ainda mais necessária a aplicação de 

métodos de recuperação secundária e alocação de uma série de equipamentos associados aos 

mesmos na plataforma. Este processo resulta na ocupação de um volume considerável, 

inviabilizando a adição de novas estruturas por questão de limitação espacial, limitando a 

funcionalidade da plataforma. 

 

 A grande vazão de água presentes no fluido produzido em reservatórios maduros, 

chamada de corte de água, provenientes tanto da própria saturação de água do mesmo, quanto 

de um aquífero adjacente ou até mesmo de um processo de recuperação secundária, reduzem 

ainda mais os volumes de óleo obtidos. Além disso, devido principalmente à legislação 

ambiental em vigor, há necessidade de equipamentos para realizar o tratamento desta água 

produzida, seja para despejo ou reinjeção, aumentando ainda mais o problema de limitação 

espacial, mencionado anteriormente. 

 

1.2. Objetivo 

 

As condições de redução da produção, altos cortes de água e limitação espacial fazem 

necessária a busca por soluções, a fim de manter a viabilidade econômica e garantir uma 

maior recuperação de óleo em reservatórios maduros. 

 

Dentre as alternativas analisadas para este fim, a possibilidade de utilização de uma 

unidade de processamento submarino para realizar o processo de separação e reinjeção do 

fluido produzido merece destaque, tendo em vista que a aplicação deste sistema poderia 

solucionar todos os problemas mencionados. Porém, conforme é observado por McKenzie et 

al. (2012a), o processamento submarino ainda não é uma solução muito difundida devido à 

falta de informação sobre o potencial aumento do custo operacional decorrente de uma 

estação submarina e a confiabilidade de sistemas submarinos complexos. Surgem, então, 

incertezas quanto à capacidade de recuperação, manutenção e reinstalação dos equipamentos 

e quanto às perdas decorrentes de possíveis períodos de inatividade do sistema. 
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A primeira aplicação experimental desta tecnologia foi realizada entre os anos 2000 e 

21001, no campo de Troll, pela Norsk Hydro, atualmente parte da Statoil. Desde então foram 

realizados uma série de outras aplicações de processamento submarino, tanto experimentais 

quanto comerciais, com sistemas de diferentes estruturas e características. O estudo dos casos 

observados desde então pode levar a uma melhor compreensão deste tipo de estrutura e, 

consequentemente, à eliminação de grande parte das incertezas relacionadas, tornando este 

tipo de aplicação mais familiar aos operadores.  

 

1.3. Justificativa 

 

O processamento submarino apresenta uma série de outras vantagens além da solução 

para os problemas descritos anteriormente. Conforme descrito por McKenzie et al. (2012b), 

há uma nova tendência alternativa à separação primária clássica, realizada na superfície, 

sendo esta o processamento primário submarino: 

 

Essa tendência foi impulsionada pela necessidade de redução dos custos de 
produção, que possibilite à viabilidade da explotação de campos marginais, 
minimize o manuseio superficial dos subprodutos indesejáveis e permita a 
otimização da utilização da capacidade de escoamento e processamento primário 
existente nas unidades de produção offshore hoje em operação. (MCKENZIE et al., 
2012b, p. 2) 
  

Uma estrutura de separação submarina de água e óleo (SSAO), dotada de um sistema 

de reinjeção, solucionaria diretamente o problema de limitação espacial da plataforma, tendo 

em vista que neste sistema grande parte dos equipamentos estaria localizada no fundo do mar. 

Com isto é liberada imediatamente capacidade de processamento na superfície, possibilitando, 

por exemplo, a exploração de campos marginais.  

 

O processo também resulta em um aumento da produção dos poços conectados à 

estrutura, tendo em vista que a separação das fases em escoamentos diferenciados e a redução 

considerável da água produzida levam a uma redução da contrapressão na cabeça do poço. A 

separação de água do fluxo de hidrocarbonetos também libera capacidade de transporte nas 

tubulações e estruturas de armazenamento da superfície e  possibilita melhores condições de 

escoamento devido à redução de problemas como a ocorrência de corrosão e incrustações e 

contribui para minimizar o potencial de formação de hidratos. Além disso, o processo de 

separação, tratamento e reinjeção de água também contribui para a melhoria das condições de 
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segurança, meio ambiente e saúde (SMS), devido à redução do volume de água produzida a 

ser descartada no mar, assim como a redução dos custos operacionais relacionados ao 

tratamento necessário para fazê-lo. 

 

1.4. Metodologia e Organização do Texto 

 

Este trabalho se baseia no estudo das 3 principais unidades de separação submarina de 

água e óleo desenvolvidas desde nos últimos 15 anos. Sua estrutura é divida em 6 capítulos, 

começando pela apresentação do trabalho, sua principal motivação, objetivo e justificativa 

para o assunto abordado. 

 

O capítulo 2 consiste em uma análise dos elementos responsáveis pelo processo 

produtivo, as características e soluções empregadas para aumentar a produção de um campo 

de petróleo, com foco para a produção de água e o processo de injeção da mesma. 

 

O capítulo 3 apresenta a o projeto piloto do sistema SSAO do campo de Troll no Mar 

do Norte, com foco nas estruturas presentes nesta aplicação e o processo de reparo e 

aprimoramento pelo qual o projeto piloto teve que ser submetido. 

 

O capítulo 4 estuda o caso do sistema SSBI do campo de Tordis, desenvolvido com o 

objetivo de ser a primeira aplicação comercial da tecnologia de separação submarina. Serão 

tratadas as estruturas presentes, assim como suas diferenças em relação ao sistema SSAO, um 

maior detalhamento do sistema de controle empregado e o programa de qualificação 

tecnológica (TQP) realizado para esta aplicação. 

 

O capítulo 5 trata do projeto piloto SSAO do campo de Marlim, a aplicação mais 

recente dentre todas abordadas no trabalho, cujo objetivo principal foi servir de base para a 

obtenção de conhecimento para aplicações semelhantes futuras. O foco neste capítulo é a 

apresentação de sua estrutura diferenciada, o detalhamento dos sistemas de controle 

envolvidos, ainda maior do que aquele detalhado em Tordis, as características de seu TQP e 

os problemas operacionais encontrados inicialmente. 
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Finalmente, o capítulo 6 conclui o trabalho através de uma retomada dos principais 

tópicos abordados, em conjunto com uma análise do conteúdo desenvolvido ao longo dos 

casos estudados. 
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2. PRODUÇÃO DE ÁGUA EM RESERVATÓRIOS MADUROS 

 

A produção de água durante a exploração de reservatórios de petróleo é um fenômeno 

esperado pelos engenheiros, tendo em vista que há ocorrência natural desta, na forma de água 

conata ou devido à presença de um aquífero comunicado ao reservatório. Projetos de injeção 

de água com a finalidade de suplementar a energia do reservatório também contribuem para 

este fenômeno, mesmo que artificialmente.  Sua presença é de grande importância para a 

manutenção da pressão e, consequentemente, para a produção, tendo em vista os mecanismos 

de fluxo de fluidos no meio poroso. 

 

Embora a presença destes elementos seja necessária para a produção, duas das 

principais atividades no gerenciamento de reservatórios são: a previsão do comportamento 

futuro, incluindo a produção de água, e o controle da produção de água atual, no caso de 

campos maduros. Essa importância se deve ao fato de que os reservatórios sujeitos ao 

mecanismo de influxo de água ou a um processo de injeção de água tendem a apresentar um 

aumento na razão entre água e óleo produzidos (RAO).  

 

Dependendo do quão grande for esta razão, a produção nos poços de um reservatório 

pode deixar de ser economicamente viável, levando ao abandono dos mesmos.  Logo, é 

necessária a realização de um planejamento quanto ao controle da produção de água, 

principalmente visando à maturidade de um campo, quando a RAO costuma ser bastante 

elevada em decorrência do longo período de produção e injeção.  

 

2.1. Conceitos Básicos 

 

O primeiro conceito que deve ser compreendido a fim de entender a dinâmica dos 

fluidos do reservatório é o volume poroso. Segundo Dake (1998), o volume poroso é definido 

como o volume total do reservatório capaz de ser ocupado por fluidos e corresponde ao 

produto entre o volume total da rocha reservatório e a porosidade, ou fração volumétrica da 

rocha ocupada por poros.  

 

Nos reservatórios, há sempre presença de uma saturação de água conata, ou 

irredutível, no volume poroso, expressa como uma fração deste. Esta saturação geralmente 
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corresponde a um valor contido no intervalo de 10 e 25% do volume poroso e é um fenômeno 

fundamental para o escoamento de fluidos no meio poroso (DAKE, 1998). Conforme a 

produção ocorre, a pressão no reservatório é reduzida e, consequentemente, ocorre uma 

descompressão dos fluidos ali presentes. A contribuição da água conata para a produção se 

baseia em sua descompressão, resultando em uma ocupação por parte desta de volumes 

anteriormente ocupados por óleo, que é, por sua vez, deslocado. É importante notar que neste 

meio, dados fluidos imiscíveis, conforme um fluido desloca outro, a saturação do fluido 

deslocado nunca pode chegar a zero. Desta forma, as saturações dos fluidos presentes no 

reservatório, água, óleo e gás, sempre somam 100%.  

 

A permeabilidade é outro conceito importante para compreender o descolamento de 

fluidos. Rosa, Carvalho e Xavier (2011, p. 106) definem a permeabilidade de um meio poroso 

como  "[...] uma medida de sua capacidade de se deixar atravessar por fluidos", ou seja, ela é 

basicamente uma medida do quão bem conectados são os poros que compõe o meio poroso. 

Logo, maiores valores de permeabilidade permitem um maior escoamento e comunicação 

dentro do reservatório, mantidos outros parâmetros constantes. 

 

As resistências encontradas ao escoamento neste meio, citadas anteriormente, são 

provenientes das características de viscosidade do fluido e a capilaridade do meio. A 

compreensão do efeito de viscosidade é direta, tendo em vista que a mesma é definida como 

sendo a medida da resistência de um fluido ao fluxo. O fenômeno da capilaridade, por sua 

vez, é observado no contato entre dois fluidos imiscíveis, resultando na disposição dos 

mesmos em duas fases distintas, tendo o mais denso na camada inferior. Porém, em um meio 

poroso, onde os fluidos se encontram em um volume formado por capilares de diferentes 

diâmetros, não ocorre este tipo de organização. Neste caso, há formação de acumulações dos 

fluidos devido às diferentes atrações entre as moléculas das duas fases distintas, cujas 

superfícies se comportam como uma membrana elástica, oferecendo resistência à separação 

das moléculas. 

 

A força que impede o rompimento da superfície, por unidade de comprimento, é 
chamada tensão superficial ou interfacial [...] A força que tende a puxar uma 
superfície para o centro chama-se força capilar (Fc) e esta, dividida pela área da 
superfície, é denominada pressão capilar (pc). (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 
2011, p. 122). 
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A fim de compreender melhor a relação entre o fenômeno da capilaridade e a 

produção de fluidos em um meio poroso, é necessário entender o conceito de molhabilidade. 

Molhabilidade é, segundo Dake (1998, p. 397), a determinação de qual fluido adere (ou 

molha) preferencialmente à  uma dada superfície, no caso a rocha, com base no ângulo de 

contato formado entre o líquido mais denso, no caso a água, e a superfície. Conforme 

apresentado por Rosa, Carvalho e Xavier (2011, p. 126): "Quando esse ângulo é menor que 

90º diz-se que o líquido mais denso molha preferencialmente o sólido e quando é maior que 

90º diz-se que o líquido menos denso molha preferencialmente o sólido".  Esta propriedade 

varia de acordo com os fluidos e sólidos envolvidos. 

 

A disposição dos fluidos dentro dos capilares existentes no meio poroso é definida a 

partir da molhabilidade dos mesmos, de forma que o fluido que molha a rocha, geralmente a 

água, estará presente nas paredes dos poros. Esta característica é importante para a produção 

de fluidos, pois o fluido que molha a rocha apresentará maior resistência ao deslocamento, 

devido ao efeito de força capilar, enquanto que os demais fluidos apresentam maior facilidade 

de deslocamento.  

 

2.2. Mecanismos de Produção  

 

As principais características relacionadas à definição da energia primária existente nos 

reservatórios de petróleo, assim como os fatores relacionados ao processo de deslocamento 

dos fluidos, já foram apresentadas anteriormente. A manifestação sensível desta energia 

primária é a pressão do reservatório, necessária para vencer toda a resistência oferecida pelos 

canais porosos e permitir a produção dos fluidos (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 

315). Entretanto, ainda há necessidade de atentar para o processo de ocupação do volume 

poroso conforme ocorre o deslocamento de fluidos durante a produção, como no caso da água 

conata. Existem dois efeitos responsáveis por tal processo, sendo eles a descompressão dos 

fluidos, acompanhada da contração do meio poroso, e o deslocamento de um fluido por outro. 

 

O primeiro efeito se dá pelo fato de que a redução da pressão do reservatório 

decorrente da produção de fluidos resulta na redução do volume poroso das rochas, assim 

como a descompressão dos fluidos. Conforme ocorre produção, a pressão interna existente 

nos poros, advinda de compactação natural sofrida pela rocha enquanto apresentava saturação 
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de fluidos presentes em seus poros, diminui. Consequentemente, a arrumação dos grãos que 

compõe os poros é alterada, resultando na contração do volume poroso e levando a um 

rearranjo dos mesmos. Analogamente, os fluidos que antes se encontravam comprimidos 

devido às condições iniciais do reservatório, passam por um processo de descompressão 

devido à perda de pressão, permitindo que haja deslocamento de fluidos. 

 

O segundo efeito pode resultar de três mecanismos diferentes de produção, assim 

como uma combinação destes. Os mecanismos em questão são: gás em solução, capa de gás e 

influxo de água.  

 

2.2.1. Mecanismo de Gás em Solução 

 

Este mecanismo tem como base dois fatores mencionados anteriormente, sendo eles a 

redução de pressão do reservatório em decorrência da produção de óleo e as condições iniciais 

de pressão deste, que a princípio se encontra acima do ponto de bolha. Este ponto define o 

início da vaporização das frações mais leves e voláteis do óleo, de forma que a partir do 

momento que a queda de pressão atinge este ponto, ocorre geração de uma fase gás antes 

inexistente na camada de. A partir deste ponto, o mecanismo de gás em solução começa a 

atuar efetivamente.  

 

Por ser consideravelmente mais expansível que a fase líquida, a fase gasosa recém 

formada ocupa um volume maior do que quando se encontrava em fase óleo, gerando um 

deslocamento de fluido ainda maior que aquele observado por simples descompressão de 

líquidos, enquanto no mesmo estado físico. 

 

O problema deste mecanismo é que, conforme a pressão é reduzida, há maior 

vaporização de hidrocarbonetos, de forma que a fase gás, que antes se limitava à presença de 

bolhas de gás dispersas na fase óleo, passa a formar uma fase contínua. Isto permite que o gás 

formado passe a fluir no meio poroso e eventualmente seja produzido juntamente com o óleo. 

Com isso, uma parte da energia do reservatório responsável por este mecanismo é perdida, 

fazendo com que sua eficiência seja reduzida. 
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Em reservatórios que apresentam este como o único mecanismo de produção, a queda 

rápida de pressão devido à produção do gás gera um declínio acentuado da energia primária. 

Sendo assim, estes campos geralmente apresentam baixas taxas de recuperação final, 

inferiores a 20% do volume total de óleo (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 317). 

 

Todos os campos eventualmente recebem alguma contribuição de gás em solução em 

sua vida produtiva, mesmo quando há presença de outros mecanismos de produção. Com isso, 

há o surgimento de um mecanismo combinado de produção. 

 

2.2.2. Mecanismo de Capa de Gás 

 

O funcionamento dos mecanismos de capa de gás e de influxo de água é semelhante, 

tendo como base a presença de outras acumulações materiais. O primeiro caso conta com uma 

capa de gás conectada ao reservatório, enquanto o segundo depende de um aqüífero adjacente. 

Estas acumulações servem como uma fonte extra de energia para a produção de óleo. 

 

A formação da chamada capa de gás responsável pelo mecanismo se dá a partir da 

presença de uma fase de gás livre em equilíbrio com a fase líquida que, devido a sua menor 

densidade em relação ao óleo, eventualmente se acumula nas partes superiores do volume 

poroso. Desta forma, apenas a camada de óleo é colocada em produção e a redução da pressão 

decorrente desta é propagada à capa de gás, que apresenta descompressão e, 

consequentemente, uma expansão gradativa na zona de óleo. Como a compressibilidade do 

gás é alta, esta expansão ocorre mesmo com quedas de pressão relativamente baixas (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 318). 

 

Neste mecanismo, o tamanho da capa de gás influencia fortemente a quantidade de 

energia que pode ser transmitida à camada de óleo através de manutenção da pressão. Quanto 

maior for a camada de gás em relação à camada de óleo, em condições de reservatório, maior 

será a contribuição deste mecanismo. Sua queda de pressão é contínua e ocorre de forma mais 

lenta, em comparação com o mecanismo de gás em solução. 
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Conforme descrito por Rosa, Carvalho e Xavier (2011, p. 319), a recuperação prevista 

para este mecanismo é em torno de 20 a 35% do óleo original da formação. A vazão de 

produção é um ponto importante para a recuperação final do campo devido ao tempo que leva 

para que o efeito de redução da pressão seja sentido pela capa de gás e que expansão desta 

ocorra. Outro ponto importante destacado pelos autores é que, em casos onde a vazão de 

produção é muito alta, este efeito não ocorre da forma que deveria, resultando no aumento da 

razão gás-óleo (RGO). 

 

2.2.3. Mecanismo de Influxo de Água 

 

O funcionamento deste mecanismo, como dito anteriormente, é semelhante à capa de 

gás. O reservatório, seja ele de óleo ou gás, deve estar ligado diretamente a um aquífero de 

grandes proporções, de forma que este sofra influência da propagação das alterações geradas 

nas condições do reservatório conforme ocorre a produção. 

 

Assim como no caso anterior, a redução na pressão do reservatório conforme o óleo ou 

gás é produzido, é propagada para o aquífero que, em resposta, sofre descompressão, levando 

à expansão da água e a redução do volume poroso, conforme descrito no tópico 2.2. Este 

processo resulta na invasão gradativa e contínua da camada de óleo, de forma que este fluido 

é deslocando pela fase água. Como tanto a água quanto a rocha apresentam 

compressibilidades baixas, é necessário que o aquífero apresente grandes proporções em 

comparação ao reservatório para que a influência da invasão da camada produtora contribua 

efetivamente para a produção (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 319). O nome dado 

a este processo é influxo de água. 

 

A completação dos poços em campos que apresentam este mecanismo de produção 

deve considerar o avanço do contato óleo-água, sendo realizada a certa distância do aqüífero 

para evitar a produção precoce de água. Conforme a invasão da camada produtora progride, a 

RAO da produção aumenta continuamente, começando pelos poços mais próximos do 

aqüífero, havendo necessidade de intervenções nestes poços a fim de corrigir a razão elevada. 

A produção continua até o ponto em que a RAO se torna excessivamente alta, justificando o 

abandono do poço. 
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Dentre todos os mecanismos apresentados, este é o que tende a apresentar a menor 

queda de pressão, permitindo, comparativamente, um maior período de produção e fatores de 

recuperações maiores que 30%, podendo inclusive superar 40% (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2011, p. 319). Da mesma forma que a vazão de produção influencia na recuperação 

no mecanismo de capa de gás, o mesmo ocorre no caso do influxo de água. Vazões altas de 

produção podem inclusive resultar na formação acelerada de um cone de água. 

 

2.3. Formação de Cones 

 

Durante a produção de campos que utilizam mecanismo de capa de gás e influxo de 

água, RGO e RAO, respectivamente, tendem a aumentar conforme a produção dos poços 

progride, até um ponto onde esta se torna inviável. Como já foi apresentado, em ambos a 

vazão de produção é um elemento essencial no tempo de vida útil do reservatório, tendo em 

vista que maiores vazões criam situações onde a queda de pressão não tem tempo de ser 

devidamente propagada pela capa de gás ou aqüífero, gerando uma resposta local, nas 

proximidades dos poços. Esta resposta local, conhecida como cone, podendo ser de gás ou 

água a depender do mecanismo em questão, corresponde a uma elevação do contato óleo-água 

ou um abaixamento do contato gás-óleo nas proximidades do poço, aumentando rapidamente 

a RAO ou RGO. 

 

A fim de minimizar ou retardar a formação de cones, os poços produtores são 

completados o mais longe possível das camadas de gás e/ou água. No caso de um reservatório 

que apresente mecanismo de capa de gás apenas, os poços são geralmente completados no 

intervalo superior da camada produtora. No caso do mecanismo de influxo de água apenas, a 

completação ocorre na camada inferior do intervalo. Em reservatórios que contam com os 

dois mecanismos o canhoneio deverá ser realizado na parte central do intervalo produtor ou 

um pouco abaixo do centro. Este procedimento é justificado por Rosa, Carvalho e Xavier 

(2011, p. 238): "[...] a tendência de formar um cone é inversamente proporcional à diferença 

entre as densidades dos fluidos e diretamente proporcional à viscosidade". Com base na 

diferença de densidade, temos que a formação de um cone de água é mais provável que a de 

um cone de gás, pois " [...] a diferença entre as densidades do óleo e do gás é geralmente 

maior que a diferença entre as densidades da água e do óleo [...]" (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2011, p. 238). Porém, os autores também atentam para o fato da viscosidade do gás 
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ser bem menor que a da água para um mesmo diferencial de pressão, resultando em uma 

vazão maior para um cone gás, em relação a um cone de água. Segundo Joshi (1991, p. 252), 

as diferenças de densidade e viscosidade existentes entre as fases água e gás tendem a se 

equilibrar, fazendo do canhoneio na área central da zona de óleo a alternativa mais segura 

para minimizar estes efeitos. Contudo, o autor atenta que, de um ponto de vista prático, 

muitos poços são conhoneados no intervalo mais próximo do contato óleo-água.  

 

Outra característica do reservatório diretamente relacionada à formação dos cones é a 

diferença de pressão entre reservatório e poço. Este fator é diretamente definido pela 

permeabilidade da formação, pois com o intuito de alcançar uma determinada vazão de 

produção em uma formação de baixa permeabilidade, há necessidade de um diferencial de 

pressão maior do que em uma formação de alta permeabilidade. O efeito do maior diferencial 

de pressão é sentido mais fortemente nas proximidades do poço, favorecendo a formação de 

um cone.   

 

Quanto à influência da vazão na produção de fluidos indesejados, caso esta seja 

suficientemente baixa, é possível evitar a formação de cones. O ponto máximo de vazão de 

produção em que não há formação de cone é denominado vazão crítica e é fortemente 

influenciado pelas características de densidade e viscosidade. A relação entre estes fatores e o 

valor da vazão crítica é inversa à observada anteriormente, sendo a viscosidade do óleo 

inversamente proporcional à medida da vazão crítica e a diferença entre as densidades dos 

fluidos, diretamente proporcional à mesma. A extensão do intervalo canhoneado, assim como 

o valor da permeabilidade vertical, se comportam inversamente com relação à vazão crítica. É 

importante notar que em muitos casos a vazão crítica determinada pode ser muito baixa do 

ponto de vista econômico e, como este é um fator determinante na produção de campos, os 

poços produzem à vazões maiores que a crítica. 

