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RESUMO 

 

 A indústria do petróleo tenta melhorar sua tecnologia todos os dias para que 

haja uma melhora em sua produção. Uma maneira prática de melhorar os níveis de 

produção é a injeção de água. Essa água pode ser proveniente tanto dos oceanos, 

rios e lagos, quanto do próprio reservatório. Atualmente, reinjetar água produzida é 

uma alternativa válida principalmente devido às legislações ambientais mais rigorosa. 

No entanto, para se reinjentar essa água, ela deve sofrer um tratamento prévio para 

que não acabe causando danos ao reservatório. Além disso, é sempre recomendável 

aprimorar o processo de reinjeção, para que esta se torne mais lucrativa. 

 

Palavras-chave: Água produzida, Incrustação, Sulfato de bário, Separação 

submarina 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 The oil industry, every day, tries to improve their technology to keep a high level 

of production. A practical way to keep those levels high is the water injection. The water 

could be from oceans, rivers and lakes, but also could be the water existent in the 

reservoir. Nowadays, produced water reinjection is an available solution, mainly 

because of the restrictive environmental laws. However, to reinject this water, it’s 

necessary a previously treatment to guarantee that any problem will not occur in the 

reservoir. Therefore, the industry needs to invest in new technologies to make the 

reinjection process more profitable. 

 

Key-words: Produced water, Scale, Barium sulphate, Subsea separation 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUÇÃO 

O aumento da importância da indústria do petróleo e o desenvolvimento de 

novas tecnologias fazem com que técnicas para otimizar a produção de petróleo 

sejam aprimoradas e tornem os custos menores.  Além disso, com as legislações 

ambientais cada vez mais rigorosas, são implantadas maneiras alternativas de 

maximizar a produção de poços para que não haja agressão ao meio ambiente ou que 

esse impacto seja mínimo. 

Nesse contexto, a reinjeção de água produzida como método de recuperação 

secundária, para a manutenção de pressão no reservatório, se apresenta como uma 

alternativa viável e eficaz. Contudo, a técnica sofre algumas implicações devido ao 

custo de implantação e, principalmente, a problemas de incrustação e obstrução dos 

poros. 

Por causa disso, a água produzida tem que passar por um processo de 

qualificação rigoroso antes de ser reinjetada. A água passa por uma série de 

equipamentos para que fique livre da presença de sólidos, resíduos oleosos e íons 

que podem provocar a formação de sais pouco solúveis. 

1.1 MOTIVAÇÃO E OBJETIVO 

Este trabalho é motivado pela relevância desse método de recuperação na 

produção de petróleo e também pelos questionamentos de sua aplicação. A incerteza 

da literatura sobre a poluição do descarte de água produzida nos oceanos, à médio e 

longo prazo, reitera a importância de uma pesquisa alternativa para destinar essa 

água de forma ambientalmente correta. Usualmente, capta-se água do mar para a 

injeção, mas o uso de água produzida reduz o impacto ambiental. 

Além disso, aqui serão discutidos os problemas da precipitação e sua variação 

de incidência de acordo com a temperatura, níveis de salinidade e concentração de 
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íons responsáveis pela formação de sais inorgânicos. Esse estudo será útil para 

determinar o momento que haverá o maior índice de precipitação, que poderá resultar 

em queda na injetividade do poço. 

O objetivo do presente trabalho é uma discussão teórica sobre a 

implementação do uso de reinjeção de água produzida. Foram avaliados os riscos 

desse método nos sistemas produtores, além de estudados os parâmetros em que 

essa água precisa se encaixar para que possa haver a reinjeção. Também são 

estudados os equipamentos usados para a reinjeção, bem como as novas tecnologias 

empregadas em campos offshore.  

1.2 DESAFIOS  

A literatura, muitas vezes, mostra diferentes visões sobre o processo de 

reinjeção de água produzida, sendo assim, um desafio caracterizar as suas reais 

vantagens e desvantagens. 

Outro desafio foi lidar com as informações conflitantes apresentadas nos 

diversos estudos utilizados na elaboração desse trabalho. Reunir informações das 

novas tecnologias empregadas em campos offshore também foi uma complicação, 

pois essas informações não são muito acessíveis. 

1.3 ESTRUTURAÇÃO 

Foi introduzido o assunto de reinjeção de água produzida explicando suas 

vantagens e desvantagens no capítulo II, por meio de uma revisão bibliográfica. 

Posteriormente, no capítulo III, foi feito um estudo detalhado sobre os parâmetros que 

influenciam a qualidade da água produzida para a reinjeção. A partir desse momento, 

no capítulo IV, são apresentados os métodos para o tratamento da água. Por fim, as 

inovações em termos de reinjeção, em campos offshore, foram discutidas no capítulo 

V e no capítulo VI, as conclusões finais foram abordadas. 
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CAPÍTULO II 

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MÉTODOS DE RECUPERAÇÃO SECUNDÁRIA 

Quando a recuperação primária, a qual utiliza a própria energia do reservatório 

para produzir, torna-se ineficaz, são utilizados os métodos de recuperação 

secundária. Esses métodos viabilizam a produção quando ocorre a perda de pressão 

no reservatório, suplementando a energia perdida com a injeção de um fluido 

adicional. Contudo, essa prática pode se iniciar antes mesmo que a queda de pressão 

ocorra, o que é denominado de manutenção de pressão. O objetivo principal é 

aumentar ou manter a pressão, doando energia para o sistema.  

Segundo Rosa et al. (2006), a aplicação desses métodos visa principalmente 

aumentar a aceleração de produção e a eficiência de recuperação. A recuperação 

secundária também é incentivada por outros fatores, como: 

 Preço do petróleo: a alta do preço do petróleo incentiva as empresas 

produtoras a querer produzir mais e mais rápido, então há um aumento 

da utilização dos métodos de recuperação secundária. 

 Custos de exploração, desenvolvimento e produção: devido a maiores 

custos de projetos, é interessante aumentar a eficiência da produção 

para cobrir os gastos. 

 Avanços tecnológicos: projetos que foram considerados 

economicamente inviáveis tornam-se possíveis com o advento de novas 

tecnologias. 

O método de recuperação secundária pode ser implementado através da 

injeção de água miscível ou gás no topo, como está explicitado na figura 2.1. 
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Figura 2.1: Injeção de gás no topo e injeção de água. 

 
Além dos métodos citados acima, existem os métodos de recuperação 

especiais, tal como (ROSA et al., 2006): 

 Métodos miscíveis: inejeção de hidrocarbonetos e CO2 

 Métodos térmicos: injeção de água quente, vapor d’água e combustão 

in situ. 

 Métodos químicos: injeção de polímero, solução micelar e solução ASP 

(Álcali-Surfactante-Polímero)  

Por ser um recurso natural muito disponível, há uma tendência de maior 

utilização da injeção de água para a recuperação secundária convencional. A água 

utilizada pode ser proveniente de aquíferos, mar ou água produzida. No entanto, em 

campos marítimos devido à facilidade de obtenção e de tratamento, a água do mar 

costuma ser mais utilizada para essa finalidade. Porém, em consequência de 
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regulamentações ambientais, a reinjeção de água produzida (RAP) passou a ser uma 

alternativa. 

Nos campos terrestres, a reinjeção de água produzida é a melhor alternativa 

em termos sociais e ambientas. Isso porque a água dos rios não está presente de 

maneira tão abundante quanto a água do mar e sua utilização em excesso pode gerar 

uma escassez do recurso. No entanto, ainda existem alguns entraves, como a 

dificuldade de tratamento da água produzida e o alto custo, que dificultam a utilização 

desse método. 

Contudo, algo que se deve levar em conta antes da escolha da água a ser 

injetada são as características do reservatório como: composição, mineralogia, 

permeabilidade e etc. A compatibilidade da água deve ser priorizada para não gerar 

problemas na injetividade do poço. 

2.2 INJEÇÃO DE ÁGUA DO MAR 

Um fator relevante para a escolha da água a ser injetada é o processo de 

tratamento. A água do mar passa por uma filtragem mais simples e que demanda uma 

menor área disponível para seu tratamento, o que é importante principalmente nas 

atividades offshore. 

Contudo, essa água possui uma grande quantidade de sulfato, o qual reage 

com íons presentes no reservatório tais como: Bário, Estrôncio e Cálcio. Assim, pode 

ocorrer a precipitação dos sulfatos e obstrução dos poros do poço. Devido à baixa 

solubilidade do sulfato de bário, por exemplo, o poço pode, até mesmo, ser 

inviabilizado dependendo da quantidade de precipitado. 

O oxigênio e o gás carbônico (CO2) também são compostos presentes nessa 

água e que possuem papel significativo na corrosão. Além disso, a presença de 

bactérias também influencia na obstrução de poços injetores e acidificação do 

reservatório (SEGUI, 2009). 
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2.2.1 Tratamento da água do mar 

A água do mar captada é tratada e bombeada para injeção através de poços 

injetores. A bomba de captação, com capacidade de elevar uma grande quantidade 

de água do mar, desloca essa água para o módulo tratamento para ser enquadrada 

nos seguintes parâmetros (PETROBRAS, 2008): 

 Partículas:  

A água do mar é direcionada para filtros grossos (tipo cesto) autolimpantes 

onde serão removidas, geralmente, as partículas superiores a 80 mícrons. Logo após 

o filtro, bombas boosters elevam a pressão de trabalho do sistema, fazendo com que 

a água passe por filtros finos (tipo cartucho) onde serão removidas as partículas 

superiores a 5 mícrons. Após esse processo, a água sofre injeção de produtos 

químicos, como os anti-incrustantes. 

 Oxigênio: 

Para a remoção de oxigênio a água passa por um processo químico-físico. Na 

torre desaeradora a água do mar entra e é submetida a um processo de remoção 

mecânica do oxigênio, reduzindo assim sua concentração. Concomitantemente, é 

feito a injeção de um sequestrante de oxigênio: o bissulfito de sódio ou o metabissulfito 

de sódio, cujo objetivo é remover quimicamente o oxigênio que não foi retirado 

anteriormente, diminuindo a concentração à níveis aceitáveis. É importante ressaltar 

que é impossível retirar todo o oxigênio do sistema. 

 Sulfato: 

Após ser enquadrado em número de partículas, é necessário remover o sulfato 

da água captada, para evitar formação de precipitado e também para prevenir a ação 

de bactérias redutoras de sulfato responsáveis pela geração de ácido sulfídrico (H2S). 

Para isso ela segue para a unidade de remoção de sulfato composta por membranas 

onde será removido o composto através do processo de nanofiltração. 

Na nanofiltração uma bomba centrífuga de alta pressão transporta a água 

através das membranas para que haja a remoção de íons que geram o sulfato de 
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bário e estrôncio. Caso não se remova esses íons, a geração de H2S torna o 

reservatório ácido e ocorrerá a acidificação do óleo e gás presentes, o que gera a 

perda do valor de refino. Com esse processo o sulfato é removido da água, sendo 

reduzido a teores menores que 100 ppm. 

A água tratada, filtrada e com baixa concentração de sulfato e oxigênio é então 

encaminhada para as bombas de injeção. Isso faz com que mantenha os poços com 

vazão controlada, preserve os níveis de pressão no reservatório e diminua a 

dissociação do gás e do óleo, aumentando o fator de recuperação do óleo do 

reservatório. 

2.3 REINJEÇÃO DE ÁGUA PRODUZIDA 

A água produzida é proveniente da produção de petróleo, onde, muitas vezes, 

é necessário injeção de água para manter o nível de produção do reservatório. 

Contudo, na formação pode já existir um teor de água significativo, a chamada água 

de formação. Nesse processo acaba ocorrendo a mistura da água de injeção e de 

formação.  

À medida que o poço vai perdendo sua capacidade de produção de óleo, 

aumenta a geração de água. Inicialmente, a produção pode ter de 5 a 15 % de água 

produzida. Todavia, durante o processo de esgotamento da vida econômica do poço, 

a quantidade de água aumenta, significativamente, para uma faixa de 75 a 90% 

(THOMAS, 2004). 

Quanto maior o tempo de produção de um campo, mais água ele gera. Em um 

campo já no final de sua vida econômica essa taxa pode ultrapassar 10 vezes o 

volume de óleo gerado. Segundo Stephewson (1991), a recuperação do óleo pode 

acabar sendo prejudicada devido à formação de uma coluna hidrostática proveniente 

da água produzida.  Regiões como as do Mar do Norte, África Ocidental, Ásia e Golfo 

do México são exemplos de áreas com esse tipo de problema. Em geral, a média de 

produção é 3 a 4 m3/dia de água produzida para cada m3/dia de óleo (THOMAS, 2004). 

As primeiras indagações sobre os impactos ambientais causados pelo descarte 

de água produzida surgiram nos anos 80.  Apesar do oceano ser um ambiente amplo 
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e a água descartada se diluir rapidamente, não se pode tirar conclusões precipitadas.  

A atmosfera também é um ambiente bem amplo, contudo, ela possui focos de 

poluição. Em função disso, uma alternativa plausível seria a reinjeção de água 

produzida, iniciada no Mar do Norte. 

No Brasil, a partir dos anos 90, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos 

Recursos Naturais Renováveis (Ibama) começa a deixar mais rígida a legislação 

especificando outros parâmetros além do teor de óleo e graxas (TOG), que serão 

abordados posteriormente na parte de descarte. Em seguida, ao verificar o uso da 

reinjeção de água produzida (RAP) por operadoras internacionais, passou a ser 

estudada a aplicação do método em campos brasileiros. Em 2004, a Petrobras criou 

o grupo de trabalho para implantar a RAP em novos projetos. Concomitantemente, 

nos campos de Pargo e de Carapeba, iniciou-se a reinjeção de água produzida 

(PETROBRAS, 2010). 

Atualmente é comum ouvir falar o termo “descarte zero”, “emissão zero” ou 

“reuso de água”, pois esta política está sendo adotada por muitas empresas do ramo 

do petróleo (SANTOSO et al. 2003). Uma das formas de descarte zero é a reinjeção 

de água produzida, em poços de descarte ou no reservatório. A reinjeção no 

reservatório pode se tornar vantajosa para o gerenciamento deste (FURTADO et al. 

2005). A tabela 2.1 pode descrever algumas vantagens da reinjeção. 

Tabela 2.1: Vantagens e desvantagens da reinjeção. 

Vantagens Desvantagens 

 - Atende aos novos rumos das legislações 

ambientais. 

- Aumento da corrosão em equipamentos de 

superfície. 

- Reutiliza um efluente que seria descartado - Obstrução dos poros 

- Liberação de águas de outros efluentes para 

outras aplicações. 

- Necessidade de muito espaço nas 

plataformas para o tratamento. 

- Aumenta o fator de recuperação de óleo - Acidulação Biogênica 

- Quando não misturada com a água do mar, 

o risco de causar incrustação é menor. 

- Se misturado a água do mar, a água 

produzida pode aumentar a taxa de 

incrustação. 

 

Outras vantagens podem ser observadas na RAP, como: 
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 O aumento do índice de injetividade em relação a água do mar: as baixas 

temperaturas podem aumentar a viscosidade da água, dificultando assim, a 

injeção desta.  

 Menor rigidez quanto ao TOG: o descarte nos oceanos não será mais possível 

se o TOG ultrapassar os limites desejados. Como as regras para reinjeção, em 

relação ao TOG, não são tão rígidas quanto as de descarte nos oceanos, isso 

torna a reinjeção mais vantajosa.  

Não obstante, existem problemas como a queda de injetividade causada pela 

obstrução dos poros, acidulação biogênica e a necessidade de um maior espaço físico 

para seu tratamento. 

 

2.3.1 Características físico - químicas 

 

Os compostos inorgânicos presentes na água produzida podem ser 

considerados os principais responsáveis pela incrustação destas águas.  Estes íons 

podem advir tanto da formação, como da água injeção que pode ser proveniente de 

mares, rios e lagos. A falta de compatibilidade química dessas águas acaba gerando 

precipitados, então, são necessários testes para determinar a compatibilidade. Entre 

os íons que compõe quimicamente estão diferentes concentrações de cátions (Na+, 

K+, Ca2+, Mg2+, Ba2+, Sr2+, Fe2+) e ânions (Cl -, SO4
2-, S2-, CO3

2-, HCO3). Assim, cada 

poço possui uma variabilidade na concentração existente em sua formação, como 

característica própria. Além disso, a composição da água de injeção também é 

variável dependendo do local de onde é retirada (SEGUI, 2009). 

Alguns metais pesados podem estar presentes na água produzida, tais como: 

K40, U238, Th232, Ra226 e Ra228.  Na presença de SO4
2- e CO3

2- com os cátions Ca2+, 

Ba2+ e Sr2+, o radionuclídeo Ra226 pode formar incrustações radioativas (OLIVEIRA & 

OLIVEIRA, 2000). 

Igualmente encontrados, são os compostos orgânicos. Os principais grupos 

são: Ácidos graxos, polares, alifáticos (naftênicos se enquadram nesse grupo) e 

aromáticos. Devido sua contribuição para a quantidade carbono orgânico volátil, os 

compostos alifáticos mais leves (<C5) possuem maior relevância. (OLIVEIRA & 

OLIVEIRA, 2000). 
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Devido a implicações específicas de cada poço, pode haver aditivos utilizados 

para melhorar o processo ou resolver problemas que dificultam a produção do poço. 

Esses aditivos podem ser: desemulsificantes, coagulantes, floculantes, biocidas, 

inibidores de corrosão, antiespumante, inibidores de incrustação, inibidores de 

hidratos, dentre outros.  

Em suma, uma série de minerais dissolvidos, advindos da formação, e 

compostos orgânicos fazem parte da composição da água produzida, assim como, 

produtos químicos aplicados no poço para melhorar a capacidade produtiva, além de 

alguma parcela do óleo que não foi dissociado da água. 

2.3.2 Descarte 

O descarte de água produzida é uma grande implicação na indústria de 

exploração e produção em consequência da legislação ambiental que vem ficando 

cada vez mais crítica com o passar do tempo e o avançar da tecnologia. 

Para Thomas (2004), o descarte tem que proceder da seguinte forma: 

 Onshore: Deve-se descartar a água produzida tomando devidas precauções 

em relação ao reservatório e aos equipamentos. Assim, a reinjeção ou o 

descarte tem que evitar causar problemas de corrosão e entupimento de 

equipamentos. 

 Offshore: O descarte no mar só deve acontecer depois do tratamento 

adequado, em que a água se enquadre nos padrões exigidos pela legislação. 

