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RESUMO 

 O presente trabalho analisa o número de separadores em um determinado sistema de 

separação de um poço de petróleo hipotético e os perfis de pressões nos vasos separadores 

gás-óleo, no intuito de determinar as pressões ideais de operação para um determinado fluido 

hipotético de composição conhecida. A metodologia de resolução independe da composição 

do fluido. Conceitos teóricos prévios de propriedades dos fluidos e de separação são 

introduzidos. Para realizar as liberações flash, o programa Pipesim é utilizado. Para realizar os 

cálculos de balanço molar, o Excel é o programa escolhido. O trabalho foi organizado de 

forma que as figuras e as tabelas possam fornecer base para os gráficos e os resultados 

encontrados. 

PALAVRAS-CHAVE: Análise composicional, propriedades dos fluidos, separação flash, 

vasos separadores, pressões ideais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 This paper analyses the number of separators in a system of separation of a 

hypothetical oil well and the gas-oil vessel pressure profile´s, in order to determine the 

optimum operating pressures for a given hypothetical fluid of known composition. The 

solving methodology is independent of fluid composition. Previous theoretical concepts of 

fluid properties and separation are introduced. To perform the flash releases, the software 

Pipesim is used. For the calculations of molar balance, Excel is the program chosen. The work 

was organized such that the figures and tables can provide a basis for the graphics and the 

results found. 

KEYWORDS: Compositional analysis, fluids properties, flash separation, separators, ideal 

pressures. 
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CAPÍTULO 1 - APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 

 

1.1  INTRODUÇÃO 

 

 É de suma importância na indústria do petróleo conhecer o comportamento dos 

fluidos, desde o reservatório até o seu consumo. Para tal conhecimento, faz-se necessário 

identificar as suas condições termodinâmicas (pressão e temperatura) e composicionais. 

 A pressão de reservatório nem sempre é suficiente para elevar esse petróleo até a 

superfície sem que haja auxílio de métodos de elevação. Quanto mais preciso forem os 

estudos, melhor será a compreensão do fenômeno físico-químico e melhor serão escolhidas as 

condições operacionais e o dimensionamento das instalações para produção. 

 Em condições de reservatório, o óleo cru contém grandes quantidades de gases 

dissolvidos. A subida na coluna de produção e no riser (quando se fizer presente), altera as 

propriedades PVT do hidrocarboneto, o que provoca liberação de gases, e torna o escoamento 

do tipo multifásico, mesmo que esse não contenha líquidos distintos, como a água. Esses 

gases reduzem a viscosidade do óleo in place, e por isso, quando esse óleo é elevado no poço, 

sofre um aumento de viscosidade. 

 Ao longo do percurso entre o reservatório e a planta de processo,  existem inúmeras 

formas de perdas de pressão. A tendência de comportamento  do poço produtor é uma queda 

natural e não constante da pressão ao longo do tempo. Na indústria de petróleo, é comum 

sintetizar as pressões em: de reservatório (Pr), de fundo de poço (Pwf), de cabeça de poço 

(Pwh), de separador (Psep), apesar de ser de conhecimento que existem outras formas de perdas 

de pressão como de restrição e choke. O padrão assumido pelo escoamento multifásico é 

função do diâmetro e inclinação do duto, das frações volumétricas entre as fases no trecho de 

interesse e das propriedades de cada fase. Esses parâmetros definem as perda de carga no 

percurso e a troca de calor com o meio.  

No processamento do óleo, as fases devem ser separadas nos vasos de separação 

bifásicos ou trifásicos (quando contém água). Ao eliminar a água, esse fluxo de 

hidrocarbonetos é levado até os separadores gás-óleo. Esses, têm como objetivos: separar os 
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componentes leves (metano e etano) do óleo, maximizar a recuperação de partes pesadas dos 

componentes intermediários (propano, butano, e pentano) e salvar os componentes pesados. 

Para determinar as propriedades dos fluidos de petróleo nos separadores, deve-se levar 

em consideração o estado de equilíbrio que se encontra o mesmo. Para misturas 

multicomposicionais, o equilíbrio líquido-vapor (óleo-gás) é calculado através de flash 

isotérmico, flash adiabático e pontos de bolha e orvalho. Quando a mistura é não-ideal, 

programas computacionais de simulação de processos são os melhores caminhos.  

O processo de separação flash do óleo cru em altas pressões de fluxo consiste de uma 

série de separadores, geralmente dois ou três, operando com o intuito de gerar a maior fração 

de líquidos possíveis com o melhor custo-benefício. Sabe-se que os separadores trabalham 

com pressões cada vez menores (pressão cai ao passar de um para outro) e extraem menores 

porcentagens de óleo. O número de estágios no processo de separação convencional é função 

da densidade do óleo, medida geralmente em °API (American Petroleum Institute), da razão 

gás-óleo (RGO), e da pressão de fluxo na cabeça do poço. 

 

1.2  MOTIVAÇÃO 

 

 Ao chegar na superfície, onshore ou offshore, esse petróleo deve ser tratado para que 

chegue às refinarias com as devidas propriedades de interesse. Muitas vezes o que se busca é 

otimizar a produção de líquidos, já que esse, possui geralmente, um valor de mercado maior 

do que o gás. O óleo leve possui um alto valor agregado, assim como os condensados (óleos 

extremamente leves) advindos da condensação de gás devido à variação nas condições 

termodinâmicas. Já os óleos mais pesados (de menor °API) tendem a ter um valor agregado 

mais baixo, pois não conseguem, nas refinarias, produzirem frações de hidrocarbonetos com 

maior valor de mercado. Quando o óleo cru é conduzido até os separadores, esse passa pela 

separação do tipo flash ou do tipo diferencial. Como a separação flash é melhor em termos 

técnicos e financeiros, com melhor custo-benefício, essa é amplamente utilizada nas 

plataformas ou nas plantas em terra. 

 A disponibilidade e escolha das pressões de operação nos separadores em superfície 

impactam diretamente na quantidade e qualidade do óleo produzido e armazenado nos 

tanques de estocagem. Se a pressão dos separadores é alta, grandes volumes de componentes 

leves permanecerão na fase líquida no separador e grandes quantidades serão perdidas 
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juntamente com outros componentes valiosos para a fase gasosa. Por outro lado, caso a 

pressão de trabalho seja muito baixa, grandes quantidades de componentes leves serão 

separadas do líquido e vão atrair quantidades importantes de frações intermediárias e pesadas. 

As propriedades físicas e químicas bem estudadas, juntamente com o auxílio da informática, 

quando necessária, levarão ao sucesso do projeto. 

 Existem inúmeros poços de óleo e gás existentes, que, com a ajuda técnica de 

programas de otimização, podem melhorar suas produções e eficiência, além de permitir 

melhor gerenciamento dos mesmos.  

 

1.3  OBJETIVOS 

 

 O trabalho tem como objetivos determinar os estados de equilíbrio da carga nos 

separadores, o número ideal de separadores para o processo e encontrar as pressões ideais de 

operação. Geralmente a quantidade de separadores varia entre dois e três. O quarto separador 

já não incrementa tanto na fração de líquidos e mantém o custo de implantação alto.  

 Para otimizar a quantidade e qualidade das frações  líquidas armazenadas no tanque de 

estocagem, é necessário definir as pressões ideais de cada estágio de separação flash. Ao 

determinar as pressões ótimas dos diferentes estágios de separação, e essas pressões forem 

implantadas nos separadores, volumes significativos de óleo podem ser produzidos e 

conduzidos ao tanque de estocagem. O gás “flasheado” tem a sua saída na parte superior do 

vaso e pode ser necessário a utilização de compressores para que esse possa percorrer o trajeto 

posterior determinado. Como consequência, o líquido tem o seu escape de cada vaso pela 

parte inferior da mesma e deve sair também com pressão suficiente para operações 

posteriores. 

 Para realizar os estudos de pressões ótimas, bases computacionais serão utilizadas a 

fim de aumentar a acurácia do método utilizado. A otimização da produção de óleo e gás 

utilizando modelos computacionais de poços têm contribuído para desenvolver técnicas de 

completação, maior eficiência, e maior produtividade de muitos poços. Sabendo a composição 

do fluxo de alimentação e as condições operacionais (pressão e temperatura) do separador, é 

possível identificar as razões de equilíbrio da mistura de hidrocarbonetos através de equações 

de estado de Peng e Robinson.   
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As curvas de RGO e densidade API do fluido a ser analisado fornecem as pressões 

ideais de trabalho. O Pipesim, simulador de escoamento multifásico em regime permanente e 

o Excel, serão utilizados para aperfeiçoar os cálculos feitos com equações complexas e para 

“plotar” gráficos que justifiquem e confirmem o que foi feito.  

