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1 INTRODUÇÃO 

 

No reservatório de um campo produtor, o petróleo encontra-se em uma fase 

líquida conhecida como fase oleosa ou simplesmente óleo. No entanto, ao alcançar a 

superfície, os hidrocarbonetos mais leves e alguns outros gases, como o gás sulfídrico 

(H2S) e o dióxido de carbono (CO2), aparecem também na fase vapor, em equilíbrio 

termodinâmico com a fase líquida (óleo). Isso ocorre devido à queda de pressão durante 

a elevação do petróleo à superfície e ás quedas de pressão localizadas em válvulas de 

controle nas instalações de produção. (BRASIL,2014) 

Além das fases oleosa e gasosa, um campo de petróleo normalmente produz água 

um certo período de operação do campo, seja por estar presente inicialmente no 

reservatório ou pela sua injeção, em um processo que visa ao aumento da recuperação do 

petróleo. (BRASIL,2014) 

Sendo ao longo da vida produtiva de um campo de petróleo ocorre, geralmente, a 

produção simultânea de gás, óleo e água, juntamente com impurezas. (THOMAS,2004). 

 Como o interesse econômico é somente na produção de hidrocarbonetos (óleo e 

gás), há necessidade de dotar os campo (marítimos ou terrestres) de “facilidades de 

produção”, que são instalações destinadas a efetuar, sob condições controladas o 

“processamento primário dos fluidos”, ou seja: a separação do óleo, do gás e da água com 

as impurezas em suspensão; o tratamento ou condicionamento dos hidrocarbonetos para 

que possam ser transferidos para as refinarias onde é efetuado o processamento 

propriamente dito; e o tratamento da água para a reinjeção ou descarte.(THOMAS,2004) 

O principal objetivo do processamento primário de petróleo é de separar o gás, 

sob condições controladas, e remover a água e impurezas, para que o óleo permaneça 

estável e possa ser transferido para a unidade de refino. (BRASIL,2014). 

Dependendo do tipo de fluidos produzidos num campo petrolífero e da viabilidade 

técnico-econômica, a planta de processamento primário pode ter um grau de 

complexidade variável. As mais simples realizam apenas a separação gás/óleo/água, 

enquanto que as complexas incluem o condicionamento e compressão do gás, tratamento 

e estabilização do óleo, e o tratamento da água para descarte ou reinjeção (THOMAS, 

2004). 
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O presente trabalho tem como objetivo principal o estudo sobre o processamento 

primário de petróleo, afim de analisar a separação das fases oleosa/aquosa nos vasos 

separadores e propor e analisar o usos de energia solar em tal processo em substituição 

ao processos de cogeração de energia térmica empregados tradicionalmente num campo 

de petrolífero. 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRAFICA  

 

2-1 PETÓLEO – DEFINIÇÃO E COMPOSIÇÃO 

 

A definição de petróleo vem do latim: petra (pedra) e oleum (óleo), ou seja, óleo 

da pedra. O petróleo de forma simplificada pode ser definido como uma substância 

oleosa, inflamável, menos densa que a água, com cheiro característico e coloração 

variando entre o negro e o castanho–claro (THOMAS, 2004). 

Tanto a composição química quanto a aparência do petróleo podem variar muito. 

Seu aspecto pode ser viscoso, com tonalidades desde o castanho –escuro até o preto, 

passando pelo verde. Quando ocorrem como óleos de baixa densidade, apresentam um 

alto potencial de produção de derivados combustíveis leves, como a gasolina; quando 

muito escuros, viscosos e densos, possuem grandes proporções de derivados pesados, 

como o asfalto. (BRASIL, 2014). 

A composição elementar do petróleo varia pouco, como ilustra na Tabela 1 o que 

pode ser explicado pelo fato de ser constituído por séries homólogas de hidrocarbonetos, 

que são substancias compostas por átomos de carbono e hidrogênio, com tamanhos de 

cadeia que vão desde um átomo de carbono – o metano – até 60 ou mais. (BRASIL,2014). 

                           Tabela 1 Composição elementar média do petróleo 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Fonte: Brasil (2011) 
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As misturas de hidrocarbonetos podem ser encontradas no estado líquido ou no 

estado gasoso. Quando essas misturas são encontradas no estado líquido, recebe o nome 

de óleo cru ou simplesmente óleo. Se essas misturas forem encontradas no estado gasoso, 

recebe o nome de gás natural ou simplesmente gás. O estado físico do petróleo vai 

depender de sua composição e principalmente das condições de pressão e temperatura 

que o mesmo está submetido (ROSA et al., 2006). 