Estudos afirmam que a água produzida jogada no mar após tratamento não 

causa problemas, à curto prazo, desde que seja amplamente diluída. Os constituintes 

presentes no petróleo e o gás carbônico são degradados devido à evaporação, foto e 

auto oxidação, e outras forças naturais. Além disso, as bactérias existentes no 

ambiente marinho ajudam a degradar compostos aromáticos, parafinas, ácidos 

naftênicos e outros. Esses estudos foram desenvolvidos principalmente no Mar do 

Norte e no Golfo do México, onde há grande incidência desse tipo de descarte 

(THOMAS, 2004). 



22 

 

Para o descarte de água produzida alguns parâmetros tendem a ser avaliados 

de acordo com as regras do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA). Entre 

tais parâmetros estão: a salinidade, dureza, teor de óleo e graxas (TOG).  

Frequentemente, em campos marítimos, a salinidade da água produzida se 

encontra numa faixa superior à 30000 mg/L, assim são denominadas como águas 

salinas. Esta alta salinidade é proveniente da injeção de água do mar. Inicialmente, a 

água produzida apresenta características compatíveis com a formação, contudo, após 

a mistura com a água do mar as características de ambas as águas podem ser 

observadas como, por exemplo, presença de cátions metálicos, alguns ânions e sais 

dissolvidos. Normalmente, a variação de salinidade da água produzida é de 250 mg/L 

até 300 g/L (SCHLUTER, 2007; SOUZA, 2007; RITTENHOUSE et al.,1969). 

De acordo com a Resolução do CONAMA nº. 393, de 08/08/2007, a água 

produzida no Brasil deve ter a concentração média de óleos e graxas de até 29 mg/L 

por mês, com o valor de 42 mg/L como concentração máxima por dia. 

O TOG e a salinidade costumam ser os parâmetros mais importantes para a 

escolha do tratamento adequado e do local onde a água será descartada, de acordo 

com Oliveira e Oliveira (2000). No entanto, fica sob responsabilidade das empresas 

fazer, a cada semestre, um monitoramento e avaliação das concentrações dos 

seguintes compostos (SEGUI, 2009): 

 Compostos inorgânicos: arsênio, bário, cádmio, cromo, cobre, ferro, 

mercúrio, manganês, níquel, chumbo, vanádio, zinco; 

 Radioisótopos: rádio-226 e rádio -228; 

 Compostos orgânicos: hidrocarbonetos policíclicos aromáticos-HPA, 

benzeno, tolueno, etilbenzeno e xilenos-BTEX, fenóis e avaliação de 

hidrocarbonetos totais de petróleo – HTP através de perfil cromatográfico; 

 Toxicidade crônica da água produzida determinada através de método 

ecotoxicológico padronizado com organismos marinhos; 

 Parâmetros complementares: carbono orgânico total-COT, pH, salinidade, 

temperatura e nitrogênio amoniacal total. 
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. Na Convenção de Paris foi proposto diminuir o limite de TOG de 40 mg/L para 

30 mg/L de média mensal nos oceanos Ártico e Atlântico. Porém, no Mar do Norte, a 

média continua sendo 40 mg/L (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000). A tendência natural é 

que a legislação ambiental fique mais rígida ao longo do tempo, o que irá dificultar o 

descarte para as empresas na indústria do petróleo. 

 Durante o processo de exploração e produção 98% dos efluentes 

correspondem a água de produção. Stromgren et al. (1995) reitera que a água de 

formação, a qual possui características da formação geológica, é poluída com 

compostos inorgânicos, metais pesados e minerais. Ademais, essas concentrações 

podem diferir de maneira significativa da água do mar. 

Os aditivos presentes na água produzida também podem gerar certa poluição 

ambiental, mas isso depende da taxa de diluição, evaporação e biodegradação que 

essas substâncias serão expostas. 

À longo prazo, não é possível prever os possíveis danos que o descarte 

contínuo pode ocasionar ao meio ambiente. Atualmente, não há comprovação de 

danos, à curto prazo, devido à alta taxa de diluição nos oceanos (HANSEN & DAVIES, 

1994; STROMGREN et al., 1995; THOMAS, 2004). Alguns compostos presentes na 

água produzida, que poderiam causar algum tipo de dano ao meio ambiente, tendem 

a precipitar. A maior preocupação está em torno dos que não precipitam, estando 

assim solúveis no descarte dessa água (OLIVEIRA & OLIVEIRA, 2000). 

A água produzida é diluída para 1% numa velocidade muito alta. Assim, nos 

estudos de danos ao meio ambiente é conveniente usar essa diluição para 

constatação de danos gerados. Em média, a diluição é de 0,1% para 3 a 4 Km de 

onde a água é despejada. Assim, os componentes tóxicos ficam muito diluídos para 

causar impactos ambientais agudos (RABALAIS et al., 1991). 

As questões mais importantes sobre descarte de água produzida se referem 

aos componentes que causam toxicidade no ambiente marinho, pois os efeitos de 

alguns componentes ainda são desconhecidos, principalmente à longo prazo. Além 

do mais, também se desconhece se essas águas representam um perigo próximo à 

localidade onde é despejada, nas concentrações atuais de descarte.  
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2.3.3 Tratamento para reinjeção 

Segundo Thomas (2004), além de adequar a água para a reinjeção o 

tratamento se mostra eficiente na recuperação do óleo emulsionado. A quantidade de 

água produzida com óleo emulsionado pode chegar a 50% ou, até mesmo, 100% em 

volume. Este último caso, ocorre principalmente em campos maduros. Esse 

tratamento acontece em diversas etapas cada uma com uma finalidade específica 

para enquadrar o teor dos compostos de maneira que propicie uma reinjeção eficiente.  

Inicialmente, deve-se separar a água do óleo e do gás. O separador de 

produção é um dos principais componentes na unidade de tratamento. O óleo sai de 

um trocador de calor para o separador, de modo que o ganho de calor facilite a 

separação.  Esses separadores podem ser classificados como bifásico ou trifásico. O 

separador bifásico é responsável apenas pela separação de líquido e gás. Já no 

separador trifásico ocorre a separação do óleo, água e gás. 

A figura 2.2 mostra uma simplificação do que ocorre em um separador bifásico. 

Uma mudança brusca na velocidade e direção do fluido ocorre quando ele se choca 

com o defletor, localizado na seção de separação primária. As gotículas líquidas 

seguem para o fundo do vaso. O líquido é retirado do vaso pela ação de uma válvula 

de controle de nível após o tempo necessário para que o gás, presente no líquido, 

saia do óleo e fique na superfície superior do separador. O gás é retirado na parte 

superior após passar pelo extrator de névoa, na seção de aglutinação, e assim reduzir 

a presença gotículas de líquido. 

 

 

Figura 2.2: Esquema de um separador bifásico. 
Fonte: Thomas (2004). 
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O separador trifásico, representado na figura 2.3, funciona analogamente ao 

bifásico, contudo, este permite a água decantar para que haja a separação óleo-água. 

Esse tipo de separador também possui um controle da interface óleo/água. 

 

                   

Figura 2.3: Esquema de um separador trifásico. 
Fonte: Thomas (2004). 

 

O vaso desgaseificador recebe a água oleosa que sai do separador. O objetivo 

desse sistema é segregar o gás ainda existente no líquido. Esse gás é expandido 

dentro do interior do vaso flash e assim se separa. A água é enviada aos hidrociclones 

e flotadores (THOMAS, 2004). 

Consecutivamente, a água oleosa passa por uma bateria de hidrociclones. 

Nesse equipamento, essa água é colocada no trecho com diâmetro mais largo, sob 

uma pressão tangencial, assim através da força centrífuga gerada, a água e os sólidos 

encontram-se na parede do hidrociclone. Enquanto, o óleo segue para o trecho com 

menor diâmetro, por ser o componente mais leve. Esse óleo é o denominado rejeito.   

De acordo com Flanigan (1989), os hidrociclones aceleram o processo em 

relação aos flotadores. O flotador recupera óleo presente na água por meio da ação 

gravitacional, introduzindo gás no efluente que irá sofrer o tratamento. Para a remoção 

de fenóis, sulfeto, nitrogênio e metais passados a flotação se mostra pouco eficaz.  
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Até o momento a água passou por uma série de equipamentos para se adequar 

aos parâmetros necessários. No entanto, similarmente a água do mar, a água 

produzida deve passar pela filtração, adição de sequestrantes de oxigênio, biocidas, 

inibidores de corrosão e inibidores de incrustação. Só assim ela estará pronta para 

ser inserida na formação sem causar danos adicionais. 

Recentemente, com o propósito de tratar a água produzida estão sendo 

implementados vários métodos e novas tecnologias. Como exemplo, temos 

tratamento eletroquímico conhecido pela baixa geração de resíduo e por utilizar 

reagentes limpos. O tratamento eletroquímico necessita de pouco espaço na 

plataforma, o que é uma vantagem muito grande em relação à outros devido à pouca 

disponibilidade de espaço. Em campos terrestres as águas que utilizam esse tipo de 

tratamento apresentam 5 mg/L de teor de óleo. Em campos offshore, esse teor pode 

ser superior a 30 mg/L. Isso se deve ao tempo de permanência que a água é 

submetida ao tratamento. Em campos onshore a água tende a ficar armazenada por 

mais tempo, pois não há problemas de armazenagem e o espaço não é limitado. 

 No capítulo 4 serão introduzidas outras formas de tratamento. Além disso, o 

tratamento já citado aqui será aprofundado, descrevendo o princípio de funcionamento 

para cada tipo de equipamento. 

2.4 IMPLICAÇÕES DEVIDO À PRESENÇA DE ÍONS SULFATO 

 

O problema mais comum da presença de íons sulfato é a precipitação de sais 

insolúveis, que causam danos à permeabilidade e a injetividade do poço. Outro 

problema é que devido à existência de Bactérias Redutores de Sulfato (BRS), ocorre 

a geração de sulfeto em diversas etapas da produção. 

O sulfeto é considerado um gás tóxico e corrosivo. Esse gás pode causar 

graves danos à saúde podendo levar até a morte, após um determinado tempo de 

exposição. As implicações causadas por BRS podem ocasionar corrosão de 

equipamentos do sistema de injeção de água, produção e transporte de fluidos. Além 

do mais, há uma intensificação da geração de gás sulfídrico (souring biogênico ou 

acidulação biogênica), pode causar obstrução dos poros da rocha, prejudicar o meio 
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ambiente e pôr em risco a saúde dos trabalhadores. Isso gera prejuízo e uma 

diminuição da produção (EDEN et al., 1993). 

Uma das maiores causas de incrustação por sais insolúveis, como na figura 

2.4, é devido a mistura da água de formação com a água do mar, a qual possui altas 

concentrações de sulfato. Essas águas reagem entre si e acabam precipitando sulfato 

de bário, cálcio e estrôncio. Segundo Patricio (2006), entre esses sais citados o que 

apresenta remoção mais complicada é o sulfato de bário, por ser menos solúvel. O 

sulfeto proveniente dos BRS também pode precipitar. Além do risco de tamponamento 

dos poros do reservatório, pode ocorrer a coprecipitação de íons radioativos. Esses 

íons, geralmente, vêm juntos com o bário e estrôncio, tornando o descarte um 

problema ainda maior. 

 

 
Figura 2.4:  Incrustação em tubulação de água produzida. 

Fonte: Abraco (2008). 
 

Existem vários tipos de incrustação na indústria do petróleo. Cada tipo de 

incrustação possui causas, local de atuação e tratamentos diferenciados. Mais 

adiante, esse trabalho irá citar os diferentes tipos de incrustação, contudo, o foco é o 

sulfato de bário, por ser facilmente encontrado durante o processo de produção e por 

apresentar um tratamento mais complexo. 

Em suma, as maiores implicações para reinjeção de água produzida são as que 

dizem respeito ao controle de corrosão e incrustação, esta última, provocada, 

principalmente, por precipitação de sais inorgânicos. O oxigênio, produtos corrosivos 

e os microrganismos são responsáveis diretos pelo problema de corrosão. Já a 

obstrução dos poros do reservatório pode ter origem na injeção de sólidos suspensos 

e produtos de corrosão, além da presença bactérias (PENNA et al., 2002). No entanto, 
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essas implicações podem ser solucionadas através de tratamentos, os quais podem 

gerar maiores gastos e demandar mais espaço físico para as unidades de tratamento. 
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CAPÍTULO III 

3. QUALIFICAÇÃO DA ÁGUA PRODUZIDA 

A alternativa de se reinjentar água produzida já foi aceita e está sendo 

implementada em diversas localidades do mundo. Contudo, não é uma opção simples 

pois essa água deve ser enquadrada em diversos parâmetros, principalmente quando 

é utilizada para manter a pressão de produção. Nesse tipo de situação deve-se 

garantir que o reservatório não será prejudicado. Assim, a água deve ser reinjetada 

com a pressão e temperatura adequadas, além de ser tratada em relação as seguintes 

categorias: 

 Composição iônica 

 Contaminantes químicos 

 Presença de bactérias 

 Sólidos em suspensão 

 Teor de óleo e graxas 

 Gases insolúveis 

 Incrustação 

Alguns desses problemas já foram abordados na revisão bibliográfica. Neste 

capítulo o foco está nas implicações causadas por sólidos em suspensão, óleo 

residual e incrustações. Futuramente, no capítulo IV, os respectivos tratamentos para 

esses problemas também são discutidos. 

3.1 SÓLIDOS EM SUSPENSÃO 

A presença de sólidos em suspensão pode ser realmente um problema na 

reinjeção de água. Os sólidos podem estar presentes de diversas maneiras, podem 

ser partículas finas de sólidos da formação, como arenito, silte e argila. Além dessas 

formas, as vezes, sólidos são produtos da corrosão de tubos ou da presença de 

bactérias (BENNION, 1998). 

O tamponamento da região próxima à área de injeção pode ser um problema 

grave. Isso irá depender do tamanho do sólido, da concentração de sólido presente 
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no fluido de injeção, molhabilidade dos finos, vazão do fluido injetado e volume médio 

do poro do reservatório. Idealmente, a água de injeção deve conter a menor 

quantidade de sólidos possível. Infelizmente, devido a questões econômicas e a 

limitações de tratamento e filtragem, nem sempre a água injetada estará livre de 

sólidos.  

Em via de regra, se os sólidos suspensos são maiores do que 33% do diâmetro 

médio da garganta dos poros eles irão ocasionar um congestionamento que irá reduzir 

a permeabilidade. Por outro lado, essa situação é verdadeira para os casos de fluxo 

turbulento, no qual a velocidade intersticial é suficiente para manter as partículas em 

suspensão no fluido (BENNION, 1998).  

Em um regime laminar, com baixas taxas injeção, as partículas menores podem 

se assentar e reduzir a injetividade. Estudos realizados com regime laminar, indicaram 

que partículas pequenas com 7% do diâmetro médio da garganta dos poros tem a 

capacidade de causar plugueamento nessa situação (BENNION, 1998).  

Dependendo da localização da obstrução, esse problema só poderá ser 

removido com fraturamento hidráulico ou com ácido. Partículas pequenas localizadas 

10 a 100 cm dentro da formação já podem causar esse tipo de problema e prejudicar 

a injetividade da formação.  

Durante o percurso entre o poço de injeção e a área próxima ao poço de 

produção que está se estimulando pode ocorrer a troca do regime turbulento para 

regime laminar, devido à queda da velocidade intersticial. Caso a área em que ocorreu 

o plugueamento seja de difícil estimulação, isso se tornará um grande problema. 

De acordo com critério de seleção de partículas, o correto seria optar por filtrar 

partículas maiores que 7% do tamanho médio da garganta dos poros. Contudo, na 

maioria das situações filtrar partículas tão pequenas se torna impraticável. 

Normalmente, para uma boa filtragem de partículas, elas devem ter 20% do tamanho 

médio da garganta dos poros (BENNION, 1998).  

O critério de filtração geralmente é estabelecido a partir de experimentos de 

alta pressão em capilares de mercúrio. Dessa maneira, é possível calcular o tamanho 

médio da garganta do poro. Geralmente, este trabalho é combinado com testes 
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críticos de filtração para confirmar o tamanho do filtro a ser utilizado e para que ele 

garanta uma filtração a longo prazo, sem perda de injetividade. 

Alguns sólidos podem não ser removidos facilmente através dessas técnicas 

como, por exemplo, os sólidos orgânicos como os asfaltenos. Os asfaltenos são 

altamente polares por natureza, em meio aquoso, e tendem a ter afinidade entre as 

partículas.  Os asfaltenos podem se desassociar durante a filtração e se aglomerar 

após o processo. Contudo, a aglomeração irá depender do tempo, quanto maior for o 

tempo de residência estática em tanques, linhas de fluxo e distribuição, maior será a 

possibilidade de formar aglomerações que podem ter tamanho o suficiente para 

prejudicar o poço. 

Alguns tipos de materiais sólidos, como os asfaltenos, podem não ser 

removidos pela filtração convencional. No entanto, há uma variedade de técnicas que 

podem auxiliar na remoção desses sólidos em suspensão como uma separação óleo 

- água mais efetiva, a adição de dispersantes químicos para impedir a floculação dos 

asfaltenos, precipitação eletrostática e etc. Outras maneiras serão discutidas no 

capítulo IV deste trabalho.   

3.2 TEOR DE ÓLEO E GRAXAS 

Sempre existe uma porcentagem de óleo contida na água produzida e por mais 

que exista um tratamento efetivo é possível encontrar uma parcela de óleo residual 

após o tratamento. A presença do óleo residual pode ser prejudicial à injetividade do 

poço, porém, isso irá depender de como o óleo está disperso e em que concentração 

ele se encontra na água de injeção. 

Uma vez que o óleo presente está disperso em micro bolhas em uma emulsão 

de água estável, o risco de plugueamento e de queda da injetividade do reservatório 

é reduzida. No entanto, se houver uma macro fase do óleo presente, os problemas de 

injetividade podem ser mais severos e se apresentar em um curto período de tempo. 

O pior cenário possível é quando a matriz da rocha contém pouquíssima 

saturação de hidrocarbonetos, assim, ao introduzir água que contém óleo pode 

ocorrer o aprisionamento do hidrocarboneto no meio poroso. Se o óleo já estivesse 

presente o risco de queda na injetividade seria menor (BENNION, 1998). 
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O limite de óleo tolerado na água de reinjeção depende da qualidade do óleo, 

do tamanho médio dos poros, da permeabilidade e molhabilidade da formação. Em 

geral, uma concentração de 5 mg/L pode ser tolerada em poços com permeabilidade 

igual ou maior à 20-30 mD (BENNION, 1998). 

