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RESUMO 

O processamento primário de petróleo e gás tem a função de separar as 

frações de água, óleo e gás extraídas dos poços produtores com o principal intuito de 

comercialização para unidades de refino e tratamento. A planta conta com uma 

engenharia complexa, com subsequentes etapas de separação de fases até que se 

possa obter as frações mais puras possíveis. Nesse cenário, o seguinte trabalho teve 

como objetivo simular uma planta de processamento de gás natural offshore e definir, 

a partir da metodologia proposta, as principais malhas de controle que devem ser 

implementadas levando em conta a qualidade, normatização vigente e taxa de 

produção. A planta foi simulada no software UniSim® Design fornecido pela Honeywell 

e validada com dados disponíveis na literatura. Além das variações que os principais 

distúrbios previstos causam nas variáveis de processo controladas e no produto final, 

foi analisado também a relação entre as variáveis potencialmente controladas e suas 

respectivas variáveis manipuladas. Dessa forma, as malhas foram selecionadas, 

contemplando as melhores maneiras de minimizar os efeitos das perturbações e 

abrangendo a avaliação qualitativa das variáveis controladas e manipuladas. 

 

 

Palavras-chave: processamento primário, gás natural, simulação de processos, 

controle de processos. 
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ABSTRACT 

The primary processing of oil and gas is used to separate the extracted fractions of 

water, oil and gas to commercialize the hydrocarbons for refining and treatment units. 

In order to reach the purest possible fractions, the plant presents a complex 

engineering design with subsequent steps of phase separation. This work aimed to 

simulate an offshore natural gas processing plant and to define the main control loops 

that should be implemented based on the proposed methodology, current regulations 

and production rate. The plant was simulated in the UniSim ® Design software 

provided by Honeywell and validated with data available in the literature. The variations 

caused by the main predicted disturbances in both controlled process variables and in 

the final product were analyzed. In addition, the relationship between the potentially 

controlled variables and their respective manipulated variables was also evaluated 

based on the plant’s topdown analysis. Therefore control loops were selected, 

contemplating the best ways to minimize the effects of disturbances and 

encompassing the qualitative assessment of the controlled and manipulated variables. 

 

 Key words: primary process, natural gas, process simulation, process control. 
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1. INTRODUÇÃO 

De forma geral, os reservatórios de petróleo acumulado apresentam gás, óleo 

e água, estratificados em partes mais altas e mais baixas em função das diferenças 

de densidade e imiscibilidade das fases. Devido a essas condições, além do gás e do 

óleo, são extraídas diversas impurezas dos reservatórios (SILVA, et al., 2007). 

Entretanto, tendo em vista que o valor econômico se encontra apenas nos 

hidrocarbonetos, a separação dessas impurezas e das fases encontradas nos 

reservatórios se faz necessária. O processamento primário do petróleo é responsável 

pela separação gás/óleo/água, de forma a tratar o gás e o óleo adaptando-os às 

exigências de mercado e a água para que fique em condições ambientais adequadas 

para o descarte ou reaproveitamento (THOMAS, 2001). 

O gás natural, por sua vez, consiste em uma mistura de hidrocarbonetos leves, 

abrangendo desde o metano (principal componente) ao hexano, contando com 

frações de diluentes como nitrogênio, vapor d’agua e contaminantes como gás 

sulfídrico e dióxido de carbono (THOMAS, 2001). Sua demanda para geração de 

energia vem crescendo consideravelmente devido ao menor impacto à atmosfera e 

aos ecossistemas (SANT’ANNA, 2005).   

Em síntese, o processamento do gás consiste na diminuição da temperatura 

e/ou no aumento da pressão a fim de promover a condensação dos compostos mais 

pesados (SILVA, et al., 2007). Este processo pode ser dividido em quatro etapas 

principais: separação, compressão, absorção e regeneração do solvente, que utilizam 

equipamentos como separadores trifásicos e bifásicos, bombas, trocadores de calor, 

compressores, entre outros (SANT’ANNA, 2005).  

A etapa de separação costuma ser realizada próxima aos campos de produção, 

sejam terrestres ou marítimos, produzindo correntes distintas de água, óleo e gás (DE 

ARAUJO, 2018). Em geral, os vasos separadores baseiam-se primeiramente na ação 

da gravidade, a qual realiza a decantação do fluido mais pesado e na separação 

inercial, que reside no desprendimento de gás da fase líquida, a partir de mudança 

brusca de velocidade e direção do fluxo (THOMAS 2001). 

Uma separação efetiva das fases é de extrema importância quando se foca em 

razões fiscais. Sendo assim, um controle adequado das variáveis de processo, a partir 

de uma instrumentação de campo precisa, bem projetada e aliada a um tempo de 
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residência pré-estabelecido em projeto pode garantir que as fases óleo, água e gás 

sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes. 

As correntes de óleo e água seguem, então, para um condicionamento dos 

hidrocarbonetos, em que a primeira é enviada às refinarias e a segunda para 

tratamento e posterior reinjeção (THOMAS, 2001). O gás natural separado, entretanto, 

necessita passar pelo chamado condicionamento ou tratamento para atingir as 

especificações de mercado, segurança e transporte ou posterior processamento 

(TAKATA, 2018). Dessa forma, após a remoção da água, a elevação e o escoamento 

por longas distâncias em tubulações tornam-se possíveis sem a formação de hidratos, 

dado que este pode resultar no bloqueio total ou parcial das linhas de produção 

(SILVA, et al., 2007). 

Ademais, a remoção de água é realizada através do processo de absorção, em 

que se utiliza uma coluna de pratos ou de recheio. O solvente higroscópico adentra o 

equipamento por cima, enquanto o gás escoa em contracorrente de baixo para cima. 

Além disso, a temperatura e a pressão da coluna devem ser vigorosamente 

controladas, visto que, menores temperaturas iniciais geram uma melhor captura da 

água pelo solvente. Entretanto, dependendo do valor de pressão da coluna, parte dos 

hidrocarbonetos podem condensar. A fase líquida gerada torna-se uma desvantagem 

que precisa ser evitada (SANT’ANNA, 2005).  

Em seguida, o solvente rico em água deverá passar por uma etapa de 

regeneração, em que calor é empregado para evaporar a água em uma segunda 

coluna de absorção que opera a uma pressão reduzida. A recirculação da corrente 

regenerada é realizada através de uma bomba. (DE ARAUJO, 2018). 

Sendo assim, este trabalho tem como principal objetivo analisar a planta de 

processamento de gás natural sugerida por SANT’ANNA 2005. Após realizar a 

validação dos resultados obtidos na simulação através da comparação com os dados 

disponíveis na literatura, estudou-se qualitativamente as malhas de controle a fim de 

analisar quintatitativamente os efeitos dos distúrbios. Além disso, definiu-se também 

as principais estratégias de controle para a planta proposta. 

Dessa forma, além desta introdução, este trabalho será dividido em outros 

cinco capítulos descritos a seguir:  
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Capítulo 2: Encontra-se toda a revisão bibliográfica abordando os principais 

conceitos sobre a produção de hidrocarbonetos e seu posterior processamento. Além 

disso, apresenta-se também uma descrição de simbologias de instrumentação e 

malhas de controle. 

Capítulo 3: Encontra-se a metodologia utilizada para a realização da simulação 

da planta e o estudo de suas malhas de controle. 

 Capítulo 4: Encontra-se todos os resultados obtidos no trabalho, incluindo a 

validação da simulação e a aplicação do sistema de controle. 

Capítulo 5: Encontra-se as conclusões bem como sugestões para futuros 

trabalhos. 

Capítulo 6: Encontra-se as referências consultadas e citadas neste trabalho.
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Processamento Primário de Óleo e Gás 

Nos reservatórios de petróleo acumulado, geralmente, encontra-se gás, óleo e 

água, estratificados em partes mais altas e mais baixas em função das diferenças de 

densidade e imiscibilidade das fases. Por conta dessa configuração, além do gás e do 

óleo, são extraídas diversas impurezas dos reservatórios, dentre as quais incluem-se 

a água, sedimentos e outros contaminantes não hidrocarbônicos, tais como CO2 e 

H2S na fase gasosa ou arrastados na fase líquida (SILVA, et al., 2007). 

Tendo em vista que o valor econômico se encontra apenas nos hidrocarbonetos 

(gás e óleo), a separação dessas impurezas e das fases encontradas nos 

reservatórios se faz necessária. O processamento primário do petróleo é responsável 

pela separação gás/óleo/água, de forma a tratar os dois primeiros para que se 

adaptem às exigências de mercado e a água para que alcance especificações 

ambientais adequadas para o descarte ou reaproveitamento (THOMAS, 2001). 

As plantas de processamento primário podem ser simplificadas, efetuando 

apenas a separação dos componentes, ou mais completas envolvendo o tratamento 

e estabilização do óleo, condicionamento e compressão do gás, além do tratamento 

da água oleosa para injeção no reservatório e descarte. Conta-se também com a 

presença de sistemas de utilidades, que irão prover a planta de água, energia, ar e 

outras correntes necessárias para o processamento do petróleo (DEVOLD, 2013). 

A Figura 2.1 representa um esquemático simplificado do processamento 

primário. 

O sistema começa na cabeça do poço onde fica localizada a chamada válvula 

choke, responsável pela maior perda de carga entre o reservatório e o primeiro 

separador. Quando um ou mais poços produzem para uma mesma unidade, um 

manifold de produção é alinhado para os dutos principais chamados de headers, onde 

as vazões e pressões dos diversos poços são combinadas para a entrada da planta. 

Os fluidos produzidos passam inicialmente por vasos separadores, podendo ser 

bifásicos ou trifásicos, verticais ou horizontais (THOMAS, 2001). 
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Figura 2.1: Flowsheet simplificado do processamento primário. 

 

Fonte: SILVA, et al., 2007 (adaptado). 

 

A separação das misturas no interior do separador é impulsionada pela 

gravidade, devido à diferença de densidade entre as fases individuais. A separação 

da fase gasosa é relativamente fácil, devido às grandes diferenças de densidade, 

sendo que o único agravante é a presença de gotículas de líquido (óleo) do tamanho 

de mícrons na corrente de gás formado do mesmo modo. Assim, a principal limitação 

é uma separação eficiente de óleo e água, já que a relação entre suas densidades é, 

em geral, próxima de 1 (JAWORSKI, 2009). 

A Figura 2.2 ilustra um típico separador trifásico. Os separadores e 

decantadores por gravidade foram desenvolvidos há mais de 70 anos pelo American 

Petroleum Institute (API) e pela Rex Chain Belt Co. e por isso foram designados como 

separadores API. O separador API foi projetado para permitir que gotas de óleo com 

um diâmetro não inferior a 150 μm subam do fundo do separador para a superfície do 

fluido antes da saída do mesmo. 
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Figura 2.2: Separador trifásico 

 

Fonte: JAWORSKI 2009 (Adaptado). 

 

A velocidade crescente das gotículas de óleo na água pode ser estimada pela 

lei de Stokes: 

     �� =
���

��	
	��

���
          (2.1) 

Sendo Do o Diâmetro da gota de óleo, g Aceleração da gravidade, µa 

Composição molar, ρw Densidade da água, Ρ0 Densidade do óleo e Vr Velocidade de 

sedimentação das partículas. 

Sendo assim, a Lei de Stokes permite o cálculo do tempo de residência 

adequado e das dimensões ideais do vaso separador (JAWORSKI, 2009). 