Os principais grupos que constituem o petróleo são os hidrocarbonetos saturados, 

os hidrocarbonetos aromáticos, as resinas, os asfaltenos, e os contaminantes orgânicos e 

metálicos (BRASIL et al., 2011). 

As famílias de hidrocarbonetos são divididas conforme a Figura 1 

 

Figura 1 Classificação dos hidrocarbonetos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Brasil (2014) 

 

2-2 PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS DO PETRÓLEO 

 

2-2-1 Propriedades Físicas 

 

Densidade: 

 

             Propriedade de fácil determinação, que se constitui no primeiro indicativo do 

potencial e produção de frações de alto valor agregado. Diversos métodos podem ser 

utilizados na determinação da densidade, entre os quais se destacam o densímetro API e 

o densímetro digital (Norma ISO 12185- Métodos do Tubo- U Oscilatório). O densímetro 

API é uma alternativa para apresentação da densidade de uma faixa ampliada de valores. 
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O resultado da determinação é o grau API, definido pela Equação (1) (BRASIL et al., 

2011). 

𝐴𝑃𝐼 =
141,5

d15,6/15,6
− 131,5                 (1) 

 

Onde d15,6/15,6 é a densidade relativa do petróleo a 15,6º C com referência a água a 

15,6ºC. 

            A densidade é um excelente indicador do teor de frações leves do petróleo, A 

classificação de óleos crus segundo o grau API é apresentada no Tabela 2. 

                          Tabela 1 Composição elementar média do petróleo 

 

 

 

 

 

 
        Fonte: Brasil (2014) 

Pressão de vapor Reid (PVR): 

É a pressão que resulta da formação das fases vapor e líquido em equilíbrio devido 

ao aquecimento da substância à temperatura de 37,8ºC, sendo determinada pelo método 

ASTM D323. Essa propriedade indica a presença relativa de frações leves, que refletem 

questões relacionadas à emissões de hidrocarbonetos para a atmosfera e à segurança no 

manuseio e estocagem do produto (BRASIL et al., 2011). 

 

Ponto de fluidez: 

Determinado pelo método ASTM D5950, é definido como a menor temperatura 

na qual uma substância ainda flui, logo, trata-se de um indicativo da parafinicidade do 

petróleo ou da fração. Normalmente, maiores teores de hidrocarbonetos parafínicos levam 

a maiores valores do ponto de fluidez. A determinação dessa propriedade é importante na 

definição condições de temperatura no armazenamento do petróleo e na transferência em 

oleodutos. Pode-se classificar o óleo cru quanto ao ponto de fluidez em: Alto ponto de 

fluidez (APF): petróleos com ponto de fluidez superior á temperatura ambiente. Baixo 

ponto de fluidez (BPF): petróleos com ponto de fluidez inferior a temperatura ambiente. 

(BRASIL et al., 2011). 

Viscosidade: 

 Representa a resistência ao escoamento de uma substância. Assim, trata-se de uma 

propriedade que influencia no transporte do petróleo, além de ser muito utilizada na 

estimativa de propriedades e em cálculos de engenharia. O Quadro 4 mostra alguns 

valores de viscosidade de alguns petróleos brasileiros (BRASIL et al., 2011). 
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2-2-2 Propriedades Químicas 

 

 A caracterização química do petróleo é baseada na determinação da composição 

(hidrocarbonetos, resinas e asfaltenos), pela presença dos heteroátomos (enxofre, 

nitrogênio e metais) e nos teores de água e sais (BRASIL et al., 2011). 

Hidrocarbonetos ,resinas e asfaltenos: 

 Os teores de compostos saturados, aromáticos, resinas e asfaltenos (SARA) são 

determinados por uma cromatografia simples do óleo através do método ASTM D6560. 

A análise cromatográfica permite a adequação de um petróleo à produção dos 

combustíveis líquidos, pela demanda de mercado e quanto à disponibilidade do esquema 

de refino nas unidades de processamento de frações residuais. Em geral, quanto maior o 

grau API de um petróleo, maior o seu teor de hidrocarbonetos saturados e menores teores 

de asfaltenos e resinas (BRASIL et al., 2011). 

Teores de enxofre e de nitrogênio: 

 Os teores de enxofre e nitrogênio são determinados, respectivamente, pelos 

métodos ASTM D4294 e D4629, são excelentes indicativos de grau de refino necessário 

para o processamento do petróleo nas refinarias. A classificação quanto aos teores de 

enxofre, em elevado ou baixo, utiliza o valor de limite de 1,0% em massa. Enquanto que 

para nitrogênio, não existe tal classificação, são considerados altos valores teores acima 

de 0,25% em massa (BRASIL et al., 2011). 