3.3 GASES INSOLÚVEIS 

Na água reinjetada pode ocorrer a presença de gases como dióxido de 

carbono, H2S e até mesmo oxigênio. Assim, pode existir a presença de gás livre na 

matriz da rocha. A presença de gás livre insolúvel próximo ao poço de injeção pode 

causar problemas na injeção ao saturar o poro da rocha. Quanto maior a extensão da 

área saturada maior alteração na injetividade (BENNION, 1998).  

A redução ou eliminação da presença de gases dissolvidos nos fluidos de 

injeção, particularmente de oxigênio, é desejável em muitas situações, não só para 

reduzir este problema, mas também para reduzir os problemas de corrosão, oxidação 

do óleo residual e do potencial de crescimento bacteriano aeróbico. Isto pode ser 

conseguido por diversos tipos de tratamento, como o tratamento térmico à superfície, 

para reduzir a solubilidade do gás, ou vários tipos de captadores químicos de oxigênio. 

 

3.4 INCRUSTAÇÃO 

 A ocorrência de precipitação em um sistema pode ser gerada por diversas 

razões como: variações de pressão, temperatura, concentração e pH. Sendo que 

esses fatores podem influenciar tanto negativamente quanto positivamente. Outro 

motivo é a mistura de águas incompatíveis, que se dá pela injeção de água que não 

está em equilíbrio com a água de reservatório. Além disso, em menor escala a 

evaporação de água e ação das bactérias redutoras de sulfato colaboram para o maior 

índice de incrustação. 

Para elucidar como ocorre a precipitação e como esta irá se desenvolver, ao 

longo dos sistemas de produção de petróleo, é necessário estudar os parâmetros que 

irão exercer influência sobre as reações de precipitação. Assim, será possível prever 

onde a incrustação, nos sistemas petrolíferos, se mostrará mais propicia. De acordo 

com os estudos realizados por Sorbie e Mackay (2000), alguns fatores são analisados 



33 

 

para determinar a potencialidade de precipitação, porém, os fatores mais relevantes 

são os termodinâmico e cinéticos. 

Dois tipos de modelagem são feitas para a determinação de parâmetros que 

originam a incrustação. A primeira seria a modelagem cinética, a qual tem como base 

a taxa de reação química, através de experiências, levando em consideração diversos 

fatores (temperatura, pressão, concentrações e outros) que exercem influência direta 

na precipitação. Já na modelagem termodinâmica, para determinar o estado de 

equilíbrio do sistema são considerados os fatores termodinâmicos e as propriedades 

químicas. 

A previsão da precipitação e como esta irá se comportar com a variação de 

parâmetros é necessária até mesmo para decidir o método mais adequado de 

prevenção. Assim, é necessário monitorar constantemente a composição química da 

água produzida. 

3.4.1 Solubilidade 

 

Primeiramente, é indispensável entender o conceito de solubilidade, pois a 

variação de parâmetros como pressão, temperatura e outros, irá atuar em cima desta. 

A solubilidade é o fator que define em que ponto irá começar e a facilidade de retirada 

da incrustação. Pode-se definir a solubilidade de um sal, segundo Binmerdhah (2010), 

como o limite de soluto que pode ser dissolvido em um solvente em determinadas 

condições de pressão e temperatura.  

 As espécies químicas aqui estudadas estão em um estado líquido, quando se 

ultrapassa o valor de sua solubilidade começa a formação de precipitados sólidos. 

Existirá também a ocorrência de precipitado quando ocorrer uma mudança nas 

condições físicas originais, mesmo que não haja mudança nas concentrações. A 

Tabela 3.1 apresenta as variáveis que afetam a solubilidade das incrustações 

presentes no processo de produção de petróleo. 
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Tabela 3.1: Incrustações mais comuns e variáveis que afetam a solubilidade dos sais. 

Incrustação 

Solubilidade (à 

25ºC) 

mg/100 g de H2O 

Variáveis que 

afetam a 

solubilidade 

Carbonato de cálcio (CaCO3) 0,66 

Pressão parcial de 

CO2, 

Temperatura, sais 

totais dissolvidos, 

pH 

Sulfato de cálcio dihidratado 

(CaSO4.2H2O) 

205 

Temperatura, sais 

totais dissolvidos, 

pressão 

Sulfato de cálcio hemidratada 

(CaSO4.H2O) 

Sulfato de cálcio anidro (CaSO4) 

Sulfato de bário (BaSO4) 0,31 

Temperatura, 

pressão, sais totais 

dissolvidos 

Sulfato de estrôncio (SrSO4) 13,5 

Temperatura, sais 

totais dissolvidos, 

pressão 

Carbonato de ferro (FeCO3) 0,062 Corrosão, sais 

dissolvidos e pH Hidróxido ferroso (Fe(OH)2) 0,052 

Fonte: Adaptado de MoghadasI et al., (2003). 

  

De acordo com os tipos de incrustação mais vistas na indústria do petróleo 

pode-se considerar os dois maiores grupos: 

 Carbonatos 

A formação de carbonatos requer uma queda de pressão e a produção de 

salmoura pelo reservatório, no caso, água de formação. No momento em que ocorre 

uma diminuição da pressão, e esta se encontra em um patamar inferior ao ponto de 

bolha, a água de formação produz a incrustação carbonática. Neste processo ocorre 
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a liberação do CO2, por consequência, há um aumento no pH, o que faz a solubilidade 

do carbonato cair de maneira brusca. 

 

 Sulfatos 

Por causa da sua pouca solubilidade e por ser removido mais dificilmente o 

sulfato de bário é um composto muito problemático. A solubilidade do sulfato de bário 

com a oscilação de parâmetros como salinidade, temperatura, pressão e 

concentração pode ser alterada (BINMERDHAH, 2010). 

Na literatura constata-se que mesmo com a solubilidade de 40 mg/L o sulfato 

ainda pode gerar precipitação, assim sendo necessário intervenções como o squeeze 

de inibidor de incrustação (BOAK et al., 2005; MOTA et al., 2004; COLLINS et al., 

2004). Além disso, existe o processo de dessulfatação, onde, através da nanofiltração 

o sulfato é removido. Contudo, esse processo deve ser bem estudado, pois envolve 

perda de espaço físico, aumento de custos e nem sempre é solução para o problema 

devido ao grande volume de água que deve ser tratada (ROCHA, 2002). A figura 3.1 

mostra a incrustação causada pelo sulfato de Bário: 

 

 

Figura 3.1: Incrustação de sulfato de bário. 
Fonte: Binmerdhah (2010). 
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A incrustação desses compostos pode ocorrer no reservatório, gravel pack, 

coluna de produção e equipamentos de superfície, tais como tubulações, 

compressores e caldeiras. Para ocorrer a cristalização e a formação de incrustação é 

necessário que ocorra simultaneamente (OLIVEIRA, 1997): 

 Supersaturação: quando ocorre maior taxa de soluto do que poderia ser 

dissolvido pelo solvente. 

 Nucleação: momento em que o soluto disperso começa a se agrupar. 

 Tempo de contato: tempo necessário para a formação de incrustação 

Contudo, a causa primária ainda está na supersaturação. Apenas a partir da 

supersaturação é que parâmetros como a diferença de pressão e temperatura irão 

exercer influência sobre o sistema. 

 

3.4.2 Equilíbrio químico 

 

O equilíbrio químico pode ser denotado como o ponto em que as reações 

diretas e inversas atingem velocidades similares. Devido à conversão de reagentes 

em produtos não ser completa, elas tendem a procurar um estado de equilíbrio. A 

razão entre a concentração dos reagentes e a dos produtos gera a constante de 

equilíbrio químico de acordo com a equação: 

                                                 𝐴𝑎 + 𝐵𝑏 ↔ 𝐶𝑐 + 𝐷𝑑                                                 (1)   

 

                                                       (2) 

 

O equilíbrio químico também pode ser expresso em relação a energia de 

Gibbs (G), de acordo com a equação: 

 

                                               (3) 

Onde: 
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T = Temperatura 

R = Constante dos gases 

ΔGi
0 = Variação da energia de Gibbs 

 

Os sistemas tendem a ir para um estado em que o gasto de energia será 

mínimo e entropia máxima, de acordo com a primeira e segunda lei da termodinâmica. 

Ao atingir o equilíbrio os sistemas satisfazem essas leis. Assim, a energia livre de 

Gibbs (G), a qual representa uma função de estado, e a entropia devem apresentar 

valores nulos no momento do equilíbrio. 

                                                          (4) 

No entanto, a equação mostra a dependência direta entre energia de Gibbs, 

pressão, temperatura e concentração. A partir disso, é possível concluir que a 

variação desses parâmetros interfere diretamente no equilíbrio: 

                   (5) 

 

T= Temperatura 

P= Pressão 

µ= Potencial químico das espécies 

ni= Número de moles da substância 

 

O equilíbrio químico pode ser denotado como uma condição sem qualquer sinal 

de mudança ao longo do tempo, do ponto de vista macroscópico (ALMEIDA, 2010, 

apud MODELL e REID, 1983). Logo, o estado de equilíbrio é procurado por todos os 

sistemas. Assim, é possível dizer de acordo com as equações acima que os efeitos 

que alteram o equilíbrio químico e influenciam na precipitação estão diretamente 

ligados com:  

  Adição ou retirada de reagentes e produtos 

  Efeito da pressão 

  Efeito da temperatura  
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Esses parâmetros são levados em consideração em simulações 

computacionais para prever a incrustação. Outros efeitos como a influência do pH e 

totais de sais dissolvidos também colaboram para que haja precipitado, porém, o foco 

desse estudo é a formação do sulfato de bário, o qual não é tão afetado por esses 

efeitos.  

 

3.4.2.1 Influência da pressão 

 

A precipitação começa a partir do momento em que o estado natural do fluido 

é perturbado e a solubilidade de um ou mais componentes é excedida. A pressão e 

temperatura exercem influência na solubilidade, desta maneira a precipitação também 

se torna dependente de ambas. Normalmente, um aumento na temperatura significa 

que a solubilidade do mineral irá aumentar, dificultando a precipitação porque mais 

íons podem ficar dissolvidos em altas temperaturas. De maneira similar, na queda da 

pressão há uma queda na solubilidade do mineral, fazendo com que este precipite 

mais facilmente. Geralmente, a solubilidade da maioria dos sais inorgânicos decresce 

pela metade a cada 7000 psi de queda de pressão (Crabtree et al., 1999). Portanto, 

para afetar a solubilidade é necessário um grande diferencial de pressão, o que pode 

ocorrer no caminho entre reservatório e a cabeça do poço. A figura 3.2 mostra essa 

queda na solubilidade. 

 

Figura 3.2: Solubilidade do sulfato de bário de acordo com a pressão. 
Fonte: Crabtree et al. (1999). 

Segundo o estudo de Dyer (2002), tanto em um baixo índice de saturação 

presente como em um alto índice, com o aumento da pressão não houve aumento 
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significativo na taxa de precipitação.  De acordo com a figura 3.3, com o maior 

aumento de pressão e mantendo as temperaturas constantes em 50 °C e 114 °C 

houve pouca alteração nos níveis de saturação. Contudo, em uma temperatura de 180 

°C, com o aumento pressão houve uma diminuição mais significativa na saturação. O 

mesmo estudo foi realizado para o carbonato de cálcio e mostrou resultados similares. 

A saturação de carbonato de cálcio também diminui de maneira pouco significante 

com o aumento da pressão e o efeito a uma temperatura de 180 °C é mais 

considerável. 

 

Figura 3.3: Influência da pressão na saturação do sulfato de bário. 
Fonte: Adaptado Dyer (2002). 

 

Os efeitos de pressão fase líquida não são tão significativos quanto na fase 

gasosa de acordo com o princípio de Le Chatelier, o qual defende que quando se 

exerce uma ação sobre o sistema, esse se desloca de maneira que essa ação seja 

neutralizada. Contudo, Le Chatelier afirma que a diferença de pressão só é 

significante no equilíbrio químico em compostos gasosos. Por outro lado, os efeitos 

de temperatura exercem um papel mais significante na precipitação. 

 

3.4.2.2 Teor de sulfato 

 

 Para estimar o potencial de precipitação pode-se utilizar o índice de saturação 

(IS), de acordo com a equação 5, onde o IS é dependente direto da concentração dos 

ânions e cátions presentes na solução. 
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           (6) 

Onde: 

aC= atividade do cátion                       

aA= atividade do ânion 

[C] = concentração (molar) do cátion 

[A] = concentração (molar) do ânion 

C = coeficiente de atividade do cátion 

A = coeficiente de atividade do ânion 

K0
ps= constante do produto de solubilidade (função da temperatura e pressão) 

Quando relatado a presença de um IS maior que zero é possível inferir que o 

meio encontra-se supersaturado, o que é indicativo de precipitação. Nesse estado, a 

atividade de aniôns e cátions é maior que o produto de solubilidade (Kps) do sal. Logo, 

quanto maior o coeficiente de atividade dos íons maior será a ocorrência de 

precipitação e vice-versa. A massa do precipitado a ser formado irá depender da 

quantidade de água envolvida e das concentrações encontradas na solução. 

Muitas vezes, para conseguir chegar a um índice de saturação adequado, o 

qual haverá uma redução da ocorrência de precipitado, é utilizada a unidade 

removedora de sulfato (URS). A partir do tratamento com essa unidade, o sulfato 

encontrado na água de injeção que é em média 2830 mg/L pode se reduzir para 

valores abaixo de 200 mg/L, de acordo com as especificações do tratamento. Este 

processo pode reduzir o IS da solução, e simultaneamente, os níveis de incrustação 

durante o processo de produção de petróleo.  

A unidade removedora de sulfato será estudada mais adiante. A URS diminui 

em grande parcela a percentagem de precipitação. Contudo, não há uma remoção 

completa desta, podendo assim ser necessário o uso de outros métodos como o uso 

de inibidores de incrustação. 
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3.4.2.3 Influência da temperatura 

 

De acordo com a literatura, os estudos sugerem que a formação do sulfato de 

bário sofre mais influência da temperatura. Já a variação de pressão não altera muito 

a formação deste tipo de precipitado. 

 Onde há maior concentração de sulfato, sistemas com alto IS, é possível 

observar um aumento no índice de precipitação. Também é perceptível que em 

sistemas de alto IS, as maiores precipitações encontram-se em menores 

temperaturas. Por outro lado, em baixo IS a maior precipitação acontece em altas 

temperaturas devido a uma preponderância do fator cinético em detrimento ao 

termodinâmico. 

SIMPSON et al. (2005) afirma que quando o índice de saturação é baixo (IS < 

5), o tempo necessário para a formação de incrustação é de suma importância e, por 

isso, o fator cinético na precipitação passa a reger o sistema, deixando de lado o fator 

termodinâmico. Outros estudos corroboram essa conclusão como os citados abaixo: 

 Dyer e Graham (2002): 

 

De acordo com estudos realizados por Dyer e Graham (2002), foi observado 

uma maior ocorrência de precipitação de sulfato de bário em maior temperatura, com 

baixo IS. Foi utilizado para análise um sistema de [Ba2+] = 680 mg.L-1 e [SO4
2-]= 240 

mg.L-1 em 50 e 90 ºC. Já em um sistema de alto IS ([Ba2+] = 227 mg.L-1 e [SO4
2-]= 

2960 mg.L-1)  podemos perceber maior precipitação com temperaturas mais baixas. A 

figura 3.4 mostra os resultados dos experimentos realizados: 
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Figura 3.4: Cinética de sulfato de bário para 50 e 90 ºC. 
Fonte: Dyer e Graham (2002). 

 

Devido à concentração de bário ser baixa, o fator cinético já se torna 

preponderante. Então, o sistema pode ser considerado um sistema de baixa 

saturação, onde a maior temperatura é responsável pela maior taxa de precipitação. 

Contudo, a diferença na percentagem de precipitação foi baixa e pode ser evidenciada 

em menos de 30 minutos de reação. 

 

  Bezerra et al. (2003): 

 

Já Bezerra et al. (2003) realizou testes com três campos distintos. Esses 

campos são pertencentes à Bacia de Santos e possuem características distintas. Os 

testes também ocorreram em temperaturas diferentes (15°C e 65°C), essas 

temperaturas foram utilizadas de maneira que possibilitassem uma comparação entre 

riser e reservatório, respectivamente. Na figura 3.5 se encontram os resultados do 

experimento em 1 hora de cinética.  

0

20

40

60

80

100

0 6 12 18 24

%
 B

a
S

O
4

Tempo (h)

50ºC 90ºC

Alto IS

Baixo  IS



43 

 

 

Figura 3.5: Percentual de formação de BaSO4 e SrSO4, nas temperaturas de riser e de reservatório. 
Fonte: Bezerra et al. ( 2003). 

 

No campo A percebe-se que não há precipitação de sulfato de estrôncio. Além 

disso, a formação de sulfato de bário no reservatório, onde a temperatura é maior, 

alcança um nível superior de precipitação em comparação ao riser. Isso acontece 

devido à baixa saturação do meio. Já no campo B, há a ocorrência de formação de 

SrSO4 devido a maior concentração de estrôncio que possibilita a precipitação, porém, 

a elevada salinidade justifica os níveis baixos de precipitação de ambos os sais. No 

campo C, é encontrado valores intermediários de precipitação para sulfato de bário e 

estrôncio. 

Nós três casos, podemos perceber maior precipitação em altas temperaturas, 

no caso, dentro do reservatório. Contudo, mesmo o campo C tendo a maior 

concentração de bário, a percentagem de precipitação foi superior no campo A. Isso 

se deve a influência da salinidade que tem efeito negativo na precipitação. 

A partir dos trabalhos citados acima foi possível perceber a influência da 

temperatura no sistema, e consequentemente, sua influência na taxa de precipitação. 

Simultaneamente, também é perceptível que a concentração dos íons exerce grande 

influência no sistema. Através desses dados observa-se que a modelagem 

termodinâmica, não tem a capacidade de prever esse efeito diferenciado, pois tem por 
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base o equilíbrio do sistema abordado de maneira infinita. Já por outro lado, a 

modelagem cinética é mais coerente porque é realizada de acordo com as 

observações experimentais, já que esta aborda a precipitação de acordo com o tempo. 

A abordagem cinética também leva em consideração a atividade das espécies, 

temperatura e pressão. 

Segundo HE et al. (1995) para um baixo índice de saturação e força iônica de 

1,0M (NaCl), a 25°C foi constatado um tempo de indução de 133 segundos, já em 80 

°C esse tempo se reduz para 6,7 segundos. Quanto maior o valor do tempo de 

indução, mais demorado será a formação dos cristais, assim, menores temperaturas 

desfavorecem a cinética. Logo, esse estudo confirma os outros resultados aqui 

discutidos, onde para um baixo índice de saturação a percentagem de precipitação 

será maior em altas temperaturas. 

