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RESUMO 

A indústria de petróleo brasileira é um dos carros chefes de nossa economia, 

movimentando bilhões de reais por ano, gerando milhares de empregos e investindo 

em ciência e tecnologia. Apesar da grandeza de uma plataforma de petróleo e do alto 

investimento, pouca informação sobre o assunto circula no meio acadêmico 

principalmente entre os alunos. A indústria de petróleo carece de livros e da 

disseminação do assunto entre as universidades. Em outras palavras, ainda é um 

assunto restrito. Viso este problema, este trabalho visa fornecer informações captadas 

em pesquisa de campo, sobre os detalhes da exploração de petróleo em uma 

plataforma do pré-sal, mais especificamente sobre as operações com água do mar, 

fluido que é amplamente utilizado em diferentes aplicações no processamento de 

petróleo. 

PALAVRAS – CHAVE: petróleo, água, plataforma 
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ABSTRACT 

. 

The Brazilian oil industry is one of the leading cars of our economy, moving 

billions of reais per year, generating thousands of jobs and investing in science and 

technology. Despite the greatness of an oil rig and the high investment, little 

information on the subject circulates in the academic environment mainly among 

students. The oil industry lacks books and the spread of the subject between 

universities. In other words, it is still a restricted subject. Aiming at this problem, this 

paper aims to provide information gathered in field research on the details of oil 

exploration on a pre-salt platform, more specifically on seawater operations, which is 

widely used in different applications in processing of oil. 

 
 

KEY WORDS: water, oil, platform. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
A atividade empenhada pela Petrobras, ou seja, a exploração de reservatórios 

com mais de 5km de profundidade é um desafio para as diversas engenharias. Desde 

o início do processo de obtenção de dados até a primeiro óleo produzido, é necessário 

ter atenção aos mínimos detalhes, pois se trata de um processo que envolve 

probabilidades altas de acidentes, tanto à força de trabalho da Petrobras, de suas 

parceiras e da humanidade, no que tange ao meio ambiente. 

Na sua maioria, água utilizada para os processos da plataforma é proveniente 

do mar, nossa fonte mais abundante deste mineral. Esta água é utilizada como fonte 

fria para trocas de energia na forma de calor, limpeza da embarcação e para o 

processo como um todo. Em resumo, sem o tratamento da água para que esta possa 

ser utilizada na plataforma, se torna impossível a exploração do petróleo, principal 

fonte energética do Brasil. 

Neste trabalho são abordados quatro macroprocessos: Tratamento da água 

produzida pelo reservatório, tratamento da água para injeção no reservatório, sistemas 

térmicos e unidades de produção de água doce. 

A água produzida pelo reservatório é a água proveniente do reservatório de 

petróleo, também chamada de água de formação, pois assim como os 

hidrocarbonetos, está aprisionada ao reservatório de petróleo. Ao se produzir o 

petróleo, também se produz a água de formação e como a atividade visa a produção 

e venda de petróleo, a mesma necessita ser removida da corrente, que ao chegar a 

plataforma se trata de uma emulsão de água, óleo e gás. Ao ser removida da corrente, 

a água é então descartada, entretanto, a corrente de água necessita ter dela 

removidas óleo residual, o qual tem sua concentração determinada pelo Teor de Óleos 

e Graxas (TOG). Este descarte deve ser feito segundo a Resolução CONAMA 

430/2011. 

A água injetada no reservatório passa por tratamento para que sua composição 

salina não interfira no funcionamento natural da rocha reservatório. Os fluidos 

armazenados no reservatório se concentram nos poros das rochas, e a composição 

química da água do reservatório precipita sais insolúveis quando está entra em 

contato com os sais da água de injeção, quando injetada sem tratamento, restringindo 

os poros das rochas e interrompendo o fluxo natural dos fluidos, diminuindo a 
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produção dos mesmos. A necessidade do tratamento da água para injeção, decorre 

deste fato. 

Uma das variáveis de processo utilizadas, a temperatura, é fundamental para o 

enquadramento do petróleo dentro das características necessárias para sua 

exportação e venda. De maneira geral, correntes frias e quentes de água são 

necessárias. Os sistemas térmicos da plataforma compreendem água de resfriamento 

para áreas classificadas (ou seja, com possível atmosfera explosiva), água de 

resfriamento de área não classificada, água quente para o processo e água quente 

para utilidades. 

Além de todas estas aplicações, ainda existem duas unidades que utilizam a 

água do sistema de capitação de água para a geração de água doce. Uma unidade 

dedicada à água de diluição do óleo, o que é feito para atingir os padrões de salinidade 

do óleo, e a outra tem a finalidade de abastecer o sistema de flare da unidade. 

Desta forma, pode se apresentar aos alunos deste departamento, mais uma 

opção de carreira, e assim contribuir para o crescimento profissional dos mesmos e 

sobretudo o crescimento do nosso país. 

 
1.1 Objetivo Geral 

 
Este trabalho de conclusão de curso tem como objetivo geral descrever o 

processo do tratamento de águas profundas para possibilitar a exploração de petróleo 

no litoral brasileiro, com o fim de apresentar dados de interesse para próximos estudos 

que visem implementar da automação no controle do processo de extração de 

petróleo dos poços. Para isto, pretende-se delimitar quais as variáreis pertinentes ao 

processo que precisam ser monitoradas, bem como verificar os instrumentos 

necessários para coleta e transmissão dos dados das variáveis, fomentando assim 

pesquisa e o conhecimento desta área ao Departamento de Engenharia Mecânica da 

Universidade Federal Fluminense. 

 
1.2 Objetivos Específicos 

 
Os objetivos específicos do presente estudo são: 

• Discorrer sobre a aplicação do conhecimento de instrumentação e controle na 

prática em uma planta industrial. 
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• Trazer a conhecimento a atividade de exploração de petróleo em águas ultra 

profundas no que se refere ao tratamento da água do mar em uma plataforma 

de petróleo. 

• Detalhar aplicações práticas de válvulas e estratégias de controle. 