 

No caso de poços horizontais, os parâmetros observados em geral são próximos 

àqueles observados em poços verticais. As principais diferenças observadas se devem à sua 

forma e área de influência.  

 

Quanto à propagação da diferença de pressão, em poços verticais esta diferença é 

observada com maior força nas proximidades do poço, enquanto que em poços horizontais 
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essa diferença é praticamente uniforme ao longo do reservatório, de forma que a propagação 

dos efeitos de pressão para o aquífero ou a capa de gás ocorre de forma mais uniforme, o que 

é considerado ideal para gerar a resposta esperada. Além disso, segundo Rosa, Carvalho e 

Xavier (2011, p. 265): "[...] devido à sua maior produtividade, os poços horizontais podem ser 

produzidos com menores diferenciais de pressão, ou seja, com menores gradientes de pressão 

no reservatório, especialmente nas imediações do poço, minimizando ou ao menos retardando 

a formação de cones". Contudo, vale destacar que poços horizontais não podem ser 

recompletados uma vez que iniciem a produção de água ou gás.  

 

2.4. Injeção de Água 

 

Conforme a energia primária do reservatório é esgotada, através do processo de 

descompressão dos fluidos e devido às resistências ao fluxo no meio poroso, a pressão do 

reservatório passa a ser insuficiente para que haja produção, ou esta é drasticamente reduzida. 

Surge, então, a necessidade da aplicação de métodos especiais visando à redução das 

resistências do reservatório ou da adição de energia secundária através de um processo de 

injeção de fluidos. Estes métodos também podem ser utilizados em casos onde a aceleração da 

recuperação de óleo seja necessária por questões econômicas. A injeção de água é um dos 

métodos convencionais mais utilizados para a reposição da energia do reservatório, podendo 

ser realizada no próprio reservatório ou em um aquífero adjacente, conforme o caso. 

 

A fim utilizar este método de forma eficiente, é importante estudar esquemas de 

injeção que sejam capazes de gerar o aumento da recuperação de óleo desejado a partir da 

utilização dos menores volumes de fluido de injeção possíveis e, ao mesmo tempo, buscando 

manter a maior parte possível deste volume dentro do reservatório, evitando produzi-los. A 

observação das características particulares do reservatório também é de grande importância, 

havendo necessidade de levar em consideração a existência de falhas, variações de 

permeabilidade e outros fenômenos capazes de alterar o fluxo dos fluidos, a fim de otimizar o 

esquema de injeção. 

 

O esquema de produção a ser empregado depende principalmente da estrutura do 

reservatório, podendo apresentar dois tipos de organização, com distribuições de poços 

distintas. 
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2.4.1. Injeção Concentrada 

 

Este grupo se baseia na concentração de poços de produção e injeção em áreas 

específicas do reservatório, pois o processo de injeção é realizado somente na região do 

aquífero. O intuito principal dos esquemas contidos deste grupo é reproduzir o 

comportamento do mecanismo de influxo de água e, conforme o contato óleo-água avança, 

poços produtores podem ser recompletados a fim de serem utilizados como injetores (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 567). Os cálculos feitos neste caso têm como base toda a 

área do reservatório.  

 

Em casos onde a estrutura do reservatório é anticlinal, o aquífero se encontra na base 

da estrutura, enquanto a camada de óleo fica mais próxima ao topo da mesma. Esta estrutura 

favorece o emprego de um esquema chamado injeção periférica, pois os poços de produção se 

concentram na parte central da estrutura, onde se encontra o topo da formação, enquanto os 

poços injetores o fazem na periferia, onde a base é localizada.  

 

Quando a estrutura apresenta um aquífero localizado em uma camada inferior à 

camada de óleo, sem que haja uma formação anticlinal, os poços de injeção são completados 

na parte baixa da estrutura, processo chamado injeção de base. Neste caso, os poços 

produtores são completados nas partes mais altas da formação a fim de retardar a chegada do 

contato óleo-água, podendo ser recompletados conforme o contato avançar, como descrito 

anteriormente. 

 

É possível utilizar esta mesma base para reproduzir o comportamento de um 

mecanismo de capa de gás. Nesse caso, a injeção ocorre no topo da estrutura e, no caso 

anticlinal, no centro da mesma.  

     

2.4.2. Injeção em Malhas 

 

No modelo de injeção de malhas, a distribuição dos poços, tanto produtores quanto 

injetores, é feita uniformemente em toda a área do reservatório, seguindo um padrão pré-

definido. Sua aplicação é típica de reservatórios que apresentam baixa inclinação e espessura, 

enquanto apresentam uma área considerável. A injeção de água, neste caso, não é realizada na 
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região do aquífero, mas na zona de óleo em si, alterando drasticamente a distribuição, 

saturação e a movimentação dos fluidos presentes na camada (ROSA; CARVALHO; 

XAVIER, 2011, p. 567).  

 

Quando injetado no meio poroso, a água cria uma frente de avanço, deslocando o óleo 

de forma semelhante ao efeito de um pistão. Porém, esse deslocamento não é completo, de 

forma que uma parte do óleo presente na região por onde a frente de avanço passa é deixada 

para trás. Este efeito é apresentado como sendo um "pistão com vazamento" no modelo de 

Buckley-Leverett, de forma que há produção simultânea dos dois fluidos após o inicio da 

produção do fluido injetado, momento este chamado de breakthrough. 

 

Os cálculos, no grupo de injeção em malha, não necessitam ser feitos considerando a 

área inteira do reservatório, como era o caso nas injeções periferias e de base. Tendo em vista 

que o padrão das malhas é mantido constante em todo o reservatório, basta realizar os 

cálculos utilizando a área de uma malha básica e multiplicar o resultado pelo número de 

malhas existentes no reservatório (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2011, p 569). Dentre os 

esquemas de injeção de malhas existem, inclusive, alguns que podem ser tratados de maneira 

adimensional, por conta da geometria fixa e bem definida que apresentam. Esta característica 

possibilita a aceleração dos cálculos a partir de representações gráficas e tabelamento. Alguns 

exemplos são os modelos de malha five-spot e nine-spot, de formato quadrado, e o modelo 

seven-spot, de formato hexagonal. 

 

As malhas possuem uma subdivisão quanto ao posicionamento dos poços de produção 

e injeção. Quando um poço de produção é cercado por poços de injeção, a malha é do tipo 

normal, enquanto que malhas onde já um poço de injeção cercado por poços de produção é 

chamado modelo inverso ou invertido. No caso de uma malha five-spot normal, por exemplo, 

há um poço de produção localizado no centro da estrutura quadrada, enquanto seus vértices 

são formados por poços injetores. Já no caso de uma malha five-spot inversa, o poço central é 

injetor e os poços localizados nos vértices produtores. 

 

Em projetos de injeção em malhas, existem alguns fatores que devem ser bem 

estudados a fim da obtenção dos resultados esperados. Os valores da vazão e da pressão de 

injeção, por exemplo, são de grande importância para o processo. Embora pressões muito 
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altas possam causar fraturas na formação, prejudicando o deslocamento de fluidos, há 

necessidade de uma boa vazão de injeção a fim de obter uma boa produtividade. Estes fatores 

também são necessários para o dimensionamento dos equipamentos de superfície (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 570). 

 

No caso da análise do desempenho da injeção, os principais parâmetros observados 

para a avaliação prévia do deslocamento do óleo pela água (dois fluidos imiscíveis) são a 

mobilidade dos fluidos e a razão de mobilidade. A mobilidade de um fluido definida como "a 

relação entre a permeabilidade efetiva a esse fluido e a sua viscosidade em condições de 

reservatório" (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 2011, p 569), e considerando a Lei de Darcy, 

é diretamente proporcional à velocidade de fluxo. A razão de mobilidade, por sua vez, é 

definida como ''a relação entre o a mobilidade do fluido deslocante [...] atrás da frente de 

avanço do mesmo e a mobilidade do fluido deslocado no banco deste fluido" (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2011, p. 570), no caso a água e o óleo, respectivamente. Este fator é 

o responsável pelo conceito básico do processo, de deslocamento de um fluido através de 

outro, como um pistão. Quando a razão de mobilidade é menor ou igual a 1, o óleo é capaz de 

ser deslocado a uma velocidade maior ou igual à velocidade de deslocamento da água, porém, 

se a razão de mobilidade for maior que 1, a água atravessa o óleo, gerando um caminho 

preferencial. Sendo assim, razões de mobilidade menores ou iguais a 1 são consideradas 

ideais para a produção. O limite entre a água e o óleo deslocados é denominado frente de 

avanço da água. 

 

2.4.3. Eficiência de Varrido 

 

Um dos principais parâmetros utilizados para analisar a eficiência de um projeto de 

injeção em malha é a eficiência volumétrica da injeção, calculada como a razão entre o 

volume invadido pela água e o volume total da malha. Há uma outra definição para eficiência 

volumétrica, na qual esta é considerada o produto de outros dois parâmetros distintos que 

podem ser calculados para uma mesma malha, sendo eles a eficiência de varrido horizontal e 

a eficiência de varrido vertical. 
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A eficiência de varrido horizontal é definida como "a relação entre a área invadida 

pelo fluido injetado e a área total do meio poroso, ambos medidos em planta" (ROSA; 

CARVALHO; XAVIER, 2011, p 573). Seu cálculo é baseado na geometria da malha de 

injeção, o volume do fluido injetado e a razão de mobilidade entre os fluidos, descrita 

anteriormente, podendo ser realizado através de modelos matemáticos de forma adimensional. 

A partir destes elementos é possível determinar a quantidade de fluido que pode ser 

efetivamente deslocado pela injeção de água, chamado de volume deslocável, tendo em vista 

que o campo potencial, ou seja, a organização das linhas de fluxo que ligam os poços injetores 

aos produtores, não influenciam a área total da malha à mesma velocidade. Desta forma, a 

produção da água da frente de avanço, breakthrough, ocorre antes que todo o óleo presente no 

volume poroso total possa ser deslocado. A partir deste momento, apenas uma fração da água 

injetada vai efetivamente deslocar o óleo, enquanto o resto será apenas produzido 

diretamente, de forma que a vazão de óleo produzido é decrescente e a vazão de água 

produzida é crescente. 

 

O valor da razão de mobilidade tem uma influência considerável na eficiência de 

varrido horizontal. Valores de razão de mobilidade mais baixos, enquanto mantendo as 

demais condições constantes, atrasam o momento de ocorrência do breakthrough. Isto permite 

que a área invadida pela água injetada no meio poroso, antes do início da produção da mesma, 

seja maior, aumentando a eficiência de varrido horizontal. 

 

A eficiência de varrido vertical é definida como "a relação entre a área vertical 

invadida pela água [...] e a área total da seção transversal" (ROSA; CARVALHO; XAVIER, 

2011, p 594). Sua importância é observada em casos onde as camadas existentes no intervalo 

produtor apresentam diferentes permeabilidades, de forma que a água injeta apresenta 

diferenças no avanço em cada camada. Sendo assim, existe a possibilidade da ocorrência do 

breakthrough em cada camada em tempos distintos. 
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 2.5. Conclusão 

 

Os conceitos estudados neste capítulo são de grande importância para a compreensão 

das razões responsáveis pelo fenômeno de produção de água em campos maduros, na forma 

do corte de água. Estes cortes de água obtidos são um dos principais problemas cuja solução 

pode ser obtida através do processamento primário submarino e, mais especificamente, pelo 

sistema SSAO. Isto se deve ao fato de que esta água não só resulta em uma redução da 

produção de óleo, como também, faz necessária a instalação de uma série de equipamentos na 

plataforma a fim de realizar o armazenamento, tratamento necessário e o despejo da mesma 

ou reinjeção. 

 

A injeção de água na formação como solução para a manutenção da pressão também é 

de grande importância para esta aplicação, dada sua contribuição para a manutenção da 

pressão no reservatório e redução dos custos operacionais existentes no caso de necessidade 

de tratamento para descarte da água produzida. Este fator é especialmente importante no 

estudo de caso do SSAO Marlim, feito no capítulo 5.   
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3. OPERAÇÃO DO PRIMEIRO SSAO 

 

O primeiro separador submarino de água e óleo do mundo foi instalado no campo de 

Troll, localizado na parte norte do Mar do Norte, em torno de 65km a oeste da planta de 

processos de Kollsnes, próxima á cidade de Berga, na Noruega. Troll, segundo dados do 

Museu Norueguês de Petróleo (Norsk Oljemuseum), é um dos maiores campos de óleo e gás 

na plataforma continental norueguesa (Norwegian Continental Shelf), com reservas estimadas 

em torno de 1,5 bilhões de barris de óleo e 47 trilhões de scf de gás. Sua produção foi iniciada 

em Setembro de 1995.  

 

O campo de Troll é dividido em duas estruturas, sendo elas Troll East e Troll West. 

Troll East é operado pela Statoil e contém em torno de 2/3 da quantidade de gás recuperável 

do campo de Troll, enquanto Troll West, que apresenta a maior parcela de óleo, é operado 

pela Hydro. A produção de óleo do campo é baseada em poços horizontais completados em 

uma fina camada, gerando altos cortes de água.   

 

O projeto do separador submarino, Troll Pilot, foi desenvolvido para a plataforma 

Troll C, operada pela empresa Hydro em Troll West. Sua instalação foi realizada em 2000 em 

colaboração com ABB Offshore Systems e sua produção foi iniciada em Junho do mesmo 

ano. Porém, devido a problemas no sistema de conectores elétricos foram necessárias 

intervenções no Troll Pilot durante o verão de 2001, gerando um novo projeto chamado 

Repair and Upgrade Project, que serão tratadas posteriormente. Troll Pilot foi reiniciado em 

Agosto de 2001 sem problemas de operação.  

 

3.1. Desenvolvimento do Troll Pilot 

 

O separador submarino Troll Pilot se encontra a aproximadamente 3,5 km da 

plataforma Troll C, em uma lâmina d'água de 340m, e possui capacidade total para receber até 

8 colunas de produção. Seu objetivo principal é a separação da fase água do fluxo de 

produção dos poços conectados ao equipamento e sua reinjeção, sem que esta passe pela 

plataforma. A estrutura principal é formada por um vaso separador com capacidade para 

receber mais de 60 mil bbl/d, uma bomba para reinjeção de água com capacidade superior a 

40 mil bbl/d e um poço de reinjeção com árvore de natal associada. O processo possui um 
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sistema de controle em loop fechado, de forma que os dados de saída do equipamento são 

analisados a fim de gerar possíveis correções no processo. A figura 3.1 representa o diagrama 

de processos e instrumentação (P&ID) simplificado de Troll Pilot. 

 

Figura 3.1 - P&ID simplificado do separador Troll Pilot 

 
Fonte: Baggs, Kent e Allen (2000) 

 

As principais motivações definidas pela Hydro para o desenvolvimento do projeto, 

segundo Horn, Bakke e Eriksen (2003), foram: "a melhora da capacidade de tratamento da 

plataforma Troll C e seu ambiente, maximizando a capacidade de produção da plataforma," e 

"demonstrar viabilidade técnica e comercial de separação e boosting submarinos visando 

outras aplicações." Enquanto que o segundo propósito mencionado necessita de uma análise 

mais detalhada para ser provado, o primeiro é de mais fácil observação, tendo em vista que a 

separação submarina resulta em um fluxo com quantidades bastante reduzidas de água para a 

plataforma. Como a água é mais densa que o óleo, a remoção da água da linha de produção 

leva à redução da contrapressão na cabeça do poço (RASMUSSEB, 2002), resultando em 

maiores vazões de óleo produzido. Outros fatores a serem considerados são a redução da 

quantidade de equipamentos necessários na plataforma, permitindo que haja produção de uma 

maior quantidade de poços por parte da mesma, e redução dos gastos de energia. 
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O desenvolvimento do separador submarino contou com uma série de equipamentos, 

listados por Horn, Bakke e Eriksen (2002), baseados tanto em tecnologias já existentes quanto 

em novas tecnologias, necessárias para aplicações específicas. Os principais componentes do 

projeto são: 

 

• Separador submarino trifásico 

• Sistema de alimentação de 11kV de frequência variável para uma unidade de 

carregamento submarino remota única 

• Umbilical de serviço integrado para 5 grupos de funções incluindo cabos de fibra 

óptica 

• Conector de alimentação do tipo wet make and break de 2 MW e 11 kV 

• Sistema de comunicação óptico de banda larga para controle da estação submarina 

• Bomba de injeção submarina de 2 MW 

• Sistema de detecção de nível nucleônica submarino 

• Sistema de detecção de nível indutivo submarino 

 

3.1.1. Separador 

 

O separador utilizado no projeto foi selecionado com o objetivo de criar uma planta de 

processo viável, prática e eficiente (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003). Para tal, o 

desenvolvimento de um separador não convencional foi descartado, devido à restrições de 

tempo e orçamento, e foi selecionado um separador gravitacional simples, utilizando os 

mesmos princípios daqueles encontrados em plataformas (solução convencional). A 

conveniência da recuperação do módulo para manutenção, geralmente definida como 

prioritária para equipamentos submarinos, foi considerada secundária em relação aos 

objetivos acima descritos.  

 

A grande dificuldade de recuperação do separador a ser utilizado neste projeto 

inviabilizaria qualquer necessidade de modificação do mesmo durante seu tempo operacional. 

Com isso, a produção de um separador funcional na primeira tentativa se tornou mandatória. 
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Considerando a experiência anteriormente obtida com o óleo do campo de Troll, a 

separação água-óleo foi definida como sendo um dos principais elementos a serem levados 

em consideração, tendo em vista a alta viscosidade do óleo produzido. Este fator levou à 

seleção de um separador horizontal, a fim de permitir a maior superfície de contato água-óleo 

possível, para uma melhor performance do processo. 

 

O vaso separador selecionado possui estrutura cilíndrica, com 11,8 metros de largura e 

2,8 metros de diâmetro, apresentando um volume superior ao mínimo sugerido pelos cálculos 

realizados nos modelos de testes. Vale ressaltar que algumas margens foram permitidas nas 

restrições do modelo de dimensões. A pressão nominal do separador foi definida como 160 

bars, permitindo uma pressão absoluta de 180 bar. Uma abertura de serviço no topo da seção 

cilíndrica permite acesso a dois sistemas de detecção de nível que serão tratados 

posteriormente. O vaso é isolado termicamente e seus parâmetros são 38 mil bbl/d de água e 

25 mil bbl/d de óleo, totalizando 63 mil bbl/d de líquido, e aproximadamente 28,25 milhões 

de scf/d de gás (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003).   

 

O separador contou com duas simplificações em seu projeto, descritas por Horn, 

Bakke e Eriksen (2003). Primeiramente, não foi adicionada uma unidade de coalescência, de 

forma que seu funcionamento é dedicado somente à separação de água e óleo, sem que haja 

um equipamento destinado a separação de emulsões. Em segundo lugar, não foram 

adicionados elementos de controle de pressão no separador, de forma que não há limitação 

nas condições de entrada e saída do mesmo. 

 

3.1.2. Estruturas de Entrada e Saída do Separador 

 

A fim de garantir condições ideais para o funcionamento do separador, foi selecionado 

um arranjo de entrada baseado em um efeito chamado multi-G,  que permite realizar a 

separação da fase gás do fluxo trifásico utilizando o menor espaço possível no separador. Seu 

funcionamento é de grande importância para garantir a qualidade de água necessária para a 

injeção, tendo em vista que ele garante diversas condições dentro do separador. 
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Primeiramente, sua estrutura permite uma redução considerável da velocidade e 

momento do fluido de entrada, sem que haja imposição excessiva de força de cisalhamento no 

mesmo. Assim, é possível estabelecer condições de fluxo laminar no separador, facilitando o 

processo de separação gravitacional, e reduzir a formação de emulsões devido à aplicação de 

força ao fluido. Impedir a formação de emulsões é especialmente importante, pois o óleo de 

Troll tende a formar emulsões estáveis que são problemáticas, considerando que o separador 

não possui mecanismo de coalescência. 

 

Outro elemento importante a ser considerando quanto à estrutura de entrada de fluxo 

do separador é a variação das características deste durante a produção. Nesse sentido, a 

capacidade de receber fluxo intermitente, de tamanho e frequência variáveis, sem que haja 

comprometimento do regime laminar de fluido, é de grande importância, tendo em vista que 

estas condições de fluxo são esperados na produção de Troll. A estratégia de produção traçada 

pelas empresas envolvidas também atenta para períodos de fluxo supercrítico em 

consequência de breakthrough de gás nos poços. Sendo assim, o equipamento deve tolerar 

grandes flutuações de razão gás/líquido. 

 

Finalmente, a estrutura deve garantir longevidade, considerando a impossibilidade de 

realização de manutenção no separador. Em tais condições, uma alta tolerância à falhas é 

essencial para o sucesso do projeto, com destaque para a garantia de que depósitos de 

contaminantes, como areia, não sejam capazes de bloquear o fluxo. O equipamento também 

deve apresentar integridade mecânica, tendo em vista que estará sujeito a vibração, erosão, 

corrosão e de forças resultantes do fluxo. 

 

O arranjo de saída do separador foi desenvolvida com o objetivo de recombinar as 

fases óleo e gás sem gerar qualquer tipo de intermitência na linha de saída. Para tal, foi 

utilizado um arranjo de uma placa de barragem associado a uma placa defletora. Esta 

configuração permite o acúmulo de um volume de óleo na seção de saída, prevenindo vazões 

de gás puro. A altura da placa de barragem define a nível máximo de água no separador. 
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3.1.3. Sistemas de Detecção de Nível  

 

A natureza de Troll Pilot faz necessário o monitoramento do nível de água atual no 

separador a todo momento, sendo a consistência e confiabilidade destas medidas cruciais para 

o funcionamento do mesmo. Para este fim, foram definidos diversos parâmetros para o 

desenvolvimento do sistema de detecção de nível. 

 

 A exigência do acompanhamento constante de variações de nível no separador torna 

necessária a utilização de instrumentos baseados em parâmetros que gerem respostas claras e 

distintas ao sofrerem alterações. Tais instrumentos também devem ser capazes de realizar sua 

função plenamente, independente de depósitos residuais das outras fases. A leitura dos 

mesmos deve ser digital para evitar que ocorra o fenômeno de zero drift, caracterizado pela 

variação gradual e indesejada da leitura, ou da indicação, do valor zero em um instrumento de 

medição. 