Como exemplo prático, é possível citar o caso da P-40, plataforma da 

Petrobrás, onde ocorreu incrustação no trocador de calor água-óleo. A água produzida 

entrava no trocador de calor à uma temperatura de 90°C e doava calor ao óleo, assim, 

sua corrente de saída estava à uma temperatura de 40°C. O sistema não possuía uma 

unidade removedora de sulfato, então, era um sistema com alto IS. Foi comprovada a 

existência de incrustação de sulfato de bário e estrôncio, que ocorreu devido a essa 

queda na temperatura. Como medida para resolver o problema, a empresa 

responsável pelo trocador de calor sugeriu a pressurização do sistema. Contudo, 

como já foi estudado aqui, para afetar a solubilidade do sulfato de bário é necessário 

uma grande variação na pressão, então, essa medida não seria efetiva. Como a vazão 

de água era pequena, o ganho térmico da corrente de óleo era de aproximadamente 

2 °C, então a solução foi desviar essa corrente e não utilizar o equipamento. Na figura 

3.6 está representado o trocador de calor da P-40. 
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Figura 3.6: Trocador de calor da P-40. 

 

Assim, é possível perceber que a incrustação é uma grande implicação e que 

pode acontecer em diversos momentos e locais durante a produção, isso só irá 

depender das condições ideais. No entanto, existem diferentes tipos de tratamento 

que serão abordados no próximo capítulo. 
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CAPÍTULO IV 
 
 

4. TRATAMENTOS PARA A QUALIFICAÇÃO 

 
 

4.1 REMOÇÃO DO ÓLEO 

 

A presença de óleo na água produzida é uma implicação tanto para reinjeção 

quanto para o descarte. No caso do descarte, o teor de óleo presente na água pode 

prejudicar o meio ambiente próximo onde é descartado e seus efeitos a longo prazo 

ainda não são conhecidos. Já na reinjeção de água a presença de emulsão pode 

prejudicar o reservatório. 

Os valores de concentração de óleo na água produzida, geralmente, variam 

dentro de uma faixa de 50 a 600 mg.L-1, o qual é considerado um baixo teor de óleo, 

e para altos teores o valor chega a ser superior a 1000 mg. L-1 (CHAKRABARTY et 

al., 2008). Além da eficiência da desemulsificação no tratamento primário e do tipo de 

óleo produzido, o processo usado na extração do petróleo também influencia nos 

valores apresentados acima (QIAO et al., 2008). Quando o óleo ainda apresenta 

formato de emulsão instável, existe uma maior facilidade de removê-lo da água 

produzida no tratamento primário. 

O tratamento do óleo presente na água produzida pode acontecer utilizando 

vários processos, como por exemplo a flotação a gás que é acompanhada da adição 

de desemulsificantes. Segundo Hong (2003), esse método de flotação a gás é um dos 

processos mais utilizados na indústria do petróleo. Contudo, existem outros processos 

amplamente utilizados como hidrociclones, coalescedores de leito e separadores 

gravitacionais. A Tabela 4.1 abaixo apresenta os principais modos de remoção de 

óleo. 
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   Tabela 4.1: Principais modos de separação entre água e óleo. 

 
    Fonte: Adaptado de Stewart e Arnold (2011). 

 

No entanto, cada processo de tratamento precisa ser avaliado e implantado de 

acordo com as características do poço e local de instalação. Cada um desses 

processos possui implicações como geração de resíduos sólidos, alto tempo de 

residência, e pode haver a necessidade de utilizar produtos químicos caros para 

complementar o tratamento (HONG et al., 2003). Além disso, na presença de 

elementos tensoativos, os quais se fixam nas gotículas de óleo e fazem com que haja 

um aumento na força de repulsão entre elas, essas implicações podem ser ainda mais 

graves (HONG et al., 2003).  

 

4.1.1 Hidrociclones 

 

O princípio de funcionamento do hidrociclone é baseado na força centrífuga. 

Ele vai atuar de acordo com as diferentes densidades dos fluidos. Após entrar no 

hidrociclone, tangencialmente, o fluido é rotacionado e atravessa uma sessão cônica 

na qual existe uma diminuição do diâmetro, isso faz com que o fluido mais pesado 

fique alocado nas paredes do equipamento, enquanto o mais leve vai para o centro e 

assim ocorre a separação. A água é retirada pela saída inferior e óleo pela superior 
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(SAIDI et al., 2012; AMINI et al., 2012). Abaixo na figura 4.1 há uma representação do 

hidrociclone. 

 
Figura 4.1: Representação de um hidrociclone. 

Fonte: Cronin (2012). 

O hidrociclone possui uma parte cilíndrica interligada a outra parte cônica. 

Como é possível observar, a entrada da alimentação é um eixo perpendicular ao 

equipamento. A saída inferior, por onde a água é separada, é denominada de 

underflow, enquanto, a superior é chamada de overflow. 

 

4.1.2 Flotação 
 

O princípio dos flotadores, baseia-se em separar gravitacionalmente as 

partículas de óleo, formando bolhas de gás ao redor delas. Desta maneira, as 

partículas flutuam pois o gás presente as deixam mais leves. Pode ser necessário a 

ajuda de rotores e de agitação, esse processo é chamado de flotação por ar disperso. 

Nesse tipo de flotação o gás é amplamente disperso no líquido e as bolhas possuem 

tamanho elevado. 

  Todavia, também existe a flotação por ar dissolvido. Essa consiste em melhorar 

a flutuabilidade do óleo para que este, juntamente com partículas sólidas, se desloque 

para a superfície. Ocorre a injeção de gás comprimido pressurizado e depois essa 

mistura passa por uma válvula redutora de pressão e, assim, a solubilidade do gás é 
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reduzida fazendo com que as gotículas de óleo sejam retiradas nas micro bolhas de 

gás (FONSECA, 2010). Finalmente, o óleo separado é coletado em um coletor para 

óleo e partículas sólidas. 

Geralmente, coagulantes são adicionados na corrente em que ocorrerá o 

tratamento. Esses produtos químicos irão permitir a aglutinação, fazendo com que o 

óleo se concentre em gotículas maiores para facilitar a separação. Os coagulantes 

podem ser sulfato de alumínio, sulfato de ferro ou orgânicos e polieletrólitos 

(ECKENFELDER,1989). Esses produtos podem apresentar valor de mercado elevado 

e gerar Iodo, o que faz com que haja a necessidade de um tratamento adequado antes 

do descarte (STEWART & ARNOLD, 2011). 

 

4.1.3 Coalescedores 
 

A separação eletrostática se baseia em um fluido condutor disperso em um 

fluido não condutor.  A água presente seria o fluido condutor que é colocado sob ação 

de um campo elétrico. Assim, forças viscosas, eletrostáticas e gravitacionais atuariam 

nas gotículas de água dentro do equipamento (PETROBRAS, 2001). 

Sob a atuação do campo eletrostático as gotículas de água se polarizam e 

passam de uma forma esférica para um formato elíptico. Assim, há uma tendência 

dessas gotículas se alinharem com o campo elétrico, favorecendo um interação 

dipolo-dipolo entre elas, provocando a coalescência (PETROBRAS, 2001). Quando 

atingem um tamanho suficiente, elas podem ser removidas do sistema. 

Normalmente, desemulsificantes são adicionados para auxiliar nesse processo. 

Além disso, é necessário um certo tempo de residência para que a água se separe do 

óleo adequadamente. 

 É um dos métodos mais eficazes utilizados. Atualmente, filtros coalescentes 

são, muitas vezes, considerados preferíveis aos separadores gravitacionais 

convencionais, pois exigem menos capital, baixo custo operacional, manutenção 

mínima e requer menos espaço. 
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A coalescência das gotas está sobretudo dependente de forças eletrostáticas 

induzidas, reologia do filme, frequência de colisão, se o fluxo é laminar ou turbulento 

e concentração. A figura 4.2 mostra o coalescedor eletrostático. 

 
Figura 4.2: Coalescedor eletrostático. 

Fonte: Aker (2007) 

 

Também existe o coalescedor mecânico, que utiliza uma série de filtros ou 

separadores, conhecidos como chicanas. O vapor ou o líquido passa através do filtro, 

e a água é atraída para o material do filtro ou superfície do defletor. Assim, a água por 

ser atraída pelo material que constitui o filtro se separa do óleo. 

 

4.1.4 Separadores gravitacionais 

 
O separador gravitacional baseia-se na Lei de Stokes para definir a velocidade 

de subida de partículas de óleo de acordo com sua densidade e tamanho. Esse 

separador foi projetado para funcionar de acordo com a gravidade específica entre 

óleo e água, uma vez que a diferença entre os valores de gravidade específica esses 

fluidos é bem menor do que entre partículas sólidas e a água. Desta maneira o sólido 

se deposita no fundo do separador e é recolhido, enquanto o óleo vai para o topo e a 

água fica localizado entre eles.  

Abaixo encontra-se a equação da Lei de Stokes: 

 

𝑉 =
𝑔(𝜌𝑜−𝜌𝑎)𝑑²

𝜇𝑜
                                                                    (7) 

Onde: 

V= velocidade de sedimentação da gotículas (cm.s-1) 

g= aceleração da gravidade (cm².s-1) 

ρo= densidade do óleo na temperatura de tratamento 
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ρa= densidade da água na temperatura de tratamento 

µo= viscosidade absoluta do óleo (cP) 

d= diâmetro da gotícula (cm) 

Ao observar essa equação pode-se concluir que o diâmetro exerce uma 

influência proporcional na velocidade de sedimentação. Adicionalmente, quanto maior 

a diferença entre as densidades maior é a velocidade que as gotículas do óleo irão se 

sedimentar. Por último, pode-se observar que o aumento da viscosidade dificulta o 

processo de sedimentação.  

Além do separador gravitacional convencional também existem os separadores 

de placas. O princípio de funcionamento é similar ao convencional, só que este possui 

um conjunto de placas paralelas inclinadas que aumenta a superfície para as gotículas 

de óleo coalescerem em grandes glóbulos. Os sedimentos deslizam para a parte de 

baixo das placas enquanto o óleo sobe. De maneira geral, funciona dependendo da 

gravidade específica, igual ao separador convencional, porém, o separador de placas 

consegue uma separação muito maior entre a água e o óleo. Além disso, é necessário 

uma área disponível menor do que a de um separador gravitacional comum para que 

haja o mesmo grau de separação. A figura 4.3 mostra de maneira simplificada o 

separador gravitacional comum e o de placas. 

 
Figura 4.3: Separação gravitacional convencional e por placas. 

Fonte: Oil Water Separator (2013). 
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Os separadores gravitacionais geralmente são utilizados quando há um bom 

espaço disponível. Além disso, separadores gravitacionais não possuem alta 

eficiência quando as gotículas de óleo possuem um diâmetro muito pequeno. As 

gotículas de óleo que possuem raio inferior à 5 μm demoram mais a flotar do que as 

maiores (SPIELMAN, 1997). 

Segundo o que se pode observar na lei de Stokes, a taxa de separação 

gravitacional depende da velocidade de subida das gotas de óleo, uma vez que é 

proporcional ao quadrado do diâmetro das mesmas (HONG; FANE; BURFORD, 

2003). Todavia, além do tamanho das gotas, esse processo pode também sofrer 

interferência de surfactantes presentes na água produzida. De acordo com Thomas 

(2001) os surfactantes que mais se encontram no petróleo são resinas e asfaltenos.  

 

 

4.1.5 Membranas 
 

As membranas são utilizadas na separação entre duas fases ou utilizada na 

restrição do transporte de uma ou mais espécie químicas (HABERT; BORGES; 

NOBREGA, 2006). Elas funcionam de maneira que o fluido necessita utilizar uma 

força motriz para ultrapassar a membrana, que pode ser: gradiente de concentração, 

potencial elétrico, gradiente de vapor ou pressão hidráulica. O gradiente de pressão 

hidráulica é a força motriz mais comum no tratamento da água. 

Os mecanismos principais que regem a separação por membrana são: a 

retenção devido ao diâmetro das partículas ou por sorção e difusão no material da 

membrana (BAKER, 2004). Na retenção de acordo com o tamanho das partículas, a 

membrana atua como empecilho para a passagem das destas. Já a sorção ou difusão, 

ocorre quando há a solubilização devido à afinidade físico-química, assim ocorre a 

interação das espécies químicas que se difundem através da membrana. 

O processo possui vantagens e desvantagens na ação das membranas. A 

primeira vantagem seria a possibilidade de reter gotas com diâmetro inferior à 10 µm. 

Além disso, comparado a outros processos, o custo é bem menor, gera um filtrado 

com qualidade aceitável e não utiliza produtos químicos (CHAKRABARTY et al., 

2008).  
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As desvantagens são os problemas de polarização e fouling. A polarização 

ocorre quando a concentração de soluto na membrana é diferente do seio do fluido, 

assim ocorre uma queda de fluxo do permeado (CHEREMISINOFF, 1998). Já o 

fouling, representa a diminuição de fluxo após a estabilização. Diversas maneiras de 

vencer esses problemas estão sendo estudadas para melhorar o processo e ajudar a 

reduzir a quantidade de água perdida durante o processo de separação por 

membrana.  

 
4.2 REMOÇÃO DE PARTÍCULAS 
 
 

A produção de areia é outro problema que causa sérias implicações na indústria 

do petróleo. Uma vez que essa produção pode causar danos ao equipamentos de 

superfície, como a erosão, e também problemas no reservatório, caso seja reinjetada. 

Às vezes é necessário que haja uma parada de produção para retirar areia dos 

equipamentos, o que ocasiona prejuízo financeiro (AKER, 2010). 

Para evitar maiores prejuízos pode-se usar os desarenadores, que são um 

conjunto de ciclones com o funcionamento similar aos hidrociclones que separam o 

óleo da água, porém no tratamento de areia o ciclone é menor. Devido ao peso das 

partículas elas são rejeitadas pelo underflow do ciclone. Após esse processo essas 

partículas devem sofrer tratamento antes de serem descartadas. A figura 4.4 mostra 

como ocorre esse tratamento. 

 
Figura 4.4: Esquema para a remoção de areia. 

Fonte: Aker (2010). 
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Segundo Rawlins and Hewett (2007), existem dois tipos de métodos para evitar 

a produção de areia. Os primeiros seriam os métodos de controle como a retenção 

mecânica, a consolidação química e o gravel pack. Porém, esses métodos causam 

danos ao poço e podem prejudicar a produção. Os outros métodos consistem em 

deixar que a produção de areia ocorra livremente. Assim, a produção do poço não é 

prejudicada e o tratamento para retirar a areia ocorre na superfície. De acordo com 

Rawlins and Hewett (2007) esse último método se mostra mais eficaz devido a 

menores custos. 

A separação é o primeiro passo no tratamento de areia e finos produzidos, e 

pode ser feita através do uso de desarenadores, jatos de água ou filtros. O 

desarenador pode ser colocada em cada uma das saídas de água e de óleo de um 

separador de baixa pressão para separar areia de ambos os fluidos produzidos. 

 

4.3 REMOÇÃO DE SULFATO 

 

Devido a necessidade de manter o poço na pressão adequada, sem que 

ocorram danos ao tentar compensar a perda de pressão causada pela produção de 

óleo, a URS foi desenvolvida de modo que a água do mar possa ser tratada e não 

gere incompatibilidade com a formação ao ser injetada no poço. Isso irá permitir a 

otimização da produção de petróleo. 

A injeção de água do mar é amplamente utilizada para a manutenção da 

pressão, esta que pode ser misturada com a água de formação, é previamente tratada 

através de filtros e membranas que atuam na remoção de partículas sólidas e também 

Íons de sulfato. 

Anteriormente à P-50, não existia o processo de remoção de sulfato na 

Petrobrás, então, era necessário a injeção de grandes concentrações de produtos 

químicos, os quais podem agredir o meio ambiente (TKOTZ, 2011). 

O processo se inicia com a captação de água do mar, que ocorre por meio de 

bombas hidráulicas centrífugas. É comum se adicionar o hipoclorito de sódio para a 
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eliminação da matéria orgânica, fazendo com que esta não esteja presente no sistema 

de injeção de água. Posteriormente o sistema irá para a filtração primária (TKOTZ, 

2011). 

 

4.3.1 Filtração primária  

 

Após ser captada a água do mar passa por um sistema de filtração em que um 

filtro é utilizado em stand-by, assim, quando o outro precisa ser trocado ou sofrer 

manutenção esse filtro passa a substituí-lo. Ambos os filtros são de 40 µm e ajudam 

na remoção de impurezas e organismos vivos, cooperando com o aumento de 

eficiência e com a vida útil do sistema, pois removem as partículas maiores. 

Essa filtragem primária, com o Coarse filter, remove as partículas mais grossas, 

de 80 à 25 μm por ação de um filtro rotativo de partículas grossas. Esse processo 

utiliza um sistema auto - limpante que usa retrolavagem feita por um braço giratório 

interno. Para que as impurezas sejam jogadas na linha de rejeito, cada vela filtrante 

sofre a limpeza por vez. E todo o sistema é controlado por um sistema elétrico.  A 

limpeza é feita durante um determinado período de tempo ou por ação da diferença 

de pressão (RIERA,2011). 

O segundo filtro, Fine Filter ou Filtros Cartucho, é um filtro com 25 cartuchos 

dedicado a remoção de partículas finas de 5 μm através de um filtro estático com 

cestas encapsuladas por membranas. O funcionamento desse filtro é dado por um 

vaso de pressão que contém diversos cestos metálicos furados que suportam uma 

membrana filtrante, a qual tem a função de purificar a água e proteger a membrana 

de remoção de sulfato (RIERA, 2011).  

Para garantir o devido funcionamento as membranas do fine filter, constituídas 

em polipropileno, devem ser trocadas, principalmente, quando o diferencial de 

pressão exceder os limites estabelecidos pelo equipamento.  Em alguns casos é 

utilizado um Media Filter, um filtro intermediário usado para proteger o equipamento 

tratando os elementos de saída do filtro grosso antes que entrem no filtro fino. Para 

compensar a perda de carga é necessário utilizar uma bomba centrífuga, booster 

intermediária, que fornece 25 - 50 atm de diferença de pressão e é colocada após o 

sistema de filtros (RIERA, 2011). 
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4.3.2 Nanofiltração 

 

A remoção do sulfato é parte essencial da injeção de água, esse sistema 

funciona de acordo com um processo de nanofiltração, removendo os íons de sulfato.  

Filmes de compósito são utilizados em membranas que foram projetadas para 

dessalinização de água do mar, membranas de osmose reversa. No entanto, neste 

processo o sódio e o cloreto continuam presentes na água, contudo, os íons de sulfato 

são removidos pois o sistema age eliminando as moléculas de alto peso molecular. 