 

1.3 Problemática 

 
Pouco material técnico e abordagem em disciplina sobre os assuntos referentes 

à exploração de petróleo em alto mar nas cadeiras de engenharia mecânica. 

O desenvolvimento do trabalho foi motivado através da experiência de trabalho 

na área de exploração de petróleo off shore, no qual se percebeu a falta de material 

sobre os conceitos de sistemas de controle aplicados a exploração de petróleo. 

O projeto teve como objetivo estruturar o gerenciamento dos processos que 

conduzam a um desempenho superior das equipes de engenheiros que lidam com 

projetos exploratórios embasando a definição de novos modelos de trabalho e 

aprimoramento dos modelos existentes, proporcionando a melhoria contínua do 

processo. 

A partir dos resultados do projeto, foi motivado o estudo das melhores práticas 

de monitoramentos de projetos em sistemas exploratórios, identificando os principais 

aspectos que podem garantir o sucesso do projeto. Através dessas conclusões, foi 

estabelecida uma metodologia sugerida para detectar variáveis de processos e de 

controle nos sistemas exploratórios. Este trabalho tem como foco as atividades de 

Exploração de Petróleo, abrangendo e ressaltando os principais conceitos utilizando- 

se uma das metodologias mais aceitas atualmente no mercado mundial: o controle 

automático dos processos. 

 
1.4 Justificativa do Trabalho 

 
Por estar trabalhando com a exploração de petróleo em alto mar, encontrou-se 

a possibilidade de abordar os temas que estou envolvido no meu dia a dia de trabalho. 

A utilização da água do mar numa plataforma de petróleo é ainda assunto pouco 

abordado na Engenharia da UFF o que se apresenta como ótima oportunidade para 

elaboração de material que venha a servir como base para próximos trabalhos nesta 

área. 
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2 DESCRIÇÃO DOS PROCESSOS DE TRATAMENTO DE ÁGUAS 

 
Este capítulo tem como objetivo apresentar os principais conceitos necessários 

para o entendimento do processo exploratório offshore e definir os principais marcos 

de um projeto exploratório. 

 

 
2.1 Breve Panorama Histórico 

2.1.1 No mundo 

A produção de petróleo no mundo remonta ao ano de 347 a.C., quando poços 

de petróleo eram perfurados com a utilização de brocas rudimentares e troncos de 

bambu, na China. Passa pela Pérsia, onde o mineral podia ser captado diretamente 

de baldes no solo em exsudações e chega ao século XIX, nos Estados Unidos, onde 

a exploração tomou forma de negócio. O primeiro poço moderno, o qual deu início a 

indústria de petróleo em si, foi perfurado em 1859, em Titusville, na Pensilvânia, nos 

Estados Unidos. O poço tinha 21 metros e foi perfurado pela equipe do Coronel Edwin 

Drake (SILVA, 2012). 

Atualmente o petróleo é uma das fontes de energia e matéria prima mais 

relevantes para o funcionamento da sociedade. Segundo uma pesquisa feita pela 

Universidade Federal da Bahia, pelo menos 50 tipos de produtos tem o petróleo como 

matéria prima (FREIRE, 2012). 

A indústria do petróleo a nível mundial é um dos setores que trabalha com 

maiores volumes de água. Para o ano 2000 se consumiam aproximadamente 210 

milhões de barris/dia (d) (33,4 milhões de m3 d-1) que acompanhavam aos 75 milhões 

de barris por dia (11,9 milhões m3 d-1) de petróleo (Bailey et al., 2000). Nesse mesmo 

ano, as empresas petroleiras gastaram 40 bilhões de dólares no manejo da água. Em 

2002 esta cifra atingiu 45 bilhões (El-Karsani et al., 2014). 

Num contexto marcado pela queda do patamar dos preços do petróleo, pelo 

papel das novas fronteiras de exploração e produção, pelas transformações na 

estrutura da demanda de combustíveis e pelo fortalecimento das políticas de 

substituição de combustíveis fósseis, os principais desafios do sistema produtivo de 

petróleo e gás natural estão associados às possibilidades de adoção de inovação e 

soluções tecnológicas que reduzam custos de investimento e operação, assim como 

o tempo de implementação de novos projetos. O Brasil conta com as vantagens 
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comparativas de ser a principal zona de produção mundial em águas profundas e as 

vantagens competitivas acumuladas por décadas de desenvolvimento de soluções 

tecnológicas específicas para esse tipo de ambiente – especialmente a partir da 

experiência e do desempenho tecnológico da Petrobras – para alçá-lo à posição de 

principal referência mundial em exploração, desenvolvimento e produção offshore. 

(Queiroz Pinto Jr, 2018) 

 

2.1.2 No Brasil 

A exploração do petróleo nacional começou ainda no séc. XIX quando o 

Marques de Olinda assinou decreto autorizando José Barros Pimentel a explorar 

mineral betuminoso as margens do Rio Barau.na então província da Bahia. 

A Petrobras foi fundada em 1953, no Governo Vargas, mas a primeira 

plataforma própria a atuar na exploração marinha só começou a operar na década de 

1970, a P-1. A lamina d’água de exploração era de apenas 300m, bem menor que a 

amina d’água de 2 mil metros, comum no pré-sal. (BOAS, 2013). 

A primeira plataforma a atuar no pré-sal foi a plataforma Cidade de Angra dos 

Reis, no Campo de Lula em 2010. (PETROBRAS), e o tratamento da água antes de 

sua injeção começou com a plataforma P-50, desde 2006, o que claramente favoreceu 

a entrada no pré-sal com tecnologia suficiente para os desafios que se apresentariam. 

A injeção de água antes da P-50 era feita sem que houvesse qualquer tipo de 

precaução quanto a forma como o reservatório reagiria à água do mar. O tratamento 

da água se viu necessário pois a água que era injetada anteriormente causava uma 

série de problemas ao reservatório, como tamponamento dos poros e produção de 

H2S. (PETROBRAS). 