Em geral, os vasos separadores baseiam-se na ação da gravidade, a qual 

realiza a decantação do fluido mais pesado; na separação inercial, que reside no 

desprendimento de gás da fase líquida, a partir de mudança brusca de velocidade e 

direção do fluxo, em razão da inércia que o gás possui; aglutinação das partículas, 

que consiste no contato das gotículas de óleo dispersas sobre uma superfície, 

facilitando assim a coalescência, aglutinação e decantação e, por fim, na força 

centrífuga que aproveita as diferenças de densidade do líquido e gás (THOMAS 

2001). 
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Uma separação efetiva das fases é de extrema importância quando se foca em 

razões fiscais. Sendo assim, um controle adequado das variáveis de processo, a partir 

de uma instrumentação de campo precisa, bem projetada e aliada a um tempo de 

residência pré-estabelecido em projeto, pode garantir que as fases óleo, água e gás 

sejam tratadas individualmente nos sistemas subsequentes. 

 

2.1.1 Processamento de Gás Natural 

O gás natural é uma mistura de hidrocarbonetos leves, abrangendo desde o 

metano (principal componente) ao hexano, contando com frações de diluentes como 

nitrogênio, vapor d’agua e contaminantes como gás sulfídrico e dióxido de carbono. É 

mais leve que o ar (densidade relativa de aproximadamente 0,6), se dissipa facilmente 

e é inodoro. É considerado rico quando a soma das percentagens de todos os 

componentes mais pesados que o propano, inclusive, seja maior que 7% (THOMAS 

2001). 

A Tabela 2.1 apresenta a composição típica do gás natural. 

Tabela 2.1. Composição típica do gás natural. 
Componente % Molar 

Metano 82,54 

Etano 10,36 

Propano 2,96 

Isobutano 0,75 

N-butano 0,76 

Isopentano 0,26 

N-pentano 0,27 

C6+  (*) 0,19 

Nitrogênio 1,42 

Dióxido de Carbono 0,49 

Hélio Traços 

Argônio Traços 

(*) Hidrocarbonetos com seis ou mais átomos de carbono 

Fonte: SILVA, et al., 2007. 

Na natureza, o gás pode ser encontrado na forma associada e não associada. 

O gás associado é aquele que se encontra diluído no óleo ou sob a forma de uma 
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capa de gás. Nesse caso, a produção de óleo é quem determina a produção de gás. 

Muitas vezes, o objetivo é apenas a produção da fração oleosa, sendo 

economicamente inviável a produção de gás. Quando isso ocorre, geralmente o gás 

é reinjetado na jazida (até mesmo para tecnologias mais recentes como gas-lift) ou 

queimado (SANT’ANNA, 2005). 

Já o gás em sua forma não associada, é o gás livre ou associado a pequenas 

quantidades de óleo. Nesse caso, a exploração só é justificada quando há viabilidade 

comercial do gás. No Brasil, ao contrário do que ocorre na maior parte dos campos de 

gás do mundo, as reservas estão associadas ao petróleo (SANT’ANNA, 2005). Até 

2002 as jazidas de gás não associado eram desconsideradas em razão da logística 

ou pela pequena participação da matriz energética brasileira. Entretanto, a partir de 

2002 foi possível observar um crescente interesse nesses reservatórios. A descoberta 

de poços na região sul e sudeste, como em Merluza com capacidade de produção de 

15 milhões de m³ por dia, foram responsáveis por essa alteração no cenário do gás 

(SILVA, et al., 2007). 

Tendo isso em vista, o gás deve passar pelo chamado condicionamento ou 

tratamento que consiste no conjunto de processos responsáveis por tratar-lo de forma 

a mantê-lo dentro das especificações de mercado, segurança e transporte ou posterior 

processamento. A Resolução ANP 16 – 2008 estabelece as condições e 

especificações nas quais o gás deve ser regularizado para as diferentes regiões do 

país (TAKATA, 2018). 

O condicionamento compreende duas etapas: 

- Desidratação: consiste no processo de separação do vapor d’água presente 

em equilíbrio com o gás. A principal variável controlada nesse processo é o ponto de 

orvalho (dew point) dos hidrocarbonetos e vapor d’água. A presença de água na fase 

líquida do gás natural pode levar à formação de hidratos e corrosão. A desidratação 

pode ocorrer por absorção ou adsorção. 

A absorção é o método no qual o gás flui em contracorrente em relação a uma 

solução de glicol, de grande valor higroscópico, em uma torre de absorção. O gás 

úmido entra pela parte inferior da torre, passando por um eliminador de névoa e em 

seguida entra em contracorrente com a solução higroscópica que é recuperada no 

fundo. A solução é posteriormente regenerada através de aquecimento e retorna ao 
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processo. A torre de absorção é composta internamente por um leito recheado com a 

finalidade de aumentar a eficiência de contato entre gás e glicol (SILVA, et al., 2007). 

O gás seco que sai no topo da coluna de absorção apresenta um teor de 

umidade próximo a 150 ppm e tem seu ponto de orvalho diminuído de 30 °C para 5 

°C, sendo assim distribuído aos pontos de consumo (SILVA, et al., 2007). 

- Dessulfurização: consiste na remoção de gases ácidos como dióxido de 

carbono e compostos de enxofre através de processos de absorção químicos ou 

físicos (THOMAS, 2001). Esse processo, chamado de adoçamento, é realizado por 

aminas, principalmente monoetanolaminas (MEA) ou dietalaminas (DEA). 

Assim como na desidratação, o solvente também pode ser recuperado com 

calor, conforme demonstrado na Figura 2.3. 

Passada a fase de tratamento, o gás encontra-se livre de umidade e de 

contaminantes e é enviado para as chamadas UPGNs (Unidade de Processamento 

de Gás Natural). Também chamadas de plantas de gasolina, as UPGNs são 

responsáveis pela separação das frações leves, contendo metano e etano (gás 

residual), das frações pesadas, condensáveis, com um maior valor comercial 

(THOMAS, 2001). 

Figura 2.3: Unidade de remoção de gases ácidos. 

 

Fonte: SILVA, et al., 2007 (adaptado) 
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Em síntese, o processamento do gás consiste na diminuição da temperatura 

e/ou no aumento da pressão a fim de promover a condensação dos compostos mais 

pesados (SILVA, et al., 2007). Em razão das diferentes composições, pressão 

disponível e recuperação desejada, pode-se usar diferentes métodos: 

- Refrigeração simples: consiste na utilização de um circuito fechado com um 

fluido refrigerante para reduzir a temperatura e condensar os hidrocarbonetos mais 

pesados; 

- Absorção Refrigerada:  também em circuito fechado com um fluido 

refrigerante usado para manter uma torre a alta pressão e baixa temperatura, na qual 

o gás entra em contato com um fluido auxiliar (óleo de absorção); 

- Turboexpansão: a condensação dos hidrocarbonetos mais pesados se dá 

pelo abaixamento da temperatura através de uma turbina. Pode ser necessário o uso 

de um fluido refrigerante.  

- Expansão Joule-Thompson: ocorre uma redução na pressão e 

consequentemente abaixamento da temperatura em razão da expansão do gás em 

uma válvula. Pode ser necessário o uso de um fluido refrigerante. 

Segundo Thomas (2001) é comum recuperar 100 % de butanos e 

hidrocarbonetos mais pesados, 90 a 95% de propano e até cerca de 80% de etano, 

em percentagens molares, a depender do tipo de processo utilizado e da riqueza do 

gás. 

O gás residual geralmente é consumido na própria área de produção, seja para 

elevação artificial do petróleo (gas-lift), para promover a recuperação secundária de 

reservatórios através de reinjeção ou até como combustível.  

Em regiões em que o gás produzido contém alto teor de dióxido de carbono 

(CO2) e sulfeto de hidrogênio (H2S), como no Oriente Médio, as reservas de gás se 

enquadram na categoria de gás ácido e, consequentemente, geram dificuldades 

técnicas e implicações de alto custo para operações de processamento. Além de 

serem gases tóxicos e inflamáveis em altas concentrações, também são venenosos e 

perigosos em baixas concentrações; causam corrosão nos dutos e reduzem o 

rendimento de energia de gás natural quando usado para combustão (IDACHABA, 

2020). 
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Atualmente, os inúmeros instrumentos digitais e sensores presentes em uma 

operação adquirem dados em tempo real que tipicamente incluem valores de pressão, 

vazão e temperatura. Essas informações são utilizadas como base para as tomadas 

de decisões relacionadas à administração do campo (IDACHABA, 2020). 

     O artigo escrito por Francis Idachaba (2020) apresenta o desenvolvimento 

de um sistema de monitoramento de gás contínuo e em tempo real, baseado em 

nuvem. Em plantas tripuladas, alertas são transmitidos para a sala de controle para 

que os operadores possam tomar as precauções necessárias ao pisar nesses locais; 

em locais ainda não tripulados, os sinais são enviados para os domínios do escritório. 

Dessa forma, obtêm-se as informações necessárias para que os operadores sejam 

capazes de se proteger e também de proteger as instalações da operação 

(IDACHABA, 2020). 

Além disso, as atuais plataformas offshore apresentam limitações de peso; as 

estruturas fixas têm alto custo de descomissionamento, enquanto as unidades 

flutuantes são limitadas por condições ambientais extremas no local de operação, 

principalmente devido aos sistemas de ancoragem e descarregamento. Os sistemas 

de flutuação também fornecem proteção limitada aos transportadores de GNL no 

momento do carregamento. Dessa forma, com as recentes descobertas de grandes 

campos de gás offshore em todo o mundo, surgiu a necessidade de escoar o gás para 

perto da costa para liquefação, armazenamento e transporte para mercados locais e 

internacionais (TAKATA, 2018). 

Buscando resolver as limitações citadas, N. Takata, et al (2018) apresentam 

ideias para o desenvolvimento de instalações gerais de baixo custo para monetização 

destes grandes campos de gás. A partir de um novo conceito baseado na combinação 

de instalações fixas e flutuantes, o artigo fornece o cenário operacional ideal com o 

custo mais eficaz (TAKATA, 2018). 

 

2.1.2 Processamento do Óleo 

Devido às condições em que os fluidos são encontrados nos reservatórios, não 

é possível produzir apenas uma fase e, portanto, se presentes, água, óleo e gás serão 

produzidos em proporções distintas (SILVA, et al., 2007). 
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A quantidade de água associada produzida junto ao óleo varia muito durante a 

vida dos poços produtores; em geral, o percentual de água referente ao volume de 

fluido gerado aumenta com o passar do tempo. Além disso, características do 

reservatório e métodos de recuperação utilizados também são fatores influenciadores. 

(THOMAS, 2001) 

Águas oriundas de formações produtoras de hidrocarbonetos podem ser 

levadas pelo gás na forma de vapor ou, quando em estado líquido, podem ser 

produzidas como água livre, dissolvida ou emulsionada como gotículas dentro do óleo 

(SILVA, et al., 2007). A água de formação apresenta material em suspensão, além de 

sais, microrganismos e gases dissolvidos em teores extremamente variáveis. São 

mais ricas em cálcio do que em magnésio, apresentam sulfato, bário e estrôncio e, 

em geral, pH menor que 7. Ademais, contém sólidos provenientes das rochas, de 

processos corrosivos e de incrustações, como por exemplo, silte, argilas, óxidos, 

hidróxidos e sulfetos de ferro, além de carbonato de cálcio e sulfato de bário 

(THOMAS, 2001). 

O alto teor de água promove a necessidade de superdimensionamento das 

instalações de coleta, armazenamento e transferência, incluindo bombas e tanques, 

e requer um maior consumo de energia (THOMAS, 2001). Dependendo de sua 

composição, ao sofrer variações de temperatura e pressão, a água pode provocar 

problemas de corrosão e incrustação por formação de depósitos inorgânicos nas 

instalações de produção, transporte e refino (SILVA, et al., 2007), gerando a 

necessidade de uma maior segurança operacional. 