Teor de água e sais: 

 Refere-se ao teor de água emulsionada ao petróleo que é determinada pelo método 

ASTM D96, conhecido como Basic Sediments and Water (BS&W), expresso em 

porcentagem em volume. O petróleo enviado as refinarias deve ter o limite máximo de 

1% do BS&W. Os sais presentes na água (principalmente carbonatos, sulfatos, cloretos 

de potássio, sódio, cálcio e magnésio) são os principais responsáveis por problemas de 

corrosão e incrustação. 
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2-3 PRODUÇÃO DO PETRÓLEO 

Quando o reservatório apresenta pressão suficiente para elevar esses fluidos até 

a superfície o poço é denominado surgente e produz por elevação natural. No caso do 

reservatório não possuir pressão suficiente para elevar esses fluidos até a superfície é 

necessário utilizar os métodos de elevação artificial (ROSA et al., 2006) 

2-3-1 Elevação natural 

 A elevação natural dos poços de petróleo ocorre normalmente no início da vida 

produtiva do reservatório, e os fluidos nele contidos chegam até a superfície devido à 

energia do reservatório. Com o decorrer dos anos e o aumento da produção, a pressão do 

reservatório declina, sendo a mesma insuficiente para deslocar os fluidos até a superfície 

com uma vazão econômica ou conveniente (THOMAS, 2004). 

2-3-2 Elevação artificial 

 Os reservatórios que possuem pressão relativamente baixa devem utilizar algum 

método de elevação artificial, para que os fluidos alcancem a superfície. Esses métodos 

de elevação são também usados no final da vida produtiva por surgência ou quando a 

vazão dos poços está abaixo do esperado em projeto. Diversos métodos de elevação 

artificial existem na indústria de petróleo, destacandose o gás-lift contínuo (GLC) e 

intermitente (GLI), bombeio centrífugo submerso (BCS), bombeio mecânico com hastes 

(BM) e o bombeio por cavidades progressivas (BCP) (THOMAS, 2004). 

 

2-3-3 Fluidos produzidos 

 Um comportamento padrão esperado para um reservatório de óleo é que ele 

produza óleo, gás natural e água. Assim, um reservatório típico apresenta uma vazão de 

produção de óleo, uma vazão de produção de gás e uma vazão de produção de 

água.(THOMAS,2004) 

Figura 2 – Fluidos no reservatório e na superfície   

                    Condições de reservatório                     Condições de superfície     

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Thomas (2004) 
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 Além dos hidrocarbonetos, é bastante comum a produção de água. A quantidade 

de água produzida vai depender das condições em que ela se apresenta no meio poroso. 

 Apesar da água está sempre presente nos reservatórios, nem sempre a sua 

quantidade, expressa pela sua saturação, é suficiente para que ela se desloque. Existe uma 

saturação mínima de água a partir da qual ela se torna m´vel. Essa saturação depende da 

rocha e dos fluidos nela contidos. Se a saturação de água for igual a essa valor mínimo, 

não haverá fluxo, e consequentemente não haverá produção de água  desse rocha. 

 A água produzida também pode ter origem em acumulações de água, chamada 

aquíferos, que podem esta adjacentes às formações portadoras de hidrocarbonetos, ou 

pode ser devida à água injetada em projetos que visam aumento a recuperação de 

óleo.(THOMAS,2014) 

 

2-4 PROCESSAMENTO PRIMÁRIO DO PETRÓLEO 

As misturas emergentes, na produção de petróleo, a partir dos poços, contêm 

tipicamente óleo, água de formação, gás e sólidos. Como existe interesse econômico na 

produção de hidrocarbonetos (óleo e gás) a separação primária é fundamental para 

estabelecer os fluxos de produção de petróleo e de gás, e simultaneamente estabelecer um 

fluxo de água produzida relativamente limpo a fim de atender à legislação ambiental 

vigente (JAWORSKI e MENG, 2009). 

 

 

 O petróleo efluente do último estágio de separação possui, em sua composição, 

uma parcela de água, dispersa no óleo em forma de gotículas com diâmetro ente 1µm e 

10 µm, ou seja, emulsiona, a qual deve ser removida do óleo no equipamento denominado 

tratador de óleo, em que uma combinação de vários métodos é empregada: adição de 
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compostos químicos desemulsificantes; aquecimentos e aplicação de um campo elétrico; 

e separação por gravidade em um vaso de grande diâmetro (BRASIL,2011). 

 

2-4-1 Sistema de separação  

 A separação trifásica é feita em dois estágios, e além disso, estão presentes a etapa 

de desindratação para remoção da água emulsionada, e a etapa final, de ajuste da pressão 

de vapor do petróleo, para evitar problemas de segurança no transporte e no 

armazenamento nos terminais (BRASIL,2011). 