 
2.2 Injeção de Água no Reservatório 

 

A Figura 2.1 apresenta uma parte do fluxograma do sistema de captação de água 

do mar. Tal sistema é composto por um conjunto de 5 bombas principais, B- 

5111001A/E, sendo que quatro operam a 25% da demanda, enquanto uma bomba fica 

na condição de reserva. O conjunto também possui uma bomba de emergência (B-

5111501), que é utilizada para trabalhar na iniciação do sistema. A iniciação do sistema 

refere-se a partida da plataforma, pois para que o sistema de geração de energia atue, 

o mesmo deve ter arrefecimento, o qual é fornecido pelo sistema de 
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capitação. A bomba de emergência fornece água suficiente para que um dos quatro 

turbogeradores tenha arrefecimento. Em conjunto com as bombas há 5 filtros, FT- 

5111501A/E, e mais um filtro de emergência (FT-5111501). Estes filtros são 

responsáveis pela primeira filtragem da água, e antes deles, para filtragem da água 

capitada, há apenas uma tela na sucção de cada bomba (Manual de Operação 

Petrobras 77, 2016). 

 
Figura 2.1: Bombas e Filtros de Captação. 

Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
Na Figura 2.1, pode-se ver que as bombas principais captam água de tubos 

denominados caissons. Estes tubos têm sua entrada submersa a 30m de profundidade, 

e são utilizados para evitar que as bombas captem peixes e animais que vivam próximos 

a superfície do mar. 

O objetivo deste sistema é captar água do mar para que a mesma seja utilizada 

pelos demais processos que envolvem a necessidade de água, por exemplo, a injeção 

de água no reservatório de petróleo. Para tal, é preciso o controle das pressões de 

distribuição e da qualidade da água. Para que haja a injeção, existe um processo 

específico para o tratamento da água, além dos filtros já mencionados. Este processo 

será abordado posteriormente. 

As bombas principais são do tipo BSC, Bombeio Centrífugo Submerso. São 

bombas centrífugas posicionadas na vertical (OLIVEIRA, JUNIOR e SILVA). Cada 

bomba tem vazão máxima de 2760m³/h, e quando em operação plena, o sistema 
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funciona com 10kPa na descarga das bombas. Na Figura 2.2, podemos ver um 

exemplar deste tipo de bomba. 

 

Figura 2.2: Bombas e Filtros de Captação. 
Fonte: Petrobras (2012) (OLIVEIRA, JUNIOR e SILVA). 

 
 

Para que se faça o controle de pressão da bomba, na saída das mesmas estão 

instalados PITs (transmissores, indicadores de pressão), um para cada bomba, PIT- 

5111001A/E. Este PIT é ligado por malha elétrica às chaves de alarme de pressão 

muito baixa (PSHH-5111501A/E e PSLL-5111001A/E, respectivamente) e pressão 

muito alta, 1400kPag e 900kPag, respectivamente (Manual de Operação Petrobras 

77, 2016). Essas chaves, acionam os respectivos alarmes na sala de controle (PALL- 

511100A/E, alarme de baixa, e PAHH-5111001A/E, alarme de alta). Ele também é 

conectado a um PI para indicar a pressão de descarga das bombas no painel de 

controle. Quando há parada total do sistema de produção, há a parada das bombas, 

o que pode ser visto na Figura 2.3 representado por um triângulo com a escrita ESD- 

3 (Emergency Shutdown 3, Parada de Emergência do tipo 3, que acontece quando há 

a presença de gás, incêndio ou perda de energia elétrica. Paradas de emergência 

também podem ser do tipo 1, quando há a parada apenas de um equipamento ou 

sistema isolado, 2, quando há a parada de toda a planta de processo por algum alarme 
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de pressão ou nível, ou quatro, quando é necessário o abandono da embarcação 

(SOUZA, 2018)) que tem sua ponta superior apontada na direção do PI, o que quer 

dizer que a parada interrompe o funcionamento das bombas e não o contrário 

(MANUAL DE OPERAÇÃO P 77, 2018). 

Figura 2.3: Sistema de Controle de Funcionamento das Bombas. 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 

A água captada pelas bombas, então passa pelos filtros, onde partículas 

maiores que 0,5mm são retidas. 

Com respeito ao funcionamento dos filtros, a variável crítica para seu 

funcionamento é a pressão diferencial entre a entrada e a saída de água dos filtros. 

Isso é feito pelos transmissores de pressão diferencial PDIT-5111004A/E. Estes 

transmissores também possuem sistema de alarme, indicando quando a pressão 

diferencial de saturação, 50kPag, do elemento filtrante for atingida, indicando a troca 

do mesmo. Na Figura 2.4, podemos ver o sistema de alarme composto pelos 

indicadores de pressão alta e baixa, PAHH e PALL, respectivamente (MANUAL DE 

OPERAÇÃO P77, 2018). 
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Figura 2.4: Sistema de monitoramento da pressão diferencial dos filtros. 

Fonte: (PETROBRAS, 2016). 

 
 

Então a água preenche o header de distribuição, ao qual todos os consumidores 

estão conectados. Header é uma tubulação da qual saem diversas ramificações, estas 

são direcionadas para os consumidores de água do mar. A distribuição dessa água se 

dá principalmente aos permutadores de calor dos sistemas de água de resfriamento, 

pois a fonte fria dos permutadores de calor é a água do mar do sistema de capitação. 

Na Figura 2.5, podemos ver um esquemático dos seis permutadores de calor do 

sistema de água de resfriamento de área classificada, sistema que será tratado em 

detalhes no item 2.2. A água que será injetada no reservatório é aquecida no 

permutador P-5124003, já os permutadores P-5124002A/E são resfriados pela água 

capitada que posteriormente é descartada no mar. 
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Figura 2.5: Permutadores do Sistema de Água de Resfriamento de Área Classificada 

Fonte: (PETROBRAS, 2016). 