 

Quanto à estrutura dos sistemas de detecção a serem utilizados, os principais 

elementos considerados para a escolha foram a durabilidade, consistência, confiabilidade e 

longos intervalos sem manutenção. Esses fatores são esperados, em se tratando de um 

equipamento designado para uma unidade submarina de uso permanente. A fim de atender 

estes requisitos, foi definido que os sistemas não deveriam possuir partes móveis, deveriam 

ser não invasivos e apresentar longa durabilidade em presença de químicos, seja em caráter 

intermitente ou constante. Também foram levados em conta a facilidade de recuperação dos 

instrumentos, dando prioridade à instrumentos recuperáveis através de veículos remotamente 

operados. 

 

Com base nestas definições, foram selecionados dois sistemas de detecção para 

utilização em Troll Pilot, sendo eles um sistema de detecção nucleônico e um sistema de 

detecção indutivo. Ambos constituídos por conjuntos de mais de 20 sensores montados 

verticalmente, com espaçamento de 100 mm (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003). Os dois 

sistemas apresentam um alto grau de redundância, a fim de garantir uma operação satisfatória 

mesmo no caso de diversos sensores pararem de funcionar. O funcionamento dos 

instrumentos é individual e sua conexão ao sistema de controle é feita através de duas linhas 

de comunicação e alimentação separadas. Vale mencionar que o sistema nucleônico utiliza a 



40 
 

 
 

medição da densidade dos componentes do vaso através da emissão de radiação, enquanto o 

sistema indutivo mede a condutividade. Os instrumentos são representados na figura 3.2. 

 

Figura 3.2 - Sistemas de detecção de nível nucleônico e indutivo (respectivamente) 

 
Fonte: Rasmussen (2002) 

 

A medição dos equipamentos é digital e os valores obtidos são baseados na posição 

atual das camadas no arranjo vertical de sensores. Caso um ou mais sensores venham a parar 

de funcionar apropriadamente, seus sinais serão substituídos por valores arbitrários, chamados 

dummy values. A medição de nível é, então, obtida através de cálculos baseados na média 

entre os dois sensores vizinhos, resultando em um novo valor que substitui automaticamente 

os valores corrompidos, permitindo que o sistema de nível continue funcionando 

satisfatoriamente (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003). 

 

 Caso haja necessidade de reparos ou até mesmo a troca dos instrumentos, o mesmo 

pode ser realizado, no caso do sistema nucleônico, sem que haja necessidade de interrupção 

do processo, tendo em vista que esta estrutura é de caráter não intrusivo. O sistema indutivo, 

por outro lado, é de caráter intrusivo, havendo necessidade de desligamento e 

despressurizarão antes da remoção do instrumento (RASMUSSEN, 2002).  

 

Os dois sistemas são projetados para identificar o limite entre as fases água e óleo e 

têm capacidade de indicar a presença de uma camada de emulsão, que geralmente estará 

presente no separador. Entretanto, apenas o sistema nucleônico é capaz de identificar a 

interface gás-óleo e o acúmulo de sólidos no fundo do vaso. O sistema indutivo também 

apresenta dificuldades de identificar a interface entre óleo e emulsão contendo óleo como 

meio contínuo. 
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3.1.4. Bomba de Injeção 

 

O processo de injeção de água pode ocorrer devido a diferenças naturais de cabeça de 

pressão estática , dadas determinadas condições de pressão do separador e resistência do 

reservatório ao fluxo (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003), porém, as condições existentes 

geralmente fazem necessária a utilização de uma bomba de injeção, a fim de ajustar os valores 

de entrada e saída àqueles necessários para obtenção da vazão desejada. Para este fim, foi 

designada uma bomba com 2 MW de potência, com  um motor de indução de curto circuito. 

Uma válvula choke é ligada em série à bomba de injeção, permitindo gerar variações na 

resistência ao fluxo, a fim de obter condições de operação que aumentem a estabilidade do 

sistema de controle de loop fechado, utilizado no processo. 

 

O sinal obtido pelas medições dos dois sistemas de detecção de nível também faz parte 

do sistema de controle em loop. Variações nos valores medidos por estes resultam em 

alterações correspondentes nos valores do set point no conversor de frequência na superfície, 

responsável pelo controle da vazão de água na bomba de injeção e, consequentemente, pelo 

nível de água no separador. 

 

A bomba apresenta 3 modos de operação. Os dois modos principais diferem apenas 

em qual dos dois sistemas de detecção de nível, nucleônico ou indutivo, irá fornecer os dados 

de entrada para o sistema de controle em loop. O terceiro modo de operação é o modo 

manual, que não pode ser utilizado durante funcionamento normal de Troll Pilot, existente 

apenas para propósitos experimentais e situações especiais, como dar inicio ao funcionamento 

do equipamento. O operador pode escolher livremente qual sistema será conectado ao loop 

como valor de saída. 

 

3.1.5. Remoção de Areia  

 

Um dos fatores considerados durante o desenvolvimento do separador submarino Troll 

Pilot foi a possibilidade de acumulação de areia em seu interior, levando a adição de um 

sistema de remoção de areia. Este, se baseia em um conjunto de tubulações localizadas no 

fundo do separador para facilitar a lavagem da seção inferior da estrutura e outro conjunto de 

tubulações responsável por remover a água carregada de partículas. A energia necessária para 
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o processo é fornecida por uma bomba elétrica, implementada por meio de um suporte de 

superfície. O vaso separador possui pontos de conexão em sua estrutura para receber a 

unidade de sucção, dotada de filtros e outras estruturas auxiliares capazes de captar as 

partículas a fim de levá-las para a superfície.  

 

3.1.6. Controle de Hidratos 

 

Hidratos são compostos cristalinos formados a partir do encapsulamento de moléculas 

de gás por moléculas de água nos contatos entre estas duas fases (NOTZ et al., 1996), em 

dadas condições de baixa temperatura e alta pressão. Este tipo de formação gera perdas de 

produtividade por obstrução, danos ao equipamento e põe em risco a segurança da operação. 

Logo, há necessidade de prevenir sua formação, principalmente em uma estrutura submarina 

de difícil manutenção como o SSAO. 

 

O separador opera a aproximadamente 60 ºC em estado estacionário e tanto o vaso 

quando a tubulação do módulo do manifold são isolados termicamente, evitando grandes 

perdas de temperatura. Estas condições possibilitam situações de desligamento do processo 

por várias horas sem risco de estabelecer condições favoráveis à formação de hidratos. 

 

3.1.7. Adição de Químicos  

 

Troll Pilot é dotado de instalações destinadas a alimentar alguns químicos ao fluxo 

para fins de melhora na qualidade de tratamento ou para lidar com situações específicas que 

possam vir a ocorrer no separador. O umbilical de serviço do separador possui uma série de 

linhas de transferência de fluidos da plataforma Troll C integradas. Os químicos utilizados são 

metanol, inibidor de incrustações e desemulsificante. 

 

Metanol é utilizado para prevenir a formação de hidratos durante o início da produção 

e em períodos de desligamento do processo, especialmente quando estes períodos são 

prolongados. O inibidor de incrustações é disponibilizado para um inesperado caso da 

formação de incrustações no separador. O desemulsificante, por sua vez, é utilizado 

constantemente para quebrar as emulsões de água em óleo formadas no separador, reduzindo 
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a razão de água produzida na plataforma. Este aditivo é importante tendo em vista que não há 

unidade de coalescência instalada. 

 

3.2. Controle de Troll Pilot 

 

O desenvolvimento do sistema de controle para o separador Troll Pilot contou com 

uma série de desafios e requerimentos especiais, em relação à uma aplicação submarina 

convencional (BAGGS; KENT; ALLEN, 2000). Os principais desafios observados foram a 

acentuada interferência elétrica da alimentação do motor submarino e a alta taxa de 

transferência de dados proveniente dos sensores de nível do separador, assim como a 

aplicação de duas tecnologias diferentes em sua composição. A necessidade de utilização de 

um conjunto de sistemas elétricos e sensores duplamente redundantes, sensores submarinos 

substituíveis e operações em loop fechado estável, também foram requerimentos importantes 

durante o desenvolvimentos do sistema de controle. 

 

O conjunto de equipamentos que compõe o sistema de controle é composto por: 

 

• Módulo de controle submarino (SCM) 

• Conectores e jumpers eletro-óticos de terminação do umbilical 

• Sensores de processo 

• Detectores de nível 

• Unidade de controle do separador submarino (SSCU) 

• Sistema de comunicação submarino 

• Sistema de fibra ótica 

 

O SCM é responsável por controlar as válvulas de isolamento da linha de processo em 

Troll Pilot, a fim de direcionar e separar o escoamento conforme necessário. O conjunto é 

composto por válvula de controle direcional (DCV) dos tipos globo de ação dupla e  gaveta de 

segurança. Além disso, ele também apresenta a função de monitorar os sensores de pressão e 

temperatura alocados no vaso separador e na bomba. Sua estrutura conta com módulos 

eletrônicos submarinos (SEM) duplamente redundantes (desenvolvidos pela ABB) que fazem 

interface com os sensores descritos acima e os sensores de nível de água (também duplamente 

redundantes), fornecendo os sinais de controle e as funções necessárias para aquisição de 
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dados  (BAGGS; KENT; ALLEN, 2000). Os SEMs são controlados a partir das instalações 

superficiais de Troll C, através de conexões de comunicação de fibra ótica de alta velocidade. 

A conexão dos sensores ao SCM é realizado através de jumpers elétricos, instalados por um 

veículo submarino remotamente operado (ROV). Jumpers são tubulações curtas, podendo ser 

de caráter rígido ou flexível, utilizadas para conectar duas estruturas próximas no ambiente 

submarino. 

 

A estrutura também conta com dois tipos de módulos distintos associados ao SCM. 

Um conjunto de módulos de alimentação redundantes, responsáveis pela energia necessária 

para o funcionamento dos sensores, e  um módulo acumulador submarino (SAM), cuja função 

é armazenar fluido localmente para operação eficiente das válvulas. Tanto o SCM quanto o 

módulo acumulador podem ser substituídos através de uma ferramenta de assentamento da 

Norsk Hydro. 

 

As conexões de alimentação elétrica e ótica entre o SCM e a terminação do umbilical 

são feitas a partir de jumpers, dotados tanto de condutores elétricos quanto de fibras óticas e 

recuperáveis pelo ROV. Suas terminações consistem de conectores híbridos eletro-óticos 

(fornecidos pela Ocean Design Inc.), que permitem que operações de acoplamento e 

desacoplamento sejam realizadas no ambiente submarino (BAGGS; KENT; ALLEN, 2000). 

Foram disponibilizados 2 jumpers idênticos, a fim de garantir redundância.  

 

O SSCU é responsável pelo controle da operação do separador e por prover 

alimentação elétrica e comunicação tanto ao SCM quanto aos instrumentos de medição de 

nível. Esta unidade também contém o principal computador de controle de processamento, 

duas unidades de modem óticas (OMU)  e fontes de alimentação para os equipamentos 

submarinos. A comunicação dos OMUs com a superfície é realizada através de um sistema de 

fibra ótica localizado no umbilical submarino, a fim de evitar os efeito da interferência 

elétrica resultante da alimentação do motor submarino. Os OMUs também são responsáveis 

por prover canais de comunicação separados e isolados para cada SEM dentro do SCM e cada 

sensor de nível. 
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3.3. Projeto de Reparo e Aprimoramento 

 

Conforme o separador submarino Troll Pilot foi colocado em funcionamento, em 

Junho de 2000, foi identificada uma falha de funcionamento no sistema de alimentação de alta 

voltagem, logo após sua ativação. Em Julho do mesmo ano, o módulo da bomba foi 

recuperado para inspeção e algumas irregularidades foram encontradas nos conectores de alta 

voltagem ligados à unidade da bomba. A análise realizada pela equipe responsável pelo 

projeto não resultou em informações suficientes para identificação da causa da falha e foi 

decidido que nenhuma medida corretiva seria tomada até que tal causa tivesse sido totalmente 

identificada e compreendida. 

 

No início do outono de 2000, no período de Setembro a Outubro, a análise finalmente 

identificou uma falha principal no sistema penetrador do conector de alimentação no módulo 

da bomba. A mesma falha foi observada nos componentes do sistema penetrador do módulo 

de bomba reserva, assim como em equipamentos de teste usados em águas rasas. Como as 

partes do conector do módulo da bomba foram desenvolvidas como um reflexo da terminação 

dos cabos, houve suspeita de que estas poderiam apresentar problemas semelhantes. Sendo 

assim, foi decidido realizar um teste de alimentação de alta voltagem nos cabos e suas 

terminações através de um plugue de teste, isolando o umbilical do ambiente. 

 

No final do mesmo ano, os conectores híbridos de controle, compostos por controle de 

potência elétrica e fibra óptica, começaram a apresentar falha em seu funcionamento. Em 

Dezembro de 2000, ficou evidente que as falhas não eram aleatórias, mas causadas por uma 

falha de projeto comum a todos os conectores híbridos. Foram realizadas uma série de testes 

nos sistemas de alta e baixa voltagem ao longo do inverno para identificar a essência das 

falhas existentes. 

 

Os testes de alta voltagem realizados determinaram claramente que havia uma falha na 

terminação dos cabos. A partir dos resultados obtidos, foi concluído que o melhor curso de 

ação seria realizar a recuperação da terminação do umbilical de serviço com a terminação de 

alta voltagem para que fossem aperfeiçoados. No final de 2000, a Haiburton Subsea realizou 

um estudo de engenharia para a realização de um Programa de Reparos e concluiu que a 
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recuperação do umbilical de serviço para um navio de reparo era viável e as ferramentas e 

procedimentos necessários para tal foram identificados. 

 

Em Fevereiro de 2001, a equipe responsável pelo projeto julgou que todas as 

informações necessárias para a realização do mesmo haviam sido obtidas. O Troll Pilot 

Repair and Upgrade Project foi aprovado pela operadora Norsk Hydro e foi iniciado em 1 de 

Março de 2001. A ABB foi a principal contratada para o projeto. 

 

3.3.1. Estratégia Adotada  

 

O foco do programa foi o "reparo através de aprimoramentos" (HORN; BAKKE; 

ERIKSEN, 2002). Uma série de mudanças foram realizadas buscando aumentar a tolerância à 

falhas a partir de componentes não utilizados no modelo original. 

 

A rota de ação escolhida, no caso do umbilical, foi a sua recuperação com todas as 

terminações e a substituição das mesmas por terminações totalmente novas, tanto para alta 

voltagem quanto para funções de controle. Esta opção foi considerada como aquela que 

apresentava o menor tempo de operação offshore e maior a qualidade de reparos. 

 

Um programa de qualificação de 2 sistemas conexão de alta voltagem, um ABB 

Mecon e um Tronic Ltd, foi iniciado. Ambos apresentaram conectores que excediam os 

requerimentos definidos  na programa, dentro do prazo estabelecido. O sistema de conexão 

com penetradores melhorados da ABB Mecon foi selecionado por razões contratuais. 

 

Quanto à alimentação do sistema de controle, foi decidido utilizar pinos conectores 

elétricos de um tipo já amplamente utilizado pela Hydro nas instalações submarinas de Troll. 

Para este fim, foram selecionados conectores do tipo Mini CE, oferecidos pela Tronic. Os 

conectores híbridos, por sua vez, foram fornecidos pela ODI, tendo seu modelo modificado 

para utilização no projeto. Porém, apenas a parte óptica foi utilizada para a conexão de fibra 

óptica, enquanto a parte elétrica não foi usada no projeto devido às restrições de tempo 

existentes para a realização de testes e qualificações. 
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No projeto original, o umbilical de Troll Pilot apresenta 8 cabos de fibra óptica 

sobressalentes, não utilizados na configuração do sistema. A fim de maximizar o grau de 

redundância do sistema, a equipe do projeto decidiu finalizar estes cabos em conectores 

ópticos SeaCon. 

 

O sistema de controle também passou por um processo de aprimoramento em seu 

controle de potência. Inicialmente, o sistema possuía dois quads de controle de potência, 

organizados de forma que um quad era direcionado para o controle árvore de natal do poço de 

injeção, enquanto o outro servia o separador, o módulo da bomba de injeção e os 

equipamentos associados. A fim de reduzir a probabilidade de uma única falha comprometer 

o funcionamento da operação, a configuração dos controles de potência foi alterada no projeto 

de reparo e aprimoramento.  Os quad tiveram seus pares cruzados, de forma que um par de 

cada quad serve cada um dos conjuntos de equipamentos. Uma configuração similar foi 

adotada para as cabos de fibra óptica, a fim de maximizar a tolerância à falhas do sistema. 

 

3.3.2. Resultados do Projeto 

 

As operações previstas no Troll Pilot Repair and Upgrade Project foram realizadas 

dentro dos parâmetros estabelecidos no plano inicial, embora as operações offshore tenham 

apresentado um pequeno atraso. O projeto demonstrou a sustentabilidade do sistema 

submarino, incluindo a viabilidade de operações durante o tempo de vida do campo. 

 

Duas semanas após o reposicionamento e reativação do umbilical houve falha uma 

linha de alimentação hidráulica de baixa pressão, identificada na terminação do mesmo. O 

problema foi solucionado a partir da transferência das operações de alimentação hidráulica de 

baixa pressão para o sistema originalmente designado para operar com alta pressão, enquanto 

a alimentação hidráulica de alta pressão passou a ser realizada através da utilização de uma 

unidade de intensificação de pressão, montada em um módulo de controle (HORN; BAKKE; 

ERIKSEN, 2002). A adição deste módulo foi realizada por meio de uma nova intervenção, 

realizada sem complicações. 
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3.4. Experiência Operacional 

 

No período de Agosto de 2001 a Março de 2002 o separador submarino Troll Pilot 

operou conectado à três poços produtores, com um corte de água próximo a 50%. Para cortes 

de água desta magnitude pode não ser possível determinar se o fluido apresenta óleo ou água 

como fase contínua. Baseado no modelo de testes utilizado no projeto, uma fase contínua de 

água resultaria em uma melhor qualidade de óleo, enquanto uma fase contínua de óleo levaria 

a uma melhor qualidade de água (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2002). Durante este período 

de funcionamento o sistema operou a aproximadamente 50% da capacidade total projetada, 

apresentando um volume de óleo em torno de 12580 bbl/d e um volume de água em torno de 

18870 bbl/d, totalizando 31450 bbl/d de fluido. 

 

Durante este período não foi realizada a adição de desemulsificantes no separador 

durante a operação. A qualidade da água resultante do processo de separação analisada no 

período apresentava em torno de 500 a 600 ppm de óleo em água, valores aceitáveis de acordo 

com as requerimentos do projeto, que definiam um limite máximo de 1000 ppm. A qualidade 

de óleo obtida apresentava em torno de 4 a 7% de água em óleo, valores considerados 

aceitáveis quando comparados com o limite de 10% de água definido no projeto (HORN; 

BAKKE; ERIKSEN, 2003). Ambas análises de qualidade foram realizadas em períodos de 

retenção relativamente longos quando comparados com o mínimo previsto no projeto. 

 

O sistema de detecção indutivo apresentou funcionamento esperado desde que foi 

colocado em funcionamento em Maio de 2000, mesmo com a maioria dos seus sensores 

expostos à fluidos e químicos por um período de mais de 2 anos. O sistema nucleônico perdeu 

2 dos seus 26 sensores primários, porém este fato já era esperado, devido ao tempo de vida 

limitado de alguns componentes, e havia sido levado em consideração no projeto (HORN; 

BAKKE; ERIKSEN, 2002). 

 

As vazões de injeção de água observadas no final de 2001 e início de 2002 foram em 

torno 12580 a 15720 bbl/d, com pressão na cabeça de poço de 100 bar. Nestas condições, a 

bomba apresentava velocidade de 2000 a 2500 rpm e consumo de força moderado. Estes 

valores estão dentro das especificações do projeto (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2002). 
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A partir de Março de 2002, um quatro poço produtor foi conectado ao separador. 

Quando este foi colocado em operação, o fluxo dos outros três poços teve que ser 

estrangulado e a pressão de operação do separador reduzida, resultando em um aumento da 

quantidade de água no óleo produzido. A operação chegou a 62900 bbl/d de fluido, valor 

muito próximo à capacidade máxima do equipamento. As fases óleo e água presentes no 

separador apresentavam valores próximos a 31450 bbl/d cada, de forma que os valores de 

óleo se encontravam 25% acima do esperado, enquanto os valores de água estavam 20% 

abaixo do previsto. Durante este período, o corte de água de alguns poços aumentou de 50% 

para mais de 70% (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003). 

 

A medição da qualidade da água de injeção resultante do processo de separação nesse 

período foi realizada através de 3 amostras coletadas, as quais apresentaram valores de óleo 

de 15 ppm, 250 ppm e 500 ppm, valores dentro dos limites estabelecidos e abaixo daqueles 

obtidos anteriormente. O óleo produzido, por sua vez, apresentou uma redução de qualidade, 

com valores de água em óleo variando entre 5 a 30%, bem acima do limite requerido pelo 

projeto de 10% de água em óleo, mesmo com a utilização de desemulsificante durante este 

período (HORN; BAKKE; ERIKSEN, 2003). 

 

A regularidade de operação do sistema Troll Pilot em 2002 foi acima de 98%. Ao 

longo do ano houveram alguns casos de desligamento do separador, sendo dois destes devido 

à paralisações programadas da plataforma Troll C e outros não causados por problemas do no 

mesmo. 

 

3.5. Conclusão 

 

Tendo em vista o caráter pioneiro de Troll Pilot, a opção feita pela utilização de uma 

estrutura mais simples para a estação de separação, com um separador gravitacional simples, 

se mostrou a alternativa mais segura dadas as grandes incertezas envolvidas no projeto em 

combinação com a dificuldade de acesso à estrutura para realização de manutenção dos seus 

componentes. A seleção de equipamentos convencionais de funcionalidade simples e 

comprovada reduz consideravelmente os riscos de falha envolvidos na concepção de um 

sistema experimental desta natureza, mesmo que as condições as quais estes sejam submetidas 

variem da usuais. 
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Vale ressaltar que para uma unidade de processamento submarino, um sistema de 

controle bem desenvolvido é essencial, tendo em vista que os equipamentos não podem ser 

acessados diretamente pelos operadores. Nesse sentido, a redundância dos componentes do 

sistema é de grande importância para garantir que o processo possa ser acompanhado 

fielmente e as condições de operação mantidas.  

 

A adição de dois sistemas de medição de nível baseados em mecanismos diferentes 

também se mostrou bastante interessante do ponto de vista experimental. Este tipo de 

aplicação permite verificar qual dos dois instrumentos mais se adéqua à estação, resultando 

em um conjunto informações importante para aplicações futuras de caráter semelhante. 