 

 

2-4-1 Separadores 

Na produção primária de fluidos, geralmente utilizam-se, no início do processo, 

vasos separadores bifásicos e/ou trifásicos podendo ser horizontais ou verticais (NUNES, 

1994). 

 Os fluidos produzidos passam, inicialmente, por separadores que podem ser 

bifásicos ou trifásicos, atuando em série ou paralelo. No separador bifásico ocorre a 

separação gás/liquido, enquanto que no separador trifásico ocorre, a separação 

água/óleo/gás (THOMAS, 2004).  

Os separadores trifásicos são utilizados para separar e remover qualquer água livre 

(camada de água limpa que aparece no fundo, após a decantação de uma emulsão 

óleo/água) que possa estar presente no processo. O projeto destes separadores é idêntico 

aos separadores bifásicos, sendo que mais espaço deve ser deixado para a decantação do 

líquido e algum dispositivo deve ser adicionado para a remoção da água livre. A Figura 

2,3 mostra um esquema típico de um separadore trifásicos (THOMAS, 2004) 
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2-4-2 Lei de Stokes 

 A concepção e o dimensionamento de vasos separadores baseiam-se no 

fundamento que rege a operação unitária de sedimentação (ou decantação), a lei de 

Stokes, Equação (1), e na termodinâmica, especialmente no equilíbrio líquido –vapor, 

sendo a separação controlada pela pressão e pela temperatura do sistema. 

                                                 𝜐 =
|𝜌𝑎−𝜌𝑜|𝑑²𝑔

µ
                                                               (1) 

 Nessa equação, 𝜐 é a velocidade de sedimentação das gotas, |𝜌𝑎 − 𝜌𝑜| é o valor 

absoluto da diferença entre as massas especificas da água e do óleo, µ é a viscosidade da 

fase contínua, 𝑑 é o diâmetro das gotículas que sedimentarão ou flotarão, e 𝑔 é a 

aceleração devido à força do campo gravitacional (BRASIL,2011) 
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2-4-3 Tratamento do Petróleo  

No processo na produção de petróleo um dos contaminantes indesejados é a água. 

Sua quantidade produzida associada aos hidrocarbonetos varia em função de vários 

fatores como; Características do reservatório onde os fluidos são produzidos; Idade dos 

poços produtores. 

Águas oriundas de formações produtoras de hidrocarbonetos apresentam sais, 

microorganismos e gases dissolvidos, além de material em suspensão. Além destes 

constituintes, as águas produzidas contêm sólidos provenientes das rochas (silte, argilas 

e areia), de processos oxidação (sulfetos e óxidos de ferro) e de incrustações (carbonatos 

de cálcio, e sulfatos de bário, cálcio e estrôncio) (BRASIL et al., 2011). 

  O principal objetivo do tratamento do óleo consiste na redução do teor de água 

emulsionada presente, visando adequá-lo às condições de recebimento das refinarias. A 

redução do teor de água elimina, praticamente, todos os sais e sedimentos nela contidos 

(BRASIL et al., 2011).  

Durante o percurso do reservatório até a superfície, o óleo e a água formam 

emulsões que apresentam maior ou menor estabilidade em função do regime de fluxo e 

da presença de agentes emulsificantes (asfaltenos, resinas, argilas, sílica, sais metálicos, 

e etc.) que impedem a coalescência das gotículas de água. A maior parte da água que vem 

associada ao petróleo é separada com facilidade pelo processo de decantação nos 

separadores. Para remover o restante da água, que permanece emulsionada, é necessário 

utilizar um processo físico-químico para aumentar a velocidade de coalescência 

(THOMAS, 2004).  

A desestabilização de uma emulsão pode ser realizada pela ação de calor, 

eletricidade e adição de desemulsificantes (com polímeros de óxido de etileno e óxido de 

propileno), através do enfraquecimento e/ou rompimento da película que circunda as 

gotículas de água, proporcionando o aumento da velocidade de coalescência, para 

posterior sedimentação gravitacional (THOMAS, 2004). 

O tratamento consiste na quebra da emulsão por meio de aquecimento, geralmente 

na faixa de 45º a 60ºC em equipamentos conhecidos como tanques de lavagem e 

tratadores, que são bastante usados em campos de petróleo terrestre. Enquanto que a 

aplicação de um campo elétrico ocorre em alta voltagem (15.000V a 50.000V), para que 

as gotículas de água dispersas no óleo adquiram uma forma elíptica e sejam alinhadas na 

direção do campo com polos induzidos de sinais contrários, criando assim uma força de 

atração que provoca a coalescência (THOMAS, 2004).  