Assim, o processo de nanofiltração consegue manter a salinidade em níveis 

desejáveis. 

A membrana de nanofiltração permitiu que a taxa de recuperação aumentasse 

em duas vezes comparado com a membrana de osmose reversa e fez com que a taxa 

presente de sulfato caísse de 2700 mg/L para, primeiramente, números 

compreendidos entre 100 mg/L e 150 mg/L. Porém, com a evolução das membranas 

foi possível que esse número chegasse à 50 mg/L. A pressão de operação também 

mostrou redução de 400 psi para 250 psi, reduzindo as despesas operacionais 

(DAVIS; MCELHINEY, 2002). 

Depois de receber o tratamento para remover as bactérias, a água do mar, 

através de uma bomba de alimentação e sua válvula associada, recebe pressão para 

passar pela membrana, a qual age repelindo o sulfato, enquanto os íons do cloreto de 

sódio ficam livres para prosseguir. Um mecanismo de auto-limpeza é gerado através 

da vazão de alimentação, porém, o sulfato, bicarbonato e outros íons grandes são 

retirados do sistema pela varredura criada através corrente rejeitada pela membrana 

(TKOTZ, 2011). 

 O tamanho dos poros na membrana controlam os íons que irão passar e os que 

ficarão retidos. Outras características que influem são propriedades químicas da 

superfície da membrana e a largura de sua camada. De acordo com o estudo 

promovido por Davis e McElhiney (2002), o poro da membrana de nanofiltração tem 

tamanho aproximado de 10 Å e sua superfície tem carga bastante negativa. Deste 

modo, íons de cloreto que possuem um diâmetro de 1,8 Å e uma carga negativa, 

conseguem passar pela membrana. Já íons de sulfato que possuem um diâmetro um 
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pouco maior, de 2,4 Å, além de duas cargas negativas, sofrem repulsão pela 

membrana (DAVIS; MCELHINEY, 2002). O sódio (0,98 Å) e o magnésio (0,65 Å) que 

são considerados cátions de tamanho reduzido, conseguem passar tranquilamente, 

assim pode-se manter a neutralidade eletrônica de ambos os lados (DAVIS; 

MCELHINEY, 2002). 

Contudo, esse sistema não é 100% eficaz, devido à variações de cargas na 

membrana e por causa de poros com tamanhos diferentes. Porém, com a evolução 

das membranas, já é possível que a repulsão do sulfato tenha uma eficiência de 99% 

e que os íons de cloreto passem com 95% de eficiência. 

 Essas membranas tem o formato de espiral, o que ajuda a maximizar a área e 

utilizar menos espaço, de acordo com a figura 4.5, a seguir. 

 

Figura 4.5: Membrana de nanofiltração. 
Fonte: Dow (2008). 

 
Esses módulos são inseridos nos vasos em série e produzem um rejeito com 

alta concentração de sulfato e baixa concentração de cloretos. A disposição dos vasos 

é de dois para um, assim o rejeito dos primeiros vasos prossegue para o segundo 

arranjo, de acordo com a figura 4.6. A corrente de saída dos dois vasos ao prosseguir 

para o próximo arranjo possui vazão para promover um processo de auto-limpeza 

(TKOTZ, 2011). 
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Figura 4.6: Arranjo das membranas nos vasos e divisão por estágios. 
Fonte: Dow (2008). 

 

Devido à evolução das membranas, houve uma mudança da área superficial 

de 320 ft² para 400 ft², isso aumentou a eficiência sem que o espaço e o peso nas 

plataformas fossem alterados (DAVIS; MCELHINEY, 2002). Desta maneira, o 

processo fica mais barato e a instalação da URS fica mais fácil, pois menos vasos e 

tubulações são necessários. 

 

 4.3.3 Energia hidráulica 

 

  Para captar a água do mar é necessário que o sistema receba energia. As 

bombas centrífugas agem fornecendo energia ao fluido, e são utilizadas para bombear 

a água do mar. O princípio de funcionamento desse sistema baseia-se em transformar 

torque em energia cinética e, em sequência, é gerada energia potencial. Esse 

equipamento rotativo mecânico, trabalha oferecendo a pressão necessária para que 

as perdas de cargas sejam superadas e, assim, a energia para nanofiltração é gerada 

por esse sistema. As principais bombas centrífugas são (RIERA, 2011): 

 Bomba de captação 
 

Essas bombas devem ser construídas com material nobre com capacidade 

para atender as exigências de funcionamento no ambiente em que se encontram. Elas 

tem capacidade de trabalhar a uma pressão de 4 à 6 atm. Geralmente, esse tipo de 

bomba possui um arranjo vertical e com a utilização de corpos tubulares succiona e 

conduz o fluido, água do mar, de uma profundidade pré-determinada. 
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 Bomba booster 
 

O trabalho desta bomba consiste no fornecimento de energia para superar as 

perdas de cargas do processo de nanofiltração (AKER KVAERNER,2007). Esse 

equipamento é feito para prover água do mar com uma pressão que varia de 35 a 50 

atm, de acordo com a disposição dessas bombas. Normalmente, a instalação ocorre 

antes da URS ou da pré-filtragem localizada à montante do sistema. 

 Bombas de injeção 
 

Essas bombas atuam no fornecimento de energia para o fluido obter a pressão 

essencial e ser injetado no poço, assim, a produção de petróleo é mantida. 

Regularmente, essas bombas são feitas para trabalhar com uma pressão de 350 atm 

e seu funcionamento prossegue de acordo com as normas API 610. 

 

4.3.4 Remoção do oxigênio 

 

A presença de oxigênio na água de injeção pode ser altamente prejudicial ao 

processo, devido à possibilidade de corrosão, presença de bactérias e 

microorganismos redutores de sulfatos que podem gerar H2S. Esse gás gerados pelos 

microorganismos é altamente tóxicos e chega a ser letal, por isso a preocupação de 

remover o oxigênio (PETROBRAS, 2008). 

A desaeradora pode ser localizada antes da pré-filtragem ou após a remoção 

de sulfato. Esse sistema consiste na injeção de água do mar pelo topo de um vaso de 

pressão, onde prosseguirá para uma bandeja, a qual é responsável por aumentar o 

contato com o ar. Abaixo, encontra-se um sistema de vácuo, o qual por meio uma 

depressão, produz uma redução a pressão parcial do oxigênio, transferindo o oxigênio 

da água para o ar da torre. Na parte inferior são injetados biocidas, sequestrantes de 

cloro e inibidor de incrustação (RIERA,2011). 

Usualmente, as desaeradoras diminuem a concentração de oxigênio para 

valores menores de 10 a 50 ppb. Porém, cada desaeradora possui suas 

especificidades de acordo com o fabricante, que variam de acordo com o lugar de 

instalação e do espaço que será disponibilizado para a alocação da unidade 

removedora de sulfato (RIERA, 2011). Adiante neste capítulo, será estudado o 
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posicionamento da desaeradora, o qual pode influenciar a pressão de trabalho dos 

equipamentos, bem como o tipo de material utilizado na fabricação dos equipamentos 

da unidade. É essencial lembrar que caso a URS esteja à montante da desaeradora 

ela terá que ser projetada para trabalhar com 8 ppm de oxigênio presente (BEZERRA, 

2005) 

 

4.3.5 Sistema de limpeza das membranas 

 

O sistema de limpeza da unidade removedora de sulfato é integrado, o qual faz 

com que a vida útil da membrana se estenda chegando à 3 anos. Esse sistema tem 

como    composição um tanque, um filtro do tipo cartucho e uma bomba centrífuga. A 

limpeza é, normalmente, feita por trens de membranas, para que a remoção de sulfato 

da água do mar não seja parada. 

Essa limpeza ocorre da seguinte forma: a água limpa enche o tanque 

reservatório e são adicionados produtos químicos, os quais facilitam a limpeza e não 

prejudicam as membranas. Após esse processo o fluido prossegue para uma bomba 

centrífuga, que tem o papel de doar energia para o sistema para que as perdas de 

carga sejam vencidas. Na próxima etapa, o fluido é levado para um filtro estático de 

cartucho projetado para agir na remoção das impurezas. Finalmente, depois desse 

processo a água pode ser conduzida para o trem de vasos de membranas, assim, os 

elementos de nanofiltração podem ser limpos (RIERA, 2011).  

O filtro no sistema de limpeza funciona de maneira similar ao fine filter, 

removendo partículas maiores que 5 mícrons. Contudo, a vida do fine filter é mais 

prejudicada pois não trabalha em regime intermitente. Abaixo a figura representa o 

tipo de filtro usado (RIERA, 2011). 
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Figura 4.7: Filtro do tipo cartucho. 

Fonte: Riera (2011). 

 

A corrente de água é redirecionada para o tanque para que interaja novamente 

com mais água e tratamento químico e o rejeito é enviado para um header. 

Cada equipamento deve ser projetado de acordo com as normas de segurança 

e atender as necessidades do sistema, assim, o tanque de armazenamento de água 

é feito com vidro epóxi. Já filtros, tubulações e bombas, devido às suas necessidades 

específicas, geralmente são feitos com aço AISI 316L (RIERA, 2011). 

 

4.3.6 Injeção de químicos 

 

Álem da remoção de sulfato, a água deve passar por um tratamento químico 

para evitar problemas com corrosão, bactérias e cloro livre. Desta maneira, na URS 

existe um skid para a injeção de químicos. Primeiramente, injetam-se biocidas que 

agem na prevenção e remoção da proliferação biológica. Depois para prevenir a 

formação de sais insolúveis nas membranas é adicionado ao sistema o inibidor de 

incrustação. Finalmente, para evitar a oxidação da superfície devido a ação do cloro 

livre, o sequestrante de cloro, livre de catalisador, é adicionado. Geralmente, é o 

bissulfeto de cloro e deve ser injetdo continuamente (RIERA, 2011). 

A configuração usual do skid de injeção de químicos possui 2 bombas 

dosadoras que são fabricas de acordo com as necessidades do fluido. Caso seja 

sequestrante de cloro ou inibidor de incrustação, é usado aço inox, porém, para 

biocidas, essa bomba é feita de PVC. Além disso, esse sistema conta com tubulações, 

instrumentos e 3 tanques constituídos de fibra de vidro com epóxi (RIERA, 2011). 
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Para executar o projeto de uma URS, deve-se avaliar parâmetros como vazão 

de água do mar da qual o sulfato será retirado, composição química dessa água, 

espaço para a implantação da URS, viabilidade econômica, manutenção e vida útil do 

sistema. Todos os fatores citados devem ser levados em consideração, 

principalmente a quantidade de água do mar a ser tratada pois essa implica na maior 

disponibilização de equipamentos para tratar volumes maiores, sabendo-se que a taxa 

de remoção de sulfato pelo URS é de 75% do volume de entrada (RIERA, 2011). 

 
4.3.7 Tipos de arranjo para a URS 

 

 A importância da unidade removedora de sulfato já foi explicitada acima, 

contudo, ainda existe uma discussão relevante em relação ao posicionamento desta. 

Essas possibilidades de configurações levam em consideração o posicionamento da 

unidade de acordo com a torre desaeradora. Abaixo está a configuração da URS à 

montante da desaeradora na figura 4.8. 

 

Figura 4.8. Tratamento de água do mar com URS à montante da desaeradora.  

Fonte: Gate Keeper (2010). 

 

Quando se coloca à URS antes da torre desaeradora o processo é favorecido, 

pois o funcionamento da unidade removedora de sulfato é favorecido com a menor 

temperatura da água. Por outro lado, para que o processo seja eficiente na 

desaeradora é necessário elevar a temperatura da água.   Para eliminar a utilização 

de permutadores de calor, os trocadores de calor, que estão localizados entre a 

unidade removedora de sulfato e a desaeradora, são utilizados para resfriar a corrente 

de produção e assim a água do mar tem a temperatura elevada, favorecendo o 

processo na desaeradora. Essa configuração favorece a redução de peso e espaço 

na planta do sistema (TKOTZ, 2011). 
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Nessa configuração a água do mar entra na unidade com a temperatura fria e 

vai para a URS e a água que já está aquecida entra na desaeradora, atendendo a 

configuração desejada. Desta maneira, os topside coolers estão posicionados em um 

local ideal. 

A tubulação e equipamentos à montante da URS devem ser 33% maiores do 

que à jusante. Isso se deve devido à vazão da corrente de rejeito que irá fazer 

diferença no volume de água, eliminando a necessidade de equipamentos e 

tubulações de maiores diâmetros (TKOTZ, 2011). 

Porém, existem implicações em relação à membrana, a qual possui alto custo 

e sua operação de substituição possui valor elevado. Como a água do mar ainda não 

passou pela desaeradora, ainda está gaseificada, e pode provocar corrosão. 

Adicionalmente, essa água pode conter microorganismos que são capazes de 

produzir sólidos e agir entupindo as membranas. Pode se optar pelo tratamento com 

biocidas para reduzir os danos, porém, a vida útil da membrana continuará a ser 

prejudicada. Além dos biocidas pode ser feito um tratamento com hipoclorito antes 

das bombas de captação, porém o cloro livre degrada à membrana, o que leva à 

necessidade de tratamentos que irão aumentar o valor do processo (TKOTZ, 2011). 

Uma outra configuração plausível seria a colocar a unidade removedora de 

sulfato após a desaeradora. Assim, a água que entra na unidade já não possui 

gaseificação e há uma diminuição dos problemas supracitados. O outro tipo de 

posição em que podemos encontrar a URS está explicitados abaixo na figura   

 

Figura 4.9. URS posicionada à jusante da torre desaeradora.  
Fonte: Gate Keeper  (2010). 
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No posicionamento à jusante da desaeradora a incrustação por bactérias pode 

ser controlada, a corrosão também será menor e não haverá necessidade do 

tratamentos com hipoclorito. Isso aumentará a vida útil da membrana. Contudo essa 

configuração não contempla o processo. 

Como desvantagem dessa configuração pode ser citado a necessidade de 

instalação de permutadores de calor antes da desaeradora, para que essa apresente 

o desempenho adequado, levando em consideração à importância da desaeradora no 

sistema. Para lidar com a corrente de rejeito que sai da unidade removedora de 

sulfato, a desaeradora deverá ser 33% maior, o que causará implicações de espaço. 

Outra implicação seria a impossibilidade de certos tipos de biocidas e a necessidade 

de utilização de bombas por causa da pouca pressão com que a água sai da 

desaeradora (TKOTZ, 2011). 

Finalmente, é possível concluir que o tipo de posicionamento da URS depende 

muito do espaço disponível. A URS deve ser colocada à montante da desaeradora em 

caso de plataformas com pouco espaço ou FPSO’s.  Contudo, se não houver 

problemas quanto ao peso e espaço, a URS deve ser colocada à jusante da 

desaeradora, como é recomendado.   
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CAPÍTULO V 

 

5. PROCESSAMENTO SUBMARINO 

 

A indústria do petróleo tenta se renovar constantemente para superar 

problemas de produção e otimizar a mesma. O processamento topside vem cedendo 

espaço para um outro tipo de processo, chamado processamento primário submarino. 

Esse processamento é adequado para se aplicar em campos marginais, com uma 

grande fração de água presente.  

Essa tecnologia vem ganhando força devido à necessidade de baratear os 

custos de produção, de maneira que reduza do espaço utilizado nas plataformas, 

ocasione menores níveis de subprodutos indesejáveis na superfície, permita a 

exploração de campos marginais e melhore o processamento primário já em 

operação. Como vantagens do processamento primário submarino é possível citar 

(MORAES et al., 2012): 

 O fato dessa tecnologia atuar liberando espaço no topside e melhorar a planta 

da unidade produtora; 

 Redução da contrapressão devido à redução da água produzida que irá chegar 

juntamente com o óleo. Assim, não haverá duas fases escoando juntas e 

aumentará a produção de óleo; 

 Maior capacidade para transportar óleo em dutos, navios cisternas, navios 

aliviadores e tanques de armazenamento; 

 Menor formação de hidrato devido à retirada da água e redução da formação 

de golfada devido à retirada de gás do sistema; 

 As implicações causadas pela incrustação e corrosão são reduzidas pois terá 

menor quantidade de água produzida no sistema; 

 Diminuição dos custos para o tratamento de água produzida, já que esta não 

chegará ao topside. 

Um problema deste processo, é a capacidade limitada de poços que estão 

localizados sobre médias ou grandes lâminas d’água. Existe um problema de 
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contrapressão na cabeça do poço, isso é proporcionado pelas perdas de carga do 

escoamento multifásico (FARIAS, 2013). 

Devido à severidade das leis internacionais para descartar água produzida, no 

ano de 2004 já existiam diversos projetos de implementação de reinjeção no Mar do 

Norte, nos campos de Forties, Gyda, Ula, Tordis, entre outros. Espera-se que até 2020 

a reinjeção ocorra em 100% dos campos no Mar do Norte (FARIAS, 2013).  Contudo, 

em termos de reinjeção com separação trifásica em leito marinho, o campo pioneiro 

foi o campo de Troll localizado no setor norueguês. Esse projeto piloto foi instalado 

em 2000 e operado pela empresa Norsk Hydro. Já em 2007, ocorreu a instalação no 

campo de Tordis, que opera com a separação óleo-água em uma lâmina d’água de 

220 m (ALBUQUERQUE, 2008). 

No Brasil a reinjeção de água produzida ainda não alcançou os níveis 

internacionais. Enquanto no Mar do Norte já existem mais de 20 projetos de reinjeção 

em campos offshore, a implementação desses projetos está se iniciando nos campos 

marítimos brasileiros. A porcentagem de reinjeção é 80% nos campos onshore, já em 

campos offshore é de apenas 10%. Em operação existem os projetos em Pargo, 

Carapeba, Albacora e Marlim (ALBUQUERQUE, 2008). Além desses, há a previsão 

para reinjetar água em Jubarte, Cherne, Namorado e Corvina. Em especial, pode ser 

citado o projeto na plataforma P-37, em Marlim. Nessa plataforma ocorre o projeto 

piloto do separador submarino óleo-água (SSAO). Esse projeto é pioneiro no Brasil, e 

de certa forma até mesmo mundialmente, pois possui características bem específicas 

que diferem dos projetos de Troll e Tordis (ALBUQUERQUE, 2008). 

Nesse capítulo, serão abordadas as características da separação submarina e 

os principais pontos de qualificação dessas tecnologias, tanto nos primeiros projetos 

em funcionamento no Mar do Norte quanto no projeto pioneiro brasileiro, em Marlim. 