 

Os resultados observados no período inicial de produção foram bastante satisfatórios 

quanto à performance da estação, de forma que Horn, Bakke e Eriksen (2003) consideraram 

os dois objetivos principais, apresentados no tópico 3.1, como tendo sido cumpridos. No 

mesmo documento, os autores destacam que no período compreendido entre Agosto de 2001 

e Maio de 2003, Troll Pilot contribuiu para um aumento da produção de Troll C de 

aproximadamente 3,5 Mbbl de óleo. 
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4. TORDIS SSBI 

 

Tordis Subsea Seaparation, Boosting and Injection System (SSBI), foi desenvolvido 

pela Statoil em parceria com a FMC Technologies como parte do projeto para o aumento da 

recuperação de óleo no campo de Tordis, Tordis IOR Project. O sistema possui as 

funcionalidades de separação submarina e reinjeção de água observadas no SSAO Troll Pilot, 

porém, também apresenta a funcionalidade adicional de boosting multifásico.  

 

Diferente de Troll Pitot, que foi desenvolvido com o objetivo de servir como um 

projeto experimental, Tordis foi concebido como a primeira aplicação comercial da tecnologia 

de separação submarina. A expectativa da Statoil quanto à instalação do separador era de um 

aumento do fator de recuperação de 49 para 55%, extraindo 35 milhões bbl adicionais de óleo 

do campo (GJERDSETH; FAANES; RAMBERG, 2007). 

 

O campo de Tordis foi descoberto em 1987 no Mar do Norte, em uma lâmina d'água 

de aproximadamente 200 m, e teve sua produção iniciada em 1994, pela Saga Petroleum. A 

Statoil assimiu o papel de operadora apenas em Janeiro de 2003. A estrutura do campo se 

baseia em um conjunto de poços satélites ligados a um único manifold, conectado à 

plataforma Gullfaks C através de 11 km de dutos submarinos. Por ter atingido a condição de 

campo maduro, a produção de Tordis começou a apresentar um corte crescente de água, 

chegando ao ponto de não haver capacidade na plataforma para realizar a separação 

necessária para manter a produção do campo. A instalação do sistema SSBI, porém, permitiria 

a continuidade da operação através da remoção submarina da água e redução da pressão na 

cabeça do poço. 

 

4.1. Estruturação do SSBI 

 

Conforme descrito por Gruehagen e Lim (2009, p. 3), o projeto do SSBI Tordis é 

composto de 5 estruturas principais, sendo elas: 

 

• Pipeline Inline Manifold (PLIM) 

• Árvore de Natal do poço de injeção 

• Estação SSBI 
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• Umbilical de alta voltagem 

• Umbilical de controle  

 

A estação SSBI, por sua vez, é formada por uma série de subdivisões. Sua composição 

se baseia em um esquema modular, com capacidade de recuperação individual para cada um 

dos módulos existentes na mesma, a fim de garantir maior resistência e acessibilidade à 

estrutura.  

 

Figura 4.1 - Representação das estruturas submarinas de Tordis 

 
Fonte: Fantoft, Hendriks e Elde (2006) 

 

O conjunto de módulos principais presentes na estação SSBI, descrito por Gjerdseth, 

Faanes e Ramberg (2007), consiste de: 

 

• Módulo de separação: Consiste de um vaso separador gravitacional com um 

separador ciclone em sua entrada e um medidor de nível nucleônico recuperável, 

como o presente em Troll Pilot; 
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• Módulo do manifold: Ligado ao Módulo do Separador através de quatro 

conectores possui um módulo de controle submarino recuperável integrado. A 

resistência deste módulo é um fator de grande importância; 

• Módulo do desander: Tendo em vista que o projeto apresentava como foco a 

utilização de conceitos simples para os elementos do projeto, o desander 

selecionado é baseado em separação gravitacional, tendo a areia removida 

redirecionada para o fluxo de injeção de água;  

• Módulo de medição multifásica (MFM): Existem dois módulos MFM no 

sistema, localizados em cada um dos dutos à montante do separador. A divisão do 

fluxo nestes dutos é feita da forma que cada MFM meça o fluxo de 4/5 poços. 

• Módulo de fluxo de água: Mede e controla a vazão de injeção de água na 

reservatório de despejo na formação de Utsira. 

• Bombas de injeção de água e multifásica: As bombas utilizadas no SSBI são 

uma bomba helicoaxial multifásica de 2,3 MW e uma bomba centrifuga de injeção 

de água de 2,3 MW. Ambas, incluindo suas ferramentas de assentamento, foram 

projetadas e construídas pela Framo Enigneering. 

 

Figura 4.2 - Representação das estruturas de Tordis e dos  módulos existentes na estação SSBI 

 
Fonte: Adaptado de Gruehagen e Lim (2009) 
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O processo é controlado por um módulo de controle submarino com dupla 

redundância, recuperável separadamente, através de sinais direcionados tanto para este quanto 

para as bombas a partir do umbilical de controle, de estrutura convencional. A alimentação de 

energia é realizada através do umbilical de alimentação de alta voltagem. O controle de 

processos e monitoramento de condições são extensivamente acompanhados pelo sistema de 

superfície, da plataforma, responsável também pela interface com um sistema de detecção de 

vazamentos acústico, localizado na estrutura submarina. 

 

4.2. Funcionamento do SSBI 

 

Os fluidos provenientes dos poços de Tordis são direcionados pelo PLIM para a 

entrada do módulo de separação, onde o gás é separado da fase líquida através de um 

separador ciclone e encaminhado por um bypass externo para a saída do separador 

gravitacional. A fase líquida e a areia restantes do processo entram, então, no separador 

gravitacional. A fase óleo resultante do processo de separação, possivelmente contendo algum 

resquício da fase água, é recombinada com a fase gás e direcionada a partir bomba multifásica 

para o duto que leva ao PLIM e posteriormente à plataforma Glullfaks C.   

 

A fase água retirada do vaso separador é bombeada pela bomba de injeção para o poço 

de injeção do reservatório de despejo de Utsira. Este é um ponto importante para a diferencial 

do sistema SSBI de Tordis do sistema SSAO de Troll. Embora ambos apresentem como 

objetivos principais a redução da utilização de equipamentos na plataforma e o aumento do 

fator de recuperação a partir da redução da contrapressão na cabeça de poço, o sistema SSAO 

se baseia, também, no processo de recuperação secundária por reinjeção de água no próprio 

reservatório produtor. O sistema SSBI, por sua vez, apresenta uma abordagem diferente ao 

injetar a água em um reservatório a parte, servindo apenas para o despejo desta fase. A 

alternativa utiliza neste caso é a adição de uma bomba multifásica, para servir como unidade 

de boosting para a produção. 

 

A areia, assentada no fundo do vaso, é removida uma ou duas vezes na semana em 

lotes pelo sistema de remoção de areia e é levada para o módulo do desander. A baixa pressão 

do desander necessária para este processo é obtida a partir de um ejetor acionado pela bomba 

injetora. A água separada neste módulo é retornada ao fluxo de água que segue do vaso 
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separador para a bomba de injeção. A pasta de areia (sand slurry) resultante do processo é 

retirada do desander em lotes e recombinada com a fase após sua passagem pela bomba de 

injeção, de forma que a areia é injetada na formação de despejo juntamente com a água. Esta 

solução só é possível devido à existência de um reservatório de despejo e reduz a necessidade 

de um mecanismo de retirada de resgate de areia como o existente em Troll Pilot. 

 

Figura 4.3 - Representação do funcionamento do SSBI 

 
Fonte: Gjerdseth, Faanes e Ramberg (2007) 

 

4.3. PLIM 

 

A instalação do PLIM foi realizada em 2006, um ano antes do período previsto para a 

instalação da estação SSBI, durante uma manutenção programadas da plataforma Gullfaks C, 

a fim de evitar um período de paralisação futuro. Durante o processo os dois dutos 

submarinos do manifold central de Tordis (TCM) conectados à plataforma foram 

desconectados do TCM e ligados ao PLIM. De forma semelhante, dois jumpers de produção 

flexíveis foram instaladas entre o TCM e o PLIM. 

 

Posteriormente, com a instalação do SSBI em Agosto de 2007, foram instaladas três 

jumpers de produção flexíveis entre o PLIM e a estação SSBI e um jumper entre esta e a 

árvore de natal do poço de injeção. A produção do campo de Tordis, a partir de então, passou 

a ser direcionada para o SSBI, para separação e injeção, e a produção resultante encaminhada 
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para a plataforma. O PLIM também possui um segundo modo de operação, que possibilita 

contornar o sistema SSBI, enviando a produção diretamente para Cullfaks C.  

 

4.4. Controle do SSBI 

 

O processo de controle, assim como seus componentes, são descritos extensivamente 

por Neuenkirchen (2006) e também por Gruehagen e Lim (2009) . Segundo eles, é possível 

identificar alguns dos principais componentes do sistema de controle do processo localizados 

na plataforma como: 

 

• Unidade de Controle Submarina (SCU) 

• Unidade de Alimentação e Comunicação Submarina (SPCU) 

• Unidade de Controle das Bombas (PCU) 

• Controlador Lógico Programável (PLC) 

• Condutor de Velocidade Variável (VSD) 

• Unidade de Alimentação Hidráulica (HPU) 

• Unidade de Alimentação Hidráulica para Fluido de Barreira (BFHPU) 

 

A SCU é responsável pelo controle geral e monitoramento do processo, 

disponibilizando uma série de imagens gráficas na estação de operação, permitindo sua 

iniciação, funcionamento e desativação. Os sistemas PCU e SPCU são controladores 

subordinados ao SCU no arranjo. 

 

A PCU é representado por um PLC dedicado à bomba, responsável pelo controle 

lógico detalhado das funções da mesma, como controle da velocidade e aceleração. As 

condições de iniciação e desativação para a bomba, assim como a referência para a definição 

do valor da velocidade de operação são fornecidos pelo SCU, em conjunto com a velocidade 

atual do VSD, que envia respostas para o SCU para fins controle e monitoramento. Os 

comandos gerados para a operação das bombas são, então, transferidos para o PLC e 

executados pelos VSDs. Este processo é de extrema importância para a operação 

considerando que através dos valores de velocidade da bomba multifásica é possível controlar 

a pressão no separador do SSBI, promovendo  condições estáveis para os poços produtores 

ligados ao sistema. No caso dos valores de velocidade da bomba de injeção, sua definição é 
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responsável pela manutenção do nível de interface entre as camadas de água e óleo dentro do 

separador. O nível de líquido do separador é auto regulado por um dreno de alívio. 

 

A função da unidade de alimentação e comunicação submarina (SPCU) é distribuir 

força da fonte de alimentação ininterrupta (UPS) para o SCM e prover comunicação entre este 

e a unidade controle submarina (SCU). O SPCU também é responsável por executar o 

controle e monitoramento do equipamento submarino após receber os comandos do SCU e, 

em resposta, envia o estado funcional, valores do monitoramento de processo e estado interno 

do SCM.  

 

A unidade de alimentação hidráulica (HPU) dupla foi concebida para prover 

alimentação hidráulica submarina através do umbilical para o equipamento submarino, como 

válvulas hidráulicas, em adição aos poços existentes. Dados brutos de sensores submarinos 

críticos são disponibilizados na superfície para diagnosticas e otimização do software. Seu 

monitoramento e controle são realizados pela SCU. 

 

O umbilical inclui todas as linhas de força, sinal e fluidos necessárias, como linhas de 

alimentação de baixa pressão e linhas de químicos, além de novas funções para o sistema de 

poços. O sistema de distribuição submarino facilita a conexão entre o umbilical e o SCM. Os 

jumpers elétricos e óticos são equipadas com conectores impermeáveis, de forma que o ROV 

possa conectar ou desconectar os mesmos conforme necessário. O caso padrão de arranjo do 

umbilical inclui dois umbilicais separados, sendo um de controle e um de alta voltagem, 

responsável pela alimentação das bombas. 

 

A operação do módulo de controle submarino (SCM) é comandada pela SCU através 

da SPCU, e sua estrutura inclui todos os elementos eletrônicos e hidráulicos necessários para 

facilitar tanto a comunicação com os equipamentos de superfície como o controle e 

monitoramento locais. As funções exercidas por este módulo incluem a abertura ou 

fechamento das diferentes válvulas controlando o poço, operação do choke e mudanças entre 

as linhas de alimentação de baixa pressão, assim como monitoramento contínuo de todos os 

sensores internos e externos no processo do SSBI, enviando os dados obtidos para a superfície 

por meio da conexão de fibra de alta velocidade.  
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Figura 4.4 - Representação do sistema de controle 

 
Fonte: Gruehagen e Lim (2009) 

 

A operação também possui um conjunto de mecanismos de controle ativados em 

situações específicas. Em caso de fluxo mínimo no SSBI, por exemplo, ambas as bombas 

possuem um sistema de proteção que resulta na ativação de um circuito de recirculação dos 

fluidos. A proteção do equipamento em caso de sobrepressão, por sua vez, é feita a partir de 

um sistema de desligamento emergencial, classificado de acordo com o safety integrity level 

(SIL) de 2, que leva ao desligamento das duas bombas. Vale notar que um valor 2 de SIL 

corresponde a uma probabilidade de falha média ao executar uma função definida entre 10-3 e 

10-2. 

 

A ativação do sistema também possui um conjunto de operações específicas, que 

diferem do funcionamento normal do SSBI. A mesma é realizada colocando um número 

limitado de poços em produção com sua produção direcionada ao separador pelo PLIM, 

porém, neste momento a bomba multifásica não recebe os fluidos produzidos, de forma que 

estes passam por um bypass. Conforme determinadas condições de operação são 

estabelecidas, as bombas são, então, ativadas uma após a outra. Tanto as operações de 

ativação quanto de desligamento da bomba são realizadas por sequências de controle 

automáticas. O mesmo é válido para o funcionamento do sistema de remoção de areia. 
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4.5. Desenvolvimento do SSBI 

 

O foco principal no desenvolvimento do sistema SSBI de Tordis era a aplicação de 

soluções técnicas tanto simples quanto bem conhecidas, na medida do possível, tendo em 

vista que arranjos mais complexos poderiam acarretar em uma série de dificuldades quanto a 

manutenção do equipamento. Em contrapartida, a característica singular do projeto 

apresentava necessidade da utilização de novas técnicas a fim de possibilitar uma execução 

bem sucedida. Sendo assim, em conjunto com o Front End Engineering Design (FEED), 

caracterizado pela definição dos requerimentos técnicos e um custo de investimentos 

grosseiro do projeto, foi iniciado um programa de qualificação tecnológica para o projeto, ou 

Technology Qualification Programme (TQP), em Dezembro de 2004. 

 

Uma questão de importância neste tipo de projeto é a identificação dos desafios 

existentes para a execução do mesmo. Nesse sentido, as empresas responsáveis pelo SSBI de 

Tordis identificaram três condições especiais com as quais deveriam lidar para garantir o 

sucesso da operação. Primeiramente, a produção de areia esperada no processo seria alta, com 

o design base considerando até 500 kg de areia por dia. Além disso, a reinjeção da areia 

juntamente com a fase água necessitaria que a primeira fosse pressurizada ao mesmo nível da 

segunda. Finalmente, o campo de Tordis apresenta uma produção relativamente alta para a 

aplicação de um sistema deste tipo, especialmente se for considerada a necessidade de um 

módulo de separação recuperável com menos de 200 toneladas. Considerando que a produção 

de líquido esperada chegaria a 190 mil bbl/d,  valor aproximadamente 3 vezes maior que a 

capacidade máxima de Troll Pilot, tanto o separador quanto o sistema de bombas teria 

requerimentos de alta capacidade. Grande parte dos esforços realizados no TQP foram 

relacionados à resolução de algum destes desafios. Os valores básicos esperados para o 

projeto do SSBI estão apresentados no Anexo A. 

 

Os principais propósito definidos para a execução do TQP foram apurar soluções 

conceituais  e componentes apropriados para o projeto, assim como sua qualificação, tendo 

em mente a disponibilidade técnica para o entrega do mesmo. Outro ponto importante era a 

avaliação e otimização da resistência dos componentes chave, a fim de obter uma alta 

confiabilidade. Sua execução, como destacado por Fantoft, Hendriks e Elde (2006), consistiu 

de 5 atividades principais, sendo elas: 
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• Avaliação da performance da separação 

• Qualificação da unidade desander 

• Projeto de bomba resistente ao desgaste 

• Qualificação do conector de encaixe seco de 36 kV HV  

• Teste de válvulas com pasta de areia 

 

Outra atividade de importância dentro do programa de qualificação do projeto foi a 

seleção de um medidor de nível recuperável para o separador. A solução obtida foi a 

utilização de um medidor de densidade nucleônico desenvolvido pela Tracerco, adequado 

para medição dos níveis de todas as fases no separador, incluindo sólidos. Tal característica 

permite que este instrumento seja aplicado não só para sua funcionalidade original de medição 

de nível, como também para a detecção de acúmulo de areia dentro do vaso separador.  

 

Em Julho de 2005 foi iniciado o Engineering, Procurement and Construction (EPC) 

de Tordis SSBI, a fase de execução do projeto, que consiste na obtenção dos equipamentos e 

materiais necessários para tal e a construção da instalação funcional para entrega. O TQP foi 

realizado em paralelo com o EPC, tendo suas atividades relacionadas à qualificação 

tecnológica para o projeto e implementação de novas tecnologias finalizadas antes de Outubro 

de 2005. Ainda houveram algumas atividades do TQP realizadas após esse período, a fim de 

verificar a resistência dos componentes, estabelecer experiências operacionais e facilitar a 

otimização de alguns componentes do projeto. Todas as fases do projeto, do FEED ao EPC e 

TQP, foram realizado pela FMC Technologies, atuando como integradora de sistema, em 

conjunto com suas parceiras CDS Engineering e Framo Engineering.  

 

4.5.1. Avaliação da Performance do Separador 

 

O objetivo principal para a realização desta atividade é a determinação da performance 

esperada do separador quanto à concentração de óleo na fase água a ser reinjetada, tendo em 

vista que este é um dos aspectos chave para que o processo seja bem sucedido. Outro fator 

importante resultante desta avaliação é a otimização do desenho interno do vaso separador, 

considerando a influência deste aspecto na obtenção de uma performance satisfatória e, ao 

mesmo tempo, evitando a possibilidade de obstruções internas durante seu funcionamento. 
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A estrutura selecionada para o propósito do projeto foi a de um separador 

gravitacional convencional, como mencionado anteriormente. A única diferença significante 

em comparação a um separador de superfície é a adição de um arranjo de bypass especial para 

a passagem de gás na entrada, permitindo a máxima utilização do volume do vaso e, 

consequentemente, possibilitando a redução do peso e tamanho do mesmo. 

 

A avaliação de performance do separador realizada durante o TQP foi baseada no 

desenho, construção e teste de uma versão reduzida do separador a ser utilizado, com as 

proporções de 1:4,5. O teste foi realizado no centro da Hydro R&D em Porsgrunn, Noruega, 

com óleo cru do campo de Tordis e condições de operação, ou seja, temperatura e pressão, 

reais. Mais testes foram realizados posteriormente na instalação de testes da CDS, na 

Holanda, a fim de verificar os resultados obtidos em Porsgrunn. O separador utilizado 

apresentava a mesma escala utilizada anteriormente, porém, apresentava uma estrutura 

transparente, permitindo a observação das condições internas de operação (FANTOFT; 

HENDRIKS; ELDE, 2006). 

 

A contribuição do conjunto de testes realizados para a definição da estrutura final do 

vaso foi de grande importância, deixando como única incerteza a variação de escala utilizada 

em laboratório, em comparação com ao vaso real. Todavia, a experiência obtida através 

destes, em conjunto com aquela obtida através da operação de separadores de superfície com 

estruturas similares, em conjunto com os testes em escala real em um trabalho de qualificação 

anterior para sistemas de separação compactos, resultaram em um alto nível de confiança de 

que o design estabelecido apresentaria performance satisfatória. 

 

4.5.2. Qualificação da Unidade Desander 

 

A alta taxa de produção de areia esperada durante a operação do SSBI de Tordis 

conferiu alta importância à definição e desenvolvimento do sistema de areia a ser aplicado. 

Soluções diversas para o problema foram avaliadas, considerando tanto configurações 

contendo uma unidade desander, quanto outras desprovidas da mesma. Neste segundo caso, 

porém, toda a areia seria direcionada à bomba de injeção, em concentrações de areia de 20 a 

25 ppm, resultando em um processo abrasivo. 
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Durante o processo de avaliação, a utilização de um desander ciclone convencional, 

comumente aplicado topside,  foi desconsiderada para o sistema. A razão para tal se deve ao 

fato do surgimento preocupação acerca da capacidade do equipamento de atender aos 

requerimentos de confiabilidade para uma operação submarina. Sendo assim, uma nova 

solução para o sistema foi necessária, levando à idéia da utilização de um separador em 

paralelo à bomba de injeção, no lugar da organização em série considerada anteriormente. 

Este arranjo garantiria ao desander uma vazão igual àquela projetada para a pasta de areia no 

vaso separador, o que corresponde a uma ordem de magnitude de 5 a 10% da vazão total de 

água. Tais valores levaram à conclusão de que um mecanismo de separação de areia 

gravitacional era viável, mesmo que para um vaso relativamente pequeno. Além disso, o vaso 

necessário para esta aplicação necessitaria de um quantidade extremamente reduzida de 

componentes internos, reduzindo significativamente o risco de falhas no equipamento, sendo, 

portanto, considerada uma solução bem adequada ao sistema. 

 

O processo de qualificação do desander gravitacional foi realizado na instalação de 

testes da CDS, utilizando uma unidade em tamanho real e com exatamente a mesma 

geometria que seria utilizada na aplicação subsea. O objetivo principal do experimento era a 

garantia da performance do mesmo quanto à eficiência da separação de areia e sua capacidade 

de remoção de areia, incluindo a condição especial em que o vaso se encontra completamente 

preenchido de areia. O resultado dos testes mostrou que a unidade apresentava performance e 

funcionalidade satisfatórias para o sistema SSBI.  

 

A adição do desander iria reduzir a quantidade de areia direcionada à bomba de 

injeção, mas, ao mesmo tempo, aumentaria a complexidade do sistema, contrariando o ideal 

de simplicidade buscado inicialmente. Esta avaliação seria feita com base nos resultados 

obtidos nas atividades de TQP do desander em conjunto com os testes das bombas resistentes 

ao desgaste. Porém, a opção pela utilização da unidade desander foi realizada logo após o 

resultado satisfatório dos testes realizados com o desander gravitacional, de estrutura simples, 

a fim de aumentar o tempo de vida da bomba injetora.  
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4.5.3. Projeto de Bomba Resistente ao Desgaste 

 

Como já havia sido identificado no tópico 4.4, a alta presença de areia é um dos 

principais desafios na execução do projeto, logo uma única atividade do TQP não seria 

suficiente para responder todas as questões existentes quanto a presença da mesma. A 

qualificação da unidade desander foi parte importante para a definição do projeto final, 

porém, o maior problema decorrente da areia no sistema é observado nas bombas, ou mais 

especificamente na redução de sua vida útil por conta do processo de desgaste.  