 

1.4  ORGANIZAÇÃO DO TRABALHO 

 

 Este trabalho está organizado em quatro capítulos: o primeiro é de introdução, onde o 

assunto é descrito brevemente e são expostos os objetivos e motivações do mesmo.  

 O segundo capítulo é a revisão bibliográfica. Nesta parte, é realizada toda a pesquisa 

bibliográfica para afirmação de conceitos importantes que fornecem embasamento para o 

capítulo seguinte. São introduzidos conceitos e equações de equilíbrio termodinâmico de 

fases, propriedades dos fluidos de petróleo e separação de fases nos vasos separadores. 

 O estudo de caso é o terceiro capítulo. É nesta parte que o trabalho é realmente 

realizado. O problema do número de separadores e das pressões ótimas do fluido hipotético 

são expostos e  solucionados com auxílio do programa de escoamento multifásico da 

Schlumberger, o Pipesim. 

 O quarto capítulo trata-se de uma breve conclusão dos resultados obtidos com o 

presente estudo. 

  



 

 

 
 

CAPÍTULO 2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 PROPRIEDADES DAS MISTURAS LÍQUIDAS DE HIDROCARBONETOS 

 

 O petróleo é uma mistura de hidrocarbonetos com possível presença de gás nitrogênio 

(N2), gás sulfídrico (H2S), gás oxigênio (O2), gás carbônico (CO2) ou hélio (He). O 

comportamento do mesmo está diretamente relacionado à sua composição e condições de 

pressão e temperatura. A composição (frações de hidrocarbonetos e de outros componentes) é 

identificada na cromatografia. Os elementos pesados, difíceis de selecionar, podem ser 

agrupados no que chamados de C7+, por exemplo, que é uma mistura de frações pesadas 

menos selecionadas que, unidos, constituem o grupo dos mais pesados. Quando a composição 

do mesmo não é conhecida, suas propriedades críticas podem ser estimadas através de 

correlações já conhecidas. 

 O fluido quando escoa do reservatório até o tanque de estocagem, sofre alterações nas 

suas condições físicas, e essas variações devem ser entendidas para compreensão do 

comportamento do reservatório e da produção. A análise PVT (pressão, temperatura e 

volume) de amostras do fluido fornece muitas dessas propriedades.  

 As propriedades físicas do óleo que interessam para posterior estudo e compreensão 

do fluido pela engenharia de petróleo são:  

• Massa Especifica do Óleo, ρo (lb/ft³) 

• Densidade do Fluido, γo, (60ºF/60ºF); 

• Densidade do Gás em Solução, γg 

• Compressibilidade Isotérmica do Óleo Cru sub-saturado, co (1/psi) 

• Fator Volume Formação Total, Bt (bbl/STB) 

• Viscosidade do Óleo Bruto, μo (cp) 

• Fator Volume Formação de Óleo, Bo (bbl/STB) 

• Razão de Solubilidade do Gás, Rs (scf/STB) 
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2.1.1 - Massa Específica do Óleo 

 

- Condições Padrão 

 A massa específica de uma substância é definida como a razão da sua massa pelo seu 

volume a uma dada temperatura e pressão: 

 

                                                                                                                                  (2.1) 

Onde: 

 mo = massa do óleo (lb) 

           vo = volume do óleo (ft³) 

 

Da composição: 

  

                                                                                                                                   (2.2) 

 

Onde: 

 mi = massa do componente i 

 vi  = volume do componente i 

 ρi  = massa específica do componente i 

 

                                                                                                                                      (2.3) 

 

Onde: 

 ν = volume específico 

 ρ = massa específica 

 

                                                                                                                                   (2.4) 

 

Onde: 

 Vi = volume do componente i 

 

Unindo as equações: 
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                                                                                                                                 (2.5) 

Logo: 

 

                                                                                                                                      (2.6) 

 

 

- Para Pressão Maior ou Igual à Pressão de Bolha 

 As correções para condições de reservatório são obtidas pelas figuras 2.1 e 2.2: 

 

Figura 2.1 - Correção da massa específica de uma mistura líquida em função da pressão. 

 Fonte:  ROSA et al (2006). 
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Figura 2.2 - Correção da massa específica de uma mistura líquida em função da temperatura. 

 Fonte: ROSA et al (2006). 
 

 Quando não se dispõe da composição da mistura líquida, apenas da densidade do gás 

liberado e da densidade do óleo nas condições standard, pode-se empregar a correlação da 

figura 2.3: 

 

Figura 2.3 - Massa específica do gás natural quando liquefeito e dissolvido no óleo.  

Fonte: ROSA et al (2006). 
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2.1.2 - Densidade do Óleo Cru 

 

 A densidade de uma mistura é definida como a razão entre a massa específica de um 

líquido sobre a massa específica da água em uma dada condição de temperatura e pressão. A 

temperatura padrão para cálculos de densidade no Brasil é de 20ºC Para o óleo: 

 

                                                                                                                                  (2.7) 

 

Onde: 

 ρw = massa específica da água 

 Na indústria de petróleo é comum tratar a densidade como grau API: 

 

                                                                                                    (2.8) 

 

 

2.1.3 Compressibilidade Isotérmica do Óleo Cru (co) 

 

  É definida matematicamente como: 

 

                                                                                                                     (2.9) 

 

Onde: 

 V = volume de óleo 

 p = pressão 

admitindo temperatura constante. 

 Substituindo V como (m/ρ) na equação acima, temos: 

 

                                                                                                                       (2.10) 

 

 Como a compressibilidade c é constante, obtemos integrando: 
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                                                                                                  (2.11) 

 

Onde:  

 po = pressão inicial 

 Para líquidos de compressibilidade constante e pequena, chegamos a: 

 

                                                                                                 (2.12) 

 

 

2.1.4 - Viscosidade 

 

 As condições de pressão e temperatura afetam a viscosidade do fluido. Diferentemente 

do comportamento do gás ideal, nos líquidos a viscosidade decresce com a temperatura e 

cresce com a pressão. Além disso, quanto maior a quantidade de gás dissolvido no 

hidrocarboneto líquido, menor é sua viscosidade. Conhecer a composição do hidrocarboneto é 

de fundamental importância para a viscosidade, já que essa é afetada diretamente pela 

variação da mesma. 

Em soluções ideais: 

 

                                                                                                                (2.13) 

 

onde xi e µi são a fração molar e a viscosidade do componente i, respectivamente. 

 

 A correlação de Chew & Connaly (1959) permite estimar a viscosidade de um óleo 

saturado, nas condições de pressão e temperatura do reservatório em função da razão de 

solubilidade e da viscosidade do óleo morto (sem gás) submetido à temperatura do 

reservatório e à pressão atmosférica. A razão de solubilidade é a relação entre o volume de 

gás que está dissolvido na mistura líquida de hidrocarbonetos, pelo volume de óleo que será 

obtido da mistura, os dois em condições standard.  

 As curvas de Chew & Conelly para estimar viscosidade de óleo saturado (na pressão 

de bolha), podem ser representadas por uma função análitica (Standing, 1951): 

 

µob (cp) = A (µom)
b                                                                                                                                                                   

  (2.14) 
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onde µom é a viscosidade do óleo morto, em cp, 

 

                                                                                         (2.15) 

 

                                                                (2.16) 

 

onde a razão de solubilidade (Rs) é expressa em scf/STB (standard cubic feet/standard barril) 

e A e b são constantes. 

 O óleo morto é obtido nas condições padrão, onde o gás dissolvido no líquido já teria 

saído da solução. A viscosidade desse óleo na temperatura de reservatório e na pressão 

atmosférica pode ser obtida através da correlação de Beal (1946)  em função do ºAPI do óleo 

e da temperatura do reservatório. Standing (1951) equacionou as curvas em: 

 

                                                               (2.17) 

 

                                                                                                                 (2.18) 

 

 Quando o reservatório se encontra acima da pressão de bolha para aquele 

hidrocarboneto, deve-se realizar um ajuste  na viscosidade do óleo, a qual leva em conta o 

nível de subsaturação. A figura 1.39 possibilita a estimativa e Standing equacionou assim uma 

correlação: 

 

                                                                (2.19) 
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Onde: 

 pb = pressão de bolha (pressão na qual o líquido gera a primeira bolha de gás) 

 µob = viscosidade do óleo no ponto de bolha   

 p   = pressão qualquer, tal que p>pb. 