 
 

Esta distribuição é controlada pela válvula on/off, SDV-5111001. SDV significa, 

shutdown valve, ou válvula de parada de emergência, ela é fechada automaticamente 

por um ESD-3, o mesmo tipo de parada que desliga as bombas (Figura 2.6). 

 
Figura 2.6: Válvula de Emergência SDV-5111001. 

Fonte: (PETROBRAS, 2016). 

 
 

Uma das condições mais importantes para o correto funcionamento das 

bombas, é o tratamento da água com hipoclorito de sódio. Este tratamento é feito para 

mitigar a formação de cracas (crustáceos e outras formas de vida marinha), para evitar 

o entupimento da linha e danificação das bombas (SILVA e COSTA, 2018). 

Antes de injetada no poço, a água de injeção deve passar por um tratamento 

no qual sejam removidos dela as moléculas de oxigênio e o íon sulfato. Este 



11  

tratamento é feito para evitar a proliferação de bactérias redutoras de sulfato, que são 

organismos que vivem em ambientes anaeróbios, ricos em matéria orgânica (locais 

sujos), como os existentes em solos, lodos e águas residuárias (SILVA, FILHO, et al., 

2015) e podem se proliferar no reservatório de petróleo, obstruindo os poros da rocha 

reservatório. Os íons também precipitam na forma de sais de sulfato, fato que também 

contribui para a obstrução dos poros da rocha reservatório. 

O reservatório de petróleo e como se fosse uma “esponja” na qual os fluidos 

estão adsorvidos. Os fluidos migram pelos poros da rocha e podem ser produzidos 

(ANTÔNIO ALBERTO RIBEIRO PATRÍCIO, 2012). 

Os equipamentos ou conjunto de equipamentos que removem íons sulfato e o 

oxigênio da água são a URS (Unidade Removedora de Sulfato), respectivamente e a 

torre desaeradora. Para fins de resfriamento, a água não passa por esses processos. 

 
2.2.1 Unidade de Remoção de Sulfato 

 
A unidade de remoção de sulfato é um sistema de filtragem molecular, onde a 

retenção dos íons sulfato, SO4
-, é feita por membranas de poliamida. O sistema conta 

com 5 trens de membrana, VÚT-1251001A/E, dos quais quatro permanecem em 

operação e um em reserva. 

A água proveniente dos filtros de capitação entra no sistema e a primeira etapa 

é a passagem por novos filtros de malha menor, retendo partículas maiores do que 

25µm. São denominados como os “filtros grossos” do sistema (FT-UT-1251001 A/C) 

que podem ser vistos na Figura 2.7. 
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Figura 2.7: Filtros Grossos do Sistema de Remoção de Sulfato 

Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
 

Na sequência dos filtros grossos, estão os filtros finos, que retêm partículas 

maiores do que 5 µm. As filtrações iniciais são feitas para evitar a presença de sólidos 

granulados nas membranas de remoção de sulfato. O desgaste e abrasão 

ocasionados por esses, pode ocasionar o rompimento das membranas. Estes filtros 

são também denominados de filtros finos (Figura 2.8). 

Figura 2.8: Filtros Finos do Sistema de Remoção de Sulfato 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 
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Além da filtração, há também a necessidade da injeção de produtos químicos, 

sendo utilizados para a neutralização de cloro e mitigação da proliferação de 

microorganismos (Manual de Operação Petrobras 77, 2016). A montante dos filtros 

grossos ou a jusante dos filtros finos há a injeção de biocida, como forma de prevenir 

o acumulo de microorganismos. A jusante dos filtros grossos há a injeção de de 

sequestrante de cloro (bissulfíto de sódio) para que não haja dano corrosivo às 

membranas. Além dos produtos químicos já citados, há também a injeção de 

antiincrustante e inibidor de corrosão. O antiincrustante tem papel fundamental de 

mitigar o crescimento de incrustações nas linhas e nas membranas. A contaminação 

de microorganismos é tão elevada que duas vezes por semana, além do biocida 

comum, é utilizada a injeção do biocida de choque. O biocida comum mata o 

microorganismo, mas os vestígios continuam na membrana obstruindo seus poros. O 

biocida de choque serve para dissolver os vestígios de microorganismos, deixando os 

poros novamente livres (SILVA, FILHO, et al., 2015). 

Ao sair dos filtros finos, a água é pressurizada a 3350 kPa abs pelas bombas 

booster, B-1251001-01A/B. Esta é a pressão necessária para que o fluido transpasse 

as membranas (Figura 2.9). 

 
Figura 2.9: Bombas Booster 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
 

Cada um dos cinco trens de membranas conta com dois estágios de remoção. 

No primeiro estágio, 50% de toda água tem o sulfato removido. A água livre de sulfato 

segue para o permutador de injeção, enquanto que o rejeito segue para o segundo 

estágio. De todo rejeito que entra no segundo estágio, 50% consegue ser aproveitado, 
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logo, 75% da água que entra no sistema está em condições de ser injetada, enquanto 

que 25% segue para o descarte no mar (Figura 2.10). 

Figura 2.10: Estágios de Remoção de Sulfato. 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
 

No primeiro estágio, a água passa por dois bancos de membranas, o rejeito de 

cada banco segue para o único banco do segundo estágio. Na Figura 2.11, podemos 

ver um exemplo de membrana como as que são utilizadas para a remoção de sufato 

da água. 

 
Figura 2.11: Membrana de Remoção de Sulfato. 

Fonte: (Site Comercial Majop) 
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As membranas são compostas por um duto central e folhas. Entre cada folha, 

há um espaçador, por onde o fluido escoa. A água rica em sulfato segue o fluxo para 

fora do vaso, enquanto o permeado passa pelas folhas e segue para o tubo central. 

Ao sair das membranas, a água segue para a torre desaeradora, a qual será 

tratada no tópico seguinte. Então a água é direcionada para as bombas booster e 

então para as bombas principais de injeção, B-1251002 A/B, porém passam pelo 

permutador P-5124003, para ganhar calor, entre as duas bombas (Figura 2.12). 