Além disso, a presença de água livre pode causar a formação de hidrato 

durante a elevação e escoamento dos fluidos, bloqueando total ou parcialmente as 

linhas de produção. O hidrato é uma estrutura cristalina constituída a partir da água e 

das frações leves do petróleo (metano, etano e propano), a baixas temperaturas e em 

elevadas pressões. Portanto, seu surgimento é crítico durante paradas de produção, 

uma vez que a água livre e o gás são mantidos pressurizados no interior das linhas 

de produção e, consequentemente, serão resfriados pelas correntes marítimas 

profundas, alcançando as condições ideais para a formação de hidrato (SILVA, et al., 

2007). Dessa forma, a presença de água associada ao petróleo provoca uma série de 

problemas nas etapas de produção, tornando-se um dos contaminantes mais 

indesejados (THOMAS, 2001). 
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A formação de hidratos de gás em linhas de fluxo é uma grande preocupação, 

uma vez que pode causar interrupções na produção e problemas ambientais e de 

segurança. Os riscos associados à formação de hidratos em linhas de fluxo 

submarinas aumentam significativamente à medida que o reservatório amadurece e a 

quantidade de água produzida aumenta. A indústria de petróleo vem sempre 

buscando melhores estratégias para o combate a esse obstáculo (MAJID, 2017). 

A maior parte da água produzida associada ao óleo é facilmente separada pela 

decantação nos separadores. Porém, durante o percurso do reservatório até a 

superfície, ambos os fluidos formam emulsões (THOMAS, 2001), que consistem em 

uma mistura de dois líquidos imiscíveis sob a forma de gotículas, que se mantém 

estabilizada pela ação de agentes emulsificantes. Em geral, existem emulsões do tipo 

óleo-em-água (O/A), onde a água é a fase externa, e emulsões do tipo água-em-óleo 

(A/O), onde o óleo é a fase externa (SILVA, et al., 2007). 

Durante o processo de produção de petróleo, a estabilidade das emulsões 

depende, principalmente, do regime de fluxo e da presença de agentes emulsificantes 

(THOMAS, 2001). Estes são espécies químicas presentes no petróleo que 

apresentam ação surfactante ou tensoativa, além de serem anfifílicos (hidrofílicos e 

lipofílicos), como asfaltenos, resinas, ácidos naftênicos e argilas. Tais características, 

lhes permite a criação de uma película ou filme interfacial, que impede o contato entre 

as gotículas de água, e consequentemente, sua coalescência (SILVA, et al., 2007). 

A desestabilização de emulsões ocorre por meio do enfraquecimento e/ou 

rompimento da película que circunda as gotículas de água, proporcionando a 

coalescência e posterior sedimentação gravitacional. Tal processo pode ser realizado 

através da ação do calor, da eletricidade e de agentes desemulsificantes (copolímeros 

de óxido de etileno e óxido de propileno) (THOMAS, 2001). Os mecanismos de 

desestabilização de emulsões consistem na floculação, coalescência e sedimentação 

(SILVA, et al., 2007). 

Sendo assim, a quebra da emulsão através de aquecimento ocorre em 

equipamentos conhecidos como tanques de lavagem e tratadores. Esse tratamento 

termoquímico é muito utilizado em campos de petróleo terrestres (THOMAS, 2001). 

Em contrapartida, tratadores eletrostáticos são constantemente aplicados em 

sistemas marítimos de produção. Ao aplicar um campo elétrico de alta voltagem a uma 
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emulsão, as gotículas de água são dispersas no óleo, alinhadas à direção do campo, 

com polos induzidos de sinais contrários. Devido à força de atração entre as 

moléculas, a coalescência é provocada (THOMAS, 2001). 

Dessa forma, para que a separação das fases óleo/água seja feita da forma 

mais otimizada possível, é preciso aplicar um tempo de residência suficiente, uma 

agitação moderada e o uso correto de desemulsificantes. A seleção destes envolve 

fatores técnicos e econômicos como o tipo de óleo, vazão de água e óleo, quantidade 

de água livre, temperatura de tratamento, etc. (THOMAS, 2001). 

Entretanto, a separação completa do óleo e da água emulsionada nem sempre 

é possível. Então, o petróleo enviado às refinarias deve apresentar um teor máximo 

de água de 1% BSW (relação entre o volume de água e sedimentos e o volume de 

emulsão) e 285 mg/L de sais (miligramas de sais dissolvidos por litro de petróleo) 

(THOMAS, 2001). Por conseguinte, o volume de óleo é medido antes de sua 

transferência através de medidores de deslocamento positivo, que dividem a vazão 

de óleo em segmentos e levam em consideração os volumes distintos. Dessa 

maneira, a medição é corrigida por fatores de correção obtidos em tanques de aferição 

(THOMAS, 2001). 

É importante ressaltar que as práticas de processamento vêm se atualizando a 

cada dia e novas tecnologias são estudadas. Atualmente há processos de otimização 

da separação água/óleo que já são implantados nas novas FPSOs. Os FPSOs 

(floating, production, storage and offloading) são navios com capacidade para 

processar e armazenar o petróleo, e prover a transferência do petróleo e/ou gás 

natural. A empresa Total desenvolveu um sistema de processamento de óleo de 

tanque de lavagem que otimiza o processo ao eliminar a necessidade de 

coalescedores eletrostáticos e dessalinizadores. Essa tecnologia reduz o peso, a 

complexidade e o CAPEX do sistema de processamento de óleo de topsides 

(THIERENS, 2019).  

O sistema de lavagem descrito demonstrou seu desempenho de separação em 

um total de 5 FPSOs e FPUs atualmente em operação e, portanto, pode ser 

considerado uma tecnologia confiável. Hoje essa tecnologia já está disponível para 

toda comunidade de processamento de petróleo (THIERENS, 2019). 

 



28 

 

 

2.1.3 Tratamento da Água Produzida 

A água presente em uma operação pode ser classificada em 2 grupos: água 

natural e água residual. O primeiro tem como origem principal águas costeiras e 

subterrâneas, enquanto o segundo é gerado durante a perfuração, completação e 

produção de hidrocarbonetos de reservatórios subterrâneos (CIVAN, 2017). 

O tratamento da água associada produzida junto ao óleo tem como objetivo 

recuperar parte do óleo contido em emulsão e prepará-la para reinjeção ou descarte. 

(THOMAS, 2001) Em média, 3 a 7 barris de água são gerados para cada barril de 

petróleo produzido. Porém, à medida que os campos ficam maduros, é apresentada 

uma tendência crescente na produção de óleo pesado e de água, uma vez que a água 

apresenta uma maior mobilidade que o óleo (SILVA, et al., 2007). 

Um importante fator a ser considerado é a proporção de água para óleo (WOR 

- “Water-to-oil ratio”), em que se pode analisar se a quantidade de hidrocarboneto 

produzido é suficiente para pagar o custo de manuseio da água produzida no campo. 

Dessa forma, define-se o WOR crítico como o valor em que lucro obtido a partir de um 

barril de petróleo (ou hidrocarboneto em geral) é igual ao custo de manuseio de um 

barril de água associada produzida, incluindo operações de elevação artificial, 

tratamento, descarte e reutilização. Portanto, se WOR < WOR crítico, o fluxo de caixa 

é positivo; entretanto, WOR > WOR crítico resulta em fluxo de caixa negativo, gerando 

a necessidade de um tratamento de corte (CIVAN, 2017). 

Em geral, a água proveniente dos separadores e tratadores de óleo é enviada 

para um vaso desgaseificador, seguindo para um separador água/óleo e finalmente 

para um tubo de despejo (no caso de plataformas marítimas) (THOMAS, 2001). O 

vaso desgaseificador é projetado para remoção dos traços de gás ainda presentes no 

líquido. Normalmente, apresenta-se como um separador trifásico de baixa pressão, 

em que os gases separados são enviados para queima (THOMAS, 2001). 

Hidrociclones e flotadores, por sua vez, são os equipamentos de separação 

óleo/água mais utilizados pela indústria de petróleo. A flotação consiste em recuperar 

os traços de óleo através da separação gravitacional, enquanto os hidrociclones 

aceleram este processo (THOMAS, 2001). 

Além disso, com o objetivo de recuperar o máximo de óleo possível proveniente 

dos hidrociclones, os tubos de despejo apresentam câmaras de decantação e 
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anteparos de retenção; assim, obtêm-se um tempo extra de residência. Ademais, todo 

óleo recuperado durante as diferentes etapas é recolhido em um tanque recuperador 

de óleo, retornando ao processo (THOMAS, 2001). 

A água destinada para descarte (por reinjeção ou lançamento ao mar) deve 

seguir certas especificações, determinadas por órgão de controle de meio ambiente 

como CONAMA que limita a quantidade de poluentes nos efluentes aquosos 

(THOMAS, 2001). No Brasil, por exemplo, é permitida uma concentração limite de 

20mg/L de óleos e graxas (Teor de Óleos e Graxas - TOG). A água destinada para 

injeção deverá passar por tratamentos ainda mais rigorosos para atingir padrões de 

qualidade que não comprometam os reservatórios e os equipamentos (SILVA, et al., 

2007), como tamponamento do reservatório (sólidos em suspensão) e processos 

corrosivos envolvendo gases dissolvidos e bactérias indutoras de corrosão. Para isso, 

processos físicos e químicos devem ser implementados (THOMAS, 2001). 

Em diversas operações, a água do mar também é utilizada para injeção e, para 

isso, o fluido deve ser exposto ao processo de desaeração. Convencionalmente, 

utilizamos sequestrantes químicos caros e pesados, além de torres de vácuo, que 

ocupam um espaço valioso em instalações offshore. Com o objetivo de solucionar 

esses problemas, foi apresentado a seguir o desenvolvimento de duas tecnologias 

inovadoras (ISDAHL, 2020). 

O primeiro método utiliza nitrogênio puro em um ciclo de regeneração, junto a 

misturadores estáticos que permitem a transferência de massa de oxigênio da água 

do mar para a fase gasosa. Os resultados mostram que é possível aumentar ainda 

mais a veemência da tecnologia de gás de stripping eliminando o compressor, além 

de não requerer produtos químicos sequestrantes para obter uma concentração de 

oxigênio inferior a 10 partes por bilhão (ISDAHL, 2020).  

Por sua vez, o segundo método apresenta o mesmo ciclo de regeneração de 

nitrogênio alinhado à nova tecnologia de desaeração por membrana. Através deste 

processo, também pode-se atingir baixas concentrações de oxigênio sem 

sequestrantes químicos, além de ser economicamente viável em comparação com o 

gás de stripping para baixas vazões (ISDAHL, 2020). 
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2.2 Instrumentação e Controle de Processo 

Segundo a ISA 5.1 - Símbolos e Identificação de Instrumentação, a 

instrumentação é definida como: “Uma coleção de instrumentos, equipamentos, 

dispositivos ou funções ou sua aplicação para o objetivo de medir, monitorar ou 

controlar processos industriais ou máquinas ou qualquer combinação deles.” 

 Sendo assim, a instrumentação industrial é de suma importância para qualquer 

processo uma vez que é indispensável se controlar e manter constante as principais 

variáveis como por exemplo pressão, vazão, nível e temperatura, sejam para 

processos que operam em estado estacionário ou mesmo transiente. Os instrumentos 

de medição e controle permitem que essas variáveis sejam medidas, controladas e 

manipuladas de forma a mantê-las nos valores mais adequados e seguros para o 

processo, evitando que haja um controle manual e menos preciso por parte do 

operador (BEGA, 2011).  

A utilização da instrumentação requer uma sistematização em simbologia 

visando uma linguagem universal, nesse sentido, o subcapítulo seguinte explora essa 

questão. 