 

2.1.5 - Fator Volume-Formação do Óleo 

 

 O fator volume-formação do óleo (Bo) é a razão entre o volume da fase líquida, que 

contém óleo mais gás dissolvido a determinada condição de pressão e temperatura e o volume 

de óleo no tanque de estocagem, nas condições standard: 

 

                                                            (2.20) 

 

 Acima da pressão de bolha, o comportamento do Bo é praticamente linear, já que sua 

variação volumétrica se deve apenas à compressibilidade do líquido, já que não há mais 

liberação de gás.  

 A junção da fórmula de compressibilidade do óleo, co = -1/Voi, com a equação de Bo, 

fornece: 

 

Bo = Boi + co Boi (pi  - p)                                                                                                      (2.21) 

                                                                              

Para co constante, a equação é do tipo linear. 
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2.1.6 - Razão de Solubilidade 

 

 Razão de solubilidade (Rs) de uma mistura líquida de hidrocarbonetos é a relação entre 

o volume de gás dissolvido, nas condições standard, pelo volume de óleo que será obtido da 

mistura, também em condições standard. 

 

                                                                                         (2.22) 

 

 Após a pressão de bolha ser atingida, a razão de solubilidade se torna constante e igual 

à inicial, já que nenhum gás se desprende da solução quando o reservatório se encontra sub-

saturado. 

 

2.1.7 - Fator Volume-Formação Duas Fases do Óleo  

 

 O Fator Volume-Formação duas fases do óleo (Bt) também conhecido como Fator 

Volume-Formação Total, é a razão entre o volume total de fluido existente no reservatório a 

uma dada condição de pressão e temperatura e o volume de líquido que seria obtido se esse 

fluido fosse transportado para as condições padrão. Logo: 

 

                                                                       (2.23) 

 

Matematicamente, o Fator Volume-Formação total pode ser expresso por: 

 

B = Bt + (Rsi - Rs)Bg                                                                                                                                                                 (2.24) 
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onde Rsi e Rs são, respectivamente, as razões de solubilidade na pressão inicial e na pressão P. 

 Quando não dispomos de dados laboratoriais, as correlações podem nos fornecer 

valores bem próximos dos empíricos para encontrar Bo, Pb e Rs. 

 Através das figuras 2.4 e 2.5 pode-se determinar o fator volume-formação do fluido de 

um reservatório. Na figura 2.4, determina-se o FVF na pressão de bolha, em função da razão 

gás/óleo (nesse caso igual à razão solubilidade), da densidade do gás produzido, do grau API 

do óleo, da temperatura e da pressão do reservatório. 

 

 

Figura 2.4 - Fator volume-formação do óleo na pressão de bolha, Bob.  

Fonte: ROSA et al (2006). 
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Figura 2.5 - Fator volume-formação duas fases ou total do óleo, Bt.  

Fonte: ROSA et al (2006). 

 

2.2 - LIBERAÇÃO FLASH E DIFERENCIAL 

 

 A forma como o gás é separado do óleo afeta diretamente suas relações PVT. Existem 

2 tipos: flash e diferencial. 

 

2.2.1 -Liberação Flash 

 

 Nesse tipo de liberação, o gás sai de solução à medida que a pressão é reduzida e o gás 

é mantido em contato com o líquido do qual se desprendeu. 

 A liberação flash apresenta as seguintes características: 

 • A composição total do sistema permanece a mesma; 

 • O equilíbrio termodinâmico entre as fases é alcançado; 

 • O processo termina quando se chega à capacidade máxima da célula. 
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 O problema da separação de gás à partir do óleo bruto vai de encontro ao problema 

bem conhecido de "flashear" parcialmente uma mistura de alimentação vaporizada em duas 

correntes: vapor e líquido.  

 

Figura 2.6 - Esquema do equilíbrio de vaporização flash. 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

 O flash é uma destilação de um único estágio no qual a alimentação é parcialmente 

vaporizada para fornecer um vapor mais rico nos componentes mais voláteis. Esse é o caso da 

alimentação aquecida sob pressão, que passa adiabaticamente pela válvula, reduz a pressão, e 

o vapor separa-se do líquido no tanque de flash - líquidos leves.  

 A figura 2.7 ilustra os casos possíveis de flash: 

 

Figura 2.7 - Diagrama flash.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
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2.2.1.1 - Condições Necessárias Para o Flash 

  

 Para que a separação flash ocorra, a alimentação deve ser de uma mistura bifásica, que 

satisfaça a seguinte relação: 

 TBP < Tf < TDP     

ou a soma de [ziKi] para todos os componentes seja maior do que 1 e a soma de [ziKi] para 

todos os componentes menores do que 1. 

 TBP, Tf, e TDP são os pontos de bolha da mistura alimentada, da temperatura de flash, e 

do ponto de orvalho da mistura de alimentação, respectivamente; Zi e Ki são a composição e a 

constante de equilíbrio para o componente i. 

 

 

Figura 2.8 - Condições para o flash no sistema binário.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

2.2.1.2 - A equação Flash 

 

 O cálculo flash proporciona uma ferramenta para determinar as quantidades relativas 

da separação de vapor (V) e líquido (L) e a sua composição Yi e Xi, respectivamente. 
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 Balanço de Materiais: 

Total: 

                                                                                                                            (2.25) 

Componente: 

                                                                                                     (2.26) 

 

Figura 2.9 - Balanço de Materiais para o vaso flash.  

Fonte:Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
 

Equação na forma simples: 

 

                                                                                                                    (2.27) 

 

 Para uma dada condição de P e T, a solução da equação para encontrar Xi é obtida por 

tentativa e erro assumindo um valor para V/F até que a soma de [Xi] = 1 seja satisfeita. A 

forma funcional da equação é: 

 

                                                                                                  (2.28) 
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onde g=V/F. A raiz desejada para essa função, gr = (V/F)r é o valor que faz com que a função 

f(g) vá para zero ou a soma [Xi] = 1. A constante de equilíbrio líquido-vapor é definida como: 

 

                                                                                                                                 (2.29) 

 

2.2.2 - Liberação Diferencial 

  

 Nesse tipo de liberação, o gás se desprende do líquido à medida que é liberado da 

solução. Existe três características fundamentais: a composição total da mistura se altera 

dentro da célula; no sistema não se estabelece equilíbrio termodinâmico entre as fases; e o 

processo pode ser levado até atingir a pressão atmosférica. 

 

2.3 - SEPARAÇÃO BIFÁSICA GÁS-ÓLEO 

 

 Nos poços de petróleo, grande parte dos gases, quando ainda em reservatório, podem 

estar dissolvidos no óleo bruto devido à alta pressão local. Quando trazido para a superfície, 

esse óleo pode liberar grande quantidade de gás, já que a pressão em condições de superfície é 

bem menor e quase sempre maior do que a pressão de bolha (Pb). Para que não haja grande 

perda em massa do hidrocarboneto líquido, deve-se conhecer bem o processo de separação 

gás-óleo para que se possa produzir um óleo estável no tanque. 

 O decréscimo de pressão no separador pode promover perdas de hidrocarbonetos 

líquidos leves carreados com o gás liberado. O controle da pressão ao longo da planta de 

separação é fundamental para minimizar esse efeito. A presença de água nos reservatórios é 

quase sempre existente e que para fins de estudos, consideraremos poços produtores apenas 

de óleo e gás, excluindo assim, a hipótese trifásica no separador. 

 Quando o fluido produzido passa pela cabeça do poço e pelo choke, esse é usualmente 

levado por uma flowline até uma linha coletora. Essa mistura é levada para separação. 
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2.3.1 - O Problema da Separação 

 

 O óleo cru em alta pressão pode conter grande quantidade de gás dissolvido e de gás 

livre. Quando esse óleo bruto é levado ao separador pelas flowlines, a parte líquida da mistura 

é conduzida à parte inferior do vaso separador, enquanto que o gás, menos denso, se 

encaminha para a parte superior do vaso. Em situações em que a porcentagem volumétrica de 

gás é muito grande na mistura, ou seja, o fluido bifásico possui uma alta razão gás-óleo 

(RGO), mais de um separador é necessário para otimizar a recuperação de hidrocarbonetos 

líquidos leves (maior valor agregado).  