Figura 2.12: Bombas Booster, B-1251001 A/C, Permutador de Injeção, P-5124003, e 

Bombas principais de Injeção, B-1251002 A/B. 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
 

Ao entrar no permutador a água é aquecida de 26°C para 45°C e a pressão de 

injeção é 250 kgf/cm², com vazão de 662,5m³/h para cada bomba. Isto é feito para 

evitar o congelamento da água, que perde calor enquanto escoa pelos dutos em alto 

mar. 

 
2.2.2 Torre Desaeradora 

 
A torre desaeradora é um equipamento que opera a vácuo, e tem o objetivo de 

remover o ar e consequentemente as moléculas de oxigênio da corrente de água de 

injeção. Na Figura 2.13 podemos ver um diagrama de engenharia da unidade 

desaeradora a vácuo, UT-1251002, que engloba a unidade de geração de vácuo, Z- 

UD-1251002, e a torre desaeradora, D-UT-1251002. 
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Figura 2.13: Torre desaeradora e unidade de geração de vácuo 

Fonte: (PETROBRAS, 2016) 

 
 

A geração de vácuo na torre é obtida através das bombas a vácuo, B-Z-UT- 

1251002A/B, que ao deslocar uma corrente de água doce, deslocam o ar de dentro 

da desaeradora (Figura 2.14). 

Figura 2.14: Sistema de geração de vácuo 
Fonte: (PETROBRAS, 2016) 
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2.3 Sistema de Água de Resfriamento de Área Classificada 

 
Área classificada é definida como área onde uma atmosfera explosiva, ou seja, 

gases explosivos, está presente ou é provável sua ocorrência. Os tipos de Área 

classificada são divididos em zonas: (SILVA e COSTA, 2018) 

Zona 0: Uma atmosfera explosiva é presente a todo momento ou por longos 

períodos. Exemplos de ambientes desse tipo são o interior de tanques de 

petróleo e equipamentos como um vaso de depuração. 

Zona 1: Uma atmosfera explosiva tem probabilidade de ocorrer em condições 

normais de operação. Os arredores de uma válvula de alívio, por exemplo. 

Zona 2: Uma atmosfera explosiva não tem probabilidade de ocorrer em condições 

normais de operação, porém, se ocorrer, será por períodos curtos de 

tempo. Por exemplo, a própria área de processo. 

A água de resfriamento de área classificada, flui no interior de permutadores e 

equipamentos onde a presença de hidrocarbonetos é constante, ou seja, zona 0, como 

o permutador que resfria o gás, para remoção de CO2 do gás natural. 

O sistema de água de resfriamento de área classificada, é um sistema fechado 

de água doce, composto por uma sequência de permutadores, P-5124002A/E e P- 

5124003, bombas de retorno, B-5124001A/C, e um tanque pulmão, TQ-5124002, que 

absorve as variações volumétricas do sistema, ocasionadas pelas variações de 

temperatura. Além disso, conta com um vaso para a dosagem de produto químico 

para prevenir corrosão, V-5124002. Na Figura 2.15, podemos ver um fluxograma de 

blocos do sistema. 
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Figura 2.15: Fluxograma de Blocos Água de Resfriamento de Área Classificada. 

Fonte: (ITO, 2014) 

 
 

A água armazenada no tanque de expansão serve para reposição da água 

perdida no processo. O tanque de expansão, por sua vez, é abastecido pelas bombas 

B-5115002A/B, com água do tanque de make-up, TQ-5115002, que abastece a água 

doce tanto do sistema de resfriamento de área classificada quanto da água de 

aquecimento. 

O funcionamento do sistema acontece da seguinte forma: as bombas de 

recirculação mantem a pressão do sistema, a água vem dos consumidores a 53°C, é 

bombeada por duas das bombas B-5124001A/C. A pressão de descarga das bombas 

é 676kPa, com vazão de 7500m³/h. A água, então, é admitida pelos permutadores, 

onde trocam calor com a água do mar proveniente do sistema de água do mar, tendo 

sua temperatura abaixada para 35°C. Os cinco permutadores P-5121002A/E operam 

de maneira a sempre ter um dos cinco em reserva, o que quer dizer que pelo menos 

um deles sempre está fora de operação. A água, então é enviada aos consumidores, 

de onde retorna a 53°C. Para regular a vazão mínima do sistema, a PV-5124008 

conecta header de suprimento com header de retorno e regula a pressão do sistema 

e consequentemente a vazão mínima das bombas pelo sinal recebido do PIT- 

5124008, instalado a jusante dos permutadores. A temperatura da água resfriada é 

controlada pela abertura e fechamento da TV-5124002-1/2, que direciona o excedente 

de água para overboard. 

O permutador P-5124003 aquece a água de injeção aproveitando a mesma 

para resfriar a água de resfriamento. 
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2.4 Sistema de Água de Resfriamento de Área Não Classificada 

 
Semelhante ao sistema de resfriamento de área classificada, o sistema de 

resfriamento de área não classificada também é um sistema de água doce, fechado. 

O que diferencia é a proporção e os consumidores. Enquanto as bombas do sistema 

de área classificada operam à mais de 4000m³/h, cada uma, as bombas de retorno do 

sistema de área não classificada operam à 1350m³/h. Abaixo, na Figura 2.16, um 

esquema de blocos do sistema. (Manual de Operação Petrobras 77, 2016) 

 

Figura 2.16: Fluxograma de Blocos Água de Resfriamento de Área Não Classificada. 

Fonte:  (ITO, 2014) 

 
 

O sistema possui um tanque pulmão, TQ-5124001, que absorve as expansões 

e contrações do volume devido à temperatura. As bombas de retorno, B-5124002A/B, 

mantém o sistema pressurizado, enquanto as perdas de inventário são repostas pelo 

tanque pulmão e seu nível mantido por água proveniente diretamente de vaso 

hidrofórico, que é um vaso que se encontra no casco do navio e armazena água doce. 