Adição de desemulsificante  

A adição e seleção do desemulsificante é um dos métodos mais adequados quebra 

da emulsão devido a diversos fatores técnicos e econômicos, tais como tipo de óleo, vazão 

de água e óleo, quantidade de água livre, temperatura de tratamento, salinidade e destino 

a ser dado á água produzida instalações necessárias (THOMAS, 2004). 
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Sendo o  desemulsificante é um produto químico que desloca os emulsificantes 

naturais da superfície das gotas, permitindo a coalescência das gotas. Inicialmente, o 

desemulsificante chega à interface e desloca os emulsificantes naturais, desestabilizando 

a emulsão. Em seguida, ocorre a coalescência das gotas em gotas de maior tamanho e 

peso. Finalmente, ocorre a sedimentação das gotas de água, separando as fases água e 

petróleo, por segregação gravitacional.  

Cada petróleo requer o uso de uma formulação específica de desemulsificante que 

é selecionada pelo fabricante junto à Unidade de Produção, sendo o mecanismo de 

atuação do desemulsificante ainda pouco elucidado. Atualmente os desemulsificantes 

utilizados são tipicamente constituídos de misturas de copolímeros em bloco de óxido de 

etileno (EO) e de propileno (PO), com diferentes relações molares EO/PO. A cadeia 

etilênica é a porção hidrofílica enquanto a cadeia propilênica é a lipofílica. Normalmente, 

as bases de desemulsificantes são obtidas mediante a propoxilação seguida da etoxilação 

de um aduto (AO), comumente o glicerol, a resina fenólica e a resina epóxi. As 

formulações comerciais de desemulsificantes são obtidas mediante a mistura dessas 

bases, o que permite formular desemulsificantes com diversos balanços hidro-lipofílicos 

(HLB) de acordo com as características do petróleo a ser tratado (PETROBRAS, 2007). 

  O ponto de injeção do desemulsificante também é um fator importante para seu 

desempenho. Usualmente é injetado em linha, a montantedo sistema detratamento, numa 

região de fluxo turbulento, para sua perfeita mistura na emulsão. O ponto de injeção deve 

ser localizado o mais afastado possível da planta de processamento primário, para que a 

ação do 16 produto seja mais efetiva. A prática de injetar o desemulsificante no interior 

do poço está sendo usada nos novos projetos de óleos pesados, pois melhora a ação de 

desestabilização das emulsões ao impedir que os emulsificantes naturais migrem para a 

interface das gotas de água geradas durante o escoamento do petróleo (PETROBRAS, 

2007). 

Aquecimento 

O aquecimento da emulsão é acompanhado da diminuição da viscosidade do meio 

que é fundamental, conforme a equação de Stokes para aumentar a velocidade de 

sedimentação das gotas. Na figura 11 observa-se os gráficos de viscosidade em função da 

temperatura para óleos de diferentes °API. Além da influência sobre a viscosidade, o 

aquecimento também: 

 

o Aumenta a difusibilidade do desemulsificante no meio, facilitando a chegada do 

desemulsificante na superfície das gotas; o Aumenta a taxa de colisão entres as gotas, 

pelo aumento do movimento browniano;  

o Facilita a drenagem do filme intersticial; 

 

o Diminui a rigidez do filme interfacial, facilitando a ruptura do filme e a 

coalescência das gotas; 
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No refino, a presença de cloretos de cálcio e magnésio dissolvido na água 

provocam, sob ação do calor, a geração de ácido clorídrico, que migra para o topo das 

torres de destilação provocando corrosão e ocasionando nos furos das linhas de vapor, 

trocadores de calor, etc. Enquanto que os sais de sódio diminuem a vida útil e rendimento 

dos catalisadores conduzindo a produtos finais de qualidade inferior. A eliminação do 

teor de água assegura (THOMAS, 2004):  

Um tempo de operação mais longo das diversas unidades de equipamentos; 

Redução do tempo/custo de manutenção e o consumo de produtos químicos (exemplo: 

amônia, para neutralizar o ácido clorídrico gerado nas torres, inibidores de corrosão e 

incrustação); Operações de produção, transporte e refino dentro dos padrões de segurança 

e qualidade, com os menores custos. Nem sempre é possível separar a totalmente a água 

emulsionada. O petróleo enviado às refinarias deve conter no máximo (THOMAS, 2004) 

Todo esse processamento na instalação de produção visa a atender aos requisitos 

de exportação do gás e do óleo, bem como aos requisitos de descarte da água produzida, 

de forma que o petróleo não pode conter mais do que 1% (em volume) de água 

emulsionada e de sedimento (BS&W**) e a concentração de sais dissolvidos na água 

deve ser de, no máximo, 285 mg/L de óleo. (BRASIL,2011) 
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2-5 Cogeração de Energia Térmica em processamento primário do petróleo. 