 

 

Figura 2.10  - Fluxo de óleo pela planta de separação. 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
 

 Depois de passar pelos tratamentos na planta de separação gás-óleo, figura 2.10, o gás 

é, quase sempre, comprimido para que possa percorrer novo caminho de flowlines. A redução 

de pressão ao longo dos estágios de separação estão ilustrados na figura 2.11: 



31 

 

 

Figura 2.11 - Queda de pressão ao longo da planta de separação.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

2.3.2 - Teoria Da Separação Gás-Óleo 

 

 A fim de compreender a teoria subjacente à separação de misturas de petróleo, deve-se 

entender que essas misturas contém essencialmente, três grupos principais de hidrocarbonetos 

são ilustrados: 

 

 1. Grupo dos hidrocarbonetos leves, metano (CH4) e etano (C2H6). 

 2. Grupo dos intermediários, o qual é dividido em dois grupos: propano/butano 

(C3H8/C4H10) e pentano/hexano (C5H12/C6H14). 

 3. Grupo dos pesados, formado pelos compostos de C7+ (heptano, octano, mais 

outros). 
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 O processo de separação gás-óleo tem como objetivos: 

 1. Separar os gases leves C1 e C2 de petróleo. 

 2. Maximizar a recuperação de componentes pesados do grupo intermediário 

em óleo bruto. 

 3. Salvar os componentes do grupo dos pesados no produto líquido. 

 Sabe-se que alguns hidrocarbonetos do grupo intermediário são inevitavelmente 

perdidos no fluxo de gás. Para alcançar esses objetivos, a fim de minimizar essa perda e 

maximizar a recuperação do líquido, dois métodos são comparados: 

 1. Diferencial 

 2. Flash ou Separação de equilíbrio 

 Na separação diferencial, os gases leves, CH4 e C2H6 são gradualmente e quase 

completamente separados do óleo em uma série de etapas, com perdas de pressão. Nesse tipo 

de separação, os gases leves são separados e liberados pela redução de pressão. 

 Para a separação de flash, por outro lado, os gases liberados do óleo são mantidos em 

contato íntimo com a fase líquida. Como resultado, o equilíbrio termodinâmico é estabelecido 

entre as duas fases e a separação se estabiliza na pressão requerida. 

 Comparando os dois métodos, verifica-se que na separação diferencial, o rendimento 

de hidrocarbonetos pesados (grupo dos intermediários e pesados) seja maximizada e o volume 

de óleo contraído pelo óleo cru no tanque de estocagem é minimizado. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que a separação da maior parte dos gases leves ocorre no primeiro 

estágio separador, à alta pressão; portanto, a chance de perder componentes pesados com os 

gases leves em baixa pressão é bastante reduzida. Como resultado, a separação do tipo flash é 

inferior à separação diferencial. 

 No entanto, a separação comercial baseada no conceito diferencial é muito cara e não 

é uma abordagem prática por causa das muitas etapas necessárias. Isso excluiria a separação 

diferencial, deixando o processo flash como o único esquema viável para separação gás-óleo 

utilizando um pequeno número de fases. As tabelas 2.1 e 2.2 fazem comparações entre os dois 

tipos de separações: 
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Tabela 2.1 - Separação Flash e Diferencial. 

 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

Tabela 2.2 - Comparação entre mecanismos de separação. 

 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

2.3.3 - Pressão Ótima Para Separadores Gás-Óleo 

 

 Para entendermos o efeito da pressão de operação do separador gás-óleo na 

recuperação de óleo no tanque de estocagem, consideraremos, à princípio, um separador 

seguido do tanque de estocagem. Casos extremos: 

 Operação em Alta Pressão: Diminui a possibilidade de vaporização e separação dos 

hidrocarbonetos leves na alimentação. No entanto, uma vez que esse fluxo de líquido é 

dirigido para o tanque de estocagem (normalmente operando na ou próxima à pressão 
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atmosférica), um flash violento pode ocorrer devido à queda drástica de pressão, com perdas 

severas dos hidrocarbonetos mais pesados para a fase gasosa. 

 Operação em Baixa Pressão: Aqui, grandes quantidades de hidrocarbonetos leves irão 

se separar no separador gás-óleo, transportando juntamente com eles, hidrocarbonetos mais 

pesados, causando uma perda na recuperação do óleo. Ao dirigir o fluxo de líquido para o 

tanque de armazenamento, esse, sofre uma pequena perda nos componentes pesados, porque a 

massa dos gases leves foram separadas no separador. 

 Assim, uma operação em adequada pressão deve ser selecionada e o seu valor tem de 

estar entre o extremos dos dois casos, como descrito, a fim de maximizar o rendimento do 

óleo. 

 O mesmo conceito é discutido quantitativamente usando a Lei de Rault e Leis de 

Dalton: para uma mistura multicomponente de hidrocarbonetos, as relações termodinâmicas 

seguintes existem: 

 1. Na fase líquida, a pressão parcial exercida por cada componente i (Pi
l
) está 

relacionada à sua pressão de vapor (P
0

i) e sua fração molar (Xi) por: 

Pi
l
 = Pi

0
 Xi                                                                                                                                                                                         (2.30) 

 2. Na fase vapor, a pressão parcial do componente i (Pi
v
) na mistura de gás está 

relacionada com a sua fração molar (Yi) e pressão total (Pt) por: 

Pi
v
 = Pt Yi                                                                                                                             (2.31) 

  

 Para cada condição de T e P, existe um equilíbrio termodinâmico. Por consequência, a 

pressão parcial de um componente na fase vapor é igual à pressão parcial do componente na 

fase líquida. Juntando e arranjando as duas equações: 

 

                                                                          (2.32) 

 

onde Pi
v
 é a pressão parcial do componente i na mistura, Pi

0
 é a pressão de vapor de um 

componente puro i, Xi é a fração molar do componente i em fase líquida, Yi é a fração molar 

do componente i na fase gasosa, e Pt é a pressão total no sistema (no interior da 

separador). 
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 Agora, pode-se concluir que, se a pressão total no sistema é aumentada, a fração molar 

da fase gasosa deve diminuir. Em outras palavras, a tendência de vaporização diminui 

conforme a pressão aumenta dentro do separador gás-óleo. 

 Ao considerar a relação acima com base na lei de Rault, existem algumas deficiências 

na sua utilização, em especial no caso de misturas gasosas contendo metano (sua temperatura 

crítica é -116ºF). No entanto, para a mistura de C3,C4 e C5, a Lei de Rault poderia ser aplicada 

razoavelmente bem para temperaturas de até 150ºF e pressões de até 100 psia. 

 

2.3.4 - Perfil de Pressões em Separação com Três Estágios 

 

 Na determinação da pressão ótima de funcionamento para uma planta de separação 

gás-óleo de três estágios (alta, intermediária e baixa pressão) o segundo estágio é o único que 

permite trabalhar a pressão livremente, fornecendo melhores chances de otimização do 

processo. 

 A pressão no primeiro estágio (alta) é normalmente fixada sob uma das seguintes 

condições: 

 1. Preenchendo certos requisitos de fornecimento de gás em alta pressão para as 

instalações de injeção de gás no campo. 

 2. Fornecimento do gás através de pipelines. 

 3. Condições de fluxo dos poços de produção. 

 Da mesma forma, a pressão no terceiro estágio (baixa), é fixada para os seguintes 

casos: 

 1. O último estágio ser um tanque de estocagem. 

 2. Um coletor de gás existente ou instalações de recuperação de vapor que utilizam o 

gás. 

 3. O último estágio operando em uma pressão relativamente baixa. 

 

 A pressão ótima de operação de um separador gás-óleo é definida como a pressão no 

segundo estágio que forneça a separação de gás-óleo desejada, com máxima recuperação de 

óleo no tanque de estocagem e razão gas-óleo (RGO) mínima.  

 Além desses fatores, deve-se pensar também na pressão de saída dos separadores, pois 

quanto maior for a pressão de saída do último estágio, menor será o gasto com recompressão 

do gás para entrega.  
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2.3.5 - Determinação da Pressão Ótima de Operação no Segundo Estágio 

 

 Quatro métodos podem ser usados para determinar a pressão ótima de funcionamento 

para a segunda fase: 

 

2.3.5.1 - Medidas Experimentais 

 

 Neste método, os ensaios experimentais são realizados analisando a composição de 

saída do gás do separador e os volumes de alguns componentes chave ( C5
+
 por exemplo) são 

determinados. Enquanto a pressão cresce no segundo estágio, deve-se calcular a razão gás-

óleo para ambos estágios, segundo e terceiro. Na figura 2.12, o gráfico de RGO x P2: 

 

Figura 2.12 - Curvas de G/O (RGO) x P2.  
Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

 Pode-se observar que à medida que a pressão aumenta, (RGO)2 decresce devido à 

condensação do C5
+
 ser aprimorada em alta pressão, ao passo que (RGO)3 
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aumenta porque a diferença de pressão entre as etapas 2 e 3 se torna mais elevada, fazendo 

com que mais hidrocarbonetos vaporizem a partir da terceira fase. A pressão de operação 

ótima é o valor que faz com que (RGO)T mínimo. 