O sistema conta com dois permutadores, P-5124001A/B, e a vazão que passa pelos 

mesmos é controlada pela PV-5124018, que conecta o header de suprimento com o 

de retorno. Para o controle da corrosão, periodicamente é dosado, por meio do vaso 

V-5124003, produto químico inibidor de corrosão. 

O processo acontece da seguinte forma: a água que é armazenada no tanque 

pulmão, TQ-5124001 é recalcada pelas bombas de circulação, B-5124002A/B, que 

operam sem bomba reserva e mantém a circulação da água pelo sistema, que ainda 
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conta com uma bomba de emergência, B-5124003, utilizada durante a partida da 

operação da plataforma. A mesma não pode ser considerada reserva pois não tem 

capacidade suficiente para manter o sistema em operação normal, sua vazão de 

descarga é de apenas 290m³/h. Após a passagem pelas bombas, a água segue para 

os permutadores, P-5124001A/B, onde tem sua temperatura abaixada de 45 para 

35°C. O controle da vazão do sistema é feito pela PV-5124018, que conecta as linhas 

de alimentação e retorno do sistema. Ela também garante o fluxo mínimo das bombas, 

afim de evitar a cavitação das mesmas. A água então passa pelos consumidores, 

retornando as bombas a temperatura de 45°C, fechando o ciclo do sistema. Qualquer 

perda de inventário é reposta pelo tanque pulmão. 

O sistema fornece água gelada para as seguintes finalidades: 

TS-TG_5147001A/D – Unidade principal dos turbogeradores A/B/C/D; 

B-1251002A/B, bomba principal de injeção de água; 

B-5125001A/C – bomba de circulação de água quente. 

A unidade principal dos turbogeradores necessita de água de resfriamento 

´para arrefecer o sistema que atinge altas temperaturas devido ao processo de 

combustão. 

A bomba principal de injeção opera com 6550 kW, uma fonte de dissipação de 

energia na forma de calor que necessita ser resfriada para proteger os itens 

intrínsecos ao seu funcionamento. Essas bombas são responsáveis pela injeção de 

água nos poços injetores, a uma pressão de 250kgf/cm². 

As bombas de circulação de água quente são as bombas responsáveis por 

manter a pressão do sistema de produção de água quente da plataforma. 

Como mencionado antes, as operações que utilizam água de resfriamento de 

área não classificada não possuem a presença de hidrocarbonetos, por isso a 

presença em diversas turbomáquinas. 

 
2.4 Sistema de Água Quente 

 
O sistema de água quente tem a finalidade de fornecer água aquecida aos 

processos que envolvem o enquadramento da temperatura de hidrocarbonetos. Ou 

seja, este sistema fornece água quente para processos de área classificada. 

Assim como os sistemas de água de resfriamento, este também é fechado e, 

neste caso, conta com um vaso pulmão, pressurizado por uma linha de nitrogênio a 
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1489,6 kPa abs. Isto é feito para evitar a vaporização de água do sistema. A circulação 

da água é feita pelas bombas centrífugas B-5125001A/B/C, que operam a de forma a 

manter sempre uma delas em reserva O aquecimento da água é feito pelo 

reaproveitamento energético dos gases de exaustão dos turbo-geradores, em outras 

palavras, a água passa por uma serpentina posicionada nos tubos de descarga dos 

geradores. Este “trocador de calor” recebe o nome de WHRU (Waste Heat Recovery 

Unit). Abaixo, o fluxograma de blocos do sistema na Figura 2.17. 

Figura 2.17: Fluxograma de Blocos Água de Aquecimento. 
Fonte: (ITO, 2014) 

 
 

O sistema possui duas temperaturas, 170°C e 130°C. A temperatura de 130°C 

é obtida ao se misturar água do retorno, que está a 120°C com água a 170°C por um 

jogo de válvulas, como demonstrado na imagem, onde há uma tomada antes e outra 

depois do WHRU (TG-5147001A/B/C/D). A água em temperatura mais baixa é 

utilizada para o aquecedor de água de diluição P-1223003A/B, assim como 

demonstrado na Figura 3-2. Ela também é utilizada para aquecimento de alguns 

amostradores, que são recipientes onde é possível recolher amostras de fluidos do 

processo. 

A água que alimenta o vaso pulmão do sistema é proveniente do mesmo tanque 

que abastece a água de resfriamento de área classificada, ou seja, o TQ-5115002. O 

abastecimento é feito pelas bombas B-5115003A/B. 

A água quente é produzida com a função de alimentar os seguintes sistemas: 

• Aquecedor de água de diluição, P-1223003A/B; 

• Aquecedor de produção, P-1223002A/B; 

• Aquecedor de teste, P-1223004; 
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• Pré aquecedor de gás do sistema de regeneração da desidratação de 

gás, P-1233002; 

• Aquecedor de água quente de utilidades, P-5125001; 

• Aquecedor de gás combustível, P-5135001; 

• Superaquecedor de gás combustível, P-5135002; 

• Serpentina das botas dos vasos de flare, V-5412001/002; 

• Unidade de remoção de CO2, UT-1235001; 

• Amostradores. 

O aquecedor de água de diluição, P-1223003A/B é utilizado para aquecer a 

água que será utilizada para diluir o óleo em seu processo de estabilização, ela tem a 

finalidade de enquadra a salinidade do óleo, diminuindo a mesma de 240000 mg/l para 

27000 mg/l. 

O aquecedor de produção, P-1223002A/B utiliza água quente para enquadrar 

a temperatura de tratamento do óleo, o que favorecerá a quebra da emulsão da água 

no óleo e a remoção de gás dissolvido. 

O aquecedor de teste é o equipamento utilizado para aquecer a mistura a ser 

analisada no separador de teste. A plataforma conta com um sistema denominado 

trem de teste que é utilizado para aferir parâmetros dos poços que estão em produção, 

como concentração dos fluidos, pressão de produção, entre outros parâmetros. 