 

Foi, então, iniciado um processo de qualificação dos projetos de bomba resistente ao 

desgaste para os dois modelos de bomba existentes na estrutura, realizado na instalação de 

testes da Framo Engineering em Fusa, na Noruega. O objetivo da atividade era desenvolver 

designs que garantissem máxima capacidade de manuseio de areia e avaliar o efeito da 

presença da mesma na performance das bombas ao longo do tempo. No caso tanto da bomba 

multifásica, helicoaxial, tanto da bomba de injeção, centrífuga, a erosão de componentes 

críticos foi identificado como a maior preocupação em relação ao manuseio de areia, em 

decorrência da alta concentração presente nesta aplicação.  

 

É importante destacar que a quantidade de areia esperada na bomba multifásica é bem 

pequena, tendo em vista que a grande maioria desta estará decantada no fundo do vaso 

separador ou sendo transportada pelo fluxo de água. Neste sentido, as condições de 

funcionamento da bomba multifásica, em relação ao processo de desgaste decorrente da 

presença de areia, apresentam uma boa perspectiva. Porém, foi considerado necessário 

realizar o processo de qualificação tendo em vista a possibilidade do surgimento de condições 

anormais em que a concentração de areia vinda do vaso separador seja maior que a esperada. 

Outro ponto a ser verificado era a possibilidade de encaminhar toda a areia através da bomba 

multifásica para a superfície, em vez de reinjetá-la. 

 

Quanto aos testes direcionado à bomba de injeção, seu foco foi verificar o 

funcionamento da mesma no caso da inclusão da unidade desander no sistema e no caso do 

abandono desta como parte do mesmo. No primeiro caso, o objetivo seria verificar se bomba 

era capaz de lidar com a quantidade de areia carreada pela fase água, tanto do vaso separador 

principal quanto do desander, sem que seu tempo de vida fosse afetado. A quantidade de areia 
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esperada neste caso seria de menos de 5% do total de areia entrando no sistema. No segundo 

caso, o objetivo era verificar o tempo de vida da bomba, tendo que lidar com uma quantidade 

de até 500 kg/d de areia. 

 

O critério adotado para o projeto antes da fase de testes foi que as bombas teriam 

resistência aceitável à areia se elas fossem capazes de lidar com a quantidade especificada 

sem sofrer mais de 5% de perda de performance por ano. Este valor corresponde a uma 

redução de performance de 20% em comparação ao tempo de vida típico de uma bomba 

independe da presença de areia. Por esta razão, as bombas de Tordis já foram projetadas com 

uma supercapacidade de 20% 

 

O processo de qualificação para as bombas também contou com uma alteração do 

material de componentes críticos da mesma, incluindo os impulsores, em busca de materiais 

com maior dureza e resistência à erosão. Sendo assim, os testes tiveram como objetivo 

adicional verificar a operação da bomba com o uso dos novos materiais em seus componentes. 

 

O plano de testes, apresentado por Fantoft, Hendriks e Elde (2006), continha as 

seguintes etapas: 

 

• Teste com 20 ppm de areia por 500 horas 

• Teste com 200 ppm de areia por 500 horas 

• Teste com 2000 ppm de areia por 500 horas (bomba de injeção apenas) 

 

Os testes demonstraram uma queda de performance aceitável dentro do critério 

estabelecido anteriormente para as bombas. Levando em consideração que neste estágio de 

projeto já havida sido decidida a inclusão da unidade desander no sistema, a fim de proteger a 

bomba de injeção, foi chegada a conclusão de que o tempo de vida das bombas não seria 

limitada pela concentração de areia, tendo em vista o design definido para Tordis SSBI. Os 

testes também resultaram em operação segura com os novos materiais utilizados, levando a 

utilização dos mesmos na estrutura final. 
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4.5.4. Qualificação do Conector de Encaixe Seco 

 

Ambas as bombas utilizadas no sistema SSBI apresentam potência de 2,3 MW, valor 

relativamente alto em comparação àqueles encontrados nas bombas de projetos subsea 

anteriores. A distância existente entre a estrutura do separador e a plataforma Gullfaks C 

também é bastante elevada, fazendo necessária a aplicação de um cabo de força de 12 km. 

Estes fatores levaram a consideração da utilização de transformadores subsea entre o cabo de 

força e as bombas visando um aumento da nível de voltagem do cabo. 

 

Tais condições fariam necessário o desenvolvimento de um novo conector de encaixe 

seco (dry mate connector) de 24 kV, para uso entre o cabo de força e o transformador. Porém, 

tendo em vista desenvolvimentos futuros de estruturas de bombeio adicionais, que resultariam 

em requerimentos para uma maior alimentação, foi iniciado o processo de qualificação para 

um conector de 36 kV em Compagnie Deutsch. 

 

Conforme o projeto final do SSBI Tordis foi definido, a utilização do transformador 

submarino foi descartada, eliminando a necessidade do conector. Porém, foi dada 

continuidade ao processo de qualificação do mesmo visando sua disponibilização para 

projetos de bombas futuros. 

 

4.5.5. Teste de Válvulas com Pasta de Areia 

 

Um fator relatado por Fantoft, Hendriks e Elde (2006) foi a diferença existente entre o 

sistema SSBI Toris e outros sistemas subsea,  no que diz respeito às condições das válvulas 

submarinas. Isto é especialmente verdade para as válvulas que fazem parte do sistema de 

gerenciamento de areia, tendo em vista que o mesmo tinha operação prevista para mais de 

uma vez na semana, o que é muito mais frequente do que operações de válvulas em sistemas 

semelhantes. Outro fator a ser considerando é a exposição a concentrações elevadas de areia 

durante o período de abertura da válvula, considerando o sistema em que a mesma se 

encontra. 
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A definição do tipo de válvula a ser utilizado nestas condições foi feita a partir de um 

teste de performance, realizado para uma válvula de esfera flutuante e uma válvula gaveta, em 

operação frequente com a pasta de areia. O teste foi realizado no International Research 

Institute of Stavanger (IRIS) e teve como foco o desenvolvimento de taxas de vazamento e o 

torque de abertura e fechamento. O processo resultou na seleção das válvulas gaveta para 

aplicação no sistema de areia. 

 

4.6. Testes do Sistema 

 

Foi estabelecido um programa de testes, descrito por Gjerdseth, Faanes e Ramberg 

(2007), a fim de garantir a funcionalidade e integridade técnica do sistema. O mesmo era 

baseado na realização de um conjunto de factory acceptance tests (FAT), para cada 

componente, nos subsistemas e, finalmente, nos sistemas, com destaque para o sistema de 

controle e os módulos de processos. Os FAT são testes realizados antes da instalação de um 

equipamento, visando verificar se as especificação de projeto e fabricação do equipamento 

foram cumpridas, assim como sua funcionalidade. Foram definidos então um teste de 

operação do sistema (SOT), responsável por testar a funcionalidade das bombas juntamente 

com o controle, e um teste de integração local (SIT) para concluir o conjunto de testes em 

superfície, antes do início da aplicação submarina. 

 

O SOT verificou os componentes do sistema, mais especificamente as bombas, 

transmissores de nível e instrumentação, enquanto aplicando a funcionalidade total do sistema 

de controle. O teste foi realizado em Fusa, com as bombas imersas em água do mar. Um 

simulador dinâmico foi utilizado a fim de fechar o loop de controle, permitindo condições de 

operação próximas às condições do campo de Tordis, embora apenas um separador de testes 

tenha sido incluído. O SOT também contou com uma estrutura e terminação de umbilical 

artificiais, a fim de testar uma conexão molhada com conector de alta voltagem usando o 

ROV. 

 

O SIT serviu para verificar todas as interfaces físicas e garantir que todos os 

componentes recuperáveis foram construídos com a tolerância correta. Os testes foram 

realizados dentro do estrutura de fabricação principal em Tønsberg, na Noruega, com exceção 

do levantamento pesado para acoplamento dos módulos maiores, manifold e módulo do 
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separador. Estas operação serão realizadas no cais, devido a limitações na capacidade de peso 

e altura dentro da estrutura.  

 

Após a finalização do conjunto de testes, o sistema foi instalado no campo de Tordis 

em Agosto de 2007, quando foram realizadas todas as conexões necessárias com o PLIM e a 

plataforma Gullfaks C. O comissionamento do projeto foi realizado no Outono de 2007 pela 

Statoil, com assistência da FMC e os demais fornecedores, e o sistema SSBI foi, então, 

iniciado. 

 

4.7. Conclusão 

 

Tordis apresentou a mesma tendência de busca por soluções técnicas mais simples e 

conhecidas observada em Troll, a fim de evitar arranjos complexos que poderiam acarretar em 

problemas operacionais. Esta idéia  também é reforçada pelo resultado positivo obtido por 

Troll ao adotar a mesma postura. A injeção da fase água com a areia produzida no 

reservatório de despejo de Utsira se mostrou uma maneira eficiente de se livrar da 

necessidade de um condicionamento excessivamente rigoroso para a fase água, assim como 

resolve o problema de produção de grandes volumes de areia.   

 

A estrutura do PLIM, responsável pela organização das linhas e direcionamento dos 

fluxos, foi uma solução bem interessante quanto ao controle do fluido produzido. A 

capacidade de operação do mesmo em bypass, direcionando toda produção diretamente para a 

plataforma, abre possibilidades interessantes para permitir a produção dos poços mesmo em 

casos onde hajam paradas prolongados da estação.  

 

A organização do sistema na forma de módulos independentes, recuperáveis 

separadamente, também se mostrou um ótimo mecanismo para facilitar a manutenção e 

substituição dos componentes da estação, garantindo maior acessibilidade à estrutura.  

 

Dadas as condições de operação do SSBI, a seleção do sistema de medição de nível 

nucleônico para o vaso separador foi justificada, tendo em vista a capacidade que este 

instrumento possui de indicação não só das fases líquida e gasosa, como também do volume 

de areia acumulado no vaso, fator de extrema importância quando se espera quantidades tão 
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elevadas de sólidos na produção. Além disso, seu caráter não intrusivo permite manutenção 

sem necessidade de parada e despressurização do equipamento, de forma que este instrumento 

pode ser considerado uma alternativa muito mais prática e funcional em relação ao medidor 

indutivo. 
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5. SSAO MARLIM 

 

O projeto do Sistema Piloto SSAO de Marlim foi desenvolvido pela Petrobras, em 

parceria com a Statoil e a FMC Technologies, com o objetivo principal de provar e 

desenvolver bases tecnológicas para potenciais aplicações futuras em diversos outros campos 

maduros existes, a fim de otimizar sua produção. Mesmo levando em consideração projetos 

passados como Troll e Tordis, estudados anteriormente, o SSAO de Marlim apresenta caráter 

pioneiro, considerando o rigor dos requisitos de qualidade da separação, com destaque para a 

qualidade da água a ser reinjetada no aquífero, e a lâmina d'água profunda do local de 

instalação, de 870 m. Estes fatores impossibilitaram a utilização de técnicas de separação 

gravitacional convencionais, observadas em Troll Pilot e Tordis SSBI, sendo necessária a 

qualificação de novas tecnologias para aplicação no projeto. 

 

O campo de Marlim, localizado na bacia de Campos, foi descoberto em 1985 e teve 

sua produção iniciada em Março de 1991. A escolha deste campo se deve ao fato de Marlim 

ser um campo maduro, explotado por 8 plataformas flutuantes, cujas plantas de produção 

estavam atingindo o máximo corte de água previsto em seus projetos, apresentando um 

cenário favorável à utilização de processamento submarino, visando liberar capacidade das 

plataformas e otimizar suas plantas (MCKENZIE et al., 2012a). Porém, o campo apresenta 

alguns desafios quanto à instalação do sistema, como as características do óleo produzido, que 

apresenta 22º API, sendo um óleo pesado, e suscetibilidade e à formação de emulsão, 

dificultando o processo de separação. Além disso não há um reservatório de despejo próximo, 

impossibilitando a utilização de uma estrutura semelhante a Tordis e levando aos critérios de 

qualidade de água mencionados anteriormente. 

 

A plataforma selecionada para receber o sistema do SSAO foi a Petrobras P-37, um 

FPSO utilizando o sistema turret moored, baseado na ancoração do mesmo ao fundo do mar a 

partir de um conjunto de cabos concentrados em uma única estrutura de torre que permite a 

rotação do FPSO. A produção desta plataforma foi iniciada em 2001, tendo processado 

aproximadamente 30% da produção do campo. Sua capacidade de processamento é de 180 

mil bbl/d para óleo, 120 mil bbl/d para água e 109,5 milhões de scf/d de gás. A escolha da P-

37 para receber o projeto piloto se justifica devido a disponibilidade de espaço na estrutura de 

ancoragem da torre para equipamentos de superfície, como sistemas de controle, alimentação 
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e injeção de químicos, e energia elétrica suficiente para operar o sistema submarino 

(RIBEIRO et al., 2012). 

 

O programa foi iniciado pela Petrobras em 2002 e dividido em 5 fases, como descrito 

por Ribeiro et al. (2012): 

 

• Fase 1 (2002 a 2007): Identificação de companhias capazes de desenvolver o 

sistema, tecnologias existentes e sistema de cenários de aplicação 

• Fase 2 (2002 a 2007): Realização de testes de separação e definição do programa 

de qualificação 

• Fase 3 (2005 a 2008): Engenharia básica do sistema com fornecedores de 

equipamentos submarinos e seleção da companhia para desenvolver o sistema 

• Fase 4 (2009 a 2011): Contrato para o processo de qualificação tecnológica e 

fornecimento de um protótipo do sistema 

• Fase 5 (2012 a 2013): Avaliação de operação e tecnologia sob condições reais do 

campo 

 

As primeiras fases do programa, referentes a exploração tecnológica, foram concluídas 

no centro de pesquisa e desenvolvimento da Petrobras, o CENPES, enquanto os testes 

necessários foram realizados tanto no CENPES quanto nos laboratórios da Statoil, em 

Porsgrunn, na Noruega. As fases 2 e 3 foram responsáveis pela formulação de cenários para a 

aplicação da tecnologia pesquisada e estudos foram realizados em conjunto com as 

companhias de equipamentos submarinos a fim de desenvolver o conceito do sistema. Este 

processo resultou na definição das tecnologias de separação a serem utilizadas no projeto e 

permitiu a determinação das atividades do TQP.  

 

5.1. Estruturação do Sistema 

 

Conforme descrito por Ribeiro et al. (2012), o sistema foi inicialmente projetado para 

uma vazão de 22 mil bbl/d de líquido, com um corte de água inicial de pelo menos 65%. O 

fluxo multifásico do poço produtor MRL-141 receberia uma injeção de desemulsificante na 

base da coluna de produção, via gas lift, a fim de evitar a formação de emulsão estável 

durante o fluxo na SSAO. A eficiência de separação estabelecida para o sistema foi de 70%, 
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objetivando maximizar o conhecimento obtido e sua longevidade, havendo possibilidade de 

buscar maiores performances futuramente, conforme as características operacionais do 

sistema fossem exploradas. Outros elementos do sistema foram estabelecidas com base em 

testes realizados em paralelo com às fases 1 e 3 do projeto, na plataforma P-35, a fim de 

estabelecer os parâmetros do sistema de injeção. Os resultados obtidos levaram a definição 

dos requisitos de concentração de óleo em água menor que 100 ppm, concentração de sólidos 

em água menor que 10 ppm em massa e maior tamanho de partículas de 50 micra. 

 

Figura 5.1 - Fluxograma básico do projeto do SSAO Marlim 

 
Fonte: Ribeiro et al. (2012) 

 

A estação SSAO foi instalada em uma lâmina d'água de 876 m, a 2400 m da 

plataforma, considerando a linha de escoamento e o riser. Como parte do projeto, o poço 

produtor MRL-141, localizado à 341 m da estação de separação, em uma lâmina d'água de 

833 m,  foi  recompletado e foi realizada a perfuração de um poço injetor, RJS-221, localizado 

a 2100 m da estação, em uma lâmina d'água de 838 m. 

 

Devido a sua condição de projeto piloto, o SSAO Marlim foi projetado para operar por 

um período mínimo de 5 anos sem que houvesse recuperação de qualquer componente, 

mantendo sua funcionalidade de separação, tratamento e reinjeção de água do poço produtor 

MRL-141. A tabela 5.1 apresenta os valores esperados para a operação da estação neste 

período de tempo. 
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Tabela 5.1 - Características de operação previstas para a o poço MRL-141em 2013 

Data 
Vazão de líquido 

total (bbl/d) 
BSW RGO (scf/bbl) SP (bar) 

Pressão de 
Operação do 
SSAO (bar) 

Injeção de gas 
lift (scf/d) 

31/01/2011 121255,4 0,70 650,10 237,00 58,59 3531467 
31/01/2012 116903,9 0,80 478,90 234,48 55,80 3531467 
31/01/2013 121592,6 0,85 481,54 236,22 53,90 3531467 
05/02/2014 124750,8 0,88 482,89 237,13 52,50 3531467 
31/01/2015 126165,5 0,90 482,22 237,03 51,30 3531467 
31/01/2016 124716,6 0,91 480,19 236,24 51,30 3531467 

Fonte: Adaptado de Baracho et al. (2013) 
 

Segundo Ribeiro et al. (2012), a disposição submarina apresenta um conjunto de 4 

umbilicais, 2 linhas de escoamento e 2 jumpers, formando o seguinte arranjo: 

 

• Uma linha de serviço e gas lift de 2,5 pol é conectada diretamente ao anular do 

poço MRL-141 para injeção contínua de gas lift e operação de preservação; 

• O conjunto formado por linha e jumper de produção de MRL-141 apresenta 6 pol 

de tubulação flexível, com conexões verticais nas duas extremidades, e é 

conectado à estação de separação; 

• O umbilical localizado entre o SSAO e MRL-141 é eletro-hidráulico, com 12 

funções hidráulicas acionadas por mangueiras de nylon e um cabo elétrico, 

seguindo a configuração padrão da Petrobras para poços produtores; 

• O umbilical e o conjunto de linha e jumper de água do SSAO para o poço injetor 

RJS-211 estão agrupados, com conexões verticais nas duas extremidades. A linha 

de água é formada por tubulação flexível de 6 pol, assim como a linha de 

produção, enquanto o umbilical apresenta 5 funções mais um cabo elétrico, 

seguindo a configuração padrão da Petrobras para poços injetores; 

• As linhas conectando a estação SSAO à plataforma P-37 são compostas de 2 

umbilicais integrados, mais uma linha de exportação. O primeiro umbilical possui 

4 linhas de controle de nylon de 0,5 pol, para o sistema multiplex, 6 linhas 

altamente resistentes a colapso (HCR) de 0,5 pol, para injeção de químicos, e 4 

pares de transistores elétricos de 4 mm². O segundo umbilical possui 4 linhas de 

aço inoxidável de 0,5 pol, para fluido de barreira, 8 linhas HCR de 0,5 pol, para 

injeção de químicos, 2 cabos de fibra ótica de 12 fibras, para controle, e 3 

condutores elétricos de 240 mm², para alimentar a bomba. A linha de exportação 

do SSAO para a P-37 é feita de tubulação flexível de 6 pol. 
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O mesmo texto também apresenta uma divisão do sistema de alimentação e controle 

do SSAO Marlim, localizado na plataforma P-37, em 3 subsistemas, sendo eles: 

 

• Sistema de controle eletro-hidráulico: Composto de uma estação de controle 

mestre independente, localizada dentro da torre, com conexões de comunicação de 

rádio e fibra ótica e uma unidade de alimentação hidráulica, para monitorar e 

operar o sistema submarino.  

• Sistema de injeção de químicos: Composto de um conjunto de tanques, painéis 

de controle e sistema de bombas para injeção de químicos, possibilitando um 

processo adequado de separação e preservação da vida útil do sistema durante 

períodos de desligamento.  

• Sistema de controle de velocidade e potência das bombas submarinas: 

Composto de um VSD em um módulo de controle de alimentação (PCM) e um 

HPU de fluido de barreira para fornecer óleo para o motor de acionamento 

submarino. 

 

Assim como o SSBI de Tordis, o sistema SSAO de Marlim também apresenta uma 

estrutura modular. Este tipo de organização estrutural é esperada para aplicações submarinas 

deste tipo, tendo em vista a necessidade de acessar os equipamentos submarinos para a 

realização de manutenção na superfície ou substituição, conforme necessário, assim como a 

reinstalação destes equipamentos.  

 

O critério adotado para definir a divisão dos componentes de cada módulo foi definido 

levando em consideração dois fatores principais. Em primeiro lugar, foi considerada a chance 

de falha dos equipamentos, com base em conhecimentos obtidos em aplicações de campo 

anteriores e nos testes realizados durante o TQP do projeto. Outro fator de grande importância 

neste sentido é a gravidade da perda de funcionamento de um componente, assim como os 

impactos resultantes no funcionamento geral do sistema. Esta definição levou ao 

desenvolvimento de meios que possibilitasses a recuperação de todos os sensores submarinos, 

válvulas de acionamento hidráulico e equipamentos de processo. Os componentes dos 

módulos recuperáveis também deveriam ser compactos, a fim de reduzir o peso e as 

dimensões da estação SSAO, obedecendo as restrições existentes quanto às embarcações de 

instalação e intervenção disponíveis na frota da Petrobras (PIVARI et al. 2012). 



74 
 

 
 

O documento também destaca a criação de um "P&ID Modularizado", como referido 

no texto, baseado na incorporação de aspectos de instalação, operação e intervenção remota 

ao P&ID, concebido, por sua vez, a partir dos requerimentos de processo e controle. Esta 

organização permite a identificação da necessidade de adição ou remoção de componentes do 

sistema, como, por exemplo, válvulas de isolamento e bypasses, assim como permite o 

agrupamento ou reposicionamento de equipamentos a fim de facilitar acesso aos componentes 

internos dos módulos para fins de manutenção ou reparo. 

 

O estudo realizado para definir os módulos do SSAO Marlim resultou em uma 

organização baseada em 10 módulos principais, sendo estes: 

 

• Módulo bypass: Apresenta funcionalidade semelhante ao PLIM do SSBI Tordis, 

permitindo direcionar o fluxo da produção através do separador submarino ou 

diretamente para a plataforma conectada ao SSAO; 

• Módulo desander multifásico: Composto pelo desander multifásico, localizado 

na entrada do separador com a finalidade de remover a areia do fluxo provindo dos 

poços produtores, e uma válvula choke responsável por regular a variação de 

pressão na saída do sistema SSAO e permitir que os rejeitos dos desanders e 

hidrociclones sejam direcionados para a superfície através da linha de óleo; 

• Módulo do separador tubular: O maior módulo do sistema, composto pela harpa 

e o separador tubular, responsáveis pelos processos de separação gás- líquido e 

óleo-água, respectivamente, além do vaso final da seção de saída; 

• Módulo desander da água: Primeiro módulo do subsistema de tratamento e 

condicionamento de água para reinjeção. Composto por um desander localizado 

no início do subsistema a fim de garantir a remoção do máximo de areia possível, 

principalmente partículas de areia maiores, da fase água a ser reinjetada; 

• Módulo de hidrociclones: Composto por dois estágios de hidrociclones, 

responsáveis pela redução da quantidade de óleo em água para níveis aceitáveis, 

definidos no projeto, assim como um ejetor e chokes utilizados para o controle dos 

rejeitos dos hidrociclones. 