 Para verificar o valor de (P2)0, segue-se os passos: 

 1. Determinar experimentalmente o volume de C5
+
 nas amostras de gás carreadas no 

topo dos separadores 2 e 3, em galões/Mft³ de gás (gal C5
+
/Mft³). 

 2. Calcular [galões C5
+
/bbl óleo] multiplicando os resultados da etapa 1 pela RGO. 

Somar os valores dos estágios 1 e 2 para conseguir o total de  C5
+
 perdido por barril de óleo. 

 3. Repetir para diferentes valores de pressão de operação, P2. 

 4. "Plotar" o valor do gás C5
+
/bbl de óleo para os estágios 2 e 3 versus P2, como 

mostrado na figura 2.14. É notado que o volume de C5
+
 por Mft³ no fluxo de gás decresce 

com o crescimento na P2, como mostrado na figura 2.13. Um valor ótimo, (P2)0 é 

determinado, o qual corresponde a uma perda mínima de C5
+
 em galões por barril de óleo. 

Pode ser verificado na figura 2.14. 

 

Figura 2.13 - Variação no conteúdo de gasolina com P2.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
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Figura 2.14 - Determinação de (P2)o experimentalmente.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

2.3.5.2 - Equações empíricas 

 

 Duas equações empíricas foram desenvolvidas para calcular (P2)0 para o segundo 

estágio no sistema de separação de três estágios, os quais são funções da pressão do estágio 

inicial e a composição do sistema. A equação 2.32 é usada quando o peso molecular, M, do 

fluxo do poço relativo ao ar é maior que 1,0: 

 

                                                      (2.33) 

 

A equação 2.33 é usada quando M é menor do que 1,0: 

 

                                                      (2.34) 
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Figura 2.15 - Determinação do fator A .  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

 A é uma constante adimensional avaliada a partir da figura 2.15 utilizando M e um 

parâmetro, Z (a soma das frações molares dos hidrocarbonetos C1, C2 e C3) encontrado na 

alimentação. 

 

2.3.5.3 - Fórmula aproximada 

 

 A seguinte fórmula simplificada pode ser usado para a determinar (P2)o como uma 

função de P1 e P3: 

 

                                                                                                 (2.35) 
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2.3.5.4 - Cálculos de Equilíbrio Flash de Vaporização  

 

 Esse método para encontrar a pressão ótima de separação para o segundo estágio de 

uma planta de separação de três estágios é feito por tentativa-e-erro baseado nos valores de 

razões gás-óleo. É um método muito trabalhoso e por isso, muitas vezes não é utilizado. 

 

2.3.6 - Seleção e Performance dos Separadores Gás-Óleo 

 

 Para a seleção de um determinado separador, primeiramente deve-se realizar uma 

inspeção de todas as condições e fatores predominantes no local da planta. 

 A performance dos separadores gás-óleo, por outro lado, é controlada por quatro 

fatores: 

 1. Temperatura de operação: Uma temperatura mais alta vai causar mais evaporação 

de hidrocarbonetos, diminuindo a recuperação de da porção líquida. Em geral, a tendência de 

mudança no volume relativo de líquido recuperado na separação relaciona-se com a 

temperatura, como na figura 2.16:  

 

Figura 2.16 - Variação do volume relativo de óleo recuperado na planta de separação numa certa temperatura T. 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
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 2. Pressão de operação: A pressão mais alta permitirá mais hidrocarbonetos para 

condensar, aumentando a recuperação do líquido. No entanto, depois de atingir um 

determinado pico, uma pressão mais elevada faz com que o líquido diminua, como será 

mostrado na sessão 3.2.2. Na figura 2.17, a curva inferior (Vs) representa esse caso. 

 

Figura 2.17 - Variação do volume relativo de óleo recuperado na planta de separação numa certa pressão P. 

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
 

 3. Números de estágios: O aumento do número de fases em geral irá aumentar a 

eficiência de separação, resultando num maior rendimento do óleo estabilizado no tanque. 

Isso é verdade para uma série de estágios na gama de 2-3. No entanto, se o número 

aumenta para mais de três estágios, essa melhoria na recuperação diminui.  

 4. A composição de fluido do poço: por isso a importância da cromatografia. 

 De forma a avaliar o desempenho de uma planta de separação gás-óleo, uma série de 

testes são comercialmente realizados para avaliar a eficiência de operação. As mais 

importantes são os seguintes: 

 1. Avaliação do tamanho da partícula: O método requer a determinação do 

tamanho das partículas líquidas arrastadas pela corrente de gás. A eficiência do separador gás-

óleo é então avaliada com base nesse tamanho. É aceito que as partículas de líquido com 

tamanho maior do que 10 µm provenientes do fluxo de gás seja indicação de mau 

desempenho.  
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 2. Determinação da quantidade de líquido carreado: o método requer a determinação 

do volume de líquido arrastado ou transportado pela corrente de gás. Um limite de 0,10 

galões/Mft³ no gás de saída normalmente é especificada (onde M = 1000). 

 3. Teste de tensão: Formalmente chamado de handkerchief test, consiste em manter e 

expor um pano branco na corrente de gás que sai do separador. O desempenho do separador é 

considerado aceitável se uma deformação na cor castanha não é formada sobre o tecido, em 1 

min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO 3 - ESTUDO DE CASO 

 

3.1 - INTRODUÇÃO 

 

 O objetivo deste trabalho é determinar o número de separadores ideal para um 

determinado fluido hipotético, de composição conhecida, e as pressões ótimas dos 

separadores que antecedem ao tanque de estocagem. 

 As variáveis que afetam diretamente a separação entre o óleo e o gás são: pressão, 

temperatura e a composição da carga. Portanto, uma análise termodinâmica composicional se 

faz necessária.  

 Quando acertamos as condições operacionais para os vasos separadores, uma maior 

quantidade de líquido estável será acumulado no tanque de estocagem. Esse tanque, neste 

estudo, opera em condições padrão de temperatura e pressão, 60°F e 14,7 psia, 

respectivamente. Essa informação é de suma importância pois fornece uma condição de 

contorno para o problema: o estado de equilíbrio de saída da carga.  

Este trabalho utilizará unidades de padrão inglês pois na literatura da área, grande 

parte do material científico se encontra nessas unidades, o que acaba provocando uma boa 

noção na leitura das variáveis e uma boa base de comparação com outros estudos. 

 

3.2 - O PETRÓLEO 

 

 O petróleo é um composto orgânico formado em anos geológicos sob determinadas 

condições de pressão e temperatura de maturação. Quimicamente, o petróleo possui vários 

componentes. Desses componentes, os hidrocarbonetos se fazem presente em maior 

quantidade, podendo variar entre o metano (CH4) até para compostos com grandes 

quantidades de carbono.  

 Podem existir também, elementos não-orgânicos no petróleo. Gás carbônico(CO2), gás 

sulfídrico (H2S), gás nitrogênio (N2) e monóxido de carbono (CO) são os mais encontrados. 
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 É interessante também saber que nos reservatórios de petróleo, gás e água geralmente 

se fazem presente. 

 

3.2.1 - Composição do Fluido 

 

 O fluido utilizado no estudo de caso é hipotético. Esse óleo é considerado leve pela 

densidade encontrada em sua análise, 44,7 °API. Pelas normas ANP: 

Tabela 3.1 - Classificação do petróleo pelo grau API. 

Tipo óleo °API 

Óleo Pesado < 22 

Óleo Intermediário 22 @ 30 

Óleo Leve > 30 
FONTE: ANP 

 

A razão gás-óleo é 349 scf/STB. Na tabela 3.2, a composição molar do petróleo, e na tabela 

3.3 algumas propriedades do grupo C7+ que serão utilizadas para cálculos ao longo do 

capítulo: 

Tabela 3.1 - Composição do fluido. 

Componente Mols(%) 

CO2 0,289 

H2S 0 

N2 1,978 

C1 31,143 

C2 2,946 

C3 5,836 

i-C4 3,828 

n-C4 5,160 

i-C5 3,352 

n-C5 2,962 

C6 4,377 

C7+ 38,129 

Soma 100,000 
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Tabela 3.2 - Propriedades do grupo C7+ do fluido. 