Esses projetos são inovadores em termos de separação submarina e também em 

termos de reinjeção de água produzida, principalmente o projeto brasileiro por se tratar 

de uma reinjeção que beneficia a manutenção da pressão no reservatório. 
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5.1 TROLL 

 

O campo de Troll foi o escolhido no Mar do Norte para ser pioneiro na 

separação subsea. Segundo Horn et al. (2003), colocado em prática em junho de 

2000, esse sistema operou em uma lâmina d’água de 340 m, contando com 

equipamentos como o separador submarino, bombas injetoras de água e árvore de 

natal molhada para injeção (HORN et al., 2002). Troll Pilot, como foi chamado o 

projeto, separa a água produzida e a direciona para o reservatório. 

Troll Pilot foi desenvolvido de maneira que aumente a capacidade de 

processamento de óleo. Como os poços que estão nesse campo são horizontais e a 

zona de produção é estreita, ocorreu uma grande taxa de água produzida logo no 

início da produção (ALBUQUERQUE, 2008). Se a tecnologia de processamento 

primário submarino não fosse implantada, Troll não poderia processar tanto óleo como 

desejado pois a presença de água limitaria esta produção (HORN et al., 2003). 

Como fator preponderante para a aplicação do projeto foi avaliada a 

necessidade de incrementar e melhorar a capacidade de tratamento de água 

produzida no topside. Além disso, buscava-se implantar essa tecnologia para avaliar 

se era viável, economicamente, a utilização desse tipo de sistema submarino. 

Adicionalmente, busca-se otimizar o processo para que pudesse competir com o 

tratamento no topside. A tabela 5.1 abaixo apresenta alguns valores de produção e 

características do poço troll C. 

Tabela 5.1 : Dados de projeto de Troll C. 

Parâmetros Dados do projeto 

Vazão de líquido 63000 bbl/d 

Vazão de óleo 25100 bbl/d 

Vazão de gás 28,2 MMscf /d 

Vazão de água  38000 bbl/d 

Produção de areia Muito baixa 
 

Fonte: Adaptado Horn et al.(2003). 

 
A partir desse projeto piloto, diversas outras tecnologias puderam ser 

aprimoradas de modo a alavancar as pesquisas com separação subsea e outras. A 

partir dessas inovações tecnológicas a indústria do petróleo pode vencer certos 
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desafios produtivos e melhorar sua produção. Segundo Horn et al. (2002), pode-se 

destacar como tecnologias aprimoradas a partir do projeto aplicado em Troll: 

 Separação trifásica submarina; 

 Sistema de suprimento de potência elétrica que sofre variação na frequência 

e que atue no leito submarino, principalmente, em bombas de injeção. 

 Umbilical de serviço integrado  

 Bomba submarina de injeção de água de 2 MW; 

 Conectores elétricos submarinos de 2 MW e 11kV; 

 Sistemas submarinos nucleônico e indutivo de medição de nível. 

 Sistema de comunicação óptico de banda larda 

O processo de separação submarina em Troll Pilot começa quando o petróleo, 

retirado do reservatório, chega no sistema e é enviado ao separador gravitacional. 

Esse equipamento é bem similar ao explicado no capítulo anterior, dentro acontece a 

separação entre o óleo, gás e água. No interior existem válvulas que auxiliam no 

alinhamento da produção. Desta maneira, as válvulas podem encaminhar tanto para 

o processamento submarino ou fazer com que o fluido seja direcionado diretamente 

para o topside. Quando o sistema para por qualquer motivo, tal como manutenção, a 

possibilidade do fluido ser desviado para a plataforma é uma alternativa muito útil.  É 

possível observar a linha de processo na figura 5.1. 

 
Figura 5.1: Fluxograma de Troll Pilot. 

Fonte: Baggs et al. (2000). 



69 

 

 

Após se separar do óleo, a água produzida segue para um módulo de bombeio, 

por conta da pressurização de uma bomba centrífuga vertical. A reinjeção desta água 

fica dependente do peso apresentado pela coluna hidrostática, assim, pode não ser 

necessário que seja bombeada. Contudo, esse não é o cenário mais comum, 

costuma-se precisar de uma bomba com potência de 2 MW para realizar a reinjeção, 

essa bomba conta com o auxílio de uma válvula choke para promover a estabilidade, 

uma vez que exerce resistência ao fluxo. Quando essa bomba sofre algum tipo de 

problema ou precisa ser retirada por motivos de manutenção, um módulo de 

substituição (módulo ponte) é utilizado até que a bomba apresente condições 

adequadas para ser colocada em operação novamente (ALBUQUERQUE, 2008). 

5.1.1 Separador gravitacional 
 

O separador consiste em uma estrutura cilíndrica de 11,8 m de comprimento e 

um diâmetro de 2,8 m.  Ele opera com uma faixa de pressão de 160 bars, com pressão 

absoluta de 180 bars (HORN et al., 2003). A diferença do separador gravitacional 

utilizado em Troll Pilot para os outros é o menor espaço destinado à separar o gás e 

a utilização de um dispositivo de entrada que promove a separação entre óleo e água 

de maneira que o fluido não fique turbulento no local onde ocorre essa separação 

(HORN et al., 2003). 

O vaso separador e a tubulação também contam com uma proteção térmica 

para evitar problemas com hidratos. Usualmente, o sistema opera em uma 

temperatura de 60 °C. Contudo, uma parada no sistema pode fazer com que a haja 

uma queda na temperatura. 

Outra medida para evitar a obstrução do fluxo é a injeção de produtos químicos 

como o metanol, que é injetado no sistema através de um umbilical. Além do metanol, 

desemulsificantes também são injetados no sistema. 

Segundo Horn et al. (2003), para que haja uma separação efetiva o separador 

deve funcionar de acordo com alguns requisitos como: 
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 Garantir um fluxo laminar dentro do separador, o que significa evitar a 

turbulência ou qualquer distúrbio no fluxo de entrada; 
 

 Lidar com o fluxo em regime de golfada, pois esse tipo de fluxo pode prejudicar 

a separação; 

 O separador deve ser capaz de tolerar altas flutuações na razão entre gás e 

líquido (GLR) devido ao break-through de gás; 

 Cuidar para que a presença de contaminantes no fluido não prejudique o fluxo; 

 O separador deve ser resistente para que seu funcionamento não seja afetado 

por forças de fluxo, corrosão e vibração; 

 Reduzir os problemas com emulsão para que não haja obstrução do fluxo. 

Segundo Benibo et al. (2007), no separador gravitacional de Troll Pilot o óleo 

permanece no sistema por aproximadamente 10 minutos antes de sair. A água 

demora um pouco mais, com um tempo de estadia de 19 minutos, até ser retirada pelo 

fundo do separador. O gás é o que leva mais tempo para sair, com o tempo médio de 

35 minutos. A saída em que se retira o óleo e o gás é a mesma, pois ambos os fluxos 

são recombinados e vão juntos para a plataforma. 

Com o objetivo de evitar que tenha apenas a corrente de gás presente, uma 

vez que a produção apresenta um GLR muito alto, um certo volume de óleo é 

armazenado através da disposição de um vertedouro e uma chicana (HORN et al., 

2003). 

 

5.1.2 Gerenciamento de areia 

 

Durante a análise e implantação do projeto, a equipe chegou à conclusão de 

que não haveria produção de partículas sólidas grandes. As partículas finas 

produzidas não vão para o fundo do vaso de separação, elas permanecem na corrente 

juntamente com a água e o óleo. Porém, não causam nenhum problema de 

injetividade, de acordo com o que foi estudado anteriormente neste trabalho, é 

necessário características especificas na produção de sólidos para que ocorra 

problemas de obstrução.  
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Quando há a ocorrência de geração de muitas partículas sólidas, como quando 

um novo poço começa a produzir, o sistema permite que o petróleo seja redirecionado 

para o topside, por by-pass. De acordo com Horn et al.  (2003), dentro do separador 

gravitacional ocorre a fluidização das partículas através do jateamento d’água, como 

mostrado na figura 5.2. 

 
Figura 5.2: Jateamento d’água dentro do separador gravitacional. 

Fonte: Horn et al. (2003). 
 

Nessa figura 5.2 pode-se observar bicos utilizados para jatear a água dentro do 

separador. Além disso, uma unidade de limpeza também pertence a esse sistema e 

conta com um filtro, bomba e um separador de areia através de mecanismos 

ciclônicos. A instalação dessa unidade é feita quando há necessidade, pois é uma 

estrutura independente. Uma vez necessário, ela se conecta ao separador através de 

duas conexões e começa a jatear a água para fluidizar o sólido. Localizado na parte 

de baixo do separador há um local projetado para acumular a mistura água e sólidos. 

Essa mistura sai do sistema por meio de três saídas, assim, o equipamento pode se 

ver livre da produção de areia ou com quantidades que não atrapalhem seu 

funcionamento. O processo ocorre até que o ciclone se encontre saturado, o que é 

observado através do decaimento da pressão (HORN et al., 2002). Essa unidade de 

limpeza trabalha com 15 à 500 mg/m³ de areia (BENIBO et al., 2007). 
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5.1.3 Medidores de nível  

 

A capacidade de medir o nível de água presente no separador é de suma 

importância em Troll Pilot. O equipamento de medição deve lidar com diversas fases 

presentes e não apresentar erros de medição ou alteração em seu funcionamento. 

Esse sistema deve ser resistente às variáveis de operação, apresentar boa 

durabilidade e ser confiável. No entanto, os equipamentos para medição não podem 

atrapalhar a dinâmica do fluido, não devem ocupar muito espaço no separador e 

devem ser de fácil acesso através de ROV (Remotely Operated Vehicle) 

Assim, Troll foi equipado com dois instrumentos de medição, ambos com 20 

sensores com 100 mm de distância entre eles (HORN et al., 2003). Portanto, a 

medição funciona mesmo se houver falha em diversos sensores. As figuras abaixo 

representam os equipamentos usados para a medição de nível: o detector de nível 

nucleônico e o indutivo. 

 
Figura 5.3.: Detector de nível nucleônico e detector de nível indutivo. 

Fonte: Horn et al. (2003) 

 

Os dois sistemas funcionam separadamente e são controlados por linhas 

independentes.  Ambos captam a presença de emulsões, contudo só o detector de 

nível nucleônico pode localizar a interface óleo-água e os sólidos no fundo do vaso. 

A bomba de injeção de água pode ser controlada de três maneiras diferentes: 

manualmente, através do controlador de nível nucleônico ou através do controlador 
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de nível indutivo. Embora o operador possa escolher como a bomba será operada, o 

controle manual é recomendado apenas para testes e situações especiais. 

A variação do nível emite um sinal para um conversor de frequência que 

controla a velocidade de injeção da bomba. Assim, Troll Pilot pode controlar o nível 

de água presente no sistema. 

 

5.1.4 Implicações no sistema 
 
 

A primeira intervenção no sistema de separação submarina ocorreu com 

problemas nos conectores elétricos, tanto os de alta voltagem como os de distribuição 

de potência, em junho de 2000. A partir desse momento a empresa norueguesa Hydro 

resolveu criar o Troll Pilot Repair and Upgrade Project, que consiste em um programa 

de reparo e manutenção. Esse projeto de reparos necessitou 15 milhões de dólares e 

muitos meses para o sistema voltar à funcionar em agosto de 2001 (HORN et al., 

2002). 

Contudo, em 2003 o sistema teve que sofrer outra intervenção, dessa vez por 

causa de uma parada da bomba de reinjeção (BENIBO et al., 2007). O problema foi 

solucionado e a bomba foi substituída. Como dito anteriormente, Troll Pilot pode 

reinjetar com auxílio da pressão hidrostática, então, existe uma certa tolerância para 

problemas com a bomba. No entanto, é necessário a instalação de um módulo ponte 

como na figura 5.1 

Recentemente, em 2014 houve uma parada de produção em Troll C devido à 

problemas de corrosão. Um problema similar já tinha sido observado em 2012, quando 

também houve uma parada.  

5.1.5 Testes de produção 

Testes de capacidade foram realizados em Troll para determinar seu 

desempenho. No segundo semestre de 2001 ao primeiro semestre de 2002, fizeram 

com que Troll Pilot operasse com 50% de sua capacidade e com essa mesma 

porcentagem de água presente, sem que fosse adicionado desemulsificante ao 

sistema. O resultado analisado revelou que a quantidade de teor de óleo e graxas na 
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água foi de 500 a 600 ppm, o limite máximo definido pelo projeto é de 1000 ppm. Já a 

taxa de água presente no óleo que foi enviado para ser processado no topside era de 

4 à 7% e seu limite máximo definido seria de 10% (HORN et al., 2003). 

Em sequência, foi realizado um teste de 2002 ao ano seguinte. Nesse teste o 

sistema de separação operou com capacidade total, e foi adicionado 

desemulsificantes. O teor de óleo e graxas encontrado foi de 15 à 500 ppm. A 

quantidade de água presente no óleo foi de 5 à 30% (HORN et al., 2003). Porém, 

nesse segundo teste, a vazão de óleo foi maior do que a estabelecida inicialmente 

pelo projeto. Além disso, no primeiro teste quantidade de água presente nos poços 

era inferior à do segundo teste, variava entre 50 e 70%. 

 

5.2 TORDIS  
 

Quando o projeto de reinjeção de água produzida com separação submarina 

foi implantado em Tordis, o campo já se encontrava em produção. Por ser um campo 

maduro, Tordis produzia muita água, por isso a necessidade de instalação dessa 

tecnologia para otimizar a produção de óleo. Esse campo é compostos por vários 

poços que são interligados à plataforma Gulfaks C por 11 km de dutos (HORN et al., 

2003). 

A figura 5.4 mostra uma representação do sistema de separação submarina 

instalado em Tordis. Na saída superior do separador é possível observar a presença 

de um by-pass de gás. O gás é misturado com o óleo e vai para a bomba multifásica 

(MPP). A água é retirada pela saída inferior e segue em direção a bomba de injeção 

de água (WIP), enquanto a areia segue para o desarenador (desander). Após a areia 

se juntar com a linha de água em um ponto à jusante à bomba de injeção de água, o 

fluido segue para o poço de injeção (FANTOFT et al., 2006). 
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Figura 5.4: Representação do projeto de separação submarina em Tordis. 

Fonte: Fantoft et al.  (2006). 

 

A maior diferença entre Troll e Tordis é o fato de Troll ter sido projetado para 

trabalhar com uma vazão de 63000 bbl/d de fluido, já Tordis esse número é três 

vezes maior.   

A separação submarina foi implantada em Tordis com o objetivo de fazer com 

que a vida do campo se prolongue por mais 15 à 17 anos, produzindo 35 milhões de 

barris à mais. Segundo Fantoft et al. (2006), a estação submarina de separação foi 

dividida em três módulos principais: 

 PLIM (Pipeline Inline Module) – Manifold de interligação, o qual possui dutos flexíveis 

que são ligados ao sistema de separação e à plataforma; 

 SSBI (Subsea Separation, Boosting and Injection) – Módulo de processamento 

submarino que inclui o módulo de separação, bombeamento e desarenador; 
 

 WI (Water Injection Well /X-mas tree) – Módulo para injetar a água e areia no 

poço de descarte. 

Tordis é constituído de diversos poços, 9 ao total, conectados a uma manifold, 

que tem a função de juntar a produção dos poços para que seja unificado em uma só 

linha. A produção é conduzida por uma tubulação de 11 km de extensão e 10 

polegadas de diâmetro. O manifold é localizado próximo à estação de processamento 

primário submarino. Os dutos flexíveis do manifold permitem a conexão com a estação 

de reinjeição. Contudo, esses dutos só são flexíveis nos 300 primeiros metros. 
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O manifold original utilizado no processo, antes do projeto de processamento 

submarino, inicialmente foi adaptado para se adequar a esse novo projeto. No, entanto 

no ano de 2006 foi criado o Pipeline Inline Manifold (PLIM). Assim, o PLIM pode ser 

interligado a estação de processamento primária submarina por meio de dois dutos e 

após tratado o óleo retorna por meio de um duto único (ALBUQUERQUE, 2008). 

O petróleo, uma vez tratado e sem a presença de água retorna para o PLIM, 

enquanto a água e a areia são redirecionadas para o poço de injeção. O óleo e o gás 

são bombeados juntos para o topside. A figura 5.5 mostra o PLIM interligado com o 

SSBI. 

 
Figura 5.5: Localização do PLIM no processo de tratamento. 

Fonte: Fantoft et al. (2006). 

 

O programa de qualificação de Tordis (Technology Qualification Programme, 

TQP) foi desenvolvido com o objetivo de qualificar e documentar a performance de 

novos componentes. Os objetivos principais eram qualificar o desarenador, avaliar a 

performance do separador, otimizar e testar as bombas de injeção e multifásica, 

averiguar o comportamento dos equipamentos em relação à presença de areia e 

qualificar o conector de alta tensão 36 kV para as condições de operação (FANTOFT 

et al., 2006).  
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5.2.1 Separador gravitacional 

 

Como já visto, certos separadores possuem ciclones acoplados para facilitar a 

separação. Após entrar no ciclone o gás é retirado. Esse processo permite a 

diminuição do tamanho do separador, pois o gás já não entrará junto com o fluido. 

Depois de separado, é encaminhado para um by - pass para se juntar ao óleo. 

Posteriormente ao ciclone, o fluido segue para o separador, onde óleo, água e areia 

são tratados. 

Os testes para qualificar foram realizados em Porsgrunn, na Noruega, e 

posteriormente no CDS, localizado na Holanda. No CDS os testes foram realizados 

com um separador tubular transparente para observar o fluxo (FANTOFT et al., 2006). 

Esse separador contribuiu com o design interno final do separador utilizado no SSBI. 

A figura 5.6 mostra o separador transparente utilizado. 

 

 
Figura 5.6: Separador tubular transparente no CDS. 

Fonte: Fantoft et al.  (2006). 

 

Houve uma certa preocupação em relação ao funcionamento quanto a 

presença de partículas sólidas no fluido. Contudo, os conhecimentos adquiridos 
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através dos testes somados com o conhecimento do processo no topside ajudaram a 

qualificar o equipamento. 

No sistema de tratamento de Tordis a areia é descartada juntamente com água, 

porém a união das correntes ocorre em um ponto à jusante da bomba que injeta água, 

justamente para evitar os problemas com essas partículas sólidas.   

 5.2.2 Gerenciamento de areia 

 

A limpeza do separador gravitacional é parecida com a forma de limpeza 

utilizada em Troll Pilot. A água é jateada fazendo com que o sólido fique fluidizado. 

Essa água com presença de sólidos é retirada por saídas inferiores. Esse jateamento 

ocorre de maneira tangencial à parte inferior do separador gravitacional, 

diferentemente do que é apresentado em Troll. 