• Módulo da bomba: Contém a bomba centrífuga de injeção de água, responsável 

pela pressão necessária para os operações de reinjeção de água no reservatório, 
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fraturamento do reservatório, se necessário, e lavagem do sistema por fluxo 

elevado.  

• Módulo do choke de injeção de água: Composto pelas válvulas choke e 

hidráulicas on-off, responsáveis pelo controle das linhas de injeção de água, 

podendo direcionar a fase água para injeção ou para a superfície de acordo com o 

cumprimento dos requerimentos de qualidade da mesma. O medidor de fluxo, 

responsável pelos valores da quantidade de água reinjetada, e o sistema de 

monitoramente de qualidade de água também se encontram neste módulo. 

• Módulo de recirculação e lavagem: Composto das válvulas e todos os outros 

componentes necessários para a realização da operação de remoção de areia tanto 

do separador tubular quanto do vaso separador de saída. 

• Módulo eletro-hidráulico de controle multiplex (EHCM): Os dois EHCMs 

existentes no sistema (totalizando 10 módulos) são compostos pelo SCM e pelos 

sistemas de distribuição elétrico, hidráulico e de injeção química do SSAO. 

 
Figura 5.2 - Representação dos módulos do SSAO Marlim 

 
Fonte: Pivari et al. (2012) 
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Além dos módulos descritos acima, o sistema também apresenta 3 módulos de 

conexão verticais (VCMs) e 3 módulos de terminação umbilical (UTMs), responsáveis pela 

conexão do SSAO Marlim com os poços de produção e injeção, assim como com a 

plataforma P-37. 

 

5.2. Funcionamento do SSAO Marlim 
 

O processo de separação do sistema SSAO Marlim é descrito detalhadamente por 

McKenzie et al. (2012a, 2012b). O diagrama de fluxo da estação SSAO é apresentado na 

Figura 5.3, com a representação de todos os equipamentos presentes em sua estrutura. 

 
Figura 5.3 - Diagrama de fluxo da configuração do SSAO Marlim 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012b) 

 

De acordo com os documentos citados acima, o processo é iniciado com a injeção de 

desemulsificante na base da coluna de produção do poço MRL-141, através da válvula de 

injeção do gas lift. De acordo com a experiência operacional da Petrobras, este procedimento 

evita a formação de emulsão estável do tipo água em óleo no fluxo multifásico que chega à 

estação SSAO. 
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O fluxo é, então, direcionado para o desander multifásico de operação contínua, cuja 

função é a redução da carga de areia que passaria pelos demais componentes do sistema e se 

acumularia no vaso de saída. Neste momento, a etapa de separação gás-líquido é iniciada a 

partir de um separador gravitacional denominado harpa, responsável pela redução da fração 

volumétrica de gás (GVF) no fluxo de saída para um valor máximo de 30%. O gás removido 

desta maneira é enviado diretamente para a saída de hidrocarbonetos do vaso final.  Os fluidos 

restantes entram no estágio de separação gravitacional óleo-água dentro do separador tubular, 

gerando duas fases distintas que podem ser coletadas separadamente ao chegarem no vaso 

final, ou outlet vessel, como referido na figura 5.3. A medição da interface óleo-água no vaso 

final é feito através de um medidor nucleônico e a mesma é controlada a partir da variação da 

vazão definida para a bomba de injeção pelo VSD.  

 

A fase óleo, com uma certa quantidade de água residual, é misturada com a fase gás e 

direcionada à plataforma P-37, tendo a pressão de operação da estação SSAO como força 

motriz. O rejeito do desander multifásico é injetado na linha multifásica direcionada à P-37. 

A fase água, por sua vez, é direcionada para o subsistema de  tratamento e condicionamento 

de água. 

 

O subsistema de tratamento e condicionamento de água visa garantir o cumprimento 

das especificações requeridas para a reinjeção da fase água no aquífero de Marlim, a fim de 

evitar a ocorrência de dano ao reservatório e, consequentemente, perda de injetividade. O 

primeiro equipamento deste subsistema é  o desander de água, que opera com base nos 

requerimentos de concentração máxima de areia de 10 ppm em massa e tamanho de grão 

máximo de 50 micra presentes na corrente de saída, definidos anteriormente. O rejeito deste 

desander também é injetado na linha multifásica, de forma semelhante ao que é feito no caso 

no desander multifásico.  

 

A fase água é, então, enviada para um conjunto de 2 hidrociclones do tipo de-oiling 

organizados em série, cuja função é a redução do teor de óleo residual para valores menores 

que 100 ppm, como definido no projeto. O controle do rejeito dos hidrociclones é realizado a 

partir de válvulas choke instaladas nas respectivas linhas de saída e são enviadas para o linha 

de produção de hidrocarbonetos a partir de ejetores, cujo fluido motriz é a água de alta 

pressão proveniente da bomba de injeção. A água tratada é enviada para a bomba de injeção e, 
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após medição do fluxo e do monitoramente do conteúdo de óleo, é injetada através do poço de 

injeção RJS-221.  

 

5.3. Controle do Sistema 

 

O funcionamento do sistema de controle do SSAO Marlim é descrito extensivamente 

por Fares et al. (2012).  O projeto conta com um sistema de controle eletro-hidráulico 

multiplex, constituído de um conjunto de equipamentos submarinos e de superfície. A lógica 

de controle utilizada na estrutura é totalmente localizada na superfície, onde todo o controle 

da operação é realizado. O sistema de controle submarino, por sua vez, consiste de SCMs, 

sensores e atuadores, controlados e monitorados pelo sistema de superfície. 

 

5.3.1. Sistema de Controle da Superfície 

 

O sistema de controle da superfície é responsável por toda a lógica de controle do 

SSAO Marlim, como mencionado anteriormente, assim como sua execução. A interface entre 

a superfície e os equipamentos submarinos, necessária para o fornecimento de alimentação 

elétrica e hidráulica para as estruturas submarinas, é realizado a partir da torre. Esta estrutura, 

como visto no tópico 5.1, concentra os umbilicais, contendo todas as conexões elétricas, 

hidráulicas e óticas do SSAO. O sistema de controle também é responsável pelo envio de 

comandos para o sistema de injeção de químicos e o sistema de desligamento de emergência 

(ESD). 

 

Os principais equipamentos que compõe o sistema são: 

 

• Estação de Controle Mestre (MCS) 

• Módulo de Controle e Alimentação (PCM) 

• Unidade de Alimentação Hidráulica (HPU) 

• Unidade de Alimentação Hidráulica para Fluido de Barreira (BFHPU) 

 

O MCS é responsável pela execução de toda lógica do sistema de controle de 

processos. Sua estrutura é formada por um PLC de hot-standby, uma forma de redundância na 

qual um sistema primário e secundário trabalham separadamente com dados espelhados, e 
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uma arquitetura redundante de alimentação elétrica e linha de comunicação, responsáveis pelo 

controle de todo o processo do SSAO. Também há uma arquitetura PLC similar para a análise 

de nível.  Esta unidade também conta com uma SPCU, responsável pela comunicação dos 

controles externos com os equipamentos submarinos, e uma workstation de engenharia 

(EWS), responsável por realizar diagnósticos do sistema e atualizar o software do sistema, se 

necessário. 

 

O MCS  apresenta interfaces com os demais equipamentos que compõe a arquitetura 

do sistema de controle de superfície. Estes equipamentos são o PCM, que consiste do VSD da 

bomba de injeção, o PCU e um sistema de ventilação e condicionamento de ar (HVAC), o 

HPU, responsável pelo fornecimento de pressão hidráulica (linhas de baixa pressão e alta 

pressão) para as válvulas submarinas, e o BFHPU, responsável por manter a pressão fluido de 

barreira na bomba submarina,  mantendo a pressão do selo da bomba acima da pressão de 

processo. A figura 5.4 apresenta a arquitetura de controle de forma simplificada. 

 

Figura 5.4 - Arquitetura simplificada do sistema de controle 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 
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5.3.2. Sistema de Controle Submarino 

 

O funcionamento do sistema de controle submarino se baseia comunicação dos SCMs 

com o sistema de superfície através de linhas de fibra ótica redundantes, com um backup 

baseado em comunicação sobreposta por uma fonte de alimentação através de linhas de cobre. 

A função destes módulos é a transmissão das leituras dos sensores para a superfície e 

acionamento dos atuadores das válvulas choke. Devido ao número de funções elétricas e 

hidráulicas requeridas para o processo, foi necessário fazer uso de 2 SCMs para o SSAO 

Marlim, contendo 34 funções hidráulicas cada, das quais 32 são de baixa pressão e 2 de alta 

pressão. Vale ressaltar que todas as linhas de conexão elétricas, hidráulicas e óticas entre os 

módulos passam pelos jumpers recuperáveis da estrutura. 

 

Todos os sensores existentes neste sistema são redundantes, exceto o monitor de água 

em óleo. A maioria dos sensores utiliza um sistema de comunicação do tipo Controller Area 

Network (CAN), caracterizado por controle distribuído em tempo real com alto grau de 

segurança. Os sensores que não apresentam suporte para este tipo de protocolo utilizam 

RS485. 

 

Como foi apresentado no tópico 5.1, os umbilicais utilizados no SSAO Marlim são 

responsáveis por: 

 

• Umbilical Integrado 1: Linhas de injeção de monoetileno glicol (MEG), 

hidráulicas, alimentação e backup de comunicação para os SCMs; 

•  Umbilical Integrado 2: Linhas de injeção de fluido de barreira, químicos, fibra 

ótica para comunicação e alimentação para o motor da bomba. 

 

Os sensores utilizados no processo são: 

 

• Transmissores de Pressão Diferencial: Sensor especial desenvolvido e 

qualificado para esta aplicação. Sua função é a transmissão das medidas de 

pressões diferencial e absoluta com a pressão requerida. As medidas absolutas 

obtidas também são utilizadas para diagnóstico do sistema. 
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• Transmissores de Temperatura e Pressão: Sensores padrão, utilizados para 

proteção contra pressões excessivamente altas. 

• Transmissores de Escoamento: Um transmissor do tipo V-Cone foi usado na 

linha de injeção de água para medir a vazão da água de injeção e outro do tipo 

Venturi foi usado na linha de descarga da bomba para monitorar o escoamento 

através desta. 

• Medidores de Densidade: Responsáveis pelo cálculo dos níveis de interface 

presentes no vaso final a partir da medição de densidade das diferentes fases. O 

vaso final possui dois medidores nucleônicos, sendo um localizados no início 

deste, a fim de monitorar a decantação de areia, e o outro localizado próximo à 

saída de água do vaso, cuja função é enviar dados de entrada para o controlador de 

nível e desarmar o sistema em caso de uma interface de água extremamente baixa. 

• Detector de Areia: Sensores acústicos instalados em partes críticas do sistema, 

incluindo a linha de injeção de água, para monitoramento. 

• Monitor de Água em Óleo: Sensor localizado à jusante da bomba de injeção, 

desenvolvido especificamente para o projeto, cuja função é avaliar a qualidade da 

água para reinjeção. Seu funcionamento se baseia na medição de óleo em água a 

partir da análise de turbidez observada a partir de uma dispersão luminosa. A 

qualidade da água também pode ser medida através de amostras retiradas por 

linhas de amostragem existentes no umbilical. 

 

5.3.3. Controle do Processos 

 

O controle de processos do SSAO Marlim conta com um conjunto formado por 7 

loops de controle e algumas sequências automáticas complexas, descritos por Fares et al. 

(2012). Suas funcionalidades são executadas a partir do MCS, localizado na superfície. A 

interface do operador (HMI) é disponibilizada para operação em workstations dedicadas e 

integradas no sistema de monitoramento HMI existente na plataforma.  

 

O primeiro loop deste conjunto é o loop de controle de nível, responsável por manter o 

nível de interface da água na seção de saída do separador tubular. O dado de entrada utilizado 

para o controle deste processo é a medição desta interface a partir do primeiro medidor 

nucleônico de nível (LT) do vaso final. Esta aplicação requer uma resposta rápida, a fim de 
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evitar que ocorra redução excessiva do nível de água, resultando em uma contaminação das 

linhas de água. Foi, então, realizada uma redução do tempo de resposta do medidor do 

intervalo padrão de 30 segundos  para um intervalo de 3 segundos, resultando em uma 

redução na precisão do instrumento. O dado de saída do processo é um novo valor de 

velocidade para a bomba, enviado do controlador indicador de nível (LIC) para o PCU, que 

controla diretamente a velocidade da bomba de injeção de água (WIP). O processo é mostrado 

de forma simplificada na figura 5.5. 

 

Figura 5.5 - Loop de controle de nível simplificado 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 

 

A proteção da bomba é realizada a partir do PCU, de forma que, caso a taxa de 

escoamento da bomba ultrapasse os limites máximo ou mínimo definidos, a mesma é 

desarmada. Tendo em vista que não é desejada uma repetição frequente deste mecanismo, 

foram implementadas medidas no MCS a fim de evitar tal situação. A solução foi a adição de 

dois loops de controle da taxa de escoamento das bombas, sendo um para o fluxo máximo e 

outro para o fluxo mínimo. O controlador de escoamento mínimo é responsável pela variação 

de posição da válvula choke localizada na linha de recirculação, resultando na abertura da 

mesma caso o escoamento através da bomba seja muito baixo. O controlador de escoamento 

máximo é responsável pelo controle das válvulas de choke à jusante da bomba de injeção, 

resultando no fechamento das mesmas caso o escoamento atinja a região máxima de 

escoamento. Ambos operam com um set point compensado em relação aos limites de alarme 

estabelecido para o PCU. Os loops, baseados em transmissores de vazão (FT) associados a 

controlares indicadores de vazão (FIC), podem ser observados na figura 5.6. 
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Figura 5.6 - Loop de controle dos limites de escoamento simplificado 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 

 

O loop de controle da pressão diferencial da válvula de choke  multifásica objetiva 

manter a estabilidade da contrapressão dos rejeitos dos desander e hidrociclones. Este 

controlador possibilita a configuração de uma zona morta assimétrica, ou seja, um limite de 

variação no qual as variáveis de entrada não resultam em diferenças significativas na saída do 

processo, permitindo que hajam flutuações nos valores de pressão sem necessidade de 

ativação do choke. Sua configuração, baseada em um transmissor de pressão diferencial 

(PDT) associado a um controlador indicador de vazão e pressão (PFIC), é apresentada na 

figura 5.7. 

 

Figura 5.7 - Loop de controle de DP da válvula choke multifásica simplificado 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 
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O controle dos hidrociclones é feito através de dois loops, utilizando uma lógica 

baseada nas medições de pressão diferencial, visando manter o split, definido como o 

percentual do fluxo de entrada que deixa o hidrociclone pela saída de rejeito, flutuando dentro 

de uma zona morta que varia de 2 e 6% da vazão de entrada. O uso de lógica para realizar as 

operações de abertura e fechamento das válvulas de choke do rejeito, como observado durante 

o TQP do projeto, resultou em uma melhora no controle dos hidrociclones. O processo é 

apresentado na figura 5.8 de forma simplificada. 

 

Figura 5.8 - Loop de controle dos hidrociclones simplificado 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 

 

O último loop do sistema é o loop de controle da lavagem, cuja ativação se resume ao 

período de execução da sequência de lavagem do separador tubular. Sua função é ajustar a 

velocidade da bomba a fim de alcançar a velocidade de escoamento necessária para remover 

potenciais acumulações de areia no separador tubular. O mecanismo é mostrado de forma 

simplificada na figura 5.9. 
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Figura 5.9 - Loop de controle de lavagem simplificado 

 
Fonte: Fares et al. (2012) 

 

A necessidade do projeto de operação manual é limitada, de forma que, em condições 

normais, o operador é capaz de realizar grande parte dos processos, como ativação da bomba 

de injeção de água, início do processo de injeção, sequência de lavagem e desligamentos 

planejados, através da utilização de sequências automatizadas e monitoramento do processo. 

Todas as sequências automatizadas foram verificadas a partir de simulações integradas 

dinâmicas de escoamento e processos. 

 

O sistema de proteção do equipamento se baseia na utilização de engates operacionais, 

a fim de evitar operações indesejadas, e lógica de desligamento de causa e efeito, a fim de 

evitar dano ao equipamento. O processo de desligamento (PSD) do sistema é formado de dois 

níveis de operação. O primeiro é responsável por desarmar a WIP e parar o processo de 

injeção de água, enquanto o segundo também inicia a operação de bypass do SSAO. Além 

disso, o processo também pode ser desarmado a partir do sistema de desligamento de 

emergência (ESD), localizado na plataforma P-37. 
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5.4. Separador Tubular 

 

O conceito do separador tubular, patenteado pela Hydro, é descrito extensivamente por 

Sagatun et al. (2008). Trata-se de um separador compacto direcionado para separação da fase 

água do fluxo de entrada e/ou produção em baixa pressão, quando combinado com bombas 

submarinas. Seu funcionamento é baseado em uma tubulação de pequeno diâmetro disposta 

horizontalmente, resultando em uma curta distância de transporte para as fases água e óleo, 

em combinação com um curto tempo de residência. A diferença de velocidade entre as fases 

do escoamento gera uma força cisalhante na interface entre os líquidos, quebrando as 

emulsões existentes. 

 

A motivação para o estudo e desenvolvimento deste separador, realizado pela Statoil e 

FMC Technologies, foi a sua utilização para produção submarina de baixa pressão na 

plataforma Troll B, no campo de Troll, estudado anteriormente. A água separada desta 

maneira seria reinjetada no reservatório de Troll, visando a manutenção da pressão e a 

estabilização da coluna de óleo, enquanto o fluxo de hidrocarbonetos, resultante da 

combinação do óleo e gás produzidos, seria enviado à plataforma por meio de uma bomba 

multifásica. A pressão reduzida do separador é alcançada por meio desta operação de 

bombeio dos fluidos produzidos, permitindo manter uma maior pressão diferencial entre a 

cabeça do poço e o reservatório é reduzida. Outros benefícios destacados no documento em 

questão são o aumento da regularidade, aceleração da produção e um sistema mais resistente a 

incertezas do reservatório. 

 

A estrutura do separador tubular é divida em 3 partes principais. A primeira é a harpa, 

responsável pela separação gás-líquido e permitindo que o separador tubular possa apresentar 

diâmetro reduzido. A segunda é o separador tubular em si, responsável pela separação óleo-

água. Finalmente, temos a seção de saída, referida como vaso final para a aplicação no SSAO 

Marlim, responsável pelo controle volumétrico, instrumentação e monitoramento. 

 

A harpa é responsável somente pela separação do gás livre existente no fluxo de 

entrada, enquanto o gás contido na fase líquida segue com a fase líquida para o separador 

tubular. O gás livre separado desta maneira é impedido de adentrar o separador tubular por 

meio do arranjo do sistema que forma uma barreira de passagem com a própria fase líquido 
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presente na harpa. Sua estrutura básica é formada por 5 tubulações verticais, também 

chamadas de pernas, ligadas a uma única linha de bypass, que direciona o gás para a seção de 

saída, para ser recombinado com a fase óleo em seu caminho para a plataforma. A harpa 

também apresenta um volume de retenção, a fim de ampliar a capacidade do sistema de 

suportar intermitências. 

 

O diâmetro do separador tubular é definido com base na vazão de escoamento 

esperada para a aplicação do mesmo, a fim de garantir um regime de escoamento ideal e, 

consequentemente, uma separação óleo-água eficiente. Esta eficiência também pode ser 

ajustada a partir da variação da razão comprimento/diâmetro.  

 

A vantagem principal observada neste tipo de separador, em relação às aplicações de 

equipamentos convencionais, é o tempo de residência no sistema. Enquanto em separadores 

convencionais o tempo de residência necessário para o processo de separação é medido em 

função da altura do líquido no vaso, a distância a ser percorrida pelas partículas de líquido até 

a interface no separador tubular é extremamente menor, resultando em tempos de residência 

bastante reduzidos. Além disso, o uso de uma  longa tubulação no lugar de um vaso separador 

convencional resulta em uma área de interface consideravelmente maior, acelerando o 

processo de separação. 

 

O conceito do separador tubular também provou ser bastante efetivo em aplicações 

para fluidos altamente viscosos, nos quais há maior facilidade de formação de emulsões. 

Devido a grande área de interface formada na tubulação, a emulsão formada será distribuída 

ao longo do comprimento total, resultando em uma fina camada. Como a camada de emulsão 

se encontra entre os dois fluidos presentes no separador, a diferença entre as velocidade de 

seus escoamentos resultam em alta força cisalhante que ajuda a quebrar a camada de emulsão, 

aumentando a separação. A capacidade do separador tubular para quebrar emulsões é ideal 

para aplicação em Marlim, tendo em vista que seu óleo tende a formar emulsões. 

 

O propósito da seção de saída é a direcionar e estabilizar os fluidos separados ao longo 

das etapas anteriores para as saídas de água e combinada de óleo e gás. Os instrumentos 

utilizados para controlar elementos do processo, como temperatura, pressão e nível da água, 
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também se encontram nesta seção. Sua última função é o fornecimento do volume de 

amortecimento para controle da bomba de injeção. 

 

Outra questão importante quanto ao separador tubular foi a definição dos limites de 

inclinação admissíveis para a operação do mesmo, após sua instalação, tendo em vista a 

necessidade de dispor o separador horizontalmente. Conforme destacado por Pivari et al. 

(2012), o ângulo de inclinação máximo que poderia ser assumido em relação à horizontal, 

sem colocar em risco a eficiência da separação óleo-água, foi de  0,5º. Valor muito inferior 

em comparação às restrições encontradas para o posicionamento de equipamentos 

convencionais, cujos limites de inclinação geralmente são definidos pela sistema de conexão 

dos módulos, tubos flexíveis e umbilicais.  

 

Foi, então, iniciado um estudo pela Petrobras acerca do sistema de fundação do 

separador submarino, a fim de avaliar se os requerimentos de inclinação poderiam ser 

alcançados através das tecnologias usualmente aplicadas para este tipo de equipamento. Os 

elementos estudados incluíram uma análise histórica dos dados da Petrobras relacionados à 

variações de inclinação em equipamentos submarinos de fundação semelhante, uma análise de 

batimetria, visando analisar a topografia submarina do local de instalação, e coleta de 

amostras de leito marinho, para determinar a resistência do solo. 