 

2.2.1 Simbologia e Identificação de Instrumentação 

A ISA 5.1 (2009) estabelece um meio uniforme de mostrar e identificar 

instrumentos ou equipamentos e suas funções inerentes, sistemas e funções de 

instrumentação, e funções de programas de aplicação usados para medição, 

monitoração e controle, apresentando um sistema de designação que inclui esquemas 

de identificação e símbolos gráficos (ISA 5.1, 2009). Segundo à norma, a 

instrumentação tem a seguinte classificação:  

• Instrumentação Primária:  consiste em equipamentos e dispositivos para 

medir, monitorar, controlar ou calcular e suas funções inerentes e funções de 

programa;  

• Instrumentação Secundária: consiste em equipamentos e dispositivos de 

medição, monitoração e controle;  
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• Instrumentação Auxiliar: consiste em equipamentos e dispositivos que 

medem, controlam ou calculam e que são necessários para a operação efetiva da 

instrumentação primária ou secundária; e 

• Instrumentação acessória: consiste em equipamentos e dispositivos que não 

medem ou controlam, mas são necessários para a operação efetiva do sistema de 

medição, monitoração ou controle.  

Tendo isso em vista, percebe-se que a instrumentação industrial envolve uma 

gama de tipos de instrumentos, medindo as mais diferentes variáveis, com tecnologias 

diversas. Sendo assim, a ISA (2009) padroniza toda a simbologia relacionada à esse 

campo de estudo. A padronização ISA (2009) considera que cada instrumento ou 

função programada será identificado por um conjunto de letras representado na 

Tabela 2.2 e um conjunto de números. A primeira letra indica a variável medida e as 

letras subsequentes indicam a função do instrumento (BEGA, 2011). 

Usando a Tabela 2.2 como referência toda a instrumentação da planta recebe 

um TAG (etiqueta de identificação) informando a variável relacionada e a função do 

instrumento, seguido de um sequencial numérico diferente de instrumento para 

instrumento. Nesse sentido, uma mesma malha possui mais de um instrumento, 

sendo assim, a identificação da malha ocorre pela primeira letra e no sequencial 

numérico de identificação. Cada instrumento dentro de uma mesma malha tem 

associado a ele um mesmo número de malha e a mesma primeira letra, sendo que 

cada malha possui apenas um único TAG relacionado (BEGA, 2011). 
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Tabela 2.2. Letras de Identificação 

 

Fonte: ISA 5.1 (2009) (adaptado) 

Além de definir as diretrizes de identificação dos instrumentos, a ISA 5.1 

fornece a padronização da representação de blocos gráficos para construir diagramas 
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de malhas de medição e controle, instrumentos e funções em um modo conciso (ISA 

5.1, 2009). 

A Tabela 2.3 a seguir apresenta a relação da simbologia e seus significados. 

 

Tabela 2.3 – Símbolos de equipamentos e função de Instrumentação. 

 

Fonte: ISA 5.1 (2009) (adaptado) 

 

Além dessas padronizações a ISA (2009) traz diversos outros símbolos e 

normas que devem ser seguidos em representações de diagramas de instrumentação 

e P&IDs (piping and instrumentation diagram), como por exemplo simbologia 

específica de elementos primários, de elementos secundários, de elementos finais e 

de conexões de instrumentos. 

 

2.2.2 Sistemas e Malhas de Controle 

Segundo Campos (2010), “o termo “controle de processo” costuma ser utilizado 

para se referir a sistemas que têm por objetivo manter certas variáveis de uma planta 
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industrial entre os seus limites operacionais desejáveis”. Nesse sentido, entende-se 

que os sistemas de controle mantêm a variável controlada no valor especificado, 

comparando o valor da variável medida com o set point desejado, previamente 

definido a depender do processo. Sendo assim, o desvio existente entre os dois 

valores é o chamado erro ou offset é usado para corrigir o processo a partir de uma 

variável manipulada, sem que haja a interferência do operador (BEGA 2011). 

A norma Petrobrás N-1882 – Critérios para Elaboração de Projeto de 

Instrumentação, aponta os diferentes tipos de malhas existentes nos processos 

industriais:  

• Malhas de Controle: “malhas com a função de manter uma ou mais variáveis 

de processo dentro de limites especificados ou de fazer parte de um sequenciamento 

ou comando de manobra visando a atuação de um elemento final (válvula de controle, 

válvula “on-off”, relé de partida de um equipamento etc.)”; 

• Malhas de Indicação: “malhas com a função de indicação ou alarme para fins 

de supervisão”; e  

• Malhas de Intertravamento: “malhas com a função de proteger um 

equipamento ou de evitar eventos perigosos às pessoas ou ao meio ambiente.  

Nesse sentido, é introduzido o conceito de malha aberta e malha fechada.  

Sistemas em malha aberta são aqueles nos quais a variável controlada não é 

utilizada para ajustar o processo a fim de compensar as variações que ocorrem. Esse 

tipo de malha é utilizado para acompanhamento da dinâmica do processo, apenas 

com indicações da variável controlada (BEGA, 2011). 

Já o sistema em malha fechada ou sistema de controle com realimentação, 

trabalha atuando em cima do processo, alterando uma variável manipulada, a fim de 

corrigir ou compensar o offset calculado com a variação da variável controlada, como 

apresentado na Figura 2.4. Esse tipo de malha, que exige uma atuação em cima do 

processo, pode ser realizada por um operador humano (controle manual) ou com a 

utilização de instrumentação (controle automático) (BEGA, 2011). 
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Figura 2.4: Exemplo de malha fechada. 

 

Fonte: SEBORG, 2010 (adaptado) 

 

É possível verificar que o controle em malha aberta, por mais que seja de menor 

custo, traz desvantagens para o processo, uma vez que sobrecarrega o operador de 

trabalho repetitivo, dependendo de suas decisões para chegar ao ponto desejado 

mediante às variações. Nesse cenário, surge-se a necessidade da malha fechada, 

introduzindo-se assim a figura do controlador, que realiza o trabalho de percepção e 

correção do erro (CAMPOS, 2010). 

Sendo assim, é perceptível como a instrumentação e as técnicas de controle 

estão presentes no dia a dia da indústria, principalmente no setor de Óleo e Gás. 

Entretanto, desde as descobertas dos primeiros poços de petróleo e surgimento da 

maioria das instalações de petróleo e gás, a tecnologia, os padrões da indústria e as 

melhores práticas vêm evoluindo. Os sistemas de instrumentação e controle tendem 

a ser fortemente impactados por essas mudanças, visto que há desenvolvimento 

contínuo de hardware e software, e um foco maior nas áreas de confiabilidade, 

segurança e risco (RAMPAUL,2016). 

Todo o avanço tecnológico acaba se tornando uma preocupação e gerando 

desafios para a execução da engenharia brownfield, ou seja, em plantas industriais já 

existentes. Uma das revoluções mais notáveis na instrumentação industrial foi o 

advento da tecnologia baseada em microprocessador, que abriu o caminho para a 

introdução da instrumentação eletrônica. Com o tempo, a instrumentação eletrônica 

se tornou a escolha preferida em relação à pneumática, exceto para aplicações 

específicas, como nas válvulas de controle (RAMPAUL, 2016). 
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Além disso, Valasubramanian (2020), houve significativos avanços 

tecnológicos na área da instrumentação de campo. Instrumentos de campo 

inteligentes, como sensores e posicionadores de válvulas são a principal fonte de 

dados digitais necessários para as ferramentas e estruturas de análise de dados 

preditivos. Além de comunicar o valor da medição, há muitos recursos adicionais 

disponíveis nesses dispositivos como diagnóstico do sensor, configuração remota, 

comissionamento, solução de problemas e calibração, tudo dentro dos mesmos dois 

fios usados para comunicação do sinal. 

Nesse cenário, as palavras otimização, redução de custos e eficiência circulam 

ativamente nas indústrias de Óleo e Gás. A automação por meio de instrumentação e 

controle bem projetados é um ativo importante em qualquer instalação industrial. A 

automação por meio de tecnologias de ponta é a melhor alternativa para a otimização 

e economia de operação e manutenção (MORO, 2017). 
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3. METODOLOGIA 

3.1 Metodologia da Simulação 

3.1.1 Descrição da Planta 

A planta utilizada neste trabalho tem como principal objetivo o processamento 

da fase gasosa para produção de gás natural, que será posteriormente enviado para 

o continente através de gasodutos. A partir do trabalho apresentado por Sant’Anna 

(2005), o software UNISIM® Design versão 390 foi utilizado para simular o processo 

descrito no fluxograma do processo apresentado na Figura 3.1. O modelo 

termodinâmica utilizado foi Peng Robison. 

O UNISIM® Design Suite é uma ferramenta de modelagem e simulação 

desenvolvida pela Honeywell. Pode ser utilizada para criar modelos estáticos e 

dinâmicos para projeto de planta, monitorar seu desempenho, solucionar problemas, 

planejar negócios e gerenciar ativos. 

Conforme demonstrado na Figura 3.1, os fluidos produzidos pelo poço (óleo, 

gás e água) passam por um separador trifásico. A corrente de água segue para 

tratamento para adequar-se às especificações necessárias para reinjeção, descarte 

ou outras utilizações na plataforma. A corrente de óleo, por sua vez, é aquecida por 

um trocador de calor e, em seguida, passa por um separador bifásico, de forma a 

separar o gás ainda presente no óleo. Além disso, a corrente gasosa segue para 3 

etapas de compressão, resfriamento e separação para remover a máxima quantidade 

de óleo ainda presente. 

Sendo assim, com o objetivo de remover a água restante, a corrente de gás 

passa por uma coluna de absorção contendo solução trietilenoglicol (TEG). Em 

seguida, o gás desidratado é novamente comprimido e resfriado para envio ao 

continente através de gasodutos. 

É possível ressaltar também a etapa de regeneração da solução TEG contendo 

toda a água absorvida da corrente de gás. Dessa forma, o agente absorvente poderá 

ser novamente utilizado.
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Figura 3.1: Planta de Processamento Primário de Gás Natural 

 

Fonte: SANT’ANNA, 2005 (adaptado)  
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3.1.2 Descrição da Corrente Trifásica 

A corrente de entrada da planta simula os fluidos produzidos por um poço 

produtor e, consequentemente, apresenta fases aquosa, oleosa e gasosa, que 

resultam em uma vazão total de 22190 kg/h. A composição molar de cada uma das 

correntes de óleo e gás tem como base o trabalho proposto por Sant’Anna (2005) e 

são apresentados na Tabela 3.1: 

 

Tabela 3.1: Composição Molar das Correntes de Entrada. 

Composição 

(molar) 

Óleo Água Gás Mistura 

Trifásica 

Metano 0 0 0,73 0,137736 

Etano 0 0 0,1 0,018868 

Propano 0 0 0,08 0,015094 

i-Butano 0 0 0,025 0,004717 

n-Butano 0 0 0,025 0,004717 

i-Pentano 0,02 0 0,01 0,016981 

n-Pentano 0,02 0 0,01 0,016981 

n- Hexano 0,05 0 0,01 0,039623 

n-Heptano 0,06 0 0 0,045283 

n-Octano 0,1 0 0 0,075472 

n-Nonano 0,1 0 0 0,075472 

n-Decano 0,1 0 0 0,075472 

n-C11 0,15 0 0 0,113208 

n-C12 0,15 0 0 0,113208 

n-C13 0,25 0 0 0,188679 

CO2 0 0 0,01 0,001887 

H20 0 1 0 0,056604 

Fonte: SANT’ANNA, 2005 (adaptado) 

 

3.1.3 Descrição do Separador Trifásico 

Conforme descrito no item 3.1, a corrente de alimentação passa por um 

separador trifásico onde ocorrerá a separação das três fases. De acordo com o 
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trabalho de Sant’Anna (2005), a mistura trifásica apresenta pressão absoluta inicial de 

31 bar. Entretanto, o separador trifásico opera à pressão de 5,5 bar, pois o gás é mais 

facilmente diluído na fase oleosa da mistura a pressões maiores. Além disso, o 

separador apresenta-se na horizontal para recuperar a maior quantidade de gás 

possível; as dimensões do equipamento são apresentadas na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Dimensões do Separador Trifásico 

Diâmetro (m) 1,676 

Comprimento (m) 5,867 

Volume (m3) 13,42 

Fonte: DE ARAUJO, 2018 (adaptado) 

 

Outro fator importante é a temperatura da separação. Sabe-se que quanto 

maior a temperatura da mistura, maior é a quantidade de gás separada. Entretanto, 

temperaturas muito altas geram uma maior presença de hidrocarbonetos pesados na 

fase gasosa, gerando problemas no processo de compressão (De Araujo, 2018). 