Propriedades do Fluido  

 C7+ 

Mols (%) Massa Molar  Massa Específica (g/cm³) 

- 193,97 0,8375 

 

 

3.2.2 - Envelope de Fases do Fluido 

 

 

Figura 3.1 - Envelope de fases. 
FONTE: Software Pipesim - Schlumberger 

 

 O envelope de fases (P x T) mostra em qual ou quais fases o fluido se faz presente 

(líquido, vapor ou líquido+vapor) em uma determinada condição de pressão e temperatura. 

Observando o envelope de fases, também podemos inferir que o fluido é candidato à 

condensação retrógrada. Porém, a faixa de temperatura entre a temperatura crítica e a 

cricondenterma (máxima temperatura que se pode formar líquido - 720°F aproximadamente) 

está muito além das temperaturas de operação em questão. 
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3.3 - NÚMERO DE ESTÁGIOS IDEAIS PARA SEPARAÇÃO 

 

 O método convencional de separação é o sistema de separação flash multi-estágios, 

onde vasos separadores do tipo flash são colocados em série para separarem a fase líquida da 

fase gasosa do hidrocarboneto. O método de separação do tipo diferencial é muito pouco 

utilizado na indústria de petróleo e não será tratado neste estudo de caso. Em geral, o número 

de estágios ideal para a planta de separação é função de três parâmetros: 

1. O grau API 

2. A razão gás-óleo (RGO) 

3. A pressão de fluxo 

 Altos valores de grau API e RGO requerem mais estágios de separação (3 a 4). 

Consequentemente, baixos valores desses, exigem menos vasos pois não conseguem, com o 

aumento de número de separadores, aumentar significativamente a recuperação de líquidos. 

Os objetivos em termos de composição para o fluido de fase líquida são: reduzir ao máximo 

(praticamente eliminar) os componentes C1 e C2, salvar as frações C3 e C4 e manter os 

componentes C5+. Já a fase gasosa deverá conter basicamente frações do metano (CH4) e do 

etano (C2H5). 

 Quanto maior a fração de líquido acumulada no tanque de estocagem, maior o retorno 

financeiro que o petróleo pode dar, já que o valor agregado do óleo é quase sempre superior 

ao do gás, salve alguns casos em que o petróleo é muito pesado e não consegue produzir na 

refinaria, quantidades significativas de frações leves. 

 Consideraremos o tanque de estocagem como um separador, já que esse funciona 

como tal. As três variáveis, grau API, razão gás-óleo e pressão de fluxo podem ser 

relacionadas da seguinte forma para estimar o número ideal de separadores: 
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Figura 3.2 - Planta de separação com dois estágios.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

 No caso de um fluido com baixa pressão de fluxo (10 a 100 psi) e baixa razão gás-

óleo, dois estágios de separação são suficientes. Em casos de baixa a média densidade, 

intermediária a alta razão gás-óleo e pressão de fluxo intermediária (100 a 500 psi), três 

estágios de separação é compatível. 

 

Figura 3.3 - Planta de separação com três estágios.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 
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 Já para os casos em que o fluido é um óleo muito leve, com altas frações molares de 

componentes leves, alta razão gás-óleo, alto grau API e altas pressões, são necessários quatro 

estágios de recuperação de líquido. 

 

 

Figura 3.4 - Planta de separação com quatro estágios.  

Fonte: Modificado de Abdel-Aal et al (2005). 

 

 No caso específico desse fluido em estudo, a razão gás-óleo calculada com 

amostragem, é de 349 scf/STB (intermediária). Considerando esse valor e associando à 

densidade desse fluido (44,7°API), podemos inferir que três estágios de separação são 

suficientes para separar a fase líquida da fase gasosa na planta. 

 

3.4 - ESTIMATIVAS PARA PRESSÕES ÓTIMAS NOS SEPARADORES 

 

 Para o terceiro e último separador, o tanque de estocagem, a condição de temperatura e 

pressão já são conhecidas e fixas, são as condições padrão: temperatura de 60°F e pressão de 
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14,7 psia. É necessário descobrir então, as pressões ótimas de operação no primeiro e no 

segundo separador.  

 Para descobrir as pressões ótimas nos dois separadores, faz-se necessário descobrir 

qual o ponto de pressão em que a razão gás-óleo se torna a menor possível. Como o grau API 

do óleo tem uma relação inversa à RGO, o ponto de grau API máximo determina também o 

ponto de pressão ótima. 

 Como não é um processo rápido descobrir as razões gás-óleo e os graus API de cada 

condição termodinâmica de pressão e temperatura, é fundamental, quando não se tem 

ferramentas de otimização, encontrar os valores que se aproximem das pressões ótimas reais 

para que as simulações no software de simulação de separação flash sejam reduzidas. 

 Os estudos de Mohammed S. Al-Jawad & Omar F. Hassan (2010) forneceram duas 

correlações para óleos pesados: uma para encontrar a pressão ótima no primeiro separador, a 

, e outra para encontrar a pressão ótima no segundo separador, a . As duas são 

baseadas na composição do fluido (frações de C1 e C6+) e nas temperaturas de operação nos 

três estágios de separação. A pressão no segundo separador é função também da pressão no 

primeiro. 

 Essas correlações podem ser utilizadas para sistemas de três estágios de separação e 

foram feitas com análises em amostras de óleo pesado. Para criar estas equações, os autores se 

utilizaram de equações de estado, que não serão abordadas nesse capítulo. Como o objetivo é 

estimar, e não determinar de fato as pressões ótimas, à princípio, as correlações são 

suficientes para nosso interesse. 

 

                 (3.1) 

 

 

                                                                                                                                           (3.2) 
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Os coeficientes das equações são dados na tabela abaixo: 

Tabela 3.3 - Coeficientes das equações de correlação para estimar pressões ótimas no primeiro e segundo 

separador. 

Constante Primeiro Estágio Segundo Estágio 

a 30,82464 0,238976 

a1 0,356594 -2,00219 

a2 0,242757 -0,003348 

a3 0,918846 -4,02467 

a4 -0,214437 3,27714 

a5 -0,593713 -0,441514 

a6 -6,85494 3,108521 

a7 1,724944 -0,202314 

a8 -267,11 0,059026 

a9 - 20,64302 

 Fonte: Al-Jawad et al, SPE 137995 (2010). 

 

 Considerando as temperaturas T1, T2 e T3 de operação nos separadores como 100°F, 

80°F e 60°F, utilizando as frações de C1 e C6+ da composição em estudo e usando também os 

coeficientes da tabela 3.4, as equações 3.1 e 3.2 estimam as seguintes pressões: 

  = 355, 213 psia   

   =   79,272 psia 

 

3.5 - SEPARAÇÃO FLASH NO SOFTWARE PIPESIM 

 

 O Pipesim, software de escoamento multifásico da empresa Schlumberger vai nos 

auxiliar a fazer os flash´s do trabalho. Como dados de saída, para fins de trabalho, vamos 

retirar as frações molares percentuais, as densidades e as massas específicas das fases vapor e 

líquido, na saída de cada separador.  

 Na interface do software, a princípio, deve-se procurar na aba "Setup", e clicar no 

campo "Compositional Template" (figura 3,5) para montar o quadro de componentes do 
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fluido. As frações que carregam mais de um componente, como o C7+, devem ser criadas e 

inseridas na aba "Petroleum Fractions". 

 

Figura 3.5 - Janela de "Compositional Template" do Pipesim.  

Fonte: Software Pipesim - Schlumberger 

 

 Depois de montar a tabela de componentes do fluido, na janela "Compositional (Local 

Default)" (figura 3.6) é hora de importar o arquivo com a composição já inserida ou escrever 

as frações diretamente na janela. Clica-se em "ok" e finalmente está carregada a composição 

do fluido no simulador. 

 

Figura 3.6 - Janela da composição do fluido do Pipesim.  
Fonte: Software Pipesim - Schlumberger 
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 Depois, na aba "Flash/Separation", é necessário informar as temperaturas e pressões 

de operação de cada separador. Como forma de saída, o Pipesim fornece a composição molar 

das novas fases de líquido e vapor e as propriedades termodinâmicas e físico-químicas do 

fluido na saída do separador escolhido. 

 Dessas informações interessantes que o Pipesim apresenta, as porcentagens molares 

das frações de líquido e vapor ("molar split") na saída de cada etapa  e as propriedades de 

massa molar e massa específica na saída do 3º separador são os dados importantes que nos 

interessam para calcular a razão gás-óleo e a densidade do óleo no tanque de estocagem. 