A areia contida no separador gravitacional é retirada a cada duas semanas e é 

encaminhada para o desarenador, o qual funciona com uma vazão equivalente de 5 

à 10% de água que irá para a reinjeção (FANTOFT et al., 2006). O descarte da areia 

é feito juntamente com água, após a abertura de uma válvula que faz com que, através 

da pressão da água, o compartimento de areia seja limpo. Esse sistema faz a areia 

se unir à corrente de água que será injetada no poço, após a água passar pela bomba 

de injeção. Assim, o funcionamento da bomba não é prejudicado pela presença de 

areia, que pode comprometer seu funcionamento causando desgaste. 

A presença do desarenador gerou uma certa complexibilidade no sistema. 

Porém, sem esse equipamento a bomba de injeção de água teria que lidar com a 

presença de 20 à 25 ppm de sólidos, o que poderia diminuir significativamente sua 

vida útil. Assim, a decisão de colocar um desarenador em um ponto à jusante da 

bomba foi estratégica para prolongar a vida útil desta. 

Além do módulo separador e do tratamento de areia, existem outros módulos 

presente em Tordis, e de suma importância para o processamento primária 

submarino. Outro módulo que pode ser citado é o de medidores multifásicos, o qual 

possui 2 componentes que são colocados nas tubulações conectadas ao separador 

gravitacional. 
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O medidor de nível do sistema teve que ser qualificado, pois era necessário 

mensurar as fases dentro do separador com precisão. A identificação das fases tanto 

líquida quanto sólida é importante para o funcionamento correto do separador. A figura 

abaixo mostra o medidor de densidade. 

 
Figura 5.7: Medidor de nível. 
Fonte: Fantoft et al. (2006). 

 

5.2.3 Sistema de bombeio 

 

O módulo de bombas compreende as bombas multifásicas, helicoidais, e de 

injeção, que são bombas centrífugas. Essas duas bombas funcionam com uma 

potência de 2,3 MW. Para que essas bombas trabalhem, um umbilical de alta potência 

fornece a energia necessária. Também são utilizados umbilicais de controle para que 

as bombas sejam comandadas para atender o sistema. 

Uma vez que ela controla a pressão dentro do separador, esse é um 

equipamento vital para o projeto. Todavia, a bomba multifásica atende os comandos 

advindos da plataforma onde está localizado o variador de frequência que pode alterar 

a velocidade de trabalho (FANTOFT et al., 2006).  

O mesmo princípio se aplica à bomba de injeção. Sua velocidade também é 

controlada pelo variador de frequência que está na plataforma. Assim, é possível obter 

um controle sobre a interface óleo-água durante a separação gravitacional. 
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A bomba multifásica lida com pouca produção de areia, uma vez que ela lida 

com a corrente que sai do separador e vai para o topside. Porém, essa bomba teve 

que passar pela qualificação para definir seu comportamento em relação ao aumento 

da produção de areia. E também foi avaliada a possibilidade de mandar areia para o 

topside. 

Já em relação a bomba de injeção, foi averiguado se esse equipamento 

conseguiria lidar com a produção de areia sem a presença do desarenador ou se o 

equipamento aguentaria um aumento da produção de areia mesmo com o 

desarenador. A resistência do material que constituía a bomba teve que ser avaliada 

e optou-se por manter o desarenador presente no sistema (FANTOFT et al., 2006). 

 

5.2.4 Dados de produção 

  

O sistema de separação submarino implantado em Tordis é similar ao de Troll. Porém, 

os dois projetos possuem algumas diferenças como, por exemplo, a profundidade em 

que foram instalados. Troll foi instalado em uma lâmina d’agua 200 m, enquanto Tordis 

a profundidade é um pouco maior (340 m). Além disso, Tordis lida com uma 

quantidade de produção ainda maior. Para outras comparações a tabela 5.2, 

apresenta dados de produção de Tordis. 

Tabela 5.2: dados de produção de Tordis. 

Parâmetros Dados do projeto 

Vazão de líquido 207600 bbl/d 

Vazão de óleo 56600 bbl/d 

Vazão de gás 35, 3 MMscf/d 

Vazão de água  151000 bbl/d 

Produção de areia 50 - 500 Kg/d 
 
Fonte: Gjerdseth, (2007). 

 

 

5.2.5 Implicações do sistema 
 

Alguns desafios tiveram que ser superados para que Tordis operasse com o 

sistema de separação submarina. Minimizar o peso da estação submarina era um 

deles. Outro desafio enfrentado era que a bomba funcionasse corretamente na 

presença de areia no fluido de injeção. Além disso, a válvula que expurga areia e os 
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conectores de alta voltagem foram testados para avaliar a melhor configuração 

possível para atender as necessidades da estação submarina (ALBUQUERQUE, 

2008). 

A conclusão dos testes foi que a bomba precisava ser feita de um material 

especial, que não comprometesse sua vida útil. Já no caso da válvula utilizada para 

expurgar areia, foram testadas a válvula globo e gaveta. Os testes concluíram que era 

necessário usar válvulas do tipo gaveta, baseado na presença de areia e na alta 

frequência de operação (FANTOFT, 2006). 

 
5.3 MARLIM 
 

O sistema de separação água-óleo (SSAO) foi implantado em Marlim contando 

com um cenário bem diferente de Troll e Tordis. Primeiramente, esse projeto pode ser 

considerado pioneiro por causa da profundidade das instalações, aproximadamente 

870 m (ALBUQUERQUE, 2008). Além disso, o óleo produzido por Marlim é mais 

pesado que o óleo produzido pelos campos do Mar do Norte já citados (Troll e Tordis 

= 36°API x Marlim = 22° API).  

Esse projeto teve uma avaliação cuidadosa, de modo que sua instalação 

ocorresse em um local com baixo teor de água emulsionada. O sistema foi projetado 

para que haja a adição de desemulsificantes para garantir que quando o fluido alcance 

o SSAO não contenha água emulsionada. 

Devido às diferenças, esse projeto de separação submarina é mais complexo 

que o encontrado em Troll e Tordis. Uma vez que ocorre a reinjeção de água 

produzida para a manter a produção do poço produtor estável, maior é 

complexibilidade do sistema. A água produzida para ser reinjetada requer parâmetros 

de tratamento muito mais rigorosos do se espera de uma água que irá para um poço 

de descarte. 

De acordo com Orlowski (2012), o projeto da estação submarina de tratamento 

em Marlim foi divido em módulos principais, como pode ser observado na figura 5.7: 
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Figura 5.8: Módulos presentes no SSAO. 
Fonte: Orlowski (2012). 

 

 Módulo By-pass: Permite que o fluido seja tratado no SSAO ou que ele seja 

direcionado para o topside. 

 Módulo Desarenador Multifásico (Multiphase sand remover / desander module): 

Retira a areia do sistema e compreende uma válvula choke para balancear a 

diferença de pressão na separação submarina. Esse módulo está instalado à 

montante do separador harpa. 

 Módulo Desarenador de Água (Water sand remover / desander module): 

Similar ao outro desarenador, porém, esse garante que a areia não atrapalhe 

a reinjeção e nem cause obstrução.  

 Módulo de separação (Pipe Separator Module): Esse módulo é responsável 

pela separação entre óleo, água e gás. Para a separação entre gás e líquido 

esse módulo conta com a harpa. Para a separação entre óleo e água conta 

com um separador tubular, além da presença do vaso de saída (outlet vessel). 
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 Módulo Hidrociclone: É onde estão localizados os hidrociclones responsáveis 

por retirar o óleo residual da água de reinjeção. Também existem chokes e 

ejetores presentes. 

 Módulo de Bombeio (Pump module): Nesse módulo está presente a bomba de 

injeção de água, responsável pela variação de pressão necessária para fazer 

a injeção no reservatório e também por assegurar a pressão para fraturar o 

reservatório. 

 Módulo do Choke da água de injeção (Water Injection Choke module): 

Compreende o choke e válvulas on-off responsáveis pelo gerenciamento da 

linha de água de injeção. Esse módulo direciona a água para reinjeção quando 

a qualidade da água está em níveis aceitáveis ou para o topside, caso contrário. 

O medidor de fluxo e o monitorador da qualidade da água também estão 

presentes nesse módulo. 

 Módulo de recirculação e lavagem (Recirculation and Flushing module): Onde 

estão representadas todas as válvulas e equipamentos presentes em 

operações de retirada de areia no separador tubular e no vaso de saída (outlet 

vessel). 

 Módulo eletro-hidráulico para o controle multiplex (EHCM): Os dois EHCMs 

localizados no sistema de separação submarina são semelhantes aos usados 

nos manifolds. O EHCM compreende o módulo de controle submarino (SCM) 

e sistemas de distribuição de injeção hidráulica, elétrica e química do sistema 

de separação. 

Além disso, o sistema ainda tem três módulos verticais de conexão (VCMS) e 

três módulos de terminações umbilicais (UMTS). Estes componentes permitem a 

ligação da SSAO Marlim para os poços de produção e de injeção de água, e também 

para a plataforma de produção. 

Por ser um projeto pioneiro, a maior parte da tecnologia empregada é nova e 

precisa de testes para averiguar sua capacidade de funcionamento, possíveis defeitos 

no sistema e soluções para os possíveis problemas. Devido à necessidade de testar 

esse sistema foi feito o Programa de Qualificação Técnica (TQP), o qual subsidia o 

projeto do SSAO em Marlim. 

Esse programa de qualificação permitiu que o sistema fosse rearranjado a partir 
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dos resultados dos testes obtidos. A nova configuração após o rearranjo está 

explicitada na figura 5.9. 

 
Figura 5.9: Fluxograma de processo do SSAO. 

Fonte: Moraes et al. (2012). 
 

O fluxograma representado na figura 5.9, mostra como ocorre o processo e a 

configuração dos equipamentos. Na coluna de produção, ocorre a injeção de 

desemulsificantes através de um processo com gás de lift. Assim, no poço MRL-141 

as emulsões estáveis são evitadas ao introduzir esse tipo de produto químico na base 

da coluna (MORAES et al., 2012). 

O sistema para evitar a injeção de areia no reservatório possui um desarenador 

multifásico. Esse equipamento trabalha continuamente para evitar que a areia cause 

problemas a outros equipamentos e prejudique o funcionamento do SSAO. 

Uma outra diferença em relação aos outros sistemas de separação já citados é 

o fato do separador em Marlim ser do tipo “harpa”. Esse separador funciona retirando 

boa parte do gás presente na mistura e o enviando para um vertedouro “coroa” 

localizado no outlet vessel, onde sai o óleo separado. O óleo e a água são 

direcionados ao separador tubular, por meio de uma separação gravitacional, 



85 

 

ocorrendo a separação entre as fases. O óleo e o gás são mandados juntos para a P-

37 (MORAES et al., 2012). 

A partir da retirada da areia, gás e óleo, a água já está pronta para receber o 

tratamento para reinjeção. A água sai do vaso final e é encaminhada para o 

subsistema de tratamento, para ser condicionada aos padrões aceitáveis para a 

reinjeção. A água produzida vai para outro desarenador, dessa vez é um desarenador 

de polimento que retira mais partículas sólidas do sistema. Essas partículas são 

direcionadas para a linha que vai para a P-37, juntamente com o óleo e gás (MORAES 

et al., 2012).  

Para retirar o pouco óleo ainda presente na água, o fluido é encaminhado para 

dois hidrociclones (de-oilling). Devido à perda de carga esse equipamento possui 

válvulas chokes, por onde sai o óleo retirado da água. Um ejetor se ocupa de pegar 

essa corrente e enviá-la para plataforma para se unir com o óleo já separado. Esse 

ejetor funciona com a ajuda da energia da água pressurizada da bomba injetora 

(MORAES et al., 2012).  

A água após o tratamento é pressurizada com a bomba e é possível fraturar o 

reservatório, se necessário. Contudo, esse faturamento é controlado para que não 

ocorra nenhum tipo de problema.  Para isso, um controlador de nível é implantado 

para monitorar a quantidade de água que será injetada. Esse equipamento atua 

controlando a interface óleo-água no vaso de saída (outlet vessel). Desta maneira, a 

rotação da bomba de injeção é comandada por um variador de frequência (VSD) 

posicionado no topside, o qual recebe sinais do controlador de nível. 

Por último, também existe um controle sobre o TOG, para garantir que a 

separação seja eficaz e que esses componentes não venham prejudicar a injetividade 

do poço. Na figura 5.9 também é possível observar a presença desses controladores 

do sistema de separação.  

 

5.3.1 Desarenadores 

 

Como dito anteriormente, diversas configurações foram estudadas para que os 

equipamentos apresentassem o melhor funcionamento possível. Os primeiros a terem 
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seu arranjo estudado foram os desarenadores. Esse equipamento deve ser 

posicionado antes do separador tubular com a finalidade de não permitir que uma 

grande carga de partículas sólidas se acumulem no outlet vessel.  

A primeira posição estudada seria sua colocação antes da retirada do gás no 

separador harpa. Nessa posição não haveria aumento da perda de carga do líquido 

efluente da harpa, em relação ao gás. No entanto, o desarenador teria que funcionar 

de modo eficiente na presença de líquido, gás e areia (MORAES et al., 2012). 

Outro tipo de arranjo pesquisado foi posicionar o desarenador após a harpa. 

Assim, esse equipamento trabalharia sem o fluxo de gás. No entanto, seria necessário 

a instalação de válvulas choke na linha de gás, devido à perda de carga da linha de 

óleo e água ao sair do separador harpa. A turbulência causada pelo desarenador na 

linha de água e óleo que sai da harpa poderia prejudicar a eficiência do separador 

tubular. 

 O desarenador também foi testado para verificar sua eficiência devido ao 

trabalho com várias fases. O segundo desarenador, na saída do outlet vessel, também 

teve sua eficiência avaliada devido às dúvidas se esse equipamento conseguiria 

separar partículas maiores de 50 µm da água de injeção. Os teores de areia na bomba 

de injeção também foram verificados para garantir que não seriam muito altos durante 

o jateamento e a retirada de areia do outlet vessel (MORAES et al., 2012). 

Para esses testes, dois tipos de partículas da formação foram levadas em 

consideração, as partículas finas e grossas. Além disso, o desarenador durante os 

testes mostrou-se eficiente também em diversas faixas de gás presentes na água, 

pois inicialmente os testes foram realizados apenas com água e ar (MORAES et al., 

2012).  

Ao inserir o óleo, houve um grave problema. A linha de saída da areia que seria 

retirada do sistema ficou obstruída. Inicialmente, como a obstrução ocorreu na válvula 

que controla o rejeito, foi decidido a substituição desta por uma válvulas do tipo 

borboleta. Contudo, o problema não foi resolvido. Após diversos tipos de teste, 

substituindo o fluxo por um padrão golfada, diminuindo o teor de areia e testando 

outros tipos de válvulas, verificou-se que a única solução possível seria não impor 

nenhuma restrição ao fluxo do rejeito de areia. Assim, a atitude tomada foi a retirada 
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da válvula e a diminuição do diâmetro da linha. Com as alterações propostas até 

mesmo com o sistema trabalhando no padrão golfada e com uma menor eficiência 

global, o projeto está qualificado para a operação. 

5.3.2 Harpa 

O separador gravitacional do tipo “harpa” funciona de maneira similar aos 

outros separadores gravitacionais já citados neste trabalho. Contudo, podemos 

observar algumas diferença como, por exemplo, o formato. Enquanto o separador 

gravitacional convencional é composto de um único cilindro de grandes proporções, o 

separador harpa possui vários tubos dispostos paralelamente, como pode ser 

observado na figura 5.10 (MORAES et al., 2012). 

 

 
 

Figura 5.10: Modelo em Acrílico da Harpa, utilizado nas atividades do TQP. 

Fonte: Moraes et al. (2012). 

 

Além disso, a interface água - gás do separador gravitacional é maior do que a 

do separador tipo harpa. Para solucionar esse problema, a alimentação da harpa é 

inclinada para que o regime seja estratificado, assim os tubos verticais que retiram o 

gás do fluido podem funcionar com uma boa eficiência. Se o regime fosse disperso ou 

no padrão golfada a eficiência do processo seria comprometida. Adicionalmente, outro 

tipo de regime poderia fazer com que houvesse espuma no sistema, o que 

comprometeria ainda mais a retirada do gás pelos tubos verticais e faria com que o 

gás fosse carreado para outras partes do sistema, podendo causar dano. 
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Os testes de qualificação desenvolvidos para harpa consistiram, 

primeiramente, em determinar a eficiência da harpa na retirada de gás, principalmente 

quando o padrão do escoamento é modificado. O outro teste consistiu na colocação 

do desarenador após a harpa, assim obteve-se a necessidade de uma válvula que 

controlasse a saída do fluxo de gás, a qual auxilia no controle do nível do líquido 

também. 

Segundo Moraes et al. (2012), o teste de qualificação de produção teve o objetivo 

de avaliar parâmetros desse equipamento, como: 

 O ângulo de incidência da corrente de água – óleo; 

 O ângulo da linha de gás; 

 Número de pernas da harpa; 

 Diâmetro das tubulações; 

 Nível de líquido presente na tubulação. 

Para a qualificação do equipamento, a quantidade de gás presente na corrente 

que sai da harpa foi analisado. Caso essa fração volumétrica de gás fosse muito alta, 

problemas poderiam ser observados no separador tubular. Assim, foi estabelecido um 

limite para essa fração. 

Foi observado nesses testes uma região onde ocorreu a formação de espuma 

e emulsões devido ao regime turbulento, essa região está localizada entre a última 

perna que não possuía nível de líquido e a primeira que já possuía alguma quantidade 

de líquido (MORAES et al., 2012). 

Simulações computacionais, ajudaram a estudar o comportamento do fluido 

dentro da harpa para que uma dinâmica correta fosse estabelecida. Assim, resolveram 

não utilizar curvas abruptas para não interferir no regime (ORLOWSKI et al., 2012). 

Também houve certa preocupação com a inclinação do equipamento. A topografia do 

lugar onde seria colocada a estação de separação submarina teve que ser estudada. 

A solução para resolver os problemas de topografia foi instalar a estação 

submarina em uma fundação que compensava os desníveis. Um sistema de 

nivelamento também foi instalado. Desta forma, o desnível máximo que o 

equipamento poderia aceitar era de 0,5 graus, porém, com essas novas medidas esse 
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desnível máximo passou a ser de 1,5 graus (ORLOWSKI et al., 2012). Abaixo a figura 

5.11 mostra essa fundação.  

 

Figura 5.11: SSAO acoplado em uma fundação. 
Fonte: Orlowski et al. (2012). 