 

3.1.4 Descrição das Etapas de Compressão 

Após a fase de separação, a corrente de gás segue para três etapas 

consecutivas de compressão, resfriamento e separação, por meio de compressores, 

trocadores de calor e separadores bifásicos, respectivamente. Todos os 

compressores utilizados são do tipo centrífugos com eficiência adiabática padrão de 

75%. Os trocadores de calor foram simulados de modo a condensar os compostos 

mais pesados e a água para depois serem separados da fase gasosa pelos vasos 

separadores. 

Os fluidos entram no processo sob condições de pressão e temperatura de 5,5 

bar e 69,11 ºC, respectivamente, e apresentam uma vazão de 710,3 kg/h. Ao final, a 

corrente segue para a torre desidradatora à pressão de 120 bar, temperatura de 39,07 

ºC e composição conforme apresentado na Tabela 3.3. 
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Tabela 3.3: Composição da Corrente de Entrada de Gás para Desidratação 

Composição 

(molar) 

Gás para 

desidratação 

Metano 8,17∙10-1 

Etano 8,66∙10-2 

Propano 4,42∙10-2 

i-Butano 8,13∙10-3 

n-Butano 6,51∙10-3 

i-Pentano 1,09∙10-2 

n-Pentano 8,54∙10-3 

n- Hexano 5,41∙10-3 

n-Heptano 1,17∙10-3 

n-Octano 2,44∙10-4 

n-Nonano 2,41∙10-5 

n-Decano 2,14∙10-6 

n-C11 2,42∙10-7 

n-C12 2,49∙10-8 

n-C13 2,38∙10-9 

CO2 1,00∙10-2 

H20 9,35∙10-4 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.1.5 Descrição da Etapas de Desidratação 

Em seguida, a corrente gasosa, com vazão de 612,4 kg/h, passa por uma 

coluna de absorção para que toda a água ainda presente seja removida a fim de evitar 

a formação de hidratos nas longas linhas de escoamento do gás natural. Uma corrente 

de 3114 kg/h de solvente utilizada no processo de absorção, o trietilenoglicol (TEG), 

é alimentado à coluna pelo topo, enquanto o gás escoa pelo fundo em contracorrente. 

Ao final do processo de desidratação, a corrente de TEG rica em água segue para um 

processo de recuperação de solvente, enquanto a corrente de gás desidratada segue 

para uma nova etapa de separação, compressão e resfriamento.  
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A Tabela 3.4 apresenta as dimensões da coluna de absorção e a quantidade 

de estágios. 

 

Tabela 3.4: Propriedades Coluna de Absorção 

Número de Estágios 10 
Diâmetro (m) 1,5 

Altura (m) 5 

Fonte: DE ARAUJO, 2018 (adaptado) 

 

O gás desidratado segue para um separador bifásico com uma vazão de 

586,8kg/h e, em seguida, para um compressor do tipo centrífugo com eficiência 

adiabática padrão de 75%, onde terá a pressão elevada de 120 bar para 201 bar. A 

corrente segue para um trocador de calor, simulado como um resfriador, onde atinge 

uma temperatura de 39,14 ºC. Dessa forma, o gás resfriado é armazenado em um 

tanque onde será transportado por meio de gasodutos para o continente. A 

composição molar do gás final pode ser obtida na Tabela 3.5. 

 

Tabela 3.5: Composição Final do Gás Natural 

Composição 

(molar) 

Gás para 

transporte 

Metano 8,24∙10-1 

Etano 8,48∙10-2 

Propano 4,26∙10-2 

i-Butano 8,23∙10-3 

n-Butano 6,58∙10-3 

i-Pentano 1,12∙10-2 

n-Pentano 8,72∙10-3 

n- Hexano 5,56∙10-3 

n-Heptano 1,21∙10-3 

n-Octano 2,52∙10-4 

n-Nonano 2,50∙10-5 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 3.5: Composição Final do Gás Natural (Continuação) 

Composição 

(molar) 

Gás para 

transporte 

n-Decano 2,22∙10-6 

n-C11 2,51∙10-7 

n-C12 2,58∙10-8 

n-C13 2,47∙10-9 

CO2 6,99∙10-3 

H20 1,20∙10-5 

TEG 9,89∙10-8 

Fonte: Autoria Própria 

 

3.2 Metodologia de Configuração das Malhas de Controle 

Tendo em vista a planta de processamento primário simulada, o trabalho tem 

como próxima fase a discussão e seleção das variáveis de processo a serem 

controladas, manipuladas e medidas na planta, bem como a escolha das melhores 

técnicas de controle para posterior instrumentação da malha de controle.  

Para essa etapa foi utilizada a metodologia sistemática baseada na análise 

hierárquica de parâmetros importantes para a definição de estruturas de controle 

descrita em Seborg et al. (2011). 

É importante ressaltar que a definição de controle e instrumentação de plantas 

industriais não é um estudo exato, sendo assim, diferentes resultados podem ser 

obtidos e desenvolverem diferentes projetos de controle. O projeto de um sistema de 

controle consiste em quatro etapas principais (SEBORG et al. 2011). 

1. Especificação da planta e do sistema de controle de forma geral. 

2. O sistema de controle é desenvolvido de forma a selecionar as variáveis 

controladas, medidas e manipuláveis, assim como as estratégias e técnicas de 

controle. 

3. Especificação detalhada de toda a instrumentação, hardware e software, 

estimativa de custo e avaliação de alternativas. 
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4. Com a planta construída os testes são realizados incluindo partidas, 

operação nas condições de projeto e paradas, antes do comissionamento da planta.  

O presente subcapítulo de metodologia da definição das malhas de controle 

tem o foco nos itens 1 e 2. Nesse sentido, a metodologia hierárquica descrita por 

Seborg et al. 2011, propõe quatro passos para desenvolvimento do sistema de 

controle. 

I. Especificar os objetivos do sistema de controle. 

a) Definir os objetivos da produção, econômicos e de controle, incluindo 

composição e taxas de produção. 

b) Identificar as restrições de processo avaliando também questões de 

segurança, ambientais e de qualidade. 

II. Realização de uma análise top-down. 

a) Identificação das variáveis de processo e estruturas de controle, 

selecionando tanto as variáveis potencialmente controladas quanto as manipuladas 

bem como suas respectivas formas de medição. As possíveis fontes de perturbações 

do sistema devem ser identificadas. 

b) Definição da estrutura geral de controle identificando onde e como será 

medida a taxa de produção e qualidade do produto, as restrições a serem feitas e 

como os principais distúrbios devem ser tratados. 

Tendo isso em vista, a metodologia descrita será aplicada para a planta 

simulada de processamento primário de gás natural. 

a) A planta de processamento primário de gás natural tem o objetivo de extrair 

e separar o gás das correntes oleosa e aquosa, com intenção de obter gás para 

comercialização dentro das especificações necessárias para tal. Este processo é 

importante uma vez que as frações orgânicas de alto valor agregado (óleo e gás) 

devem ser devidamente separadas no processamento da mistura trifásica, de modo a 

torna-la adequada para estocagem e transporte (Sant’Anna, 2005).  

Nesse sentido, o sistema de controle ganha importância sendo responsável por 

prover a qualidade necessária para o produto, mantendo-o dentro das especificações 

de composição necessárias. Sendo assim, pode-se analisar que a planta é alimentada 

pelo poço com uma mistura trifásica com 13,77% molar de metano e 1,88% molar de 
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etano (Tabela 3.1) e tem uma saída de gás desidratado e resfriado contendo em torno 

de 82,38% molar de metano e 8,48% molar de etano de acordo com a simulação feita 

(Tabela 3.5). 

Além disso, a planta conta com uma alimentação de 22190,37 kg/h que deve 

ser controlada para se obter uma taxa de produção de 586,76 kg/h de gás. 

 b) No processamento primário, existem cuidados e restrições que devem ser 

tomados para que se obtenha uma planta segura, dentro das normas e com qualidade 

de produção. Nesse cenário, o primeiro ponto a ser observado é o produto com o qual 

se está trabalhando. A produção de gás exige determinados cuidados de operação 

envolvendo estudos complexos de dispersão de gás e de classificação de área para 

atmosferas explosivas, pontos que impactam diretamente na escolha da 

instrumentação da planta que deve seguir os requisitos da norma ABNT NBR IEC 

60079 – “Atmosferas Explosivas”. Esta norma brasileira especifica os requisitos gerais 

para construção, ensaios e marcação de equipamentos elétricos e componentes “Ex” 

destinados a utilização em atmosferas explosivas (ABNT NBR IEC 60079). 

Além disso, o sistema de controle da planta é responsável por garantir que a 

produção esteja dentro de toda a normatização ambiental vigente. Um ponto focal 

desse caso é o sistema de água produzida da unidade. Em caso de descarte, a água 

produzida deve atender completamente todas as diretrizes e restrições da Resolução 

CONAMA N° 393/2007.  

Nesse sentido, o separador trifásico conta com uma corrente de água produzida 

de vazão 155,44 kg/h que exige uma instrumentação adequada de análise de 

composição e controle de temperatura. 

Junto às questões de segurança e ambientais, o sistema de controle deve ser 

projetado a ponto de garantir a produção se restringindo às especificações que o 

produto deve seguir. A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis 

traz por meio da Resolução Nº 16, DE 17.6.2008 - DOU 18.6.2008 a especificação do 

gás natural, nacional ou importado, a ser comercializado em território nacional. 

Segundo a Resolução, o valor mínimo de metano na região norte do país, 

região menos restritiva, é de 68% molar. Dessa forma, a planta simulada encontra-se 

dentro das especificações de metano uma vez que dispõe de uma corrente de gás 

para dutos com 82,38% molar de metano. Além disso, pode-se observar o parâmetro 
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de CO2 que, por sua vez, tem um limite máximo em todo o Brasil de 3% molar. A planta 

simulada no trabalho possui em sua corrente de gás para dutos cerca de 0,70% de 

gás carbônico. Sendo assim, o sistema de controle deve garantir que todos os 

requisitos normativos sejam atendidos. 

II. a) As variáveis controladas de uma planta de processamento de gás, são, 

em geral:  

● Nível: todos os vasos separadores e tanques de estocagem devem contar 

com uma malha de controle de nível para evitar acidentes. Nesse sentido, em sua 

maioria, a variável manipulada é a vazão na saída dos vasos. O vaso trifásico se 

encaixa no controle de nível usando a vazão como variável manipulada. Tanto a 

corrente de água produzida de 155,44 kg/h, quanto a de óleo para recuperação de 

gás de 21331,34 kg/h devem contar com essa malha de controle conforme Figura 3.2. 

 

Figura 3.2: Malhas de Controle de Nível do Separador Trifásico 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

● Temperatura: a temperatura de operação deve ser constantemente 

monitorada ao passo que o gás passa por diversos sistemas de aquecimento e 

resfriamento durante o processo de produção.  

Para ambos os estágios de aquecimento ou resfriamento, malhas de controle 

da temperatura de saída do gás trocadores de calor devem ser instaladas para manter 

a mistura na temperatura ideal de operação. O trocador de calor – Aquecedor 1, por 
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exemplo, aquece o óleo que deixa o separador trifásico até a temperatura de 80°C de 

forma que o gás residual, que ainda está solubilizado na fase óleo, se desprenda para 

a fase gás para que possa ser separado e comprimido (Sant’Anna, 2005). Nesse 

sentido, é importante que a temperatura de saída do TC 1 seja controlada e a vazão 

nos trocadores de calor é a variável manipulada mais indicada para controle de 

temperatura, como representado na malha da Figura 3.3: 

 

Figura 3.3: Malha de Controle de Temperatura do Trocador de Calor 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

● Pressão: ao se trabalhar com produto gasoso, a pressão deve ser mantida 

sob constante observação, sendo necessário utilizar muitas vezes válvulas de alívio 

de segurança para atender aos requisitos de segurança, como especificado na API 

521 – “Pressure-relieving and Depressuring Systems”. A vazão é a variável 

manipulada para controle da pressão a partir do uso de válvulas de controle para 

quebra da pressão.  

