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RESUMO 

 

 

 

Produzir petróleo é um processo complexo, no qual os fluidos existentes em uma camada 

profunda do subsolo devem ser elevados através do poço produtor, até a superfície, onde o 

petróleo e o gás natural são tratados. O tratamento primário do petróleo é realizado basicamente 

em dois estágios: a separação da fase gasosa e a separação da fase líquida constituída de 

petróleo, água e outros contaminantes. Nas unidades de produção em campos marítimos, onde se 

concentram as maiores e mais recentes descobertas de petróleo, o espaço físico relativamente 

pequeno nas plataformas de produção tem induzido ao emprego de equipamentos de processo 

mais compactos. Vasos de pressão são utilizados na separação das fases líquidas, nos quais 

ocorre grande movimentação dos fluidos, o que contribui fortemente para a formação e 

estabilização das emulsões de petróleo.  

Este trabalho objetiva com o uso de CFD (Computacional Fluid Dynamics) – uma 

ferramenta computacional que permite visualizar o comportamento de fluidos em movimento – 

apresentar uma análise da dinâmica de fluxo em separadores gravitacionais atmosféricos. Faz-se 

a avaliação da influência de alguns internos de um separador gravitacional atmosférico 

conhecido como Tanque de Água Livre (TAL), verificando-se como algumas dimensões dos 

mesmos interfere na separação gravitacional. Este trabalho restringiu-se a uma análise da 

dinâmica dos fluidos no separador gravitacional atmosférico e à ocorrência de fenômenos que 

possam influir na sua eficiência. 

Para o separador modelo pôde-se evidenciar a importância do tubo indutor, uma vez que 

os perfis de velocidade produzidos mostram a influência das dimensões deste dispositivo no 

desempenho do equipamento. Constatou-se que nos separadores do tipo Tanque de Água Livre a 

altura e o diâmetro do tubo indutor influenciam sensivelmente no desempenho do separador 

gravitacional, denotando a importância de analisar o efeito que estes dispositivos coadjuvantes 

podem ter nas instalações existentes para o tratamento primário de petróleo. 

 

Palavras-chave: fluidodinâmica computacional, petróleo, processamento primário, separadores 

gravitacionais. 
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ABSTRACT 

 

  

 
 

Producing oil is a complex process where the fluids existing in a deep layer of the 

subsurface must be raised to the surface through the production well, where oil and natural 

gas are handled. The primary treatment of oil is basically done in two stages, the separation of 

gaseous and liquid phase separation, oil, water and other contaminants. Production facilities in 

offshore fields, which concentrates the largest and most recent discoveries of oil, the 

relatively small space in the production platforms has led to the employment of more compact 

process equipment. Pressure vessels are used in the separation of liquid phases, oil and water, 

imposing greater turbulence to fluids contributing to the formation and stabilization of 

emulsions of oil.  

This work aims at using CFD (Computational Fluid Dynamics) – a software tool to 

visualize the behavior of fluid flow – to analyze the dynamics of atmospheric flow in 

gravitational separators. To evaluate the influence of some internal atmospheric gravity 

separator tank known as Free Water Tank and how some its dimensions interfere with the 

gravitational separation. We restrict our analysis in a qualitative view of fluid dynamics in the 

gravitational separator and the occurrence of atmospheric phenomena that may influence its 

efficiency. 

For the separator model we could highlight the importance of the inductor tube, since 

the velocity profiles produced show the influence of its dimensions in the functionality of the 

equipment. Therefore the gravitational separators type, Free Water Tank height and diameter 

of the tube inducer, greatly influence the performance of the gravitational separator, thus, 

appears that supporting devices should be objects of analysis also at existing facilities. 

 

 

Keywords: computational fluid dynamics, petroleum, primary processing, gravity separators. 
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NOMENCLATURA 
  
Letras Gregas 

SÍMBOLOS  DESCRIÇÕES DIMENSÕES 

k-ε O modelo de turbulência; 

k Energia cinética da turbulência; L2 T-2 

ε Taxa de dissipação turbulenta; L2 T-3 

φ Fração volumétrica de água na emulsão; 

ρ Massa específica; M L-3 

ρa Massa específica da água; M L-3 

ρideal Densidade calculada; M L-3 

ρo Massa específica do petróleo; M L-3 

ρRE(%) Densidade de excesso relativa; M L-3 

ρreal Densidade medida de emulsão; M L-3 

ρref Densidade de referência; M L-3 

ρα Massa específica do fluido contínuo; M L-3 

µm Micrometro; 

µ Viscosidade; M L-1 T-1 

µeff Viscosidade efetiva para a turbulência; M L-1 T-1 

µo Viscosidade absoluta do petróleo; M L-1 T-1 

µt Viscosidade turbulenta; M L-1 T-1 

µα Viscosidade do fluido contínuo. M L-1 T-1 

                  

Subscritos 

SÍMBOLOS DESCRIÇÕES 

α fluido contínuo 

β fluido disperso 

t Turbulento 

o Óleo 

a Água 

w Water 
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eff Efetiva 

ref Referência 

 
       
Letras Latinas 

SÍMBOLOS  DESCRIÇÕES DIMENSÕES 

AE Percentual de água inicialmente presente na emulsão % 

AR Percentual de água remanescente na emulsão % 

AS Percentual de água separado em cada intervalo de tempo % 

Aútil Altura máxima atingida pelos fluidos no TAL L 

BSW Basic Sediments Water % 

BSWproduzido Basic Sediments Water no fluido produzido  % 

BSWtotal Fração de água total presente no fluxo de alimentação do TAL % 

Cµ Constante do modelo de turbulência k-ε 

CD Coeficiente de Arraste 

dg Diâmetro da gota L 

dβ Diâmetro das partículas dispersas L 

D Diâmetro interior do separador L 

D(0,5) Diâmetro da mediana L 

D(v, 0.1) Diâmetro que corta a distribuição em 10%do volume total L 

D(v, 0.9) Diâmetro que corta a distribuição em 10%do volume total L 

D(v, 3.2) Diâmetro médio superficial L 

D(v, 4.3) Diâmetro médio volumétrico L 

Fa Força de empuxo adicional MLT-2 

g Aceleração da gravidade L T-2 

G1 Geometria criada com as dimensões do modelo 

G2 Geometria criada com diâmetro 0,7 e altura 8 

G3 Geometria criada com diâmetro 1,5 e altura 7 

k A energia cinética da turbulência L2 T-2 

Leff Comprimento equivalente dos separadores disponíveis L 

M Fração de área vertical cheia de líquido 

N0 Nível inicial L 

 

N1 Nível do tanque após enchimento L 
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N2 Nível do tanque após drenagem da água L 

p’ Pressão modificada M L-1 T-2 

Pa s Pascal.seg 

Pkb Produção de flutuabilidade M L-1 T-3 

qa Fluxo de alimentação de água M T-1 

Qb Vazão bruta de entrada M T-1 

Qe Vazão de projeto de emulsão na entada do TAL M T-1 

qL Fluxo total de líquido M T-1 

qo Fluxo de alimentação da fase oleosa M T-1 

Qw Vazão de água M T-1 

Re Número de Reynolds 

Reαβ Número de Reynolds das partículas dispersas 

SM Soma de forças dinâmicas M L-2 T-2 

SO42- Íon Sulfato 

T Tempo de residência dos fluidos no TAL T 

T1 Tempo de enchimento do tanque T 

tr Tempo de retenção T 

tro Tempo de retenção de óleo T 

trw Tempo de retenção de água T 

U Velocidade L T-1 

Uβ Velocidade das partículas dispersas L T-1 

Uα Velocidade do fluido contínuo L T-1 

Vg Velocidade de sedimentação da gota L T-1 

Vmax  Velocidade máxima de ascenção pelo indutor L T-1 

V Volume de água emulsionada presente no petróleo produzido L3 

Vbruto Volume total armazenado no tanque durante o teste L3 

Vh2osep Volume de água produzida armazenada no tanque durante o 

teste 

L3 

Vmínimo Volume mínimo necessário para o TAL L3 

Vóleo Volume líquido de petróleo produzido L3 

Vtanque Volume do tanque de Água Livre(TAL) L3 
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1. INTRODUÇÃO  

Explorar e produzir petróleo são processos complexos que contemplam três grandes 

etapas: a identificação, a prospecção da reserva e, por fim, a extração do petróleo. Da última 

etapa fazem parte a elevação e o escoamento dos fluidos produzidos, que são conduzidos desde 

a rocha reservatório até uma estação coletora onde ocorrerá o processamento primário. 

Os fluidos produzidos entram no poço través dos orifícios no revestimento de produção, 

os canhoneados, e seguem ascendendo pela coluna de produção até a cabeça do poço de onde 

são direcionados para a tubulação de produção seguindo, então, até as facilidades de produção 

(Figura 1). 

 

 

Figura 1: Ilustração de um poço terrestre em produção. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

 

Em geral, um campo de petróleo terrestre produz uma mistura de fluidos contendo 

água, petróleo e gás natural, e acredita-se que no  interior do reservatório  as  fases petróleo e 



20 
 

 

água mantenham-se essencialmente separadas. 

Os fluidos escoam no reservatório permeando o meio poroso até chegar ao fundo do 

poço e daí seguem ascendendo através da coluna de produção até atingir a superfície. 

Durante este percurso e ao escoarem pelas tubulações de produção passam por acidentes, 

válvulas e outros acessórios, e mesmo antes de chegarem às plantas de processamento os 

fluidos são submetidos a uma grande agitação e cisalhamento, o que promove a dispersão da 

fase oleosa na aquosa, dando origem, assim, às emulsões. 

O objetivo maior da extração de petróleo é encaminhar às refinarias os hidrocarbonetos 

(petróleo e gás) e para isto os campos de petróleo são dotados de plantas para realização do 

“Processamento Primário de Petróleo” com a finalidade de separar as três fases: o petróleo, o 

gás e a água. 

A separação gravitacional é um importante método utilizado no processamento 

primário do petróleo, sendo empregado na separação gás-líquido e também para separar o 

petróleo da água e outros contaminantes. O processo de separação da água contempla a 

segregação da água livre, a água não emulsionada presente na formação produtora, e a 

segregação da água emulsionada separada da emulsão de petróleo após a “quebra da emulsão”. 

No processamento primário de petróleo a “quebra da emulsão” tem grande importância, 

mas após isso os fluidos se dispersam e a ação da aceleração da gravidade exerce fundamental 

importância. Segundo Jeffreys e Davies (1971), na separação dos fluidos imiscíveis duas etapas 

do mecanismo de rompimento da emulsão, o acercamento das gotas e a coalescência, são 

governadas pela física, sendo estas etapas, portanto, influenciadas diretamente pela dinâmica 

dos fluidos. Com o uso de uma ferramenta computacional fluidodinâmica pode-se visualizar o 

comportamento dos fluidos no interior de um separador gravitacional e avaliar suas 

características fluidodinâmicas, bem como mudanças de desempenho decorrentes de 

dispositivos internos existentes. 
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2. MOTIVAÇÃO 

 

2.1. Vasos de Pressão versus Estabilidade da Emulsão 

O emprego de vasos de pressão é imperativo para a separação gás-petróleo, mas nos 

campos marítimos a priorização do uso destes equipamentos para a separação da água 

produzida é justificada pela dificuldade de espaço físico que ocorre nas plataformas de 

produção (Figura 2).  

Geralmente uma unidade de produção offshore é formada por instalações dispostas em 

uma embarcação marítima, adaptada ou construída para este fim. Uma FPSO (Float 

Production Storage Oil), conforme mostrado na Figura 2, constitui uma unidade de produção 

que contempla processamento primário e armazenamento de petróleo. 

 

Figura 2: Unidade de produção offshore: FPSO (Float Production Storage Oil). 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

 

No processamento primário de petróleo em unidades de produção onshore, apesar de 

não se ter a mesma limitação de espaço, vasos separadores do tipo vaso de pressão são 

empregados para remover a água presente nos fluidos produzidos simultaneamente à separação 
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do gás, sendo estes, então, chamados de vasos separadores de água livre. Os vasos separadores 

de água livre, quando utilizados, são os primeiros equipamentos da unidade de produção e 

recebem a produção bruta vinda diretamente do manifold (header de chegada dos fluidos na 

estação). A Figura 3 ilustra isso esquematicamente.  

Vasos de pressão são equipamentos que proporcionam menor capacidade de 

processamento e conferem aos fluidos processados uma maior intensidade de agitação e 

cisalhamento. Por isso, a emulsão formada pelo petróleo e a água adquire maior estabilidade. 

 

 

Figura 3: Representação esquemática de um separador de água livre no processamento primário. 

 

É característico dos campos maduros o aumento do volume de água produzido, o que 

requer maior capacidade de processamento, e para adequação da estação de tratamento mais 

vasos separadores são introduzidos (Figura 4). O maior número de equipamentos intensifica 

mais ainda a ocorrência e a duração da agitação, fatores que contribuem para a redução do 

diâmetro médio das gotas de água na emulsão, tendendo-se a um valor assintótico (RAMIREZ, 

1992) que confere mais estabilidade à emulsão. Deste modo, com o aumento da estabilidade 

das emulsões, maiores serão os problemas na separação primária de petróleo (SJÖBLOM et al., 

2003). 

SEPARADOR DE ÁGUA LIVRE 
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Figura 4: Representação esquemática de uma estação de tratamento (vasos de pressão). 

 

2.2. Vasos de Pressão versus Descontinuidade Operacional 

A operação dos vasos de pressão deve ser monitorada e controlada, necessitando de 

instrumentos de medição, geralmente intrusivos, e de válvulas de controle inseridas no sistema.  

O sistema de separação constituído por vasos de pressão possui válvulas de controle 

que cisalham ainda mais a emulsão, e instrumentos intrusivos, que constituem locais 

apropriados para depósitos e incrustação, sendo, portanto, pouco conveniente às características 

do processo de separação gravitacional do petróleo. Enfim, o sistema de controle confere ao 

um caráter mais dinâmico à movimentação dos fluidos, o que favorece o aparecimento das 

emulsões (SMITH e ARNOLD, 1992). A rotina operacional é mais intensa, pois vários são os 

problemas operacionais associados à sua operação nas unidades de processamento primário de 

petróleo. Dentre estes problemas podem ser destacados (RAMALHO E DA SILVA , 2006): 

a. FORMAÇÃO DE ESPUMA – a presença de impurezas no fluido produzido causa a 

formação de espuma, que dificulta o funcionamento do sistema de controle 

operacional do vaso; 

 

GÁS 

ÓLEO 

ÁGUA 

SEPARADORES DE ÁGUA LIVRE 
SEPARADORES TERMOQUÍMICOS 



24 
 

 

b. OCORRÊNCIA DE OBSTRUÇÃO – a presença de sólidos ou a formação de 

depósitos, como parafinas, causam problemas de obstrução nos internos dos vasos, 

como placas, defletores, bicos distribuidores etc. Ocasionam também constantes 

problemas nas malhas de controle, chegando a promover, em situações mais críticas, 

a perda de funcionalidade do equipamento; 

c. PRESENÇA E DEPOSIÇÃO DE AREIA – a areia que chega ao separador provoca 

erosão nas válvulas e obstrução nos internos dos vasos, acumulando-se, por fim, no 

fundo dos vasos; 

d. AUMENTO DO NÍVEL DE EMULSÕES – o aumento da formação de emulsão 

pode dificultar o controle de nível, prejudicando a operação do separador. Esse fato 

gera perda de eficiência do processo. 

 

2.3. Separação Gravitacional em Tanques versus Capacidade e Regime de Fluxo 

Na produção de petróleo, ao longo do período produtivo, a pressão no reservatório vai 

diminuindo e a água, devido à sua maior mobilidade, passa a invadir a camada de petróleo, 

formando caminhos preferenciais, os chamados fingering e/ou cone de água (Figura 5).  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5: Formação de fingering e cone de água. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
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Nestes casos, ou quando o contato petróleo-água se eleva ou ainda a água de reinjeção – 

água proveniente do processo de recuperação secundária – alcança o poço produtor, maiores 

volumes de água passam a ser produzidos juntamente com o petróleo (RAMALHO E DA 

SILVA, 2006). 

Um aumento no volume a ser processado impõe a necessidade de ampliação na 

capacidade de processamento, e como na produção onshore não há limitação de espaço, os 

tanques atmosféricos podem ser utilizados, pois estes oferecem dimensões adequadas ao 

volume e ao tempo necessário para a separação das fases. Além disso, a geometria dos tanques 

proporciona um regime de fluxo mais adequado à sedimentação por decantação gravitacional. 

Em instalações de produção contendo vasos de pressão, o crescimento do volume bruto 

a ser processado leva a um regime de fluxo ainda mais inadequado, fato esse que não ocorreria 

em unidades que utilizassem os separadores gravitacionais do tipo Tanque de Água Livre 

(TAL). Separadores atmosféricos deste tipo proporcionam um regime de escoamento adequado 

para que haja a separação gravitacional das fases, água e óleo, de modo que um entendimento 

das características fluidodinâmicas presentes neste sistema se mostra relevante aos projetos 

destes equipamentos, e também à definição de estratégias operacionais que aperfeiçoam o 

desempenho do processo. 
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3. OBJETIVOS 

Este trabalho tem foco em especificidades das atividades de exploração e produção 

(E&P) de petróleo e gás natural relativas a campos considerados maduros e/ou marginais e 

analisa o uso dos tanques atmosféricos, mais adequados à separação gravitacional do petróleo 

em campos terrestres. 

São objetivos deste trabalho:  

(i) Estudar aspectos da fluidodinâmica em uma configuração específica de separador 

gravitacional; 

(ii) Utilizar uma ferramenta de fluidodinâmica computacional (CFD – Computacional 

Fluid Dynamic) para modelar e simular as características do escoamento associadas ao fluxo 

dos fluidos em um tanque atmosférico; 

(iii) Propor modificações nas dimensões dos dispositivos instalados que interferem na 

separação gravitacional, avaliando seu efeito na eficiência do processamento. 

 

 

Figura 6: Representação esquemática de um Tanque de Água Livre (TAL). 

PRODUÇÃO 

ÓLEO 
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A configuração do equipamento usado nos estudos desenvolvidos neste trabalho tem 

como base um tanque separador de petróleo existente na Petrobras, no Ativo de Produção 

Terrestre da UO-SEAL (Unidade Operacional Sergipe e Alagoas), o Tanque de Água Livre 

(TAL) da Estação de Siririzinho 1. 

Os fluidos produzidos entram no tanque de água livre até um tubo concêntrico e 

ascendem através deste para a seção superior, denominada seção de emulsão. Com a ocorrência 

da separação dos fluidos o petróleo vai se acumulando na região superior do tanque e daí escoa 

por uma tubulação de saída para armazenamento. A água produzida decantada acumula-se no 

fundo, no espaço anular entre o costado do tanque e o tubo concêntrico de entrada, e daí escoa 

por uma tubulação no fundo do tanque (Figura 6). 
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4. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

4.1. Água produzida 

O termo água produzida é empregado para se denominar a água carreada com o 

petróleo, seja ela proveniente da formação geológica (água de formação) ou água de injeção, 

oriunda de água reinjetada no reservatório em sistemas para recuperação secundária de 

petróleo. 

A quantidade de água produzida associada aos hidrocarbonetos varia muito, podendo 

ultrapassar 90% em volume em campos maduros (THOMAS et al., 2001). A composição da 

água produzida varia em função das características do reservatório, da idade dos poços 

produtores e dos métodos de recuperação utilizados. 

De acordo com Fernandes Jr. (2002), a água produzida pode estar na forma livre, ou 

seja, em uma fase diferente do petróleo, ou em uma mistura íntima com o petróleo, em uma 

fase emulsionada. 

A água produzida contém teores de sais que variam de menos de 30.000 mg/L a mais 

de 150.000 mg/L. Os principais íons presentes na água produzida são: Cloretos (Cl-1), Sulfatos 

(SO4
-2), Bicarbonatos e Carbonatos (HCO3

-1 e CO3
-2), Brometos (Br-1), Sódio (Na+1), Potássio 

(K+1), Cálcio (Ca+2), Magnésio (Mg+2) e Bário (Ba+2). 

Os gases presentes na água produzida são:  

a. Oxigênio – A água tem pouco ou nenhum oxigênio dissolvido (a água produzida 

deve ser mantida sem oxigênio, para evitar problemas de corrosão);  

b. Sulfeto de hidrogênio dissolvido – A presença do sulfeto pode acidificar outro 

reservatório (isto em caso de reinjeção); 

c. Gás carbônico – CO2 pode estar presente a depender da rocha reservatório; 
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d. Gás Natural – encontra-se presente dissolvido na água produzida. 

 

 Na água produzida estão presentes também microrganismos (bactérias, algas e fungos) 

que possuem metabolismo capaz de produzir substâncias de caráter corrosivo como o ácido 

sulfúrico.  

Na produção de petróleo, principalmente nos campos mais maduros, a água produzida 

se constitui em um grande problema operacional, pois é o maior volume e o maior rejeito de 

todo o processo de produção de petróleo. A água precisa ser logo separada do petróleo, que 

deve ser especificado para a comercialização, pois a sua presença proporciona redução no 

tempo de vida útil dos equipamentos, aumento do custo da manutenção e do consumo de 

produtos químicos (inibidores de corrosão e incrustação). 

 

4.2. Emulsão entre o petróleo e a água 

Uma emulsão se forma quando um líquido se dispersa em outro em forma de gotículas, 

sendo eles imiscíveis entre si (SCHRAMM, 1992). Isto só é possível na presença de um agente 

emulsificante e para que a dispersão se processe energia suficiente é requerida.  

As emulsões podem ser classificadas como de petróleo em água (O/A), onde o petróleo 

é a fase dispersa e a água é a fase contínua, e de água em petróleo (A/O), onde a água é a fase 

dispersa e o petróleo é a fase contínua. O tipo mais comum de emulsão de petróleo é o de A/O, 

devido à natureza hidrofóbica dos agentes estabilizantes presentes no petróleo (THOMAS et 

al., 2001). 

O cisalhamento da mistura de fluidos gera a dispersão de uma fase na outra, na forma 

de diminutas gotas. No caso das emulsões de petróleo em água, a grande maioria das gotas se 

encontra finamente dispersa no petróleo. A Figura 7 mostra a fotografia de uma emulsão de 

água em petróleo. 
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Figura 7: Fotografia de uma emulsão de petróleo em água normal. 
Fonte: Arnold, (1986). 

 

4.2.1. Densidade das emulsões 

Geralmente utiliza-se uma relação linear entre a densidade e a quantidade de água 

presente nas emulsões de petróleo, mas, de fato, essa relação não é linear, principalmente em 

altas concentrações de água. Evdokimov et al. (2005) estudaram a densidade das emulsões 

formadas, definindo a densidade de excesso relativa, dada pela relação: 

 ( ) 100%
ideal

idealrealE
R ρ

ρρρ −
=         (1) 

Sendo ρreal a densidade medida da emulsão e ρideal a densidade calculada por: 

   óleoáguaideal ρφφρρ )1( −+=         (2) 

Com φ  representado a fração volumétrica de água na emulsão e ρágua e ρóleo as densidades da 

água e do petróleo, respectivamente. 

 

4.2.2. Estabilidade da emulsão 

Emulsões de petróleo e água produzida, quando formadas por gotas de água de menores 

diâmetros, apresentam maior estabilidade.  Na prática, o tamanho das gotas geradas durante a 
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produção é função do regime de fluxo imposto ao escoamento e irá depender dos seguintes 

fatores (RAMALHO, 2006): 

a. do método de elevação (o gas lift e as bombas, usados na elevação do petróleo, 

promovem mais agitação e cisalhamento dos fluidos produzidos); 

b. do regime de escoamento imposto aos fluidos através dos equipamentos do 

processamento primário de petróleo; 

c. das perdas de carga inerentes à tubulação e localizadas (válvulas e acidentes de 

tubulação); 

d. do teor de água presente na emulsão. 

Outro aspecto que influi para a estabilidade da emulsão formada é a presença de 

emulsificantes naturais no petróleo (asfaltenos, resinas, argilas, sílicas, sais metálicos etc.), os 

quais impedem o fenômeno da coalescência das gotas de água. Em virtude da existência de 

vários tipos de petróleo, a tendência de formar emulsões varia para cada tipo (SCHRAMM, 

1992). Isto dificulta sobremaneira o trabalho de projetistas e engenheiros, pois a predição do 

comportamento da emulsão formada nem sempre é acertada.  

 

4.2.3. Fenômenos envolvidos no rompimento de uma emulsão  

Franco et al. (1988) apresentaram uma revisão dos aspectos teóricos associados ao 

fenômeno de coalescência de gotas.  

De acordo com Jeffreys e Davies (1971), o mecanismo de rompimento de uma emulsão 

se dá em três etapas, conforme ilustrado na Figura 8. 
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Figura 8: Representação esquemática das etapas para a coalescência entre duas gotas. 
Fonte: Adaptado de Franco et al. (1988). 

 

 

4.2.3.1. Acercamento das gotas 

Esta etapa corresponde à aproximação de duas gotas maiores (diâmetro de 1 a 100 µm). 

O movimento dos fluidos no interior do separador gravitacional exerce influência sobre esta 

etapa podendo aperfeiçoar o processo de quebra da emulsão (Franco et al., 1988).  

Objetivando aumentar a velocidade de contato entre a água e o petróleo, são 

empregadas forças diferentes da força gravitacional natural, como, por exemplo, a gravidade 

artificial por centrifugação. 

 

4.2.3.2. Drenagem do filme intersticial entre as gotas 

Ao final da etapa de acercamento as gotas se deformam e surge uma película entre as 

gotas, iniciando-se então a segunda etapa onde estão envolvidos os fenômenos interfaciais 

relacionados com a presença dos surfactantes adsorvidos, que pode resultar na drenagem do 

filme interfacial. 

 

4.2.3.3. Coalescência 

A coalescência se define como um fenômeno irreversível no qual as gotas perdem sua 

identidade, quando é reduzida a área interfacial e também a energia livre do sistema. Contudo, 

ACERCAMENTO DAS GOTAS DRENAGEM DO FILME 
INTERFACIAL 

COALESCÊNCIA GOTA MAIOR 
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este fenômeno ocorre somente quando são vencidas as barreiras associadas com as capas de 

emulsionante adsorvido e se drena a película de fase contínua entre as duas gotas.  

A dinâmica dos fluidos no interior do separador gravitacional influencia também esta 

etapa e pode melhorar a coalescência. Este tipo de conhecimento pode facilitar a definição de 

configurações geométricas e condições operacionais que garantam melhor desempenho 

(SILVA e RAMALHO, 2006). 

 

4.3. Método de desestabilização das emulsões de petróleo do tipo água em petróleo 

Dentre outras práticas utilizadas no campo para promover a quebra das emulsões, como 

a adição de calor, o aumento do teor de água e a eletricidade, destaca-se a adição de 

desemulsificantes. Estes agentes atuam facilitando a etapa da coalescência.  

 

4.3.1. Adição de desemulsificante 

Este método, também chamado de tratamento químico da emulsão de petróleo, consiste 

na adição de desemulsificante na superfície das gotas para deslocar os emulsificantes naturais e 

permitir a coalescência. De maneira simplificada, a quebra de uma emulsão de petróleo do tipo 

água em petróleo é representada na Figura 9. 

A Figura 9 mostra a chegada do desemulsificante à interface da gota de emulsão e o 

deslocamento dos emulsificantes naturais, o que desestabiliza a emulsão. Posteriormente, vê-se 

a coalescência das gotas em gotas de maior tamanho e peso, e, por último, a sedimentação das 

gotas de água, havendo a separação da água do petróleo por segregação gravitacional 

Considerando as emulsões formadas, cada petróleo possui as suas especificidades. Por 

isso o desemulsificante é quase que específico para cada tipo de petróleo. Os desemulsificantes 

são tipicamente formados por misturas de copolímeros em bloco de óxido de etileno (EO) e de 
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propileno (PO), com diferentes relações molares EO/PO (RAMALHO E DA SILVA, 2006). 

 
Figura 9: Representação esquemática da quebra da emulsão pela ação do desemulsificante. 

Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
 

 

4.4. Misturadores-Decantadores 

Misturadores-decantadores são equipamentos utilizados em separações líquido-líquido 

variando desde um tanque agitador, no qual as fases são misturadas e seguem para um 

compartimento horizontal ou vertical onde ocorre a separação, até sistemas mais complexos 

onde a mistura é realizada em regime de jatos, correntes simultâneas em bombas centrífugas ou 

mistura on-line por acessórios (HENLEY e SEADER, 1981). 

O misturador-decantador é composto por duas zonas predominantes: uma zona onde se 

promove a mistura de uma fase na outra e uma zona de decantação onde se realiza a separação 

das fases por gravidade (CHIAVENATO, 1999). 

Os tanques de separação gravitacional possuem na entrada equipamentos distribuidores 

ou adutores que direcionam ou distribuem a mistura no interior do separador, conduzindo-a 

para a região onde ocorrerá a separação gravitacional. 
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Muitas vezes o grande espaço requerido pela câmara de separação torna-se crítico para 

estes equipamentos, quando se busca ter uma boa eficiência de separação entre as fases. Nas 

plataformas marítimas de exploração de petróleo este fator se torna importante devido à 

limitação de espaço. 

Após a mistura íntima entre as fases, os fluidos seguem para um tanque de decantação, 

onde as fases são separadas pela ação da gravidade. 

A ação da gravidade também pode não ter êxito quando dispersões líquido-líquido, 

formadas com gotículas muito pequenas, têm de ser separadas. Partículas de tamanho pequeno 

exigem um maior tempo de residência, conduzindo a um excessivo tamanho da câmara de 

decantação (FERNANDES JR., 2002). 

 

4.5. Separação gravitacional 

Há processamentos mais simples em que o equipamento de separação por sedimentação 

opera de forma contínua e as dimensões do equipamento devem ser suficientes para que a 

separação ocorra pela ação da gravidade. Duas correntes de saída são formadas: a corrente do 

fluido flotado, que sai pela região superior, e a corrente do fluido decantado, que sai pelo 

fundo. Contudo em processos mais dinâmicos o equipamento industrial de sedimentação é um 

pouco mais complexo, visto que todos os regimes ocorrem ao mesmo tempo. 

O fenômeno físico de sedimentação tem a sua importância reconhecida na engenharia 

de processos, servindo de base para uma importante operação unitária, a qual devido à relação 

entre sua eficiência e seu custo operacional encontra aplicação frequente nos sistemas de 

tratamento de efluentes (PERRY e GREEN, 2007). 

Usualmente, a remoção de grande parte da água presente nos processos de produção de 

petróleo é realizada mediante o emprego de vasos separadores gravitacionais. O princípio da 

separação gravitacional é o mais empregado para a separação da água do petróleo, e após a 

quebra da emulsão os fluidos, agora distintos, são separados pela ação da força gravitacional. 
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Para estes casos, desconsiderando os fenômenos interfaciais, a velocidade de sedimentação de 

uma gota de água em petróleo seguirá a relação de Stokes para a velocidade de sedimentação 

livre, dada por: 

  
o

goa
g

gd
V

µ
ρρ

18

)( 2−
=           (3) 

Sendo: 

   Vg velocidade de sedimentação da gota, cm s-1; 

   ρo massa específica do petróleo, g cm-3; 

   ρa massa específica da água, g cm-3; 

   µo viscosidade absoluta do petróleo, g (cm s)-1; 

   dg diâmetro da gota, cm;  

   g  aceleração da gravidade, cm s-2. 

 

Da Equação (3), tem-se que a velocidade de sedimentação da gota de água será tanto 

maior quanto maior for a diferença entre as massas específicas da água (ρa) e do petróleo (ρo), 

o que permite concluir, portanto, que o mecanismo de segregação gravitacional será mais 

difícil no caso da separação de petróleos mais pesados.  

Evidencia-se ainda, pela Equação (3), que a viscosidade do petróleo (µo) age de 

maneira inversa sobre a velocidade de sedimentação da gota de água, dificultando a segregação 

da água. E também um fato constatado que quanto menor for o diâmetro das gotas, maior será 

a estabilidade das emulsões, aumentando-se, assim, a dificuldade na separação primária de 

petróleo.  

É importante enfatizar que durante a execução dos projetos por não se considerar 

algumas etapas do mecanismo de rompimento da emulsão, como o fenômeno de coalescência e 

as interações físico-químicas envolvidas, na prática a velocidade de sedimentação das gotas de 

água das emulsões de petróleo se desvia do comportamento previsto pela equação de Stokes. 
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4.5.1. Equipamentos para separação gravitacional 

Para uma melhor separação entre as fases, através do mecanismo de segregação 

gravitacional, é desejável que os equipamentos proporcionem um padrão de fluxo adequado à 

segregação das fases. Aliado a isso, a capacidade do equipamento deve estar adequada ao 

tempo de residência, ou tempo de retenção requerido, que é a grandeza determinante na 

definição de suas dimensões. 

 

4.5.1.1. Vasos separadores gravitacionais 

Os vasos separadores gravitacionais utilizados para promover a separação do gás são 

cilíndricos, contudo, no processamento primário de petróleo, vasos com essa geometria 

também são empregados para separar além do gás, o petróleo e a água (separação trifásica). 

Quando aplicados com esse fim estabelecem-se no seu interior três camadas de fluidos 

distintas, a camada de gás, ocupando a parte superior, a camada de água, ocupando a parte 

inferior e uma camada intermediária formada pelo petróleo e a emulsão. 

Há várias configurações para os vasos separadores gravitacionais. No processamento 

primário de petróleo, podem apresentar-se como bifásico ou trifásico e, na planta de processo, 

podem estar dispostos em série ou em paralelo. A seguir, faz-se uma apresentação sucinta das 

principais configurações de separadores gravitacionais. 

 

4.5.1.2. Separador gravitacional bifásico 

Neste tipo de configuração, comumente emprega-se um vaso para promover a 

separação do fluido gasoso, que constitui a primeira etapa do processamento primário de 

petróleo. A força da gravidade atua promovendo a separação das gotículas mais pesadas que 

deixam o gás e retornam ao fundo do vaso. Um separador bifásico do tipo vertical está 

esquematicamente representado na Figura 10. 



38 
 

 

 

            Figura 10: Esquema representativo de um separador bifásico. 
Fonte: Adaptado de RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

 

Neste tipo de separador há a necessidade de duas malhas de controle, uma para regular 

a pressão, restringindo a saída do fluxo de gás pela parte superior, e outra para regulação do 

nível de líquido, atuando na válvula de descarga de líquido. 

 

4.5.1.3. Separadores de água livre (Free water knock out) 

A Figura 11 ilustra este tipo de separador, também chamado de extrator de água livre, 

pois não são adequados para promover a quebra da emulsão, sendo utilizados apenas para 

remover a água não-emulsionada presente nos fluidos produzidos. Os separadores de água livre 

são bastante utilizados em campos caracterizados por altas razões água-óleo e por este 

equipamento geralmente passa a produção bruta.  

Neste tipo de separador, necessita-se apenas de uma malha de controle para o nível, 

atuando na válvula de descarga que mantém sob controle o nível de água livre no fundo do 

vaso. 
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4.5.1.4. Separador gravitacional trifásico 

O separador gravitacional trifásico, ilustrado na Figura 12, é usado para promover a 

separação de grande parte do gás e também a separação entre a água e o petróleo, envolvendo 

também a quebra da emulsão.  

 

Figura 11: Esquema representativo de um separador de água livre 
Fonte: Adaptado de RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

Previamente, o desemulsificante é injetado na corrente a ser processada antes de chegar 

ao separador trifásico, onde é estabelecido um regime de fluxo, que permite a quebra de parte 

da emulsão e a separação das fases.  

 

 Figura 12: Esquema representativo de um separador trifásico.  
Fonte: Adaptado de RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
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Neste tipo de separador são necessários três controladores: um para regular a pressão, 

restringindo a saída do fluxo de gás pela parte superior, um para a retirada do petróleo 

controlando o nível mínimo, e outro atuando na válvula de saída de água para manter sob 

controle o nível da água separada. 

 

4.5.1.5. Tratador termoquímico 

Para emulsões mais estáveis que precisam de tratamento térmico é comum a utilização 

de separadores trifásicos, verticais ou horizontais, contendo em sua estrutura um dispositivo 

para aquecimento da emulsão, os quais são denominados de Tratadores Termoquímicos 

(RAMALHO E DA SILVA, 2006). Conforme ilustrado na Figura 13, este equipamento contém 

as seguintes partes básicas: 

 

 

Figura 13: Representação esquemática de um tratador termoquímico. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
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• Fornalha: é um queimador (maçarico) acoplado ao vaso, cujo calor liberado pela 

queima do combustível é transferido para o fluido a ser processado, através das 

paredes do tubo para o interior do vaso; 

• Tubo distribuidor: é um tubo perfurado posicionado na parte mais inferior do vaso 

imerso na água. Este dispositivo possibilita a lavagem da emulsão, facilitando a 

coalescência das gotas de água; 

• Sifão: controla a interface água-óleo e a remoção da água separada do interior do 

vaso. 

 

4.5.1.6. Tanques para separação gravitacional  

Segundo Thomas  et al. (2001), o local onde se explora e produz petróleo faz diferença 

com relação ao tratamento dos fluidos. Em instalações onshore, onde as limitações são 

menores, é possível estruturar melhor a unidade de tratamento. 

Os principais equipamentos utilizados para realizar a separação de fases pelo 

mecanismo de segregação gravitacional em campos onshore e maduros são os tanques de 

separação gravitacional, ilustrados na Figura 14. 

 

Dimensões adequadas ao tempo requerido para a desemulsificação e a sedimentação 

são compatíveis com a geometria dos tanques, nos quais dispositivos auxiliares podem ser 

introduzidos para induzir melhorias no processo.  

Dentre os modelos de tanques utilizados para a separação gravitacional destacamos o 

Tanque de Lavagem e o Tanque de Água Livre. 
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Figura 14: Tanques de lavagem. 

Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
 

 

4.5.1.6.1. Tanque de lavagem 

O tanque de lavagem, conforme representado na Figura 15 é um tipo de separador 

gravitacional atmosférico utilizado para o tratamento de petróleo em instalações onshore. Neste 

equipamento, quando no fluxo de entrada a quantidade de gás é elevada, são instalados 

separadores de gás a montante, de maneira que a carga líquida a chegar ao tanque encontra-se 

apenas saturada com gás nas condições de operação. 

A carga líquida, contendo petróleo, água e desemulsificante, é admitida pela região 

inferior através de um distribuidor, imerso no seio da água, sob a interface água-petróleo.  

O petróleo, fluido com densidade menor, migra para a parte superior do tanque 

formando nesta região uma camada de petróleo mais emulsão. Nesta camada estratificada os 

estratos contêm diferentes frações de petróleo, cuja concentração de água decresce quanto mais 

se aproxima do topo do tanque. A água, fluido mais denso, acrescida das gotas coalescidas, flui 
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em sentido contrário, configurando-se, assim, o movimento dos fluidos neste processo de 

segregação gravitacional. 

 

 
Figura 15: Esquema representativo do funcionamento de um tanque de lavagem. 

Fonte: Adaptado de RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
 

Uma característica a ressaltar neste modelo de tanque é que a carga de fluidos 

produzidos chega ao interior do tanque através de um distribuidor imerso no leito de água livre 

e estes ascendem atravessando a camada de água. O contato íntimo destes fluidos com a água 

produzida proporciona o contato das gotículas de água da emulsão com a massa de água, 

facilitando assim o fenômeno da coalescência. 

 

4.5.1.6.2. Tanque de água livre (TAL) 

O tanque de água livre é outro tipo de separador gravitacional atmosférico, e tem 

características relativas ao tempo de residência e regime de fluxos semelhantes ao tanque de 

lavagem. A Figura 16 mostra uma ilustração esquemática deste tipo de equipamento. 
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Figura 16: Esquema representativo do funcionamento de um tanque de água livre. 

Fonte: Adaptado de RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
 

 

Neste tipo de equipamento, a tubulação de entrada, conduzindo o petróleo, a água e o 

desemulsificante, adentra no tanque conduzindo os fluidos até um cilindro vertical e 

concêntrico chamado de tubo indutor. Descarregados no tubo indutor os fluidos ascendem 

verticalmente para a extremidade superior e deixam o indutor já na região superior do tanque. 

Ao saírem do indutor os fluidos perdem velocidade e se espalham turbilhonando conforme as 

forças fluidodinâmicas aí desenvolvidas estando sob ação da força gravitacional. 

Diferentemente do tanque de lavagem, a carga não entra em contato com a massa de 

água existente no tanque. Entretanto, este modelo possui uma característica peculiar e 

importante, que é a indução dos fluidos de alimentação proporcionada pelo tubo indutor. Desta 

forma o óleo é conduzindo até a região superior do tanque, onde, após a separação da água, se 

concentrará constituindo a camada de emulsão e óleo. A camada formada é estratificada e 

análoga à descrita para o modelo de tanque de lavagem. 
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A velocidade ascendente imposta aos fluidos produzidos surge como uma variável 

importante, pois interfere diretamente na dinâmica dos fluidos após saírem do tubo indutor.  

De maneira análoga ao que ocorre no tanque de lavagem, o óleo tende a se acumular na 

parte superior do tanque, sendo daí removido. Já a água, sob a ação da gravidade, fluirá 

descendentemente e se concentrará na região inferior. 

 

4.5.1.6.3. Dispositivos internos 

Segundo Foust et al. (1982), utilizam-se nos separadores dispositivos mecânicos para 

aumentar a separação das fases. Comumente, os separadores gravitacionais possuem no seu 

interior dispositivos mecânicos que objetivam melhorar o desempenho do separador, tal como 

ocorre com o tubo indutor nos tanques de água livre e com os tubos distribuidores nos tanques 

de lavagem. 

 

a) Dispositivo tranquilizador de fluxo 

Os sistemas de produção de petróleo estão sujeitos a flutuações devido às 

intermitências do fluxo produzido que produzem agitação do líquido no interior dos 

separadores. 

As placas perfuradas (perforated plate baffles) são dispositivos internos utilizados em 

unidades marítimas com a função de atenuar o movimento e melhorar a distribuição dos fluidos 

(gás e líquidos) reduzindo a turbulência, RAMALHO, 2006. 

A Figura 17 mostra a fotografia de uma placa perfurada, que proporciona ainda outros 

benefícios, como evitar a ocorrência de “zonas mortas” (área de baixa movimentação de 

fluidos) decorrente da formação de caminhos preferenciais e a redução do impacto do fluido 

sobre os demais internos.  
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Figura 17: Placa perfurada. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

 

 

b) Dispositivo coalescedor de água 

Como já foi citado anteriormente, o coalescimento das gotas de água é um fenômeno 

importante no processo de separação gravitacional do petróleo e, segundo Ramalho, 2006 uma 

maneira de aumentar a sua eficiência é reduzir o caminho a ser percorrido pelas gotas de água 

na camada de óleo. Com esse objetivo é comum a instalação de um conjunto de placas 

coalescedoras (plate pack coalescer), conforme ilustrado na Figura 18. As placas são 

dimensionadas para se obter um fluxo laminar através delas, de modo a fazer com que as gotas 

coalesçam.  

Tanto os coalescedores como os tranquilizadores de fluxo visam proporcionar um 

aumento da eficiência de separação. 
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Figura 18: Placa coalescedora. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 

 

 
c) Dispositivo de quebra de vórtice 

A tubulação de saída de água, em função das vazões processadas e da quantidade de 

líquido a ser removido, poderá ocasionar a formação de vórtice (redemoinho). Por isso, é usual 

o uso de dispositivos internos do tipo quebra-vórtice na saída de água do separador. Isso evita 

arraste de óleo pela corrente aquosa devido à sucção formada na região. A Figura 19 ilustra um 

dispositivo quebra-vórtice, do tipo cruzeta, RAMALHO, 2006. 

 

 

 
Figura 19: Dispositivo quebra-vórtice 

Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
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4.6. Dimensionamento de separadores gravitacionais 

No dimensionamento de separadores gravitacionais é comum o emprego de 

procedimentos quase empíricos. De acordo com Ramalho (2000), este fato deve ser atribuído à 

inexistência de previsibilidade para o comportamento da separação água-petróleo, uma 

conclusão que permanece válida até os dias de hoje.  

A temperatura e o tempo de residência são parâmetros usuais empregados nos projetos 

dos vasos separadores gravitacionais. Todavia, o tempo de residência dos fluidos no separador 

gravitacional é função da quebra da emulsão e por esse motivo é comum encontrar instalações 

projetadas que apresentam problemas de baixa eficiência ou de superdimensionamento, 

RAMALHO, 2000.  

Os modelos matemáticos que descrevem o tempo de residência ou de sedimentação 

para o dimensionamento dos separadores gravitacionais são baseados no diâmetro (médio) da 

gota, não levando em consideração os aspectos do fenômeno de coalescência. Entretanto, 

outras maneiras que ainda não estão sendo utilizadas podem ser bastante úteis na modelagem 

de separadores gravitacionais, como por exemplo o caso da técnica de balanço populacional, 

em que se faz uma modelagem fenomenológica e dinâmica do processo, CUNHA, 2007. 

Arnold e Koszela (1990) desenvolveram estudos comparando duas técnicas de 

dimensionamento de separadores óleo-água, uma baseada na lei de Stokes e que considera 

constante o diâmetro da gota de água ao longo da sedimentação e a segunda baseada no tempo 

de permanência do líquido no separador. Esta última técnica está relacionada com a geometria 

do separador.  

A seguir apresenta-se o método do tempo de retenção ou distribuição do tempo de 

permanência, que é um tópico relativo ao dimensionamento e à especificação de separadores 

(www.engg.uaeu.ac.ae, consultado em 26/01/2011). 
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4.6.1. Método do tempo de retenção  

4.6.1.1. Separação gás-líquido  

Num processo de separação gás-líquido o tempo de residência deve ser suficiente para 

que o líquido deixe a fase gasosa e as bolhas de gás escapem da fase líquida. Para o 

dimensionamento dos separadores cilíndricos horizontais utiliza-se o tempo de retenção da fase 

líquida e a altura da interface gás-líquido de acordo com a relação: 

rLeff tqMLD =2

4

π
         (4)  

 

Sendo: D diâmetro interior do separador (ft);  

Leff comprimento equivalente dos separadores disponíveis (ft); 

M fração de área vertical cheia de líquido; 

qL fluxo total de líquido (ft3/min); 

tr tempo de retenção de líquido (min). 

 

Para separadores verticais, em duas fases, utiliza-se a equação:  

rLL tqHD =2

4

π
         (5) 

Sendo: HL altura de líquido no separador (ft); 

tr tempo de retenção de líquido (min). 

 

4.6.1.2.  Separação gás-petróleo-água 

Quando há uma mistura de petróleo e água produzida, sem que haja agitação, ocorre 

uma separação em camadas horizontais de petróleo, emulsão e água livre. Entretanto, após 

algum tempo, a altura da interface água-emulsão cresce tão lentamente que a água emulsionada 
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é considerada de difícil fuga. Neste caso o separador é dimensionado para oferecer residência, 

ou o tempo necessário, para saída da água já separada, chamada de água livre. 

O dimensionamento de separadores de três fases, de água, gás ou de petróleo começa 

com a especificação de dois tempos de retenção necessários para:  

i) A adequada remoção de água e sedimentos do petróleo; 

(ii) A adequada remoção do petróleo da água (ou salmoura). 

 

Para dimensionamento de separadores desse tipo adota-se a relação: 

toorwweff tqtqLMD +=2

4

π
        (6) 

Sendo: qw fluxo de alimentação de água (ft3/min);  

qo fluxo de alimentação da fase oleosa (ft3/min); 

trw tempo de retenção da água (min); 

tto tempo de retenção da fase oleosa (min). 

 

4.6.2. Determinação prática do tempo de retenção 

Geralmente as formas de dimensionamento existentes negligenciam muitos fenômenos 

reais, como as interações entre as fases, as variações no tamanho da gota e as variações na 

turbulência, o que faz com que os resultados encontrados divirjam dos resultados práticos. 

Arnold e Koszela (1990) afirmam que os estudos em batelada tendem a superestimar o tempo 

requerido, porque nos separadores muitas vezes se usa a lavagem com água e alguma mistura 

para acelerar a coalescência das gotas de água. 

Para melhor tratar a não previsibilidade destes fenômenos é usual se aplicar métodos de 

tratamento destas condições por meio de testes diretos no campo. Na prática, para a avaliação 

do desempenho da separação gravitacional água-óleo, testes pilotos de laboratório como o 
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“teste de garrafa” são a melhor abordagem. Contudo, a amostra utilizada nos estudos em escala 

piloto deve representar verdadeiramente a emulsão de campo.  

A partir de experimentos realizados no laboratório são construídas curvas de 

desempenho para a determinação do tempo requerido para a quebra da emulsão. Estas curvas 

são empregadas no dimensionamento dos separadores gravitacionais. 

 

4.6.3. Dimensionamento do volume de um tanque de água livre (TAL) e tubo indutor 

4.6.3.1. Dimensionamento do volume de um tanque de água livre 

Normalmente, para o dimensionamento de um tanque de água livre uma premissa 

considerada é o tempo de residência necessário, cuja determinação pode ser obtida de forma 

prática conforme será detalhado no item 5.3 deste trabalho. Adota-se uma espessura para a 

camada na região superior, formada de emulsão mais óleo. Usualmente os valores são 

observados na prática em instalações semelhantes e também uma altura útil do tanque 

separador é pré-definida, geralmente correspondendo a 0,95 da altura total do equipamento. 

 

Dados: 

a) Premissas: 

- Tempo de residência (tresid), s; 

- Altura da camada de óleo, m (dado obtido de resultados práticos); 

- Altura útil (Aútil), m. 

 

b) Características dos fluidos: 

- Temperatura de operação, oC; 

- Densidade da água, kg m-3; 
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- Densidade do óleo, kg m-3; 

- Densidade do gás, kg m-3; 

- Viscosidade do óleo, cP; 

- Viscosidade da água, cP. 

 

c) Vazões por equipamentos: 

- Vazão de projeto de emulsão na entrada do TAL (Qe), m
3 d-1; 

- Vazão de projeto de água na entrada do TAL (Qw), m3 d-1; 

- Vazão de projeto de óleo na entrada/saída do TAL (Qb), m
3 d-1. 

 

Têm-se as seguintes relações práticas para dimensionamento: 

O volume mínimo necessário é calculado pela equação: 

 residemínimo tQV =          (7) 

Obtém-se, então, o volume do tanque, considerando a atura útil através da relação: 

útil

mínimo
que A

V
V =tan          (8) 

 

4.6.3.2. Dimensionamento do tubo indutor 

Normalmente, adota-se como parâmetro de dimensionamento uma velocidade máxima 

(Vmáx), em m s-1, para o escoamento ascendente dos fluidos através do indutor. 

O diâmetro do indutor será obtido conforme a relação: 
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D          (9) 

 

4.6.4. Aplicações com uso de CFD. 

Os estudos baseados em Dinâmica de Fluidos Computacional (Computational Fluid 

Dynamic, CFD) podem fornecer visualizações que não seriam possíveis de se obter com testes 

em laboratório. CFD tem sido utilizada na análise do processamento primário de petróleo para 

prever a dinâmica de fluxo no interior de alguns equipamentos. A Figura 20 exemplifica uma 

aplicação de CFD, onde se pode visualizar o escoamento dos fluidos no interior de vasos. A 

aplicação mostrada integra-se ao contexto deste trabalho, pois mostra a interferência causada 

por um dispositivo interno em um separador afetando a dinâmica dos fluidos. Na situação 

ilustrada, verifica-se uma mudança na trajetória dos fluidos no separador com a inserção de 

placas perfuradas.  

A Dinâmica de Fluidos Computacional permite obter descrições qualitativas e 

quantitativas bem fundamentadas de determinados equipamentos de processo, facilitando 

novos projetos e permitindo avaliações de instalações existentes, RAMALHO, 2006.  

 

Figura 20: Linhas de fluxo no interior de um separador sem e com placas perfuradas. 
Fonte: RAMALHO E DA SILVA, 2006. 
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Simões et al. (2003) realizaram um estudo sobre a aplicação de hidrociclones para a 

separação de areia. Com o emprego da fluidodinâmica computacional (CFD), utilizando o 

software comercial CFX versão 5.5.1, os autores desenvolveram uma modelagem numérica a 

partir da qual obtiveram uma eficiência de separação de areia, com diâmetro de 250 µm, igual a 

97 %, e em relação à separação das gotas de óleo (100 µm) uma eficiência de 85 %. Utilizou-se 

o modelo de turbulência k-ε, e as simulações produziram perfis de velocidade e pressão no 

interior do hidrociclone, de forma que se concluiu que o equipamento estudado é indicado para 

uso na pré-separação da areia produzida. 

Nascimento (2008) realizou um projeto de final de curso, no qual estudou a otimização 

da geometria de um hidrociclone, projetado para a separação de águas oleosas em correntes 

típicas de refinarias. Para as simulações, utilizou-se o CFX na versão 11.0, estudando-se 

diversos tipos de escoamentos, com a apresentação e análise sistemática de resultados. 

Relações gráficas, como aquela que relaciona o raio do hidrociclone com a velocidade 

tangencial foram apresentadas. Com base nas análises dos resultados das simulações foi 

possível estabelecer uma geometria ótima para um hidrociclone destinado à separação de 

dispersões óleo-água nas condições especificadas.  

Solnordal et al. (2009), numa conferência realizada na Austrália, apresentaram um 

trabalho com CFD sobre um dispositivo de separação por gravidade. A modelagem realizada 

consistiu em uma simulação transiente visando compreender a dinâmica de fluidos no interior 

de um tipo comercial de separador. O trabalho de modelagem revelou um fluxo recirculatório 

dentro do separador, o que possibilitou o esclarecimento de outros fenômenos observados no 

interior do equipamento, incluindo-se a formação do leito e a identificação da existência de 

curto-circuito, ou seja, um caminho diferente do previsto no projeto.  
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4.7. Determinação da distribuição do tamanho da gota (DTG) 

Para esta determinação utiliza-se o princípio da difração da luz. A técnica da difração a 

laser é baseada na passagem de um feixe de raios laser cuja intensidade e o ângulo de 

espalhamento estão relacionados com o tamanho das partículas.  

O feixe de luz é direcionado à amostra líquida e ao colidir com as partículas parte do 

laser é difratado e focado, por meio de lentes, no detector, conforme ilustrado nas Figuras 21 e 

22. Quanto menor for o tamanho da partícula, maior será o ângulo de difração. Este sinal é 

convertido em curvas de distribuição de tamanho de partícula através de correlações 

matemáticas baseadas na teoria física da difração da luz. 