 

Contudo, mesmo após esses imprevistos foi decidido que a harpa atende às 

necessidades do projeto e atende bem à necessidade de separação do gás. Assim, 

esse separador foi qualificado nos testes do TQP. 

 

5.3.3 Separador tubular 

 

O Programa de Qualificação Técnica teve objetivo verificar se esse 

equipamento alcançava a eficiência mínima para operar em Marlim. Os testes foram 

realizados com o óleo do próprio campo para verificar o processo de separação óleo-

água nas condições de pressão e temperatura que o equipamento precisa para operar 

em leito submarino.  

 

Esse separador atua como um separador gravitacional, com a vantagem de ter 

menor distância até a interface que separa a água do óleo. Isso possibilitou o menor 

tempo de residência. É possível observar o separador tubular na figura 5.12. 
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Figura 5.12: Harpa, separador tubular e vaso de saída nas instalações experimentais da 

Statoil em Porsgrunn. 

Fonte: Moraes et al. (2012). 

 

Outro objetivo do teste foi avaliar a presença do desarenador à montante do 

separador tubular. Como seria difícil reproduzir os equipamentos em escala real, foi 

utilizado, nas instalações de teste da Statoil em Porsgrunn na Noruega, os 

equipamentos ali já existentes, porém, operando nas condições de operação e com o 

óleo de Marlim (MORAES et al., 2012). 

Foi decidido que para não prejudicar a separação óleo-água no separador 

tubular o desarenador não pode ser colocado à montante deste equipamento. Assim, 

mesmo prejudicando a eficiência da harpa na remoção de gás, o desarenador foi 

alocado à montante desta. 

À respeito da qualidade da água, nos testes foi verificado a pouca presença de 

óleo residual, o que permitiu que a água tivesse o tratamento posterior por 

hidrociclones. Contudo, quando o desarenador foi colocado após a harpa esses teores 

do óleo residual foram consideravelmente maiores. 

Outro tipo de teste realizado foi o teste de sedimentação de partículas sólidas 

no separador tubular para verificar o quanto de areia acumula e em quanto tempo isso 

acontecerá. A areia decanta formando “dunas” que se movimentam até atingir o outlet 
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vessel. Após os resultados dos testes ficou decidido que a velocidade para o fluxo de 

limpeza deve ser de 1m/s (MORAES et al., 2012). 

Após essa bateria de testes, nas condições de pressão e temperatura de 

Marlim e utilizando o óleo do campo, o projeto foi qualificado e atende todos os pré-

requisitos para um bom funcionamento do separador tubular em condições reais. 

5.3.4. Vaso de saída (Outlet vessel) 

 

O outlet vessel integra o separador tubular, auxiliando a estabilizar o fluxo 

advindo deste. Esse equipamento foi testado para garantir a melhor eficácia para o 

sistema de jateamento e retirada de areia. Além disso, foi estudado o sistema de 

controle de interface. 

Para testar o outlet vessel e verificar se o equipamento funcionava bem 

fluidizando e removendo os sólidos, esse equipamento foi testado de maneira similar 

à verificação da sedimentação de areia na seção tubular. Na figura 5.13 está explícito 

as diferenças no vaso de saída (outlet vessel) antes e depois da fluidização do sólido. 

 
Figura 5.13: Vaso de saída, antes e depois da fluidização do sólido. 

Fonte: Moraes et al. (2012). 

 

O resultado mostrou que os headers, responsáveis pela água pressurizada, 

nos diferentes lados do vaso atrapalhavam a remoção de areia. Assim, era encontrado 

um teor residual acima de 40%. Desta maneira, o projeto teve que ser modificado para 

que haja menor interferência desses headers (MORAES et al., 2012). Os bicos que 

jateavam a água tiveram que ser alterados.  



92 

 

Houve certa deposição de areia entre o trecho do separador tubular e o vaso 

de saída (outlet vessel). Juntando isso com o fato de que a água no separador tubular 

apresentava melhor qualidade do que a água no vaso de saída, constatou-se a 

ocorrência de recirculação no outlet vessel. Para evitar esse acúmulo de areia foram 

colocados bicos de jateamento nessa área. Assim, a remoção de areia teve a sua 

eficiência melhorada. No entanto, os técnicos chegaram à conclusão de que há um 

limite para a presença de areia no vaso de saída, não podendo utilizar a capacidade 

máxima do vaso. 

Adicionalmente, o outro teste realizado foi para verificar a interface óleo-água 

no vaso de saída. Esse teste funcionou de acordo com a atenuação dos raios gama 

que traçavam um perfil do vaso preenchido, detectando a presença de gás, óleo, água, 

emulsão, areia, até mesmo espuma e suas respectivas interfaces (ORLOWSKI et al., 

2012). O equipamento de medição contava com um tubo emissor e dois tubos que 

captavam o sinal, através da tecnologia nucleônica. Uma vez que esse equipamento 

faz a leitura, um sinal é enviado através de um controlador que faz com que o variador 

de frequência acione a bomba injetora de água (MORAES et al., 2012). 

Uma preocupação real durante os testes era se os equipamentos iriam 

funcionar com o tempo de resposta similar ao das condições de operação real. Os 

instrumentos de controle e os sinais emitidos deveriam ser acionados no momento 

certo para não prejudicar o sistema. Para isso o programa de qualificação teve que 

avaliar: 

 Instrumentação;  

 Controladores; 

 Manutenção dos níveis na faixa necessária; 

 Dimensões do vaso de saída (outlet vessel); 

 Nível de mistura no separador tubular e vaso de saída. 

No final dos testes no outlet vessel o sistema foi qualificado, apresentando 

baixa variação na interface óleo-água, além da robustez e boa capacidade de 

operação nas condições estabelecidas. 
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5.3.5 Hidrociclones 

 

Os hidrociclones no projeto de separação submarina tem a função de reduzir o 

teor de óleo e graxa presente na água para valores menores do que 100 ppm 

(MORAES et al., 2012). Duas baterias de hidrociclones foram colocadas no projeto. 

Assim, a água oleosa que sai do outlet vessel é direcionada para essa série de 

hidrociclones. 

Entre os problemas encontrados por posicionar este equipamento no leito 

submarino, está o fato de as válvulas de controle contínuo não serem qualificadas 

para trabalhar subsea. Outro problema seria a falta de pontos de baixa pressão, pois 

a corrente de rejeito precisa ser enviada para esses pontos. A solução encontrada foi 

trabalhar com válvulas choke submarinas e com o auxílio de ejetores aumentar a 

pressão da linha de rejeito. Coube ao programa de qualificação dizer se esse novo 

arranjo funcionaria e se a água de reinjeção teria uma boa qualidade para a reinjeção 

no reservatório. 

Os primeiros testes aconteceram em Arnhem, Holanda. Verificou-se uma boa 

eficiência no funcionamento da primeira bateria de hidrociclones. Contudo, a segunda 

bateria não teve uma eficiência tão boa. Isso se deve a gotículas muito pequenas de 

óleo presente na água. Esse equipamento tem um diâmetro mínimo de gotículas que 

ele pode tratar, sendo assim, a presença de gotículas menores fez com que o 

equipamento não fosse tão eficiente. 

Inicialmente, foi decidido que o óleo utilizado para esse teste seria o óleo real 

de Marlim. Contudo, para alcançar as condições de pressão e temperatura locais, o 

hexano e tolueno foram diluídos e foi adicionado ao sistema desemulsificantes. 

Porém, com essas modificações, poucos pontos experimentais tiveram o teor de óleo 

parecido ao esperado nas condições operacionais reais (MORAES et al., 2012). 

Uma ameaça real ao funcionamento do hidrociclone seria a erosão por areia. 

Para que não ocorresse esse tipo de problema, diversos tipos de materiais foram 

testados como: super-duplex, carbono nitretado, carbonização e revestimento com 

cromo-duro (MORAES et al., 2012). Contudo, o resultado dos testes mostrou que para 

uma vida útil de 5 anos, o material convencional (super-duplex) poderia ser usado. 
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Quanto a alteração da válvula de controle por uma válvula choke adaptada, 

havia um certo temor de que houvesse um desgaste deste tipo de válvula pois ela iria 

operar com uma alta frequência de movimentos e na presença de areia (ORLWOSKI 

et al., 2012). A solução para minimizar esse desgaste foi não tentar controlar a válvula 

rigidamente e achar limites aceitáveis para que o sistema fique em repouso. Foi 

projetado um sistema de controle que atua de acordo com uma faixa variação da 

quantidade de óleo presente na água, assim, a vazão será limitada de acordo com 

esses cortes (MORAES et al., 2012). 

O uso de válvulas choke não se mostrou eficiente no segundo hidrociclone, o 

rejeito não era controlado adequadamente devido à dificuldade da válvula com 

flutuações durante o processo. Contudo, a lógica de controle testada foi considerada 

eficiente para controlar o hidrociclone, assim, as atuações nessas válvulas foram 

reduzidas. 

Também houve uma necessidade de colocar uma terceira válvula choke para 

fazer com que a sensibilidade à flutuações fosse minimizada. Esse novo arranjo 

permitiu aumento da flexibilidade, pois o funcionamento do equipamento não dependia 

mais do ejetor. A partir dessa nova configuração o sistema foi qualificado. 

Por fim, o Programa de Qualificação Técnica de Marlim, considerou o projeto 

apto para trabalhar nas severas condições de operação do campo, após algumas 

modificações no projeto inicial. Uma dessas modificações foi isolar termicamente as 

linhas de água e adicionar MEG (metil-etil-glicol) em dois pontos do by-pass de gás 

para que não houvesse a formação de hidrato (DUARTE et al., 2012).  

Em suma, as principais conclusões do Programa de Qualificação Técnicas foram: 

 O bom funcionamento da harpa ao separar o gás; 

 A melhor localização para o desarenador multifásico é a montante da harpa, 

não necessitando da válvula choke e nem de um controlador de nível; 

 Os bicos do jateamento do vaso de saída (outlet vessel) deveriam ser 

substituídos; 

 Nos desarenadores foram eliminadas as válvulas choque e substituídas por 

linhas com diâmetro reduzido; 
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 Seria necessário ter duas baterias de hidrociclones no projeto para tratar o óleo 

ainda presente na água. 

O projeto do SSAO em Marlim foi colocado em prática em 2013, onde pode ser 

testado em condições reais de operação. A tecnologia empregada nesse sistema foi 

qualificada na Noruega e a Holanda. Contudo, o Brasil foi beneficiado com boa parte 

do desenvolvimento e fabricação desse sistema pioneiro.  

Por fim, além de uma grande inovação tecnológica esse projeto teve grande 

importância para reinjeção de água produzida brasileira. Seguindo o exemplo dos 

campos do Mar do Norte e outros, o Brasil começa a adaptar sua tecnologia para 

garantir que o descarte no mar seja minimizado e sua produção possa ser beneficiada 

com a reinjeção. 
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CAPÍTULO VI 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No decorrer deste trabalho foi avaliado, primeiramente, a importância dos 

métodos de recuperação secundários para manter a pressão do reservatório 

estabilizada. Dessa maneira, a produção pode ser manter estável ao longo do tempo, 

sem que a queda de pressão natural, drawdown, que consiste na diferença de pressão 

entre reservatório e a pressão do poço afete a produtividade.  

Diversos métodos são usados para essa finalidade. Aqui foram estudados os 

métodos de injeção de água. Primeiramente, foi citado o método de injeção de água 

do mar. Esse método é válido principalmente em campos que não são maduros e não 

produzem muita água. A água do mar é um recurso muito abundante nos campos 

offshore, porém, um recurso inviável em campos terrestres. Assim, uma outra 

alternativa possível é a reinjeção de água produzida. Esse método é amplamente 

utilizado em projetos de exploração internacionais. Contudo, no Brasil, a utilização do 

método está restrita aos campos terrestres. Porém, essa situação começa a mudar 

devido as regulamentações ambientais mais rígidas. 

 Cada vez mais, o teor de óleo e graxas para descarte da água produzida no 

mar é reduzido. Isso implica na necessidade de tratar a água até encaixá-la em 

parâmetros específicos para o descarte nos oceanos. Esse tratamento exige recursos, 

mais espaço na plataforma para o tratamento e mais tempo gasto até enquadrar essa 

água nos parâmetros necessários. Além disso, não se sabe os danos que o descarte 

nos oceanos pode ocasionar à longo prazo.  

No entanto, a reinjeção de água produzida também possui suas implicações. 

Antes de reinjetar, a água produzida deve ser separada do óleo, gás e areia. 

Posteriormente à esse processo, a água deve ser qualificada para ser reinjetada. O 

primeiro ponto estudado aqui para à qualificação dessa água, foi a retirada de óleo 

residual. A presença desse óleo emulsionado pode formar conglomerados e acabar 

obstruindo os poros do reservatório. Alguns equipamentos e técnicas foram 
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desenvolvidos para retirar o óleo remanescente como a filtração por membranas, 

flotação, utilização de coalescedores e separadores gravitacionais. Esses 

equipamentos foram descritos no capítulo 4 deste trabalho. 

Outro problema seria em relação à presença de partículas sólidas que podem 

causar problemas similares ao óleo emulsionado, além de erosão nos equipamentos 

de superfície. Normalmente, essas partículas são tratadas por meio de 

desarenadores, que possuem funcionamento similar aos hidrociclones. Além disso, 

para evitar os problemas de erosão nos equipamentos essa areia costuma ser 

fluidizada e retirada para um sistema de limpeza. Após esse processo e depois de 

passar pelo desarenador, as partículas de sólidos não podem ser descartadas antes 

de sofrerem tratamentos, pois o óleo residual ainda presente nas partículas podem 

contaminar o local de descarte. 

A presença de gás dissolvido na água produzida também pode atrapalhar a 

injetividade do reservatório. Porém, na maioria da vezes boa parte do gás é retirado 

no separador gravitacional. A efetividade da separação nesse separador irá depender 

do tempo de residência, além de parâmetros específicos do fluido como a densidade 

e a viscosidade do óleo, água e gás. 

Outro problema aqui discutido foi a presença de microrganismos presentes na 

água. Entre esses microrganismos as bactérias redutoras de sulfato se destacam. 

Essas bactérias provocam a existência de sulfeto no sistema. Esse sulfeto é um 

composto altamente tóxico e também é corrosivo. A presença dessas bactérias causa 

uma intensificação na presença de gás sulfídrico (H2S), responsável pelo souring 

biogênico. Uma vez não tratadas as bactérias podem gerar o H2S e causar intoxicação 

dos trabalhadores, caso expostos, obstrução dos poros do reservatório e corrosão dos 

equipamentos. Contudo, produtos químicos são utilizados para o tratamento desse 

problema relacionado a bactérias. Além disso, foi estudado o tratamento na 

desaeradora para que não haja a proliferação dessas bactérias ou outros 

microrganismos que possam prejudicar o sistema. 

Por fim, também foi estudada a presença de incrustação. Muitas vezes, em 

campos não maduros, é necessário se injetar a água do mar. Essa água reage com a 

água presente na formação. A água de formação é composta por cátions que reagem 



98 

 

com o sulfato presente na água do mar. Essa reação provoca a existência de sais 

pouco solúveis. Esses sais são responsáveis pela incrustação nos equipamentos e no 

reservatório. Esse trabalho teve foco na presença do sulfato de bário no sistema. Os 

parâmetros de formação desse sulfato foram avaliados e foi possível observar a 

dependência da pressão, temperatura e quantidade de íons presente no sistema.  

Apesar da incrustação ser um grave problema na indústria do petróleo existem 

diversos tipos de tratamento como a adição de anti-incrustante. Outra maneira de lidar 

com esse tipo de problema que foi visto, foi um sistema de tratamento que opera 

através da unidade removedora de sulfato. Essa unidade se baseia na nanofiltração. 

Esse processo foi analisado no decorrer do capítulo IV, além da configuração correta 

em relação ao posicionamento da desaeradora.  

Após uma análise das qualificações que a água produzida deve ser enquadrada 

e o funcionamento dos equipamentos utilizados para seu tratamento, esse trabalho 

finaliza com algumas inovações presentes na indústria do petróleo em relação à 

reinjeção de água, principalmente em campos offshore. Os campos do Mar do Norte 

foram os primeiros a desenvolver novas tecnologias para reinjetar água. Devido à 

política do “descarte zero” boa parte dos campos do Mar do Norte reinjetam água. 

Assim, as inovações são necessárias para enfrentar as adversidades e melhorar a 

produção. 

O primeiro campo citado foi o campo de Troll, o qual reinjeta a água no 

reservatório. Como foi um projeto pioneiro, Troll teve que enfrentar algumas 

adversidades, qualificar sua tecnologia e promover algumas adaptações. Também foi 

criado um projeto de reparo para tratar de possíveis problemas em Troll. Similarmente, 

Tordis também começou a operar no Mar do Norte, como projeto comercial, e também 

teve que investir em novas tecnologias e adaptar seu projeto para superar as 

adversidades encontradas. Seguindo o exemplo desses campos, aqui no Brasil foi 

desenvolvido o projeto de separação submarina água-óleo (SSAO). Contudo, esse 

projeto pode ser considerado pioneiro mundialmente devido à lâmina d’água em que 

opera, devido ao peso do óleo de Marlim e aos equipamentos utilizados. 

No entanto, a reinjeção de água produzida só será viabilizada se houver uma 

redução nos custos de projeto. Apesar de não existir uma estimativa de custos desses 
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projetos disponível, é possível deduzir que Marlim devido à complexibilidade do 

sistema teve um custo mais elevado que os outros projetos. Porém, existem 

diferenças que explicam a necessidade de se investir mais nesse projeto, como a 

lâmina d’água onde o SSAO foi instalado e o óleo mais pesado de Marlim. Além disso, 

a capacidade máxima de produção de líquido esperada para Troll é de 63000 bbl /d, 

Tordis é aproximadamente o triplo desse valor, já Marlim só em 2013 foi esperado 

uma produção de líquido de 121600 bbl/d, que não é sua capacidade máxima mas já 

se encontra em um valor próximo ao de Tordis.  Então, claramente o investimento de 

Marlim tem que ser maior por causa das adversidades. Porém, para que a separação 

submarina e a reinjeção sejam vantajosas para a indústria é necessário simplificar ao 

máximo o sistema, podendo assim, baratear os custos. 

Por fim, esse trabalho veio comprovar que a reinjeção de água produzida já é 

uma realidade no mundo e começa a ser colocada em prática nos campos marítimos 

brasileiros. Começa-se à investir em novas tecnologias para que a reinjeção seja 

lucrativa tanto para o meio ambiente como para o processo de exploração de petróleo. 
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