A planta simulada possui um separador trifásico no qual a operação é mantida 

em uma pressão de 5,5 bar. Entretanto, como já mencionado, a pressão da mistura 

trifásica proveniente dos poços de produção está por volta de 31 bar (Item 3.1.3). 

Sendo assim, é necessário a existência de uma malha de controle de pressão na 

entrada do vaso de separação de modo a quebrar a pressão, por meio de uma válvula 
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de controle, para a entrada no vaso. A Figura 3.4 representa um exemplo de malha 

de controle de pressão, cuja vazão é a variável manipulada: 

 

Figura 3.4: Malha de Controle de Pressão do Vaso Trifásico 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

● Composição: a análise da composição seja da água produzida, em razão de 

requisitos ambientais seja do gás natural, por questões normativas de 

comercialização, é um ponto importante de medição na planta. Sendo assim, uma 

malha de análise de composição deve ser instalada nesses pontos, como 

representado na Figura 3.5. 

 

Figura 3.5: Medição da Composição de Água Produzida 

 

Fonte: Autoria Própria 
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Tendo essas variáveis controladas em vista, deve-se atentar que o sistema de 

controle deve ser capaz de manter a planta sob controle apesar das perturbações 

existentes dentre as quais podem ser citadas diferenças nas condições da corrente 

de entrada e mudanças nas condições ambientais. 

 

 b) O sistema de controle da planta é o responsável pela execução dos 

automatismos, intertravamentos, controles e detecções de toda a unidade. Em geral, 

as plantas são compostas por três sistemas com diferentes funções. 

● PCS – Sistema de Controle de Processos, responsável pelos automatismos 

operacionais da planta, como ajuste de parâmetros e controles das variáveis de 

processo mantendo-as dentro do set-point esperado (Smith e Corrupio, 2008). 

● SIS – Sistema Instrumentado de Segurança, responsável por monitorar o 

processo quando este se encontra fora das condições seguras esperadas, realizando 

intertravamentos em equipamentos e instrumentos evitando operação em condições 

operacionais arriscadas (Smith e Corrupio, 2008). 

● FGS – Sistema de Fogo e Gás, responsável pelo monitoramento das 

condições externas à planta em relação à vazamento de gases tóxicos e inflamáveis 

e da presença de chama (Smith e Corrupio, 2008). 

Nesse sentido, cada um dos sistemas executa suas funções de maneira 

hierárquica garantindo a operacionalidade, confiabilidade e segurança da planta. 

Junto a esse sistema hierárquico de controle, atrela-se o controle do tipo feedback, no 

qual a variável controlada é medida, comparada com seu set-point e um controlador 

altera a variável manipulada apenas posterior ao sentimento da perturbação (Smith e 

Corrupio, 2008). 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Análise dos Resultados da Simulação 

Este trabalho utiliza a planta proposta por Sant’Anna (2005) e otimizada por De 

Araujo (2018). Dessa forma, foi necessário reproduzi-la de forma a validar os seus 

resultados a partir de cinco pontos principais: “Corrente Gasosa”, “Gás para primeira 

compressão”, “Gás para desidratação”, “Gás para dutos” e “Solução TEG”. As Tabelas 

4.1 - 4.5 contém os principais resultados das correntes obtidas por De Araujo (2018), 

pela simulação apresentada neste trabalho e o erro entre ambas. 

Tabela 4.1: Dados Comparativos da “Corrente Gasosa” 

Corrente Gasosa 

Composição (molar) DE ARAUJO (2018) UniSim Erro (%) 

Metano 7,54∙10-1 7,54∙10-1 0,00% 

Etano 8,07∙10-2 8,07∙10-2 0,00% 

Propano 4,22∙10-2 4,22∙10-2 0,00% 

i-Butano 8,13∙10-3 8,13∙10-3 0,00% 

n-Butano 6,69∙10-3 6,69∙10-3 0,00% 

i-Pentano 1,27∙10-2 1,27∙10-2 0,00% 

n-Pentano 1,06∙10-2 1,06∙10-2 0,00% 

n- Hexano 1,01∙10-2 1,01∙10-2 0,00% 

n-Heptano 4,69∙10-3 4,69∙10-3 0,00% 

n-Octano 3,15∙10-3 3,15∙10-3 0,00% 

n-Nonano 1,30∙10-3 1,30∙10-3 0,00% 

n-Decano 5,47∙10-4 5,47∙10-4 0,00% 

n-C11 3,38∙10-4 3,38∙10-4 0,00% 

n-C12 1,54∙10-4 1,54∙10-4 0,00% 

n-C13 9,89∙10-5 9,89∙10-5 0,00% 

CO2 9,27∙10-3 1,89∙10-3 0,00% 

H20 5,50∙10-2 5,50∙10-2 0,00% 

Temperatura (°C) 69,01 69,01 0,00% 

Pressão (bar) 5,5 5,5 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 31,45 31,45 0,00% 

Vazão mássica (kg/h) 703,6 703,6 0,00% 
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Tabela 4.2: Dados Comparativos da Corrente “Gás para primeira 

compressão” 

Gás para primeira compressão 
Composição (molar) DE ARAUJO (2018) UniSim Erro (%) 

Metano 7,54∙10-1 7,54∙10-1 0,00% 

Etano 8,08∙10-2 8,08∙10-2 0,00% 

Propano 4,23∙10-2 4,23∙10-2 0,00% 

i-Butano 8,15∙10-3 8,15∙10-3 0,00% 

n-Butano 6,71∙10-3 6,71∙10-3 0,00% 

i-Pentano 1,28∙10-2 1,28∙10-2 0,00% 

n-Pentano 1,06∙10-2 1,06∙10-2 0,00% 

n- Hexano 1,01∙10-2 1,01∙10-2 0,00% 

n-Heptano 4,71∙10-3 4,71∙10-3 0,00% 

n-Octano 3,16∙10-3 3,16∙10-3 0,00% 

n-Nonano 1,31∙10-3 1,31∙10-3 0,00% 

n-Decano 5,50∙10-4 5,50∙10-4 0,00% 

n-C11 3,40∙10-4 3,40∙10-4 0,00% 

n-C12 1,55∙10-4 1,55∙10-4 0,00% 

n-C13 9,97∙10-5 9,97∙10-5 0,00% 

CO2 9,27∙10-3 9,27∙10-3 0,00% 

H20 5,50∙10-2 5,50∙10-2 0,00% 

Temperatura (°C) 69,11 69,11 0,00% 

Pressão (bar) 5,5 5,5 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 31,73 31,73 0,00% 

Vazão mássica (kg/h) 710,3 710,3 0,00% 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 4.3: Dados Comparativos da Corrente “Gás para desidratação” 

Gás para desidratação 

Composição (molar) DE ARAUJO (2018) UniSim Erro (%) 

Metano 8,17∙10-1 8,17∙10-1 0,00% 

Etano 8,66∙10-2 8,66∙10-2 0,00% 

Propano 4,42∙10-2 4,42∙10-2 0,00% 

i-Butano 8,13∙10-3 8,13∙10-3 0,00% 

n-Butano 6,51∙10-3 6,51∙10-3 0,00% 

i-Pentano 1,09∙10-2 1,09∙10-2 0,00% 

n-Pentano 8,54∙10-3 8,54∙10-3 0,00% 

n- Hexano 5,41∙10-3 5,41∙10-3 0,00% 

n-Heptano 1,17∙10-3 1,17∙10-3 0,00% 

n-Octano 2,44∙10-4 2,44∙10-4 0,00% 

n-Nonano 2,41∙10-5 2,41∙10-5 0,00% 

n-Decano 2,14∙10-6 2,14∙10-6 0,00% 

n-C11 2,42∙10-7 2,42∙10-7 0,00% 

n-C12 2,49∙10-8 2,49∙10-8 0,00% 

n-C13 2,38∙10-9 2,38∙10-9 0,00% 

CO2 1,00∙10-2 1,00∙10-2 0,00% 

H20 9,35∙10-4 9,35∙10-4 0,00% 

Temperatura (°C) 39,07 39,07 0,00% 

Pressão (bar) 120,0 120,0 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 29,17 29,17 0,00% 

Vazão mássica (kg/h) 612,4 612,4 0,00% 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 4.4: Dados Comparativos da Corrente “Gás para dutos” 

Gás para dutos 

Composição (molar) DE ARAUJO (2018) UniSim Erro (%) 

Metano 7,54∙10-1 8,24∙10-1 0,00% 

Etano 8,48∙10-2 8,48∙10-2 0,00% 

Propano 4,26∙10-2 4,26∙10-2 0,00% 

i-Butano 8,23∙10-3 8,23∙10-3 0,00% 

n-Butano 6,58∙10-3 6,58∙10-3 0,00% 

i-Pentano 1,12∙10-2 1,12∙10-2 0,00% 

n-Pentano 8,72∙10-3 8,72∙10-3 0,00% 

n- Hexano 5,56∙10-3 5,56∙10-3 0,00% 

n-Heptano 1,21∙10-3 1,21∙10-3 0,00% 

n-Octano 2,52∙10-4 2,52∙10-4 0,00% 

n-Nonano 2,50∙10-5 2,50∙10-5 0,00% 

n-Decano 2,22∙10-6 2,22∙10-6 0,00% 

n-C11 2,51∙10-7 2,51∙10-7 0,00% 

n-C12 2,58∙10-8 2,58∙10-8 0,00% 

n-C13 2,47∙10-9 2,47∙10-9 0,00% 

CO2 6,99∙10-3 6,99∙10-3 0,00% 

H20 1,21∙10-5 1,20∙10-5 0,29% 

TEG 9,92∙10-8 9,89∙10-8 0,47% 

Temperatura (°C) 39,18 39,14 0,09% 

Pressão (bar) 201,0 201,0 0,00% 

Vazão molar (kmol/h) 28,10 28,10 0,00% 

Vazão mássica (kg/h) 586,8 586,8 0,00% 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 4.5: Dados Comparativos da Corrente “Solução TEG” 

Solução TEG 

Composição (molar) DE ARAUJO (2018) UniSim Erro (%)  

Metano 4,56∙10-30 4,36∙10-30 4,81%  
Etano 1,24∙10-26 1,18∙10-26 5,43%  

Propano 1,73∙10-24 1,63∙10-24 6,20% 
 

i-Butano 2,24∙10-27 2,08∙10-27 7,54% 
 

n-Butano 5,85∙10-27 5,43∙10-27 7,70% 
 

i-Pentano 6,50∙10-27 5,98∙10-27 8,72% 
 

n-Pentano 1,02∙10-26 9,36∙10-27 8,86%  
n- Hexano 6,47∙10-27 5,88∙10-27 10,04%  
n-Heptano 9,74∙10-28 8,76∙10-28 11,23%  
n-Octano 1,26∙10-28 1,12∙10-28 12,44% 

 
n-Nonano 6,67∙10-30 5,87∙10-30 13,65% 

 
n-Decano 9,45∙10-31 9,94∙10-31 -4,89%  

n-C11 9,93∙10-31 3,97∙10-31 149,95%  
n-C12 6,19∙10-31 7,54∙10-31 -17,93%  
n-C13 9,35∙10-31 9,93∙10-31 -5,85%  
CO2 6,48∙10-31 6,26∙10-23 3,50%  
H20 3,15∙10-2 3,14∙10-2 0,29%  
TEG 0,968471 0,968564 -0,01%  

Temperatura (°C) 28,69 28,65 0,12%  
Pressão (bar) 120,0 120,0 0,00%  

Vazão molar (kmol/h) 21,33 21,32 0,01%  
Vazão mássica (kg/h) 3114,0 3114,0 0,00%  

Fonte: Autoria Própria 

 

Para as correntes “Corrente Gasosa”, “Gás para primeira compressão”, “Gás 

para desidratação” e “Gás para dutos” não verificamos um erro significativo entre os 

resultados da simulação realizada no UniSim e a planta de referência. 