O pré aquecedor de gás do sistema de desidratação é o equipamento que 

aquece o gás removido do óleo com o objetivo de regenerar as colunas de 

desidratação do gás. 

O aquecedor de água quente de utilidades, P-5125001 funciona com o objetivo 

de aquecer a água que é utilizada nas UDs que produzem água potável. 

O aquecedor de gás combustível, P-5135001 e o superaquecedor de gás 

combustível são utilizados no sistema de produção de gás combustível com a 

finalidade de secar o mesmo para que não danifique os principais consumidores, ou 

seja, os turbogeradores da plataforma. Os turbogeradores são os responsáveis por 

produzir energia elétrica. 

As serpentinas das botas de vaso de flare são dispositivos que aquecem a parte 

inferior desses vasos para evitar entupimento das linhas, o que pode acontecer pela 

concentração de hidrocarbonetos presentes nas botas, os quais ficam ali por longos 

períodos de tempo, o que favorece a formação de parafinas. 

Já na unidade de remoção de CO2, a água quente é utilizada para aquecer o 

gás que passará pelas membranas de separação de CO2, as mesmas são sensíveis 
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a hidrocarbonetos na forma líquida, o que é evitado pelo aquecimento do gás (Manual 

de Operação Petrobras 77, 2016). 

 
2.5 Sistema de Água Quente de Utilidades 

 
O sistema de água quente de utilidades existe para prover água quente para 

as unidades de geração de água doce, as Uds, que ficam localizadas no Hull do navio, 

UD-5125501 A/B/C. Estas são responsáveis pela produção de água doce para atender 

o casario do navio. Estas UDs são de responsabilidade da equipe de embarcação do 

navio. 

Sistema fechado, composto pelo tanque TQ-5125001, que repõe a água 

perdida no processo, e pelas bombas B-5125002A/B, responsáveis pela circulação do 

sistema. O aquecimento da água é feito no permutador P-5125001, com calor 

fornecido pela água quente do sistema de água quente de área classificada. A água 

é então enviada para as Uds do Hull e então retorna para ser novamente pressurizada 

pelas bombas. 

 
2.6 Unidades Geradoras de Água Doce 

 
As unidades geradoras de água doce, UD-5122001 (dedicada a água de 

diluição) e UD-5122002 (dedicada ao sistema de flare), são processos com finalidades 

específicas. Funcionam como apêndices dos sistemas de água visto que existem para 

fornecimento de água aos seus únicos e respectivos consumidores, a diluição de 

petróleo que acontece antes da entrada nos vasos de tratamento de óleo e o sistema 

de flare. 

A remoção dos sais da água é feita por osmose reversa. A osmose é um 

processo natural onde água concentrada com sais e água doce são separadas por 

uma membrana semipermeável, Figura 2.18. 



24  

 

 
Figura 2.18: Diagrama de Osmose Natural. 

Fonte: (HITACHI, 2018) 

 
 

No processo de osmose reversa, uma pressão é aplicada para vencer a 

pressão osmótica, forçando a passagem das moléculas de água enquanto os sais são 

retidos na membrana. O sistema de produção de água doce é semelhante ao de 

remoção de sulfato, ele conta com vasos de membranas que permitem a passagem 

apenas das moléculas de água (Figura 2.19). 

Figura 2.19: Diagrama de Osmose Natural - detalhe. 
Fonte: (HITACHI, 2018) 
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O Sistema tem em sua entrada 4 filtros em paralelo, FT-UD-5122001-01-A/B e 

FT-UD-5122001-02-A/B. Todos retêm partículas maiores do que 5 micras, protegendo 

as membranas. Operam a 240kgf/cm² (Figura 2.20). 

Figura 2.20: Filtros de entrada no sistema. 
Fonte: (HITACHI, 2018). 

 
 

Na sequência dos filtros, estão as bombas de pressurização das membranas 

que operam a 6000 kPa para vencer a pressão osmótica, e desta forma fazer com que 

a água ultrapasse a membrana (Figura 2.21). 
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Figura 2.21: Bombas de alta pressão. 
Fonte: (HITACHI, 2018) 

 

Ao atingir a pressão necessária, a água entra nas membranas seguindo um 

processo semelhante ao que acontece com as membranas de remoção de sulfato. 

Neste caso, a configuração dos vasos é diferente, nas UD-5122001 e 002, 3 conjuntos 

de dois vasos em série, cada um com sete membranas, faz a remoção dos sais da 

água. São ao todo seis trens desses conjuntos para cada bomba (Figura 2.22). 

 
 

Figura 2.22: Vasos de Remoção de Sais. 

Fonte: (HITACHI, 2018) 
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O permeado, ou seja, a água doce segue para o permutador de água de 

diluição, no caso da UD-5122001 e para o sistema de flare no caso da UD-5122002. 

Já a água rica em sais é desviada para o descarte no mar. 
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3 SISTEMA DE LIMPEZA DA UNIDADE DE GERAÇÃO DE ÁGUA 
DOCE 

 
O sistema de limpeza das membranas existe para manter o funcionamento do 

sistema por um tempo maior, visto que a injeção de produtos químicos não é o 

suficiente para remover a contaminação que se acumula nos poros das membranas. 

De acordo com Hitachi, 2018, fabricante do sistema, o mesmo deve ser limpo sempre 

que: 

• A vazão de permeado diminuir entre 10 a 15%; e 

• A pressão aplicada aumentar entre 10 a 15%. 