 

Os resultados do estudo sugeriram que o uso de uma fundação plana, capaz de 

compensar um declive do leito marinho de 2 a 3º, seria a melhor opção de design mecânico 

para a estrutura. Além disso, os dados obtidos na análise história identificaram que haviam 

riscos de inclinação maior do que a requerida após a instalação. Sendo assim, foi 

desenvolvido um sistema ativo de nivelamento para o módulo do separador tubular, baseado 

em um conjunto de 4 macacos mecânicos, distribuídos ao longo do separador tubular,  e outro 

conjunto de  4 pontos de nivelamento, localizados na estrutura do módulo. Este último 

conjunto é baseadas no uso de uma ferramenta hidráulica associada a um sistema de trava 

mecânico. O sistema de nivelamento desenvolvido se mostrou capaz de compensar 

inclinações de até 1º em qualquer direção, aumentando o limite identificado anteriormente 

para 1,5º. 
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5.5. Programa de Qualificação Tecnológico de Marlim 

 

A configuração do sistema SSAO de Marlim, descrita por McKenzie et al. (2012a, 

2012b), é baseada em mecanismos bem conhecidos de separação gravitacional e ciclônica. 

Porém, as tecnologias utilizadas em sua concepção para fazer de tais mecanismos são 

considerados não convencionais, não só para aplicações em instalações submarinas como 

também em aplicações na superfície, como é o caso dos separadores tipo harpa e tubular. Até 

mesmo o conjunto de hidrociclones, considerado um equipamento convencional, apresenta 

em sua estrutura válvulas choke e ejetores, que não fazem parte de sua configuração 

normalmente utilizada. 

 

O sistema de controle de areia também foi uma consideração importante no 

desenvolvimento do projeto, tendo em vista que a produção de areia considerada na 

concepção do mesmo foi de até 100 mg/l, o que, levando em consideração a vazão de líquido 

por dia citada anteriormente, seria equivalente a aproximadamente 350 kg de areia por dia. 

Além disso, o sistema faz uso de um longo separador tubular, medindo em torno de 60 m de 

comprimento, de estrutura horizontal, enquanto o ideal para grandes concentrações de areia 

seria um separador vertical. 

 

O conjunto de condições mencionado acima levou ao planejamento e execução de um 

extensivo TQP, visando o aumento da confiança nas soluções adotadas para o projeto. As 

condições de realização dos testes foram planejadas de forma a representar com o maior grau 

de precisão possível as condições reais de operação, as quais o sistema estaria submetido. 

 

McKenzie et al. (2012a) apresenta o conjunto de atividades definidas para qualificar 

os equipamentos do sistema através do TQP, representadas resumidamente no Anexo B, 

juntamente com o local de realização dos testes. A ausência de alguns números de 

identificação na sequência dos testes se deve a testes que haviam sido programados mas não 

foram realizados em decorrência de resultados satisfatórios de testes anteriores. 
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5.5.1. Gerenciamento de Sedimentos Sólidos Produzidos 

 

Corresponde às atividades A1 e A2 do TQP, responsáveis pela investigação de 

elementos relacionados ao sistema de jateamento interno a fim de determinar sua efetividade. 

Mais especificamente, este estágio se baseia na análise das condições necessárias para evitar 

acumulação de areia no separador tubular e, caso o surgimento de tais acumulações seja 

inevitável, determinar meios de removê-la.  

 

A solução considerada para estas questões foi a utilização de um desander de operação 

contínua. Para esta aplicação, foi necessário investigar o posicionamento que o mesmo teria 

dentro da configuração do sistema. O primeiro caso seria a alocação de um desander 

multifásico à montante da harpa, enquanto o segundo consistiria na utilização de um desander 

para líquidos à jusante da mesma. Os esquemas correspondentes a estas aplicações podem ser 

observados na figura 5.10. 

 

Figura 5.10 - Possibilidades de posicionamento do desander em relação à harpa 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012b) 

  

O posicionamento do desander à montante da harpa seria a melhor configuração para 

manter o equilíbrio de pressão entre as pernas de gás e líquido da harpa e o vaso final. Porém, 

haveria possibilidade do surgimento de perturbações na separação gás-líquido da harpa e o 

desander ficaria exposto a flutuações do padrão de escoamento no fluxo de entrada, devido ao 

fluxo multifásico. 

 

O posicionamento à jusante da harpa, por sua vez, evitaria que o equipamento fosse 

exposto às flutuações vindas do fluxo de entrada. Porém, haveria possibilidade do surgimento 

de perturbações na separação óleo-água no separador tubular e necessidade da introdução de 
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algum mecanismo de restrição da pressão na linha de gás da harpa, a fim balancear a queda de 

pressão entre as pernas de gás e líquido da harpa. 

 

Havia, também, necessidade do processo de qualificação do desander de água, 

localizado à montante dos hidrociclones, a fim de garantir sua capacidade de atingir a 

qualidade de água requerida para reinjeção, no que diz respeito à presença de partículas 

sólidas. Além disso, era necessário investiga a possibilidade de assentamento de areia no 

separador tubular e a velocidade mínima necessária para carrear a areia para o vaso final. 

 

5.5.1.1. Teste de Qualificação da Atividade A1 

 

A atividade A1 se resume aos processos de qualificação das opções de lavagem do 

separador tubular e da solução de jateamento e limpeza do vaso final Os testes referentes à 

atividades de qualificação A1 foram realizados utilizando os fluidos óleo modelo, água e ar, 

combinados com areia industrial de granulometria compatível com a distribuição encontrada 

no reservatório. O circuito desenvolvido para os testes referentes a estas atividades está 

representado na figura 5.11.  

 

Sua estrutura é baseada em um diagrama de fluxo em loop capaz de efetivar tanto a 

investigação da deposição e remoção de areia do separador tubular e vaso final, quanto o teste 

de jateamento e do sistema de fluidização da areia. Um conjunto de janelas de observação 

adicionados ao separador tubular permite a observação das condições de fluxo e assentamento 

de sólidos dentro do mesmo.  

 

Os testes iniciais do sistema de jateamento apresentaram uma baixa efetividade, com 

casos em que os resíduos ao final do processo chegaram a mais de 40% do volume inicial de 

sólidos decantados. Após uma análise das condições dos resíduos, foi chegada à conclusão de 

que os jatos de água de lados opostos estavam causando interferência entre si. Como resultado 

do processo, a configuração  dos bocais de jateamento foi otimizada para minimizar a areia 

residual no vaso após a operação de limpeza. Também foi comprovado que, respeitados os 

períodos de jateamento definidos para o vaso, há uma quantidade máxima de areia capaz de se 

depositar no vaso. 
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Figura 5.11 - Configuração do teste referente às atividades A1 e A3 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012a) 

 

5.5.1.2. Teste de Qualificação da Atividade A2 

 

A atividade A2 corresponde ao conjunto de testes realizados a fim de determinar a 

performance dos desanders selecionados para o projeto. As condições de fluidos e sólidos 

utilizadas para este fim foram as mesmas observadas na atividade A1, mas com a adição de 

condições de escoamento intermitente. 

 

Os testes, realizados para uma série de GVFs, demonstraram que o desempenho destes 

equipamentos não era afetado significativamente pela presença de gás, comprovaram sua 

capacidade de cumprir os requisitos definidos para o sistema de gerenciamento de sólidos de 

forma eficiente. Sua eficiência também foi comprovada quanto à operação em escoamento 

intermitente. A instalação de desanders foi, então, considerada justificada, devido à sua 

capacidade de aumentar disponibilidade operacional do SSAO em decorrência da redução da 

frequência de operações de lavagem necessárias pra o vazo final (MCKENZIE  et al., 2012b). 

 

Embora a eficiência dos desanders tivesse sido comprovada, os técnicos do CENPES 

observaram outro problema durante os testes realizados, considerado grave. A válvula de 

controle da linha de saída do rejeito arenoso, tipo esfera em posição parcialmente fechada, 
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apresentava obstruções recorrentes. Foram realizados testes após sua substituição por uma 

válvula borboleta, porém o problema persistiu. 

 

Após a realização de um conjunto de testes, foi observado que a obstrução da válvula 

de choke do rejeito ocorria em todas as condições analisadas. A solução para este problema 

foi a remoção destas válvulas dos desanders e a substituição das linhas de rejeito por linhas de 

menor diâmetro que não apresentassem pontos de restrição ao escoamento. Embora esta 

alteração tenha reduzido a eficiência do SSAO, esta foi a única alternativa viável encontrada. 

 

Figura 5.12 - Configuração do teste do desander 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012a) 

 

5.5.2. Qualificação do Controle de Nível do Vaso Final 

 

Corresponde à atividade A3 do TQP, cujos objetivos eram a definição do diâmetro do 

separador tubular, a verificação de sua performance, que depende fortemente da estabilização 

do nível da interface óleo-água, e a capacidade do vaso final de receber um pico de fluido. 

Para tal, foi necessário investigar se o acionador do controle de nível da interface no vaso 

final, exercido pelo VSD da bomba de injeção, era resistente o suficiente para funcionar 

propriamente em todas as condições de operação possíveis, assim como verificar o volume 

operacional do sistema.  
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O sistema de medição de nível do vaso final é nucleônico, baseado na atenuação de 

raios gama, capaz de traçar o perfil de preenchimento do vaso, incluindo todas as camadas e 

suas respectivas interfaces. Sua estrutura é composta por um conjunto de 3 tubos, sendo um 

emissor e 2 captadores de sinal. O sinal correspondente à interface óleo-água é utilizado como 

base para realizar variações nas definições da bomba de injeção. 

 

Após uma sequência extensiva de testes em condições permanentes e transientes de 

operação, o sistema de controle de nível da interface foi considerado qualificado. O circuito 

organizado para a realização destes testes está representado na figura 5.13. 

 

Figura 5.13 - Configuração do teste referente à atividade A3 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012a) 

 

5.5.3. Testes de Qualificação do Separador Harpa 

 

As atividades A4 e A5 do TQP correspondem, respectivamente, à verificação da 

eficiência da harpa na separação gás-líquido, tanto em condições normais quanto em 

condições anormais de operação, e à verificação da operação e performance da harpa com o 

desander posicionado à montante da mesma. Estas verificações são importantes pois a harpa 

apresenta algumas limitações em relação dos separadores gravitacionais convencionais, tendo 

sido, inclusive, considerada a possibilidade de substituí-la por outro separador gás-líquido. A 

configuração utilizada para realização destes testes pode ser observada na figura 5.14. 
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Primeiramente, a estrutura da harpa é tal que a interface gás-líquido se restringe às 

pernas da harpa, sendo muito reduzida em comparação às estruturas convencionais. Este fator 

é contornado devido à inclinação descendente de sua tubulação de alimentação, base para as 

pernas do separador, que gera um escoamento em regime estratificado, permitindo a remoção 

do gás livre através das pernas. Um escoamento estratificado ou intermitente poderia impedir 

que o processo de separação, através das pernas, ocorra adequadamente, resultando em um 

arraste de gás para o interior do separador tubular. Além disso, foi necessário considerar a 

possibilidade da formação de espuma bloquear os tubos verticais, resultando em uma situação 

semelhante de arraste àquela citada anteriormente. 

 

Tendo em vista a falta de experiência operacional com este tipo de separador, foi 

necessário investigar, através da atividade A4, as regras de dimensionamento do mesmo. Mais 

especificamente, os ângulos das correntes de líquido e gás, o número de pernas da estrutura, o 

nível de líquido nestas pernas e o diâmetro das tubulações das pernas e correntes de líquido e 

gás. Outra questão importante analisada no teste foi o comportamento e resistência da 

estrutura em condições problemáticas de separação gás-óleo, como escoamento intermitente e 

formação de espuma, já mencionados.  

 

A atividade A5, por sua vez, foi necessária para definir o posicionamento do desander 

em relação à harpa e a necessidade da adição de uma válvula choke na saída de gás da harpa, 

a fim de compensar a perda de pressão. Esta válvula permitiria o ajuste do nível de líquido nas 

pernas do separador, bloqueando o avanço das pernas de gás com o próprio líquido. 

 

Os testes realizados demonstraram a existência de uma região de recirculação na linha 

de líquido do separador, resultando em um escoamento altamente turbulento, favorecendo a 

formação de espuma e emulsão. Segundo McKenzie et al. (2012b, p. 6), a localização da 

turbulência na harpa foi identificada "entre a última perna sem nível de líquido e a primeira 

perna com algum nível de líquido".  

 

O dimensionamento da harpa se mostrou suficiente para o projeto, garantindo uma 

separação de gás eficiente mesmo em condições de escoamento transiente, formação de 

espuma e até mesmo com bloqueio de algumas de suas pernas Os resultados dos testes 

qualificaram a harpa para aplicação no sistema. 



96 
 

 
 

Quanto à verificação do funcionamento da configuração do desander à montante da 

harpa, os testes demonstraram que poderia haver queda da eficiência de remoção do gás no 

separador, principalmente para teores de gás elevados. Entretanto, a eficiência se manteve em 

valores aceitáveis, que não comprometeriam a separação óleo-água no separador tubular. 

 

Figura 5.14 - Configuração do teste referente às atividades A4 e A5 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012a) 

 

5.5.4. Teste de Qualificação do Separador Tubular 

 

As atividades A6 e A7 correspondem, respectivamente, à determinação da velocidade 

máxima do fluido no separador tubular, sem que haja perda de eficiência na separação óleo-

água, e à verificação do potencial efeito negativo resultante da configuração com um 

desander à jusante da harpa na separação óleo-água do separador tubular. Os testes também 

serviram para verificar a performance do separador tubular enquanto operando com cru real 

de Marlim, utilizando óleo de 19º API, água contendo a mesma salinidade de Marlim e gás 

natural.  

 

Sua execução foi realizada em um circuito fechado, representado na figura 5.15, sob 

condições de temperatura e pressão correspondes aos valores reais de aplicação, utilizando 

modelos em escala reduzida da harpa, separador tubular e vaso final já existentes na 

instalação de testes da Statoil, em Porsgrunn, na Noruega. Entretanto, como destacado por 



97 
 

 
 

McKenzie et al. (2012b), o separador utilizado não era muito adequado para operação com 

óleos pesados, de forma que o recirculação do óleo e água, mesmo com a aplicação de 

desemulsificantes, mostrou tendência a formar emulsões residuais com características 

diferentes das esperadas no campo. 

 

Os resultados dos testes mostraram que a qualidade de óleo obtida no processo de 

separação neste equipamento foi acima dos requisitos, mesmo quando ocorreu formação de 

emulsões residuais. A qualidade da água separada, nas condições normais de operação, 

apresentou teor de óleo residual suficientemente baixo para possibilitar o tratamento através 

de hidrociclone. Sendo assim, foi considerado que o conjunto de equipamentos testados teria 

condições de atingir os requisitos de separação estabelecidos para o projeto. 

 

Quanto ao posicionamento do desander à jusante da harpa, foi verificada a existência de 

grandes dificuldades em equilibrar as perdas de carga nas duas correntes de saída desta, 

mesmo com a utilização de uma válvula de saída de gás. Além disso, a qualidade da água nos 

testes realizados com esta configuração apresentaram um maior teor de óleo residual. Estes 

fatores contribuíram para a decisão de utilizar o desander à montante da harpa. 

 

A deposição de areia ao longo do separador também foi verificada, a fim de garantir que 

não haveriam problemas decorrentes de um possível processo de decantação ao longo do 

separador tubular. Os resultados obtidos mostraram que a areia formava acumulações no 

porção inferior da tubulação do separador, porém, as mesmas permaneciam em movimento, 

chegando ao vaso final. A partir dos dados obtidos foi possível determinar uma velocidade de 

escoamento suficiente para limpeza da seção tubular, definida como 1 m/s. 
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Figura 5.15 - Configuração do teste referente às atividades A6 e A7 

 
Fonte: McKenzie et al. (2012a) 

 

5.5.5. Sistema de Tratamento da Água Oleosa 

 

O estudo em questão, atividade A9 do TQP, consiste em um conjunto de testes 

relacionados ao subsistema de tratamento e condicionamento de água para reinjeção. Os 

requisitos extremamente rigorosos de qualidade de água para a reinjeção do projeto, em 

conjunto com a aplicação inédita de hidrociclones em uma estrutura submarina, levaram à 

concepção de uma série de sub-atividades.  

 

Segundo McKenzie et al. (2012b), foram identificados 2 problemas para a utilização 

do conjunto de hidrociclones no projeto. Primeiramente, não havia nenhum tipo de válvula de 

controle contínuo qualificada para operação submarina, apenas válvulas choke de movimentos 

descontínuo são qualificadas para estas aplicações. Em segundo lugar, o sistema SSAO não 

apresentava pontos de baixa pressão, inviabilizando o deslocamento das correntes de rejeito. 

Estas questões levaram ao desenvolvimento de uma configuração para o controle do rejeito 

dos hidrociclones baseada na utilização de válvulas choke combinadas com ejetores, para 

aumentar a pressão dessa corrente. 
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A função desta etapa do TQP foi qualificar propriamente o tempo de vida dos 

equipamentos, em decorrência do processo erosivo, e o desempenho dos modelos 

selecionados, quanto à obtenção da qualidade de água requerida, assim como o desempenho 

do sistema de controle. Foram levados em consideração nesta análise a configuração do 

processo de tratamento, o ambiente operacional e as dificuldades de manutenção e reparo 

existentes.  

 

5.5.5.1. Atividade A9.1 

 

Consiste na qualificação da capacidade do conjunto de hidrociclones de atingir os 

requerimentos do projeto quanto à redução do teor de óleo na fase água para reinjeção e 

investigação da possibilidade de obstrução do orifício do rejeito dos hidrociclones com o cru 

real de Marlim. Os testes inicias foram realizados em Arnhem, na Holanda, nas instalações 

CDS, empresa responsável pelo projeto dos hidrociclones, porém aplicada uma diluição de 

hexano e tolueno, com adição de desemulsificante, buscando uma maior adequação às 

condições locais de pressão e temperatura. 

 

O resultado dos testes mostrou que, embora o primeiro hidrociclone do arranjo tenha 

apresentado alta eficiência, o segundo apresentou resultados medianos.  A justificativa deste 

fato foi atribuída do fato de todas as gotículas de maior tamanho serem removidas pelo 

primeiro hidrociclone, restando apenas gotículas pequenas demais para serem tratadas no 

segundo. Foi também constatado que o desander da água, localizado à montante do conjunto 

de hidrociclones, foi capaz de gerar cisalhamento da emulsão de óleo em água. 

 

O circuito de  testes desenvolvido para a atividade demonstrou que o conjunto de 

hidrociclones era capaz de tratar a água oleosa dentro dos requisitos estabelecidos com 

sucesso. 

 

5.5.5.2. Atividade A9.2 

 

Atividade de verificação do processo erosivo nos hidrociclones, a fim de determinar se 

seu tempo de vida seria satisfatório quanto aos requerimentos do projeto ou se haveria 

necessidade da utilização de revestimento interno ou material especial em sua estrutura. Os 
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testes foram realizados em Arnhem, na instalação de testes da CDS, utilizando uma 

configuração em loop contendo um fluxo intenso de água com alto teor de areia, a fim de 

acelerar a taxa de erosão nos hidrociclones.  

 

Foram testados 4 protótipos de hidrociclones nesta etapa do processo de qualificação. 

O primeiro apresentou estrutura super-duplex, material convencional dos hidrociclones 

produzidos pela CDS, não tendo sido revestido. Foram testados mais 3 protótipos de 

hidrociclones, com revestidos de cromo duro, aplicado pela CZL Tilburg BV, 

nitrocarbonetação em banho de sal, aplicada pela Durferrit, e carbonização do tipo 

KolsterisingTM, aplicada pela Bodycote. 

 

 Os resultados obtidos comprovaram que a utilização de super-duplex era suficiente 

para lidar com as condições de operação esperadas sem que houvesse perda de tempo de vida 

significativa, em decorrência de erosão. Vale ressaltar que o tempo de vida previsto para o 

sistema considerado para esta análise foi de 5 anos sem intervenção. 

 

5.5.5.3. Atividade A9.3 

 

Trata-se da qualificação do controle de rejeitos dos hidrociclones, baseado na 

utilização de chokes e ejetores, a fim de determinar sua capacidade de funcionamento em 

condições operacionais esperadas para o sistema SSAO de Marlim. Os testes foram realizados 

em Arnhem, utilizando uma configuração baseada nas características reais do sistema de 

controle a ser implementado em Marlim. 

 

A grande incerteza observada nesta atividade do TQP foi o desgaste sofrido pelas 

válvulas de choke, tendo em vista que sua utilização neste projeto visa simular o 

funcionamento de uma válvula de controle, previsto para este tipo de aplicação. Além disso, 

as válvulas choke haviam sido qualificadas anteriormente para uma baixa frequência de 

ativação, porém, no caso em questão, há necessidade de uma utilização frequente das mesmas, 

combinada com a presença constante de areia na fase trabalhada.  

 

A solução encontrada para minimizar este problema foi a definição de uma faixa de 

splits admissível para a operação dos hidrociclones, enquanto mantendo os requerimentos de 
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qualidade de água aceitáveis. Enquanto os valores limites estivessem enquadrados na faixa 

estabelecida, o sistema ficaria em repouso em vez de atuar continuamente como ocorre em 

operações na superfície. Esta nova forma de operação levou à substituição do controlador do 

proporcional integral derivativo (PID), definido anteriormente para o esta aplicação, por um 

novo controlador, proposto pela Petrobras, baseado em lógica, atrasos e zonas mortas. 

 

Durantes os testes realizados também foi observado que o rejeito do segundo 

hidrociclone era muito sensível à flutuações no processo, devido à lenta dinâmica de atuação 

da válvula choke responsável pelo controle do mesmo. Foi, então, proposta pela Petrobras 

uma mudança na arquitetura do sistema, caracterizada pela adição de uma segunda válvula de 

choke no rejeito do segundo hidrociclone, a fim de reduzir a sensibilidade do fluxo à 

flutuações de pressão. 

 

 As variações na arquitetura e nas válvulas de rejeito, assim como a lógica utilizada 

para operá-las, foram simuladas e a performance verificada, resultando na adequação do 

sistema para aplicação. 

 

5.6. Sistema de Prevenção de Hidratos 

 

O ambiente de operação do SSAO Marlim é caracterizado pela exposição do sistema à 

condições de baixas temperaturas, em decorrência de sua localização em uma lâmina d'água 

profunda. Em combinação com a existência de escoamento multifásico com presença de gás e 

água livre na estrutura, houve necessidade do desenvolvimento de uma estratégia para 

previnir formação de hidratos. O  sistema adotado para cumprir esta função no projeto do 

SSAO Marlim é amplamente discutido por Cardoso et al. (2012). 

 

O principal objetivo para o desenvolvimento desta estratégia de controle de hidratos 

foi a garantia de operação do sistema em todos os cenários operacionais críticos, como início 

e parada de produção. Os elementos estudados para esta aplicação foram o controle de 

temperatura e a avaliação da necessidade de um sistema de isolamento térmico,  em conjunto 

com testes para determinar o potencial do fluido real de Marlim para a formação de hidratos. 

Porém, a quantidade significativa de conexões abertas entre as linhas multifásicas e linhas de 

água, inviabilizaram o uso das formas usuais de prevenção de formação de hidratos, a inibição 
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MEG e o isolamento térmico, havendo necessidade do desenvolvimento de uma nova 

estratégia. 