Para a corrente “Solução TEG”, a composição molar de todos os componentes, 

exceto água e TEG, apresentaram diferenças com erros maiores de 3%. Isto foi 
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causado devido a problemas de conversão ocorridos na coluna “T-100”, onde 

encontramos dificuldades para convergir a simulação com os parâmetros propostos 

por Sant’Anna (2005) e De Araujo (2018). 

 

4.1 Aplicação: Sistema de Controle de uma Planta de Gás Natural 

Após a validação da planta, o sistema foi estudado de acordo com a 

metodologia de seleção de malhas de controle e foi proposto um PFD com as 

principais malhas que devem ser contempladas no projeto, averiguando os distúrbios 

e perturbações que estes causam nas variáveis de processo.  

 

4.1.1 Especificação dos objetivos do sistema de controle 

 

(a) Definição dos objetivos da produção 

Uma das etapas mais importantes do projeto de um novo processo é a seleção 

de variáveis do processo que devem ser controladas e de variáveis que devem ser 

manipuladas para controlá-las. Este procedimento geralmente é executado por uma 

equipe composta pelo engenheiro projetista, o engenheiro de instrumentação e 

controle e a equipe que irá operar o processo (Smith e Corrupio, 2008). 

Com base no que foi apresentado na metodologia, o sistema de controle da 

planta de produção de gás é estruturado de modo a garantir que os objetivos principais 

da planta sejam atingidos. Com base nos trabalhos de Santana (2005) e De Araujo 

(2018) os principais objetivos da unidade são (i) garantir a máxima recuperação de 

gás (originalmente misturado com água e hidrocarbonetos pesados), que é constituído 

por CH4, C2H6, C3H8, n-C4H10, i-C4H10, i-C5H12, n-C5H12 e n-C6H14 e (ii) garantir que o 

gás produzido (Figura 4.1) tenha composição adequada, livre de componentes mais 

pesados C6+ (mais pesados que o hexano) e com baixo teor de umidade. As malhas 

de controle dos principais equipamentos que compõem as etapas intermediárias do 

processo são configuradas de modo a possibilitar que esses dois objetivos sejam 

atingidos, visto que distúrbios podem acontecer durante a operação e resultar na 

descaracterização do produto final. 
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Figura 4.1: Localização da corrente de produção. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.1.2 Identificação das restrições do processo 

Para a análise das restrições do processo subdividiu-se a simulação nas 

seguintes unidades: (i) Separação da Mistura Trifásica, (ii) Trocadores de Calor, (iii) 

Processo de Desidratação do Gás Natural. 

 

(i) Separação da Mistura Trifásica 

Conforme exposto na revisão bibliográfica, a corrente trifásica água/óleo/gás é 

alimentada no separador trifásico gravitacional, onde é realizada a separação das 

fases líquida, gasosa e aquosa. A água escoa para o fundo do separador, sendo 

tratada posteriormente. Já a corrente oleosa segue para aquecimento em um trocador 

de calor que tem como objetivo desprender o gás da fase oleosa. O gás proveniente 

do separador trifásico é enviado para uma sequência de estágios de compressão, com 

o objetivo de condensar frações pesadas de hidrocarboneto (SANTANA, 2005).  

Como se trata de um processo de separação flash (óleo e gás), as faixas das 

variáveis temperatura e pressão são importantes. A pressões maiores, o gás 

encontra-se mais facilmente solubilizado no óleo. Por outro lado, quanto maior é o 

valor da temperatura de separação, maior pode ser a recuperação da fase gás que se 

encontra solubilizada na corrente oleosa. Porém, uma maior quantidade de água e 

hidrocarbonetos pesados também se desprendem para a fase gás, tornando o 

processo de absorção de água mais difícil. De acordo com Santana (2005), as 



57 

 

 

seguintes restrições apresentadas na Tabela 4.6 foram consideradas. A figura 4.2 

mostra o vaso trifásico.  

 

Tabela 4.6 – Restrições da etapa da separação trifásica 

Variável Mínimo Máximo 
Pressão - 5,513 bar 

Temperatura 42,1 °C 80 °C 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 4.2: Vaso Separador Trifásico de Produção. 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

(ii) Trocadores de Calor 

Os trocadores de calor (Figura 4.3) utilizados na planta se diferem com relação 

à função e tipo. O aquecimento do óleo da corrente de saída do separador trifásico 

(TC – Aquecedor 1) é realizado por um trocador de calor do tipo AEL para elevar a 

temperatura do óleo até 80°C. Já para o resfriamento do gás após os estágios de 

compressão da planta foi utilizado o trocador de calor tipo U-Bundle (DFU). O 

resfriamento da solução de glicol regenerada é realizado por um trocador casco tubo 

do tipo AEL (Sant’Anna, 2005). 

De acordo com Sant’Anna (2005), o trocador TC – Aquecedor 1 tem a restrição 

de manter a temperatura do óleo a 80ºC para que o gás residual que ainda está 

solubilizado no óleo se desprenda. Sendo assim, pode-se considerar que a 
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temperatura máxima é 80 °C, de acordo com a Tabela 4.7. A Figura 4.3 mostra o 

sistema de aquecimento na saída de óleo do separador trifásico. 

 

Tabela 4.7: Restrições da etapa do aquecimento da corrente de óleo 

Variável Mínimo Máximo 
Temperatura - 80 °C 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 4.3: Sistema de Aquecimento na Saída de Óleo do Separador 

Trifásico 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

(iii) Processo de Desidratação do Gás (Figura 4.4) 

Depois da compressão, o gás natural deve passar por uma etapa de remoção 

de água a fim de evitar a formação de hidrato. De acordo com Sant’Anna (2005), 

fatores importantes no processo são a composição de TEG e principalmente sua 

temperatura de entrada na desidratadora. É recomendado que a solução de glicol 

esteja resfriada em 10°C em relação à temperatura de gás de entrada. Considerando 

que o gás entra à uma temperatura de 40°C tem-se que 30°C (Tabela 4.8) é a 

temperatura ideal para o processo. Deve-se levar em conta que temperaturas de 

solvente inferiores a esse patamar estabelecido podem acarretar na condensação de 

hidrocarbonetos no topo da absorvedora, levando à formação de uma segunda fase 

líquida, sendo assim, devem ser evitadas.  
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Tabela 4.8: Restrições da etapa de Desidratação do Gás 

Variável Mínimo Máximo 
Temperatura 30 °C 40 °C 

Fonte: Autoria Própria 

 

Figura 4.4: Sistema de Desidratação do Gás 

 

Fonte: Autoria Própria 

 

4.1.3 Realização da Análise Top-Down 

(a) Identificação das variáveis de processo e estruturas de controle, 

selecionando tanto as variáveis potencialmente controladas quanto as manipuladas 

bem como suas respectivas formas de medição. 

É recomendado projetar primeiro uma malha de controle de realimentação 

simples para cada variável controlada selecionada que propicie o melhor desempenho 

com base nas premissas levantadas (SMITH e CORRUPIO, 2008). 

Nesse sentido, foram selecionadas as principais variáveis de processo que 

devem ser controladas nos equipamentos da planta relacionando o motivo de 

medição. Além disso, foi feita uma relação de qual variável manipulada deve ser 

utilizada para atuar no sistema em busca do set-point. A Tabela 4.9 apresenta essa 

relação. 
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Tabela 4.9 – Relação entre variáveis controladas e manipuladas por equipamento 

Equipamento Variáveis Controladas  Variáveis Manipuladas 

Separador Trifásico 

 - Nível: O separador trifásico deve 
contar com duas malhas de 

controle de nível, sendo uma 
controlando o nível de água 

produzida controlando a saída de 
óleo.  

 
- Pressão: O separador trifásico 
deve ter uma válvula de controle 

em sua entrada de forma a 
garantir a quebra de pressão de 

31bar para 5,5bar para sua 
operação. Sendo assim, há a 

necessidade de uma malha de 
medição e controle de pressão. 

 
- Temperatura: O separador 

trifásico deve contar com uma 
malha aberta de medição de 

temperatura de forma a monitorar 
a variável e gerar alarmes de 

temperatura baixa ou alta quando 
esse valor estiver fora da 

temperatura ideal de separação. 

 - Vazão: A vazão deve 
ser a variável 

manipulada escolhida 
para controlar o nível do 
vaso trifásico atuando 
sobre as correntes de 
água produzida e óleo. 

 
- Pressão: A vazão na 
entrada do separador 

deve ser manipulada por 
uma válvula de controle, 

de forma a garantir a 
entrada da pressão 

correta no vaso. 
  
 

Separador Bifásico 1 

- Nível: Cada separador Bifásico 
deve contar com uma malha de 
controle de nível para a medição 

de nível de condensado. 
 

- Temperatura: Cada separador 
bifásico deve contar com uma 
malha aberta de medição de 

temperatura, de forma a monitorar 
a variável e gerar alarmes de 

temperatura baixa ou alta quando 
esse valor estiver fora da 

temperatura ideal de separação. 

 - Vazão: A vazão deve 
ser a variável 

manipulada escolhida 
para controlar o nível 
dos vasos bifásicos, 

através de uma válvula 
de controle na corrente 

de fundo de cada 
separador.  

 
 

Separador Bifásico 2 

Separador Bifásico 3 

Separador Bifásico 4 

Separador Bifásico 5 

Separador Bifásico 6 

Tanques de Armazenamento 

Fonte: Autoria Própria 
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Tabela 4.9 – Relação entre variáveis controladas e manipuladas por equipamento 

(continuação) 

 
Equipamento 

 
Variáveis Controladas  

 
Variáveis Manipuladas 

 
TC - Aquecedor 1 

 
 
 

-Temperatura: Os trocadores de 
calor devem manter a temperatura 
de saída do gás em determinado 

set point pré-definido. Sendo 
assim, é importante que haja uma 
malha de controle de temperatura 
que atue diretamente na vazão de 
entrada do fluido do casco, seja 
ele aquecedor ou refrigerante. 

 
 
 

- Temperatura: a vazão 
de entrada seja da água 
nos resfriadores, seja do 
vapor nos aquecedores, 

deve ser manipulada 
para manter a 

temperatura do produto 
da linha principal no set 

point escolhido.  

 
TC - Resfriador 1 

 
TC - Resfriador 2 

 
TC - Resfriador 3 

 
TC - Resfriador 4 

 
TC - Resfriador 5 

 

Fonte: Autoria Própria 

Além das premissas de controle tomadas, os distúrbios aos quais a planta está 

sujeita devem ser analisados para garantir que as malhas selecionadas sejam 

capazes de corrigir as perturbações a que o sistema está exposto.   

Os possíveis distúrbios da unidade são as variáveis independentes que podem 

afetar os valores das variáveis controladas. De acordo com a simulação desenvolvida, 

a lista de variáveis independentes descritas na Tabela 4.10, não manipuladas, 

caracteriza os distúrbios do sistema: 

Tabela 4.10: Lista de Variáveis Distúrbios 

Variável TAG da corrente Efeito principal 

Vazão de alimentação de gás Gás Temperatura do V-100 

Composição gás na entrada Gás Pressão do V-100 

Temperatura do vapor E-100 Vapor-in Temperatura de saída do E-100 

Temperatura da água E-101 Água in 1 Temperatura de saída do E-101 

Temperatura da água E-102 Água in 2 Temperatura de saída do E-102 

Temperatura da água E-103 Água in 3 Temperatura de saída do E-103 

Temperatura da Q-104 Q-104 Temperatura do separador Bifásico 5 

Temperatura da água E-104 Água in 5 Temperatura da TEG resfriado 

Temperatura da água E-105 Água in 4 Temperatura da Gás Des. Resf. 