 
Para a limpeza, o sistema possui um tanque no qual a água permeada pode 

ser armazenada e tratada com produtos químicos. O tanque CIP (Clean in Place), a 

bomba de limpeza B-UD5122001-05 e o filtro FT-UD-5122001-03, compõem o sistema 

de limpeza das membranas da UD-5122001. O processo de encher o sistema de 

membranas com água do tanque CIP recebe o nome de flushing. O flushing é 

realizado com soluções ácidas e alcalinas que são circuladas nos vasos das 

membranas. A solução de ácido irá remover sólidos em suspensão e precipitado e a 

solução alcalina removerá a incrustação biológica. Após cada recirculação de solução 

ácida e alcalina deve ser recirculada água limpa para lavar a superfície da membrana, 

como visto no desenha da Figura 3.1 (Manual de Operação Petrobras 77, 2016). 
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Figura 3.1: Filtro, bomba e tanque CIP da UD-5122001. 
Fonte: (PETROBRAS, 2014) 

 

 
3.1 Solução para possíveis problemas de limpeza da UD-5122002 

 
A UD-5122002, em seu projeto, não foi contemplada com sistema de limpeza, 

como a UD-5122001. A concepção do projeto é de que as membranas deverão ser 

limpas manualmente, entretanto isto pode ocasionar mal funcionamento do sistema, 

visto que em situações de falta de peças de reposição, a UD poderia ficar parada. 

Outro problema observado é a inexistência de filtros entre os filtros do sistema de 

capitação de água do mar, FT-5111001 A/E, que retêm partículas maiores do que 500 

micras, e os filtros de entrada da UD-5122002, FT-5122002 A/B, que possui a 

capacidade de interceptar partículas maiores do que 5 micras, como podemos ver na 

Figura 3.2, retirada de uma apresentação que tratava sobre o projeto. 
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Figura 3.2: Fluxograma do sistema da UD-5122002. 

Fonte: (NUNES, 2017). 

 
 

A solução para este problema seria a instalação de um filtro para reter as 

partículas superiores a 25 micras, assim como é feito no sistema de remoção de 

sulfato (Figura 3.3). 

Figura 3.3: Fluxograma do sistema da UD-5122002 com filtro 25 micras. 
Fonte: Própria. 

 
 

Desta forma, o sistema ficaria protegido por este filtro. Os filtros de 5 micras da 

UD-5122002 possuem as seguintes características (Figura 3.4): 
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Figura 3.4: Características dos FT-5122002 A/B. 
Fonte: (Manual de Operação Petrobras 77, 2016). 

 
 

Pode-se basear-se nas características dos FT-5122002 para determinar como 

deve ser o filtro de 25 micras. Essa aproximação pode ser feita pois ambos operariam 

sob as mesmas condições de trabalho. 

Uma alternativa é o filtro que é utilizado para reter partículas de dimensão 

superior a 25 micras na entrada do sistema de remoção de sulfato (Figura 3.5). 

Figura 3.5: Filtros FT-UT-1251001 A/C. 
Fonte: (NOV, 2017). 
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Figura 3.6: Características dos FT-UT-1251001 A/C. 
Fonte: (Manual de Operação Petrobras 77, 2016). 

 
 

A diferença ficaria nas dimensões do filtro, visto que os parâmetros de processo 

da UD-5122002 são mais severos. A pressão de operação é 1058 kPag, enquanto 

que nos filtros da remoção de sulfato operam a 440 kPag. Porém a pressão de projeto 

dos filtros da remoção de sulfato suporta a pressão de operação da UD. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Para entender o funcionamento dos sistemas de tratamento de água e sua 

utilização no enquadramento de óleo, precisou-se de elevadas horas de estudo, as 

quais tiveram seu foco principalmente na atividade de exploração e na interpretação 

dos fluxogramas de processo e instrumentação 

Dentro das observações feitas durante visita técnica à plataforma Petrobras 76, 

(P 76), unidade semelhante a P 77, pode-se concluir que os sistemas de tratamento 

de água representam uma grande oportunidade para a operação e para o controle dos 

mesmos. Isto pode ser afirmado pelas seguintes constatações. 

• Elevadas pressões de trabalho, as linhas de água de injeção operam a 250 

kgf/cm²; 

• Processos vitais para o funcionamento da unidade estacionária de produção, 

visto que a capitação de água fornece o arrefecimento para os motores dos 

turbos geradores; 

• Garantia da produção no longo prazo, pois a água de injeção mantém a pressão 

do reservatório; 

• Processos essenciais para a produção de petróleo, tendo em vista que a água 

de diluição enquadra a salinidade do óleo. 

As condições de trabalho para quem trabalha off-shore são desafiadoras no que 

tange a complexidade das atividades e a segurança do trabalho. Portanto, quanto 

mais informações e conhecimento forem passados a frente, mais estudos podem ser 

realizados com a finalidade de prosseguir no aprimoramento da segurança das 

atividades da plataforma. 

O processamento de petróleo em alto mar engloba uma série de processos que 

parecem impensáveis, e a geração de energia em alto mar é um desses processos. 

Vê-se que sem a capitação de água não é possível realizar a produção do óleo pois a 

mesma possibilita o funcionamento das máquinas da plataforma e ainda é necessária 

para o enquadramento do óleo, visto a necessidade de diluição do óleo para 

enquadramento da salinidade. 

A garantia de produção do óleo no longo prazo é uma das descobertas mais 

recentes da indústria. Como podemos ver na figura 4.1, a produção de petróleo 

aumenta significativamente devido a injeção de água no reservatório. 



34  

 

 

Figura 4.1: Fator de Recuperação 
Fonte: (SILVA e COSTA, 2018) 

 
 

A curva em azul demonstra a elevação de produção de óleo devido à injeção 

de água no reservatório como forma de elevação suplementar. A manutenção da 

pressão do reservatório prolonga a vida do poço, este fato viabiliza projetos, pois o 

CAPEX envolvido poderia não ter retorno com a quantidade de barris possíveis de 

serem produzidos sem a injeção. 

Em virtude de tudo que foi apresentado, verifica-se que existe um campo de 

oportunidades para estudos que visam o aprimoramento destas atividades e acredita- 

se que este trabalho sirva de base e de fonte de informações sobre as atividades nele 

apresentadas. Espera-se que num futuro próximo, outros materiais possam ser 

redigidos com inspiração nos assuntos apresentados aqui, favorecendo o crescimento 

da engenharia e o desenvolvimento do Brasil como potência ainda mais expressiva 

nas atividades de exploração de petróleo. 
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