 Ao lado na janela, o botão de "Liquid Stage" e "Gas Stage" é usado para mostrar as 

propriedades e frações do estágio de separação desejado. 

 O Pipesim trabalha com equações de estado de Peng & Robinson e Soave-Redlich-

Kwong (SRK) para encontrar as frações molares da mistura de hidrocarbonetos, por isso as 

equações se tornam muito trabalhosas de serem resolvidas sem o auxílio da ferramenta de 

simulação. É de fundamental importância saber do Pipesim, assim como de qualquer 

simulador, como esse equaciona os dados inseridos pelo usuário e retribui os resultados. 

 

Figura 3.7 - Janela de flash e separação no Pipesim.  

FONTE: Software Pipesim - Schlumberger 
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 Uma forma mais prática de aproveitar esses dados, é exportar todas as planilhas 

geradas pelo Pipesim para o Excel para que se possa criar condições de utilizar e trabalhar os 

dados coletados de maneira contínua e segura. 

 

3.6 - DETERMINANDO AS PRESSÕES ÓTIMAS NO 1º E 2º SEPARADOR 

 

 Para determinar as pressões ótimas nos separadores, é necessário determinar o ponto 

de pressão com menor RGO possível e maior grau API. Para descobrir essas variáveis, é 

interessante seguir o passo-a-passo: 

 1- Determinar as frações percentuais molares das fases líquido e vapor (fvn e fln) na 

saída de cada separador (informações retiradas do Pipesim). 

 2- Fazer um balanço molar para descobrir quantos mols de cada fase se extrai de cada 

separador (nv e nl). 

 Com essas duas etapas, podemos montar uma tabela no seguinte molde: 

Tabela 3.4 - Tabela padrão para apresentar as frações molares do líquido e do vapor de cada etapa de separação. 

i T P n fv  fl nv nl 

1 T1 P1 1 fv1 fl1 fv1*1 fl1*1 

2 T2 P2 fl1*1 fv2 fl2 fv2*fl1*1 fl2*fl1*1 

3 T3 P3 fl2*fl1*1 fv3 fl3 fv3*fl2*fl1*1 fl3*fl2*fl1*1 

... ... ... ... ... ... ... ... 

n Tn Pn fln*fln-1*...*1 fvn fln fvn*fln-1*fln-1*..*1 fln*fln-1*...*1 

FONTE: Barrufet, 1998 

 

Legenda da tabela: 

i = estágio de separação 

T = temperatura no estágio i 

P = pressão no estágio i 
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n = número de mols total na etapa i 

fv = fração percentual de vapor na saída do separador i  

fl = fração percentual de líquido na saída do separador i 

nv = número de mols de vapor na saída do separador i 

nl = número de mols de líquido na saída do separador i 

fvn = fração percentual de vapor no separador n 

fln = fração percentual de líquido no separador n 

 

 Para determinar a pressão ótima no segundo separador, fixaremos a pressão no 

primeiro separador em P1 = 355 psia (pressão estimada pelas correlações para óleo pesado). 

Ao fixar essa pressão, "plotaremos" alguns pontos de pressão no segundo separador, que 

nesse caso, serão 11: 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 e 120 psia. Nesse gráfico, será 

mostrado o comportamento das curvas e poderá ser determinado o ponto de menor razão gás-

óleo (RGO) e maior densidade (°API) para o fluido. 

 As temperaturas de operação dos separadores serão arbitradas para o primeiro, 

segundo e terceiro separador em 100, 80 e 60°F, respectivamente. Essas temperaturas, apesar 

de arbitradas, podem ser consideradas plausíveis para o presente estudo. Quando se tem um 

conhecimento de temperaturas comuns nos separadores e da troca de calor desses 

equipamentos, verifica-se a naturalidade desses dados. 

 Como a pressão no segundo separador é a principal a ser determinada, já que a do 

estágio três é sempre conhecida (pressão atmosférica) e a do estágio um é dependente 

diretamente da pressão na cabeça do poço, começaremos pelo segundo separador: 
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Tabela 3.5 - Tabela com as condições termodinâmicas e o balanço molar para os três estágios de separação. 
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 3- Agora com o número final percentual de mols de vapor e de líquido na saída de 

cada separador, pode-se determinar o número final percentual de mols de líquido na saída do 

terceiro e o número total percentual  de mols de vapor produzido pelos estágios de separação. 

 

Figura 3.10 - Modelo ilustrativo para três estágios de separação.  

Fonte: Modificado de Software Pipesim - Schlumberger 

 

Tabela 3.6 - Dados molares na saída do processo para cada pressão no segundo separador. 

Pressão 

1º separador 

Pressão 

2º separador 

∑nvi = 

nv1+nv2+nv3 
no = nl3 ( ∑nvi + no ) 

psia psia  mols mols mol 

355 

20 0,4745 0,5255 1 

30 0,4555 0,5445 1 

40 0,4481 0,5519 1 

50 0,4459 0,5541 1 

55 0,4457 0,5543 1 

60 0,4458 0,5542 1 

70 0,4465 0,5535 1 

80 0,4477 0,5523 1 

90 0,449 0,551 1 

100 0,4504 0,5496 1 

120 0,4531 0,5469 1 

150 0,4569 0,5431 1 
. 

Onde: 

"∑nvi" é o somatório dos mols de vapor dos estágio i  

no = nl3 diz que o número de mols líquido (óleo) é igual ao número de mols de líquido na 

terceira etapa de flash.   
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 4- Com os dados molares determinados, retira-se do Pipesim os dados de massa molar 

e massa específica do líquido, a fim de calcular o volume de óleo em barris. Lembrando que a 

entrada é de 1 mol de alimentação. 

Tabela 3.7 - Dados de massa molar (Mo) e massa específica (ρo) do óleo na saída do separador 3 para cada 

pressão. 

Pressão 

1º separador 

Pressão 

2º separador 
Mo ρo 

psia psia lb/mol lb/ft3 

355 

20 159,749 50,2546 

30 156,236 50,0225 

40 154,943 49,9347 

50 154,563 49,9086 

55 154,528 49,906 

60 154,547 49,9073 

70 154,683 49,9164 

80 154,885 49,9302 

90 155,117 49,9458 

100 155,359 49,9622 

120 155,845 49,995 

150 156,536 50,0412 

 

 5- Calcular os volumes de gás e de óleo e a RGO por mol de alimentação. 

                                                                                                                      (3.3) 

                                                                                                                                 (3.4) 

 Unindo as equações (3.3) e (3.4), tem-se o volume de gás: 

                                                                                                                            (3.5) 

 Sabe-se que 1 lbmol de gás = 379,4 scf nas condições padrão (14,7 psia e 60°F), então, 

o volume de gás (Vg) fica apenas: 

                                                                                                                     (3.6) 
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 Fazendo o mesmo procedimento, podemos determinar volume de óleo: 

                                                                                                                      (3.7) 

                                                                                                                                  (3.8) 

                                                                                                                            (3.9) 

 

 A razão gás-óleo é o volume de gás sobre volume de óleo, os dois em condições de 

superfície: 

                                                                                                                             (3.10) 

 

Tabla 3.8 - Razão gás-óleo relativo ao gás total e ao óleo no tanque para cada pressão no separador 2. 

Pressão 

1º separador 
Pressão  

2º separador 

RGO =  

Vg/Vo 

psia psia scf/STB 

355 

20 605,1936 

30 570,4319 

40 557,3639 

50 553,4710 

55 553,0633 

60 553,2513 

70 554,5867 

80 556,6049 

90 558,9108 

100 561,3260 

120 566,1433 

150 572,9909 
 

6 - Com os dados de massa específica no tanque, encontra-se a densidade do óleo e 

convertendo-a para o padrão internacional, chega-se ao grau API. 

                                                                                                     (3.11) 
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Tabela 3.9 - Tabela com as densidades do fluido para cada pressão no separador 2. 

Pressão Pressão 

Densidade (γ) 

= °API = 

 1º separador  2º separador (ρo/ρagua) 

(141,5/ γ)-

131,5 

psia psia     

355 

20 0,805 44,2761 

30 0,8013 45,0917 

40 0,7999 45,4022 

50 0,7995 45,4947 

55 0,7994 45,5039 

60 0,7994 45,4993 

70 0,7996 45,467 

80 0,7998 45,4181 

90 0,8001 45,3629 

100 0,8003 45,3048 

120 0,8008 45,1888 

150 0,8016 45,0257 

 

 7- Plotar um gráfico de Pressão no eixo das abscissas (x) por Razão Gás-Óleo e Grau 

API no eixo das ordenadas (y) com os seguintes dados: 

Tabela 3.10 - Tabela para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 355 psia. 