Fonte: Autoria Própria        * Valor de estado estacionário. 
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A análise do efeito dos distúrbios sobre as variáveis dependentes foi realizada 

por meio da análise de sensibilidade das variáveis para uma variação em torno do 

ponto de estado estacionário de cada variável distúrbio. Os resultados dessa análise 

são mostrados na Tabela 4.11 seguinte: 

 

Tabela 4.11: Análise de sensibilidade do efeito dos distúrbios 

Distúrbio Variação Medida Variação 

Vazão de alimentação de gás 850 – 860 kg/h Temperatura do V-100 0 °C 

Temperatura do vapor E-100 130- 135 °C Temperatura de saída do E-100 81,45 – 79,75 °C 

Temperatura da água E-101 30- 35 °C Temperatura de saída do E-101 2,56 – 39,69 °C 

Temperatura da água E-102 30- 35 °C Temperatura de saída do E-102 17,13 – 39,82 °C 

Temperatura da água E-103 30- 35 °C Temperatura de saída do E-103 17,13 – 38,86 °C 

Temperatura da água E-104 30- 32 °C Temperatura da TEG resfriado 29,04 – 54,72 °C 

Temperatura da água E-105 30- 35 °C Temperatura da Gás Des. Resf. 58,39 – 67,11 °C 

Fonte: Autoria Própria 

 

A Tabela 4.12 mostra o efeito dos distúrbios sobre a taxa de produção e 

composição do gás. 

 

Tabela 4.12: Análise de sensibilidade do efeito dos distúrbios sobre taxa de 

produção e composição do gás. 

Distúrbio Taxa de Produção 
Composição Propano 

(molar)  

Vazão de alimentação de gás 537,8 – 586,7 kg/h 0,0422 – 0,0426 

Temperatura do vapor E-100 587,6 – 586,2 kg/h 0,0426 - 0,0426 

Temperatura da água E-101 512,0 – 586,2 kg/h 0,0363 – 0,0426  

Temperatura da água E-102 543,4 – 586,2 kg/h 0,0397 – 0,0426 

Temperatura da água E-103 588,3 – 586,2 kg/h 0,0428 – 0,0426 

Temperatura da água E-104 586,4 – 581,7 kg/h 0,0428 – 0,0421 

Temperatura da água E-105 581,7 – 581,7 kg/h 0,0421 – 0,0421 

Fonte: Autoria Própria 
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A Tabela 4.13 lista o coeficiente de sensibilidade de cada variável medida em 

relação aos distúrbios. É possível notar que todos os possíveis distúrbios analisados 

têm influência sobre as temperaturas de saída dos trocadores de calor, com exceção 

da temperatura da corrente Gás Desidratado Resfriado. 

 

Tabela 4.13 – Coeficientes de sensibilidade 

Distúrbio Medida 
Coeficiente de 

sensibilidade 

Vazão de alimentação de gás Temperatura do V-100 - 

Temperatura do vapor E-100 Temperatura de saída do E-100 0,28 kg/h°C 

Temperatura da água E-101 Temperatura de saída do E-101 14,84 kg/h°C 

Temperatura da água E-102 Temperatura de saída do E-102 8,56 kg/h°C 

Temperatura da água E-103 Temperatura de saída do E-103 0,42 kg/h°C 

Temperatura da água E-104 Temperatura da TEG resfriado 2,35 kg/h°C 

Temperatura da água E-105 Temperatura da Gás Des. Resf. 0 kg/h°C 

Fonte: Autoria Própria 

 

(III) Desenvolvimento do design de controle  

 A Figura 4.5 apresenta o PFD da planta com as malhas resultantes da análise 

da metodologia de definição de malhas e distúrbios estudados. 

Como ilustrado na Figura 4.5 as malhas de controle selecionadas tendem a 

controlar as principais variáveis discutidas para cada equipamento bem como atenuar 

a ação dos distúrbios previstos na planta. 

O vaso trifásico conta com duas malhas de nível para controle tanto na corrente 

de saída de óleo quanto na saída de água produzida e uma malha de pressão, 

garantindo que o equipamento funcione na pressão desejada de 5,5 bar, posterior à 

quebra da pressão advinda dos poços. Além disso, conta com uma malha aberta para 

visualização da temperatura do vaso e um ponto de amostragem na saída de água 

para garantir a composição de água produzida dentro da normatização ambiental.  

Os vasos bifásicos contam com controle de nível a partir da manipulação de 

suas respectivas vazões de saída de fundo, além de um monitoramento da 

temperatura para garantir que o valor está dentro do desejado para a separação ideal. 
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Figura 4.5: PFD da Planta de Processamento de Gás com Malhas de Controle Selecionadas 

 

Fonte: Autoria Própria 
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 Os trocadores de calor levam a temperatura do sistema ao set-point desejado 

a partir da manipulação da vazão de entrada do fluido do casco, seja vapor, no caso 

de aquecedores, ou água, quando se trata de resfriadores. Além disso, é importante 

notar que essa malha visa manipular a vazão para controlar a temperatura do sistema, 

entretanto a temperatura de entrada do fluido do casco é um distúrbio contabilizado 

no processo como mostrado na Tabela 4.11. 

Por fim, o header de distribuição do produto apresenta controle de pressão, 

temperatura e nível. Além disso, a saída deve possuir a monitoração da vazão de 

produção e de composição, garantindo assim a quantidade e qualidade do gás final 

para exportação. 

Nesse sentido, nota-se que o sistema de controle deve ser implementado na 

planta com o intuito de medir, monitorar e controlar as principais variáveis de processo 

de forma a atenuar a ação dos distúrbios e garantir qualidade e segurança de 

produção.  
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5. CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

O trabalho realizado baseou-se na simulação de uma planta offshore de 

processamento de gás natural e posterior estudo da seleção das principais malhas de 

controle do sistema. A simulação, realizada no software UniSim, foi validada a partir 

dos dados e simulação apresentados em Sant’Anna (2005). Os valores obtidos se 

mostraram próximos aos dados de referência e sendo assim satisfatórios para a planta 

de gás natural.  

Em seguida, a metodologia descrita por Seborg et al. (2011) permitiu o estudo 

e definição das malhas de controle mais críticas e relevantes para o processo de forma 

a relacionar as variáveis potencialmente controladas com suas respectivas variáveis 

manipuladas.  

Em adição, a simulação realizada permitiu a análise dos potenciais distúrbios e 

como estes afetam o sistema de forma significativa. Realizado esse estudo, as malhas 

foram selecionadas contemplando as melhores maneiras de minimizar os efeitos das 

perturbações e abrangendo a avaliação qualitativa das variáveis controladas e 

manipuladas. 

Por fim, como trabalho futuro sugere-se a complementação do atual texto com 

o estudo da instrumentação a ser aplicada ao processo. Tendo estudado e simulado 

o processo, analisado e selecionado as malhas de controle, o próximo passo sugerido 

é avaliar os melhores instrumentos e métodos de medição e controle para a planta, 

garantindo a qualidade do produto e o melhor custo-benefício, tanto na 

instrumentação de campo quanto na sala de controle e supervisão.  



67 

 

 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. ABNT NBR IEC 60079 – 
Atmosferas explosivas, 2013. 

ANP, Agência Nacional Do Petróleo Gás Natural E Biocombustíveis. 
Resolução ANP 16. 2008 

BEGA, E., Instrumentação Industrial. 3 Ed.  Interciência, 2011. 

CAMPOS, M.; TEIXEIRA, H., Controles típicos de equipamentos e 
processos industriais. 2 Ed. São Paulo: Blucher, 2010. 

CIVAN, F., Effective Utilization of Field Water Resources and Optimization 
of Water Cycle in Reservoir Operations and Petroleum Production by Proper 
Characterization and Processing, Unconventional Resources Technology 
Conference, Paper Number URTEC-2666379-MS, 2017. 

CONAMA, Conselho Nacional do Meio Ambiente. Resolução CONAMA N° 
393/2007, 2007. 

DEVOLD, H., Oil and gas production handbook – An introduction to oil and 
gas production, transport, refining and petrochemical industry. 3 Ed. Oslo: ABB 
Oil and Gas, 2013. 

DE ARAUJO, G., Otimização de uma Planta de Processamento de Gás via 
Simulação Computacional, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em 
Engenharia Química) – Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2018. 

IDACHABA, F., Development of a Realtime Gas Monitoring System 
Architecture for Manned and Unmanned Oil and Gas Processing Facilities, 
Society of Petroleum Engineers, Paper Number SPE-201550-MS, 2020. 

ISA, International Society of Automation. ISA 5.1-2009 Símbolos de 
Instrumentação e Identificação. 2009 

ISDAHL, O., SELTVEIT, T., State-of-the-Art Development of Offshore Water 
Deaeration Processes Utilizing High-Purity Nitrogen for Chemical Free Oxygen 
Removal, Offshore Technology Conference, Paper Number OTC-30559-MS, 2020. 

JAWORSKI, A.; MENG, G., On-line measurement of separation dynamics 
in primary gas/oil/water separators: Challenges and technical solutions—A 
review, Journal of Petroleum Science and Engineering, Volume 68, 2009. 

MAJID, A; et al., A Review of Hydrate Formation for Partially Dispersed 
Systems in Multiphase Flow Conditions and the Detection of Hydrate Deposits, 
Offshore Technology Conference, Paper Number OTC-27877-MS, 2017. 



68 

 

 

MORO, S.; EL-SAWAH, M.; SHABAKA, A.; AL MENTHERI, I., Optimized 
Engineering Under Current O&G Industry Scenario, Society of Petroleum 
Engineers, Paper Number SPE-188660-MS, 2017. 

PETROBÁS, N-1882 – Critérios para Elaboração de Projeto de 
Instrumentação, 2011. 

RAMPAUL, K.; HOO, A.; RAMKISSOON, N.; BARNWELL, A., Exploring 
Brownfield Design Challenges Resulting From Evolving Industry Trends in 
Instrumentation and Control Systems, Society of Petroleum Engineers, Paper 
Number SPE-180784-MS, 2016. 

SANT’ANNA, A. A., Simulação de Processamento de Gás Natural em 

Plataforma OffShore, Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Engenharia 

Química) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2005. 

SEBORG, D., et al., Process Dynamics and Control. 3 Ed. John Wiley & 

Sons, 2011. 

SILVA, A., et al., Processamento Primário de Petróleo. Rio de Janeiro: 

Universidade Petrobras – Escola de Ciências e Tecnologias E&P, 2007. 

SMITH, C.; CORRIPIO, A., Princípios e Prática do Controle Automático de 

Processo. 3 Ed. LTC, 2008. 

TAKATA, N.; KNOX, J.; SHARMA, P.; WINKLER, D., Combining Floating and 
Grounded LNG Plant, LNG Storage and Power Units Offshore for Gas Field 
Developments, Offshore Technology Conference, Paper Number OTC-28921-MS, 
2018. 

THIERENS, D.; et al., Optimizing the Separation Process in Floating 
Facilities: The Wash Tank Oil Processing Technology, Offshore Technology 
Conference, Paper Number OTC-29811-MS, 2019. 

THOMAS, J. E., Fundamentos de Engenharia de Petróleo. 1 Ed. Rio de 

Janeiro: Interciência, 2001. 

VALSUBRAMANIAN, A., Challenges in Benefit Realization of the Smart 
Instruments Diagnostics Capability, Society of Petroleum Engineers, Paper Number 
SPE-202688-MS, 2 