 

A filosofia adotada para este sistema de controle foi a permanência do mesmo acima 

das condições de formação de hidratos durante o período de operação normal, com injeção de 

MEG durante operações de desligamento planejadas, para fins de preservação de 

componentes críticos. No caso de um desligamento repentino, haveria um período de recarga 

de 6 horas, resultando na necessidade da utilização de isolando térmico na estrutura. O 

sistema final de segurança, no caso de entupimento por formação de hidratos, é a completa 

despressurização do sistema. 

 

A quantidade considerável de conexões entre linhas multifásicas e de água, citada 

anteriormente, em conjunto com as limitações estruturais do sistema levaram a conclusão de 

que seria necessária uma grande quantidade de pontos de injeção de MEG, a fim de garantir 

que não haveria possibilidade de formação de hidratos no sistema. Porém, o desenvolvimento 

deste tipo de configuração resultaria em um impacto significativo nos custos. A partir de 

então, a premissa desta atividade passou a ser o projeto de um sistema que apresentasse baixo 

risco de formação de hidratos com um número limitado de pontos de injeção de MEG. 

 

Duas curvas de formação de hidratos foram obtidas a partir do estudo realizado com o 

fluido real de Marlim, sendo uma de fluido do reservatório somente e outra de fluido com 

adição de gas lift, representadas na figura 5.16. A análise da curva mostra que o intervalo de 

operacional do SSAO, temperatura entre 50 a 60 ºC e pressão entre 50 e 60 bar, está 

localizada fora da região de formação de hidratos. A temperatura crítica para formação de 

hidratos utilizada como base para a avaliação foi de 15 ºC (CARDOSO et al., 2012). Também 

foi identificada a pressão de despressurização da estação como sendo aproximadamente 10 

bar, considerando a temperatura da água do mar como sendo 4 ºC. 

 

Amostras de água produzidas foram colocadas em contato com gás em condições 

propícias à formação de hidratos a fim de verificar a cinética de formação dos mesmos. Os 

resultados obtidos nos testes mostraram os tempos aproximados para a formação de hidratos, 

tanto em condições de agitação, com variação de 30 minutos a 7 horas, quanto em condição 

de estática, não havendo formação de hidratos por 16 horas. Considerando que a operação do 
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sistema sempre causa agitação das fases água e gás, foi determinado que havia necessidade da 

utilização de MEG a fim de evitar a formação de hidratos em casos de operação dentro do 

intervalo de formação de hidratos.  

 
Gráfico 5.1 - Curvas de formação de hidratos 

 
Fonte: Cardoso et al. (2012) 

 

A possibilidade de despressurização do SSAO como método para remoção de hidratos 

também foi verificada. As simulações realizadas com este fim demonstraram que era possível 

despressurizar o sistema a até 5 bar, valor suficiente para realizar a dissolução de hidratos, 

levando um período total de 4 horas para fazê-lo. Vale ressaltar que o processo exige que 

também haja despressurização das linhas de produção e de gas lift e, consequentemente, o 

desligamento da produção. 

 

Um processo minucioso de avaliação foi realizado a fim de identificar os riscos de 

formação de hidratos em qualquer parte do sistema em todos os cenários operacionais 

possíveis do SSAO Marlim. Medidas mitigadoras foram incorporadas ao projeto e aos 

processos operacionais, dentre as quais podemos destacar designs de tubulação que reduzem o 

risco de formação de hidratos nas dead legs, definidas pela API 570 como segmentos de um 

sistema de tubulações que não apresenta escoamento significante, e redução no número de 
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pontos de injeção de MEG, baseado na identificação de áreas que não apresentam risco de 

formação de hidratos. 

 

5.7. Instalação do SSAO Marlim 

 

A instalação da estação submarina é descrita no mesmo documento. A fim de permitir 

que o processo de instalação fosse realizado por uma das embarcações da frota da Petrobras, o 

projeto demandava o cumprimento de algumas metas em relação a otimização do peso e 

dimensões dos módulos da estrutura, como mencionado no tópico 5.1 deste capítulo. As 

medidas finais do SSAO Marlim, obtidas após todo o processo de desenvolvimento da 

estrutura, detalhado anteriormente, foram 29 m de comprimento, 10,8 m de largura e 8,4 m de 

altura, com um peso total em ar de 392 ton.  

 

A embarcação identificada como sendo a mais indicada para realização da instalação 

foi o barco grua BGL-1, dotada de um sistema de posicionamento dinâmico e uma grua com 

condição segura de operação (SWL) entre  600 e 1000 ton. Porém, a instalação com uma 

carga desta magnitude apresenta uma limitação de profundidade de 300 m. Tendo em vista a 

grande diferença entre este valor e a profundidade necessária para o processo, a Petrobras 

decidiu adotar o mesmo método utilizado para a instalação do seu primeiro manifold 

submarino em águas profundas. 

 

O método em questão consiste na descida do equipamento à profundidade desejada a 

partir do uso de um conjunto de segmentos de cabo, composto por 2 cabos de 6 pol de 

diâmetro dispostos paralelamente, com um comprimento total de aproximadamente 35 m. A 

conexão entre estes segmentos é realizada a partir de placas conectoras, resultando em um 

processo gradativo. Durante o processo de conexão entre dois segmentos o arranjo de cabos é 

suportado por escoramentos soldados ao convés da embarcação, permitindo à grua elevar o 

próximo segmento de cabos. Ao fim da operação foram utilizados um total de 23 placas 

conectoras do convés ao fundo do mar, à 870 m (Pivari et al., 2012). 

 

O período de instalação é descrito por Baracho et al. (2013). A operação de instalação 

da estação, descrita acima, foi realizada em Novembro de 2011. No mesmo ano, o poço 

produtor MRL-141 foi fechado para passar por um processo de recompletação, sendo reaberto 
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somente após o processo de comissionamento. Em Março de 2012, os poços de produção e 

injeção foram conectados à plataforma P-37, através do SSAO, e o módulo da bomba foi 

instalado em Julho do mesmo ano. O processo de comissionamento foi realizado em Agosto 

de 2012, com a realizando de uma série de testes antes do início da produção. 

 

Figura 5.16 - Representação da instalação do SSAO Marlim 

 
Fonte: Pivari et al. (2012) 

 

Após a abertura do poço, as características do fluido produzido foram obtidas através 

de uma análise de água e sedimentos base (BSW), cuja função é a determinação de água livre, 

sedimentos e emulsão em porcentagem volumétrica de uma amostra de fluido. Porém, devido 

ao longo período de tempo que o poço permaneceu fechado, a porcentagem de água livre da 

produção era virtualmente 0. Este fato impediu o alinhamento do poço ao SSAO, tendo em 

vista que o sistema havia sido projetado para um valor mínimo de água livre igual a 65%, 

ativando o bypass para a plataforma. Levou um período de quase 7 meses para que o poço 

MRL-141 atingisse o corte de água de 55% que o mesmo apresentava antes da operação de 

recompletação. 

 

Outro teste revelou que havia possibilidade do surgimento de incrustações no sistema, 

principalmente nos desanders e hidrociclones, especialmente devido à injeção de um 

removedor de H2S com base de triazina no poço. Tendo em vista que testes anteriores 

realizados com o fluido do poço haviam demonstrado que o mesmo não apresentava esta 

tendência, foi necessária a adição de uma linha de umbilical não planejada para a injeção de  
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inibidor de incrustações. Além disso, o removedor de H2S foi substituído por outro de base 

diferente. 

 

Foram realizadas uma série de simulações computacionais a fim de verificar o corte de 

água mínimo necessário para operar o SSAO, mesmo com uma baixa eficiência, visando 

antecipar sua ativação. Os resultados revelaram que havia possibilidade de acumulação de 

areia, havendo necessidade de uma quantidade de água livre suficiente para executar a 

operação de lavagem. 

 

Medições posteriores do fluido produzido, realizadas ao fim do conjunto de testes 

realizados, indicaram um corte de água de 35%. Como este valor era consistente com a 

quantidade de água necessária para realizar a operação de lavagem, de acordo com algumas 

simulações, foi decidido passar a produção pelo SSAO. Porém, durante este estágio da 

comissionamento, o circuito de água do SSAO ainda estava fechado, de forma que todo o 

líquido produzido era enviado para a plataforma, mesmo após o processo de separação. Isto 

ocorreu pois os equipamento do subsistema de tratamento e condicionamento de água não 

podiam receber líquido contento altas concentrações de óleo. 

 

Como alguns procedimentos do comissionamento requeriam um corte de água mínimo 

para serem realizados, que ainda não havia sido alcançado, foi decidido utilizar o circuito de 

lavagem do separador tubular para realizar recirculação da água separada de volta para a 

entrada do separador. Este modo de operação resultou em uma vazão de água suficiente para a 

ativação de uma parte dos equipamentos do circuito de água, porém, como este modo de 

operação apresentava condições operacionais muito distintas daquelas observadas no projeto, 

foi realizado um estudo dos impactos resultantes desta alternativa. 

 

Antes de dar início à atividade de comissionamento dos controladores, foram 

realizadas simulações de uma série de procedimento da lógica de segurança, garantindo 

operação segura do SSAO. Foram identificadas dificuldades quanto ao ajuste dos 

controladores, devido a condições de operação anormal, e algumas sequências automatizadas 

não puderam ser ajustadas ou ativadas, não sendo possível realizar o comissionamento das 

mesmas. Isto resultou na necessidade de operar manualmente algumas partes do sistema, 
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como o controlador de nível do vaso final, algumas válvulas de choke e algumas partes das 

sequências automatizadas, para manter o funcionamento da estrutura. 

 

O sistema foi ativado em Fevereiro de 2013, seguido de uma avaliação da quantidade 

de água livre presente e foi dado início ao processo de preparação e comissionamento da 

bomba de injeção de água. O corte de água verificado neste período ainda estava abaixo do 

limite mínimo de projeto, sendo de apenas 58%, o que levou a denominação deste período de 

fase de pré-operação. Uma antecipação da produção, mesmo que caracterizada por baixas 

vazões de injeção de água, permitiu a obtenção de informações sobre os problemas e 

limitações do sistema. Assim, em 31 de Março de 2013 o separador atingiu os requerimentos 

de qualidade de água e foi dado início ao processo de reinjeção. 

 

5.8. Conclusão 

 

Conforme visto neste capítulo, tanto a alocação do SSAO Marlim em águas profundas 

quanto os severos requisitos impostos para o tratamento de água na estação fazem deste um 

projeto piloto de grande importância para futuras aplicações de processamento submarino. 

Isto se deve principalmente à grande quantidade de equipamentos qualificados para aplicação 

neste sistema, como o separador tubular e o sistema de hidrociclones modificado para atuação 

submarina, resultando em uma quantidade considerável de informação e experiência 

operacional. 

 

Vale notar que embora Marlim apresente um sistema mais complexo em relação às 

estações de Troll e Tordis, algumas das características presentes nestes dois projetos também 

estão presentes em sua estrutura. Este fato reforça a idéia de que a partir do desenvolvimento 

de uma série de projetos de processamento submarino as incertezas observadas anteriormente 

são reduzidas, levando ao surgimento de um novo conjunto de aplicações de funcionalidade 

bem conhecida e comprovada, podendo ser considerados elementos convencionais para tais 

aplicações. Estes elementos são a divisão da estação em um esquema modular e a utilização 

de medidores de nível nucleônicos. 
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Embora tenham sido identificados alguns problemas, principalmente devido ao fato do 

SSAO ter iniciado sua operação fora do intervalo de operação para o qual foi projetado, 

segundo Baracho  et al. (2013), o sistema pode ser considerado como um projeto piloto bem 

sucedido, tendo em vista que a partir sua operação foi possível provar a possibilidade de 

separação submarina de água livre do óleo pesado, seguida da reinjeção da mesma no 

reservatório produtor. Os autores também ressaltam que soluções para os problemas 

observados estão sendo consideradas e implementadas. Devido às condições de baixo corte de 

água em que a estação se encontrava, o sistema de controle desenvolvido pela Petrobras não 

pode ser totalmente testado. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Com base nos projetos estudados neste trabalho, Troll, Tordis e Marlim, foi possível 

observar que o processamento submarino pode ser utilizado como uma solução viável para os 

problemas de redução da produtividade, crescente corte de água e limitação da capacidade da 

plataforma. Além disso, diversas características específicas sobre o desenvolvimento de 

estações de processamento submarino puderam ser identificadas, reduzindo as incertezas 

encontradas em projetos futuros e garantindo alguma experiência operacional. 

 

 Primeiramente, dadas condições menos rigorosas de tratamento do fluido e associadas 

a baixas profundidades, a utilização de sistemas baseados em soluções mais simples, como 

vasos de separação gravitacional, conseguem cumprir os requisitos estabelecidos pelo projeto, 

como nos casos Troll e Trodis. Porém, para condições mais severas de operação, como as 

observadas em Marlim, a necessidade de utilização de estruturas mais complexas, contento 

soluções não convencionais e sem muita experiência operacional envolvida, como o separador 

tubular o conjunto de hidrociclones associados a chokes e ejetores, se tornam alternativas a 

serem consideradas. 

 

A análise de casos também permite identificar pontos em comum a todas as 

aplicações, sejam elas de baixa ou alta profundidade. Pode-se dizer que estes elementos dos 

projetos provaram sua eficiência quanto à aplicação submarina. Um dos principais elementos 

que podemos mencionar neste quesito são a organização modular, que torna a manutenção e 

substituição de equipamentos da estação mais viável, devido à acessibilidade e segurança que 

este modelo adiciona à estrutura. Com isto, problemas de manutenção observados 

inicialmente para o processamento submarino são reduzidos. Outro elemento em comum a 

todas as estações estudadas é a utilização de medidores de nível nucleônicos. Devido ao seu 

caráter não intrusivo, este instrumento não apresenta grandes dificuldades de manutenção ou 

substituição, sem que haja necessidade de parar a operação ou despressurizar a estrutura. 

Porém, talvez sua característica mais importante para este tipo de aplicação seja sua 

capacidade de identificar todos os limites entre fases, a camada de emulsão e a acumulação de 

sólidos no fundo do vaso, tendo em vista que a acumulação de areia é um dos principais 

problemas observados no processamento submarino. 
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Conforme visto ao longo do trabalho, o sistema de controle é de grande importância 

para o projeto, tendo em vista que é partir deste que é feita a interface entre a estação e o 

operador, dadas as condições deste tipo de operação. Sendo assim, é necessário estabelecer 

um sistema de controle que garanta uma operação segura, confiável e com rápida resposta,  

apresentando, portanto, uma boa capacidade de  regulação do funcionamento da estrutura 

dentro dos parâmetros definidos previamente.  

 

Ainda são necessários maiores estudos nesta área, a fim de torná-la uma solução usual 

para as questões normalmente observados em campos maduros depletados. Isto pode ser 

observado nos casos de Troll, que apresentou problemas funcionais nos equipamentos 

desenvolvidos para a aplicação, e Marlim, onde houveram problemas de execução em 

decorrência do período prolongado de fechamento do poço produtor, resultando na regressão 

do contato água-óleo e, consequentemente, cortes de água abaixo dos valores requeridos para 

o funcionamento da estação. Porém, é válido notar que as dificuldades e falhas encontradas 

estes casos permitiram a obtenção de um grande quantidade de informações que podem 

auxiliar a evitar futuras repetições dos mesmos. 

 

Sendo assim, pode-se considerar que, mesmo com as dificuldades encontradas em 

alguns projetos estudados, o sistema SSAO (e o sistema SSBI) tem apresentado resultados 

promissores ao longo dos últimos anos como uma alternativa para o prolongamento da vida 

produtiva dos campos de petróleo, garantindo a manutenção da economicidade dos mesmos. 
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ANEXO A - Valores considerados no projeto do SSBI Tordis 

 
 
 
 
 
 

Variáveis Valores 

Pressão de projeto (bar) 200 

Temperatura de projeto (ºC) 80/-18 

Óleo produzido (bbl/d) 56600 

Água produzida (bbl/d) 151000 

Gás produzido (Mscf/d) 35300 

Pressão de operação (bar) 25-40 

Temperatura de operação (ºC) 75 

Total de areia (kg/d) 50-500 

Tamanho de partícula médio (mm) 220 (D50) 

Densidade de areia (kg/m³) 2650 

Óleo em água (para injeção) (ppm) 1000 

Vazão de injeção em Utsira (bbl/d) 88000-107000 

Pressão de Utsira (bar) 103-121 

Máxima vazão de água na linha de produção 

(bbl/d) 
56600 

Pressão de operação de Gullfaks C (bar) 28 

Fonte: Adaptado de Gjerdseth, Faanes e Ramberg (2007) 
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ANEXO B - Resumo das atividades definidas para qualificar os equipamentos do sistema 

SSAO 

 

 

 
Impacto das informações obtidas 

nos testes 

Atividade Processo 
Variáveis 

investigadas 

Equipamento/ 

Projeto 
Operacional 

A1 

Gerenciamento de 

sedimentos : 

Qualificação das 

opções de 

lavagem do 

separador tubular; 

Qualificação da 

solução de 

jateamento e 

limpeza do vaso 

final 

Determinação da 

velocidade 

mínima que o  

líquido  deve 

apresentar no 

separador tubular 

para carrear as 

partículas de areia; 

Determinação do 

volume residual 

de areia no vaso 

final após a 

operação de 

jateamento 

 

 

Diâmetro do 

separador tubular 

e eventual 

necessidade de um 

sistema de 

jateamento dentro 

do mesmo; 

Adequação do 

arranjo do sistema 

de jateamento 

interno do vaso 

final, a fim de 

melhorar o 

sistema 

Frequência da 

operação de 

limpeza e 

disponibilidade do 

SSAO; 

Determinação do 

tempo requerido 

para a limpeza do 

vazo final pela 

operação de 

jateamento 

A2 

Gerenciamento de 

sedimentos: 

Qualificação do 

desander 

Eficiência da 

operação do 

desander em 

presença de gás na 

corrente de 

entrada; 

Verificação da 

capacidade do 

desander da água 

a fim de cumprir 

os requerimentos 

do projeto 

 

 

Uso e 

posicionamento 

do desander 

multifásico, em 

relação a posição 

da harpa 

Redução da 

frequência de 

jateamento 

necessário para o 

vaso final 
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A3 
Controle do nível 

da interface 

Alteração no nível 

da interface óleo-

água para diversas 

condições 

operacionais 

Sistema de 

controle de nível 

Perfil-VSD; 

Diâmetro do 

separador tubular; 

Capacidade do 

separador final de 

receber um pico 

de fluido 

Garantir a 

existência de 

volume suficiente 

para a operação do 

sistema 

A4 
Separação gás-

líquido na harpa 

Resistência da 

harpa para a 

separação gás-

líquido em 

condições normais 

e anormais de 

operação 

Dimensões da 

harpa (diâmetro e 

número de tubos); 

Possibilidade do 

uso de outro 

equipamento de 

separação gás-

líquido 

 

- 

A5 
Separação gás-

líquido na harpa 

Verificar a 

operação e 

performance da 

harpa com o 

desander 

posicionado à 

montante da 

mesma 

Definição da 

posição do 

desander em 

relação a harpa; 

Definição da 

necessidade da 

adição de uma 

válvula choke na 

saída de gás da 

harpa para 

compensar a perda 

de pressão 

 

- 

A6 
Separação óleo-

água 

Determinação da 

velocidade 

máxima do fluido 

no separador 

tubular sem que 

haja perda de 

eficiência na 

separação óleo-

água 

Definição do 

diâmetro do 

separador tubular 

e a necessidade de  

um mecanismo de 

lavagem interno 

Testado em 

condições de T e P 

reais de Marlim, 

com óleo de 19º 

API 
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A7 
Separação óleo-

água 

Verificar o 

potencial efeito 

negativo 

resultante de um 

desander à jusante 

da harpa na 

separação óleo-

água do separador 

tubular 

Definição da 

necessidade do 

uso de um 

tranquilizador de 

fluxo e/ou 

aumento do 

comprimento do 

separador tubular 

a fim de 

compensar o dano 

causado à 

separação óleo-

água por conta do 

desander 

Testado em 

condições de T e P 

reais de Marlim, 

com óleo de 19º 

API 

A9.1 
Separação de água 

oleosa 

Verificar a 

viabilidade de 

atingir os 

requerimentos do 

reservatório para a 

reinjeção da água 

produzida em 

Marlim; 

Investiga a 

possibilidade de 

obstrução do 

orifício do rejeito 

dos hidrociclones 

com o cru de 

Marlim 

Seleção do tipo de 

hidrociclone a ser 

utilizado; 

Determinação do 

diâmetro máximo 

do orifício de 

rejeito capaz de 

atingir a 

performance 

requerida; 

Determinação do 

taxa de fluxo 

mínima do rejeito 

requerida para 

atingir a 

performance 

requerida dos 

hidrociclones 

 

Possibilidade de 

determinação da 

eficiência e 

frequência da 

lavagem inversa 

dos hidrociclones 

A9.2 
Erosão arenosa  

nos hidrociclones 

Verificar se os 

hidrociclones 

satisfazem os 

requerimentos de 

tempo de vida 

Verificar a 

necessidade de 

utilizar 

revestimento 

interno ou 

material especial 

nos hidrociclones 
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A9.3 
Controle dos 

Hidrociclones 

Verificar se a 

performance 

requerida para 

hidrociclones 

operando com um 

sistema de 

controle baseado 

em chokes e 

ejetores é atingida 

Definição da 

configuração do 

sistema de 

controle dos 

hidrociclones (tipo 

e número de 

chokes e ejetores e 

alcance destes 

dispositivos) ; 

Determinação da 

velocidade de 

resposta deste 

sistema de 

controle não 

convencional 

Possível ajuste dos 

parâmetros de 

controle para 

evitar circulação 

excessiva dos 

chokes em 

situações 

transientes 

Fonte: Adaptado de McKenzie et al. (2012a) 
 
 
 

Os testes do TQP foram realizados em paralelo, em diferentes localidades a fim de 

obter a melhor eficiência possível: 

 

• As atividades A1, A2, A3, A4 e A5 foram realizadas na instalação de testes da 

FMC Technologies em Drammen, na Noruega, utilizando condições ideais de 

óleo, água, ar e areia. 

• As atividades A6 e A7 foram realizadas na instalação de testes da Statoil em 

Porsgrunn, na Noruega, utilizando óleo cru de Marlim, gás natural, água salina e 

condições reais de temperatura e pressão. 

• A atividade A9.1 foi realizada em mais de um local, sendo estes a instalação de 

testes da FMC Technologies em Arnhem, na Holanda, e a UNIFEI, em Itajubá, no 

Brasil. Foi utilizado cru de Marlim, diluente de tolueno/hexano e água salina. 

• As atividades 9.2 e 9.3 foram realizadas no centro de testes da FMC Technologies 

em Arnhem, na Holanda. 

 