 A cogeração permite a produção simultânea de diferentes formas de energia útil, 

como a energia elétrica/mecânica e a térmica, a partir de uma mesma fonte de energia 

primária, tal como os derivados de petróleo, o gás natural, o carvão ou a biomassa 

(madeira, bagaço de nana de açúcar, etc.) [*]. Neste processo, busca-se maximizar os 

rendimentos da produção de energia. Por maior que seja a eficiência do processo 

termoelétrico, a maior parte da energia contida no combustível é transformada em calor 

e perdida para o meio ambiente, ou seja, a cogeração aproveita parte desta energia, que 

seria obrigatoriamente perdida na forma de calor, e aumenta assim a eficiência do ciclo 

térmico [*] 

 

2-5-1 Sistema de cogeração 

 

 

Em uma plataforma offshore, que possui diversos cenários de operação como nos 

métodos de elevação artificial citados, ocorrem diversos processos para o processamento do 

petróleo proveniente dos poços conforme mostrado na Fig. (1.2). Nestas plataformas offshore o 

petróleo é separado em água, óleo e gás. A água geralmente é jogada fora de volta ao mar, o óleo 

é bombeado e o gás e comprimido e mandado para as refinarias. Este mesmo gás serve também 

para a geração de energia elétrica, potência mecânica e produção de água quente em turbinas a 

gás, motores e caldeiras. A energia e potência geradas são utilizadas em equipamentos como 

5 bombas e compressores utilizados no próprio processamento do petróleo. Já a água quente é 

utilizada para o aquecimento do petróleo antes de seu processamento 
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Tabela 2.1: Substâncias na entrada e saída da Planta de Garoupa. Seção a b c d e f g 

Substância petróleo petróleo água água água gás óleo A planta de processos genérica é mostrada 

na Fig. (2.1). Ela é alimentada com petróleo proveniente dos poços no fundo do mar. Assim que 

chega à plataforma, este petróleo segue para um trocador de calor onde é aquecido e vai para as 

duas entradas (a e b) do sistema (as substâncias das entradas e saídas deste sistema estão na Tab. 

(2.1)). Da entrada (a), o petróleo é misturado com o óleo retirado do gás no módulo de compressão 

de gás da planta. Esta mistura segue para o separador trifásico 1 (SEP1) que separa água (c), óleo 

e gás. Em seguida o óleo é misturado com outra parte do petróleo proveniente do poço (b). Após 

a mistura, ele passa pelo trocador de calor 1 (TC1) sendo então resfriado. Há uma nova separação 

do petróleo a água (d), o óleo e gás no separador 2 (SEP2). O óleo separado segue para uma 

bomba no qual é bombeado. Os gases retirados dos separadores 1 e 2 se misturam e se dirigem 

ao primeiro compressor (CP1) que aumenta a pressão da mistura de gases resultante. O gás 

comprimido passa pelo trocador de calor 2 (TC2) para ser resfriado e vai para o terceiro e último 

separador (SEP3), que separa novamente água (e), óleo e gás(f) desta mistura. O gás extraído 

passa por mais um compressor (CP2) e o óleo volta para o início do processo para se misturar 

com o petróleo proveniente do poço (a) conforme dito anteriormente. As três saídas de água dos 

separadores (c, d e e) são descartadas. Deste sistema de separação do petróleo, temos dois 

compressores e uma bomba que consomem potência e o petróleo proveniente dos poços que 

utiliza calor de algum sistema auxiliar para o seu aquecimento. Estas potências e carga de 

aquecimento serão fornecidas por um sistema auxiliar de cogeração. 

2-5-2 Fornecimento de água quente 

Os gases de saída da turbina a gás são utilizados na caldeira de recuperação, juntamente 

com combustível adicional se necessário, para a produção de água quente, produto secundário 

deste processo. Os componentes neste sistema são a caldeira de recuperação, o trocador de calor 

e a bomba. 

 

2-5-3 Trocador de Calor 

 Um trocador de calor é um dispositivo usado para transferência de energia 

interna entre dois ou mais fluidos em diferentes temperaturas. Na maioria dos 

trocadores, os fluidos são separados por uma área de troca de calor, e idealmente eles 

não se misturam. Trocadores de calor são usados em processos, potência, petróleo, 

transportes, condicionamento de ar, refrigeração, criogenia, recuperação térmica, 

combustíveis alternativos e outras indústrias. Exemplos comuns de troca de calor que 
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são familiares ao nosso dia-a-dia são radiadores automotivos, condensadores, 

evaporadores, pré-aquecedores de ar e aquecedores de óleo (KUPPAN, 2000). 