Pressão 

 1º separador 

Pressão  

2º separador 

RGO =  

Vg/Vo 

°API = 

(141,5/ γ)-131,5 

psia psia scf/STB   

355 

20 605,1936 44,2761 

30 570,4319 45,0917 

40 557,3639 45,4022 

50 553,471 45,4947 

55 553,0633 45,5039 

60 553,2513 45,4993 

70 554,5867 45,467 

80 556,6049 45,4181 

90 558,9108 45,3629 

100 561,326 45,3048 

120 566,1433 45,1888 

150 572,9909 45,0257 
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Figura 3.8 - Gráfico para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 355 psia. 

 

 Pelo gráfico acima, podemos deduzir que a pressão ótima do segundo separador, para 

uma pressão estimada por correlação de , é de aproximadamente 

, já que é nesse ponto que a razão gás-óleo se torna a menor, RGO = 553,0633 

scf/STB e a o grau API do óleo se torna maior, °API = 45,5039. Passo-a-passo finalizado. 

 É interessante criar alguns pontos de sensibilidade na pressão do separador um, já que 

o dado de  é fornecido por uma correlação para óleo pesado e essa pode não 

ser tão precisa. Nesse trabalho, foram escolhidos os pontos de  psia e 

psia, um ponto de pressão abaixo e um ponto de pressão acima da pressão estimada pela 

correlação. Para tanto, deve-se realizar agora o mesmo procedimento do passo-a-passo 

descrito anteriormente. 

 Realizando todos os cálculos descritos anteriormente para encontrar os volumes totais 

de óleo e de gás gerados no fim do processo a partir da pressão de operação no primeiro 

separador de  psia, podemos chegar a seguinte tabela: 
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Tabela 3.11 - Tabela para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 320 psia. 

Pressão 

 1º separador 

Pressão  RGO =  

Vg/Vo 

°API = 

(141,5/ γ)-131,5 2º Separador 

psia psia scf/STB   

320 

25 580,5574 44,852 

30 567,773 45,1553 

40 556,032 45,4341 

50 552,9827 45,5064 

55 552,8937 45,5086 

60 553,2923 45,4986 

65 553,9956 45,4812 

70 554,9328 45,4589 

80 557,1369 45,4054 

 

  Devemos observar que todas as outras condições operacionais continuam as 

mesmas: mesma composição na alimentação, mesmas temperaturas nas etapas (100, 80 e 

60°F), pontos de  pressões semelhantes no separador dois e no separador três (14,7 psia). 

 Essa tabela gerada "plota" o seguinte gráfico: 

 

Figura 3.9 - Gráfico para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 320 psia. 

. 

 Podemos observar pelo gráfico, que a pressão ótima de operação para o segundo 

separador, continua a mesma , assim como a razão gás-óleo (

) e o grau API (45,5085)  associados ficam muito próximos aos valores 

encontrados para pressão no primeiro separador de . 
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 Utilizando o exemplo para uma pressão ótima no separador um de psia, 

gerar-se-á uma tabela e gráfico da seguinte forma: 

Tabela 3.12 - Tabela para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 390 psia. 

Pressão 

 1º separador 

Pressão  

2º Separador 

RGO =  

Vg/Vo 

°API = 

(141,5/ γ)-131,5 

psia psia scf/STB   

390 

20 609,1758 44,1845 

30 573,2932 45,0239 

40 559,0062 45,3629 

50 554,2677 45,4752 

55 553,5862 45,4912 

60 553,5332 45,4919 

70 554,5461 45,4674 

80 556,356 45,4234 

90 558,528 45,3714 

100 560,851 45,3154 

 

 

 

Figura 3.10- Gráfico para determinar pressão ótima no segundo separador com P1 = 390 psia. 

. 

 Com a comparação entre os três pontos de pressão ótima no primeiro separador, 

podemos observar que, para um intervalo de pressão de 300 a 400 psia, aproximadamente, a 

pressão ótima de operação para o segundo separador, , quase não se altera, 

determinando assim que o separador de número dois realmente deve trabalhar com uma 
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pressão de 55 psia aproximadamente. Os dados gerados pelos três gráficos se diferem muito 

pouco. 

 Agora já constatado que a pressão ótima no segundo separador é de , 

devemos criar um gráfico para determinar a pressão ótima para o primeiro separador: fazer o 

procedimento reverso a partir da fixação da pressão no segundo separador de psia. 

Com esse dado, geramos uma tabela (3.14) e um gráfico (figura 3.12) também para pressão 

ótima no primeiro separador. 

 

Tabela 3.13 - Tabela para determinar pressão ótima no primeiro separador com P2 = 55 psia. 

Pressão 1º 

separador 

Pressão 2º 

Separador 

RGO =  

Vg/Vo 

°API = 

(141,5/ γ)-

131,5 

psia psia scf/STB   

100 

55 

586,551 44,7169 

200 557,7059 45,3948 

250 554,1899 45,478 

300 552,9794 45,5064 

320 552,8799 45,5085 

340 552,9387 45,5068 

355 553,0633 45,5039 

390 553,5862 45,4912 

500 556,5561 45,4196 

100 560,851 45,3154 
 

 

Figura 3.11 - Gráfico para determinar pressão ótima no primeiro separador com P2 = 55 psia.. 
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 Observando o gráfico da figura 3.12, percebe-se que a razão gás-óleo (RGO) de 

552,8799 scf/STB é o menor valor possível e o grau API de 45,5085 é o maior valor para o 

fluido. Assim, é possível afirmar que as pressões ideais de operação para esse sistema multi-

estágios de separação são: 

 

 

 

 

e a pressão do terceiro é sempre a mesma (condição padrão): 

 

 

 

 Lembrando que a variação entre 300 e 400 psia para a pressão no primeiro separador 

altera muito pouco a razão gás-óleo no tanque de estocagem. Isso pode ser observado no 

gráfico da figura 3.13 e na tabela 3.15. 

 Simplificando as informações para as pressões ideais: 

  

Tabela 3.14 - Pressões ótimas calculadas.  

Pressão 1º  

Separador 

Pressão 2º 

Separador 
RGO °API 

psia psia scf/STB   

320 55 552,8799 45,5085 

355 55 553,0633 45,5039 

390 60 553,5332 45,4919 
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Figura 3.12 - Condições termodinâmicas ideais, RGO e grau API do fluido no final do estudo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

CAPÍTULO 4 - CONCLUSÃO 

 

 Esse trabalho atingiu o objetivo proposto. O número de estágios de separação ideal (3) 

e as pressões ótimas (  e ) para os separadores antecedentes ao 

tanque de estocagem foram encontradas para um determinado fluido real A. Otimizar a 

produção de líquidos está diretamente relacionado às pressões ideais. É importante salientar 

que a análise tem importante aplicação na indústria de petróleo, haja vista que as plantas de 

separação gás-óleo se fazem presente em todos os campos de petróleo. Quanto maior a 

recuperação de líquido estável, maior é a recuperação financeira desse petróleo, por isso um 

bom conhecimento técnico se faz necessário. 

 O estudo teve grande apoio dos programas Pipesim e Excel. O primeiro foi utilizado 

para determinar as frações molares de saída do fluido em cada vaso separador do tipo flash e 

as propriedades desse fluido na fase líquido e vapor e o Excel foi utilizado para realizar todos 

os cálculos de balanço molar e as contas para determinar razão gás-óleo e grau API. 

 É importante lembrar também que a falta de ferramentas (programas) de otimização 

criaram algumas dificuldades no trabalho e fizeram com que o estudo de caso fosse feito de 

uma forma mais simples e com menor número de pontos de pressão nos gráficos. Apesar 

disso, o objetivo e a qualidade não foram prejudicados pois a teoria se encaixou perfeitamente 

com a prática. 

 O conhecimento termodinâmico em toda a cadeia de petróleo é fundamental. Conhecer 

as condições de pressão e temperatura e a composição do fluido nos permite controlar toda a 

cadeia, desde o reservatório do hidrocarboneto até o abastecimento nos tanques de estocagem. 

O presente trabalho analisou o trecho de escoamento pós-choke até o tanque de estocagem na 

planta de separação. 

 O trabalho pode ser utilizado no futuro, como base para maiores aprofundamentos 

técnicos, para análise financeira de projeto ou mesmo como uma amarração em outros 

trabalhos que tratam de outros trechos de escoamento (reservatório e poço, por exemplo). 

Ferramentas de otimização podem contribuir e aprimorar o estudo. 
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