 

   

Figura 21: Equipamento para determinação de DTG (modelo MASTERSIZER da MALVERN). 
Fonte: www.malvern.co.uk (Consultado em 25/11/2010). 

 

A técnica de difração a laser baseia-se no princípio de que as partículas passam através 

de um feixe de laser de dispersão da luz em um ângulo que está diretamente relacionado ao seu 

tamanho. Com a diminuição da dimensão das partículas, o ângulo de espalhamento observado 
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aumenta logaritmicamente. Os raios de luz se dispersam em ângulos estreitos com alta 

intensidade. 

 

 

Figura 22: Sistema típico para determinação de tamanho de partículas por difração a laser. 
Fonte: www.malvern.co.uk. (Consultado em 25/11/2010). 

 

 

Os resultados obtidos incluem parâmetros estatísticos da curva de distribuição, como 

mediana e diâmetro médio volumétrico. O diâmetro médio volumétrico, D(4,3), medido pelo 

equipamento é dado de entrada para as simulações com CFX. Além do D(4,3), que 

corresponde ao diâmetro da esfera que possui o mesmo volume médio das partículas 

constituintes do sistema. Outras definições importantes aparecem na avaliação 

(www.malvern.co.uk. Consultado em 25/11/2010): 

D(3,2): é o diâmetro médio superficial ou diâmetro de Sauter. Corresponde ao 

diâmetro da esfera que possui a mesma área superficial média das partículas constituintes do 

sistema. Este parâmetro é usualmente utilizado em estudos relacionados aos fenômenos 

interfaciais. 
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D(0,5): é o diâmetro da mediana. Ele divide a distribuição obtida exatamente na 

metade, ou seja, 50% do volume total das partículas encontram-se abaixo deste valor e 50% 

encontram-se acima. 

D(v, 0.1) e D(v, 0.9): são os diâmetros que cortam a distribuição em 10% e 90% do 

volume total, respectivamente. Significam que 10 e 90 por cento das partículas na fase dispersa 

apresentam tamanhos iguais ou menores que D(v, 0.1) e D(v, 0.9) respectivamente. 



58 
 

 

5. MATERIAIS E MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

Para suportar a etapa de validação do estudo desenvolvido e obter dados de entrada para 

o CFX, testes experimentais foram realizados na PETROBRAS (UO-SEAL). Nesta etapa 

experimental foram utilizadas amostras de fluidos – petróleo, água e emulsões – oriundas de 

um campo de petróleo terrestre da Petrobras, o campo de Siririzinho no Estado de Sergipe. Os 

seguintes procedimentos experimentais foram implementados: 

- caracterização do petróleo; 

- determinação prática do tempo de residência necessário à quebra da emulsão; 

- determinação prática do tamanho médio das partículas. 

 

As experiências de campo, as práticas experimentais e os procedimentos dos ensaios de 

separação gravitacional realizados em laboratório são a apresentados seguir. 

 

5.1. Caracterização do petróleo 

5.1.1 Análises do petróleo e da água produzida 

As amostras do petróleo coletadas no campo foram analisadas em laboratório para 

determinação da salinidade, densidade e teor de água. As propriedades físicas e químicas 

indicadas no Quadro 1 foram analisadas em laboratório. 

 

Quadro 1: Propriedades do petróleo e da água 

Propriedades do Petróleo Propriedades da água 

Densidade Densidade 

Viscosidade Teor de Sal 

Teor de Água e Sedimentos pH 
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O conhecimento das propriedades indicadas no Quadro 1 é relevante na prática, e as 

técnicas e normas padronizadas empregadas nos procedimentos analíticos para sua 

determinação encontram-se indicadas no Quadro 2. 

  

Quadro 2: Normas utilizadas nas análises das amostras. 

Análise Técnica Norma 

Densidade Densimetria ASTM D-5002 

Teor de sal Extração por solventes e 

titulação potenciométrica da 

fase aquosa 

ASTM D-6470 

Teor de água e sedimentos Titulação potenciométrica 

via reação de oxiredução 

NBR-14647 Karl Fisher 

Viscosidade Viscosimetria ASTM D-7042 

 

 

A análise de densidade foi feita utilizando-se um Analisador Digital de Densidade, que 

consiste de um tubo oscilante em formato de U, um sistema de excitação eletrônica, contagem 

de frequência e um display. A amostra de óleo cru é introduzida no tubo oscilante e a mudança 

na frequência de oscilação causada pela mudança na massa do tubo é usada para determinar a 

densidade da amostra. 

Para a determinação da viscosidade utilizou-se o princípio de Stabinger, o qual é feito 

com um tubo preenchido com amostra girando a uma velocidade constante e um rotor 

magnético flutuante no seu interior. Um campo magnético é imposto sobre o rotor retardando o 

seu movimento e estabelecendo o equilíbrio na velocidade. Medindo-se a velocidade do rotor 

torna-se possível o cálculo da viscosidade (cP). 

Para a determinação em laboratório do percentual de água e sedimentos no petróleo 

utilizou-se o método da centrifugação. Às amostras homogeneizadas, adicionou-se o solvente 
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agitando-os vigorosamente até completa homogeneização e mergulhando-os em seguida no 

banho à temperatura de (60 ± 1)oC. Posteriormente, faz-se a centrifugação dos tubos e em 

seguida os volumes de água e sedimentos são lidos e registrados. 

  

5.2. Determinação prática do tempo de residência  

No procedimento experimental utilizado foram realizados testes para avaliar o tempo de 

permanência necessário aos fluidos no separador gravitacional. Os ensaios desenvolvidos em 

laboratório, conhecidos como "teste de garrafa", visam avaliar a quebra de emulsões de água 

em petróleo. Neste caso, curvas de desempenho são construídas denotando o perfil da quebra 

da emulsão água-petróleo, RAMALHO, 1996.  

Este método encontra-se padronizado pela American Society for Testing and Materials 

(ASTM D4007), pelo Institute of Petroleum (IP359) e pelo American Petroleum Institute (API 

10.3). 

 

5.2.1 Metodologia 

a) Temperatura de Ensaio 

Oliveira e Figueiredo (1989) observaram que a temperatura de operação é definida de 

modo a manter a viscosidade cinemática do petróleo entre 10 cSt e 25 cSt. Entretanto, nos 

testes realizados adotou-se a temperatura real de chegada dos fluidos produzidos na própria 

estação. A medição da temperatura dos fluidos foi efetuada na chegada dos fluidos na estação. 

b) Coleta das amostras 

Foi efetuada a coleta das amostras de petróleo, no manifold de entrada, na chegada dos 

fluidos a montante do Tanque de Água Livre. As amostras foram coletadas numa quantidade 

suficiente para após a drenagem da água livre obter-se uma quantidade de emulsão suficiente. 
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Para a realização da determinação do tempo necessário à quebra da emulsão água-petróleo, até 

a separação total da água, os seguintes equipamentos são necessários: 

 - Tubos de 100 mL de vidro graduados para centrifugação; 

 - Banho termostático; 

 - Termômetro; 

 - Cronômetro; 

 - Micropipetas ou microseringas; 

 - Suporte para os tubos de vidro; 

 - Capela com exaustão; 

 - Centrífuga com aquecimento; 

 - Termômetro. 

A avaliação do desempenho foi realizada empregando-se tubos de centrífugas 

apropriados, conforme mostrado na Figura 23. 

 

Figura 23: Formato do tubo de centrífuga. 

 

c) Sequência de etapas utilizadas na realização do teste em laboratório 

a. Inicialmente realizou-se a determinação do BSW (Basics Sediments and Water) que 

representa o percentual total de água presente na emulsão; 
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b. Regulou-se a temperatura do banho-maria ajustando-a para um valor ligeiramente 

superior à temperatura dos fluidos, medida na entrada do Tanque de Água Livre;  

c. Promoveu-se a homogeneização da amostra de