 Dotados de materiais que possuem boa condutibilidade térmica e isolam o 

interior do equipamento, onde acontece a troca térmica, geralmente possuem canais ou 

placas de metais como o titânio, construídos de variadas formas visando aumentar a 

área de contato dos fluidos com o material para aumentar a eficiência da troca e diminuir 

o tempo que os fluidos permanecem em seu interior.  

Existem inúmeros tipos de trocadores de calor voltados cada um para sua 

específica aplicação e descrevê-los aqui em sua totalidade foge do escopo do presente 

projeto. Porém, descreveremos aqui dois tipos comuns à indústria de produção de óleo e 

gás: casco-tubo e placas. O último é o foco da análise posterior neste projeto 

 

2-7 Geração de Energia térmica Solar 

 Há três possibilidades de aproveitamento da energia solar: a fotovoltaica, a energia 

térmica e a arquitetura bioclimática, como mostra a  
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O aproveitamento da energia solar térmica não se restringe a aquecer água, ela 

pode também ser utilizada em plantas de dessanilização, secagem de grãos, geração de 

vapor de água e produção de energia elétrica. Cada forma de aproveitamento da energia 

térmica está associada a um conjunto de tecnologias e à temperatura de trabalho,  como 

mostra a figura[*] 

 

 

Geração de energia solar na indústria  

O setor industrial utiliza água aquecida como fonte de calor em processos 

industriais. Nesse segmento as temperaturas podem variar entre 60 °C a 220 °C dessa 

forma são recomendados coletores planos de alto desempenho, coletores de vácuo com 

ou sem concentradores. 
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2-7-1 Princípios do aquecimento solar 

Os sistemas de aquecimento solar podem ser classificados, conforme a 

norma NBR 15569 da ABNT, em três categorias de acordo com os seguintes 

atributos: arranjo, circulação, regime, armazenamento, alimentação e alívio 

de pressão, conforme informa a Tabela [*] 

 

 

 

O arranjo se refere à necessidade do sistema utilizar ou não aquecimento auxiliar 

para os dias chuvosos ou nublados. A opção sem apoio auxiliar 

é característica dos sistemas para aquecimento de piscina residencial, mas 

pode também ser utilizada em sistemas de aquecimento industrial, onde o 

sistema solar faz o pré-aquecimento da água, elevando a temperatura da 

água a ser utilizada no processo industrial.  
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Em relação à circulação da água, esta pode ser feita de duas maneiras: 

circulação forçada e circulação natural, conhecida por termossifão. A circulação 

forçada utiliza uma bomba hidráulica e um circuito eletrônico que controla o 

fluxo de água no circuito, e é indicada para sistemas de médio e grande porte. 

O sistema termossifão não necessita de bomba, o fluido circula naturalmente 

devido à diferença de temperatura em diferentes pontos do sistema. Para o 

funcionamento adequado desse processo, o fundo do reservatório deve estar 

em nível igual ou superior ao ponto mais alto do coletor solar. 

O regime de utilização da água nos sistemas solares pode ser por acumulação ou 

passagem. A acumulação armazena água quente para ser utilizada em outros horários do 

dia, já o regime de passagem é utilizado para aquecer a água e utilizá-la, por exemplo, em 

processos industriais que necessitem elevar a temperatura em um processo de fluxo 

contínuo. 

  O armazenamento da água pode ser do tipo: convencional quando o reservatório 

é separado; acoplado quando o coletor está junto ao reservatório; e integrado quando 

coletor e reservatório são um corpo único.  

Um atributo obrigatório para toda instalação de aquecimento solar é um 

sistema de alívio de pressão, por meio de respiro ou por um conjunto de 

válvulas de alívio de pressão. Nenhuma instalação de aquecimento solar funciona de 

forma 100% segura sem um sistema de alívio. A transferência de calor pode ser feita por 

meio de circuito direto ou indireto. No Brasil na maioria das vezes utiliza-se o circuito 

direto, sendo o fluido a própria água; na Europa e em outros países de clima frio os 

coletores e o reservatório trabalham em circuito indireto, ou seja, o fluido térmico circula 

por uma serpentina trocando calor com a água. 

 

Componentes sistema de aquecimento solar 

Os componentes de um sistema de aquecimento solar podem ser separados em 

coletores, reservatório, tubulações e caixa da água fria, conforme apresentado na Figura 

[*] 
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A caixa de água fria pode ser considerada como um dos componentes 

do sistema de aquecimento solar, pois serve para reduzir a pressão da água 

“da rua” e abastecer o sistema. 

Termossifão  

O termossifão possibilita a movimentação natural da água em seu sistema de 

aquecimento de água, porém para que seu funcionamento seja satisfatório é necessário 

ficar atento a algumas medidas ideais de distância e altura entre a caixa de água fria, o 

reservatório e os coletores.  

A Figura [*] apresenta as medidas mínimas e máximas que garantem o 

funcionamento satisfatório do termossifão para um sistema convencional de 

aquecimento de água. 

 

 

Lembrando a fórmula apresentada na Figura [*], a pressão não depende 

da distância (altura), por isso mesmo o reservatório térmico estando acima de 

quatro metros em relação aos coletores não melhora o termossifão. Distâncias 

elevadas, acima dessa medida podem aumentar o custo do sistema, pois demandam maior 

quantidade de material para isolamento térmico, aumentam as 

perdas térmicas e as perdas de carga do sistema. O recomendado é seguir as 

orientações e manter a Hcr (altura entre coletor e reservatório) entre 20 cm e 

4 m, considerando que quanto maior essa distância, maior será a força motriz, 

pois a diferença de temperatura que se estabelece no sistema é maior. 

O pescador flutua sempre na camada superior da água armazenada no 

reservatório térmico, dessa forma garante o fornecimento de água quente 

à ducha. A restrição a essa configuração em nível é que seu sistema pode 

parar de funcionar se o pescador apresentar defeitos, comprometendo o 

fornecimento de água quente. 
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Termofissão Acoplado 

A NBR 15569 define sistema acoplado como sendo todo dispositivo formado por 

reservatório e coletor que esteja montado sobre uma estrutura de suporte comum.  

O sistema acoplado necessita somente de quatro conexões hidráulicas e 

pode ser abastecido com água da rua ou por meio da caixa de água fria, havendo a 

necessidade somente, em alguns casos, de utilizar uma caixa para quebrar a pressão da 

água da rua.  

Em relação à tecnologia de termossifão acoplado, ainda não se chegou 

a um consenso sobre trabalhar com o coletor plástico encapsulado em uma 

caixa fechada. Ao encapsular o coletor de polímero a temperatura de estagnação pode 

atingir valores próximos de 100 °C, comprometendo a estrutura dos canos.  

 

 

 

 

Termofissão Integrado 

A NBR 15569 define como sistema de aquecimento integrado todo equipamento 

em que as funções de coleta e armazenamento de água quente são realizadas dentro do 

mesmo dispositivo. Um exemplo óbvio e intuitivo de aquecimento integrado é um saco 

preto ou um cilindro de água apoiado no chão e exposto à radiação solar. A desvantagem 

desse sistema é a ausência de isolamento térmico, ou seja, todo calor absorvido durante o 

período de exposição é dissipado para o ambiente durante o período noturno. 

Sistemas de aquecimento solar 

É possível simplificar o funcionamento de um sistema de aquecimento 

solar de água (SAS), considerando as etapas de: captação da energia solar; 

transferência da energia para o fluido; armazenamento da energia térmica e 

distribuição da água aquecida para o sistema. Nas etapas de captação, transferência e 

acumulação os coletores e o reservatório trabalham em conjunto e na etapa de distribuição 

os componentes fundamentais são as tubulações e os acessórios hidráulicos. 
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O aquecedor solar entra em funcionamento quando a energia solar radiante ou 

irradiante, luz visível e infravermelho, incidem sobre a superfície 

preta dos coletores. A energia absorvida pela placa transforma-se em calor 

e aquece a água que está no interior dos coletores. A água aquecida diminui 

sua densidade e começa a se movimentar em direção ao reservatório, dando 

início a um processo natural de circulação da água, chamado termossifão. 

Esse processo mantém o sistema em operação, enquanto houver radiação 

solar incidente sobre as placas ou até toda água do circuito atingir equilíbrio 

térmico. 

 

 

Para garantir eficiência na absorção dos raios solares incidentes a chapa 

absorvedora deve ser pintada com tinta preta. Dependendo do tipo de tinta 

aplicada na superfície absorvedora ela pode reter até 95% de toda radiação 

incidente. 
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A água aquecida circula através de tubos conhecidos por aletas, normalmente cada 

coletor tem de 8 a 12 aletas que juntas formam a chapa 

absorvedora. O desenvolvimento tecnológicos das máquinas e dos processos industriais 

tem possibilitado a montagem de diferentes modelos de placas absorvedoras. Porém é 

necessário selecionar corretamente os materiais utilizados na montagem de placas e 

aletas, pois nem sempre é possível conseguir bons resultados de condutibilidade térmica, 

quando se mistura dois ou mais metais diferentes. A eficiência no processo da 

transferência de calor depende dos materiais utilizados e de detalhes técnicos da junção 

das aletas à chapa absorvedora. Veja na Figura [*] alguns modelos de placas absorvedoras 

e aletas. 

 

 

 

3 METODOLOGIA EXPERIMENTAL 

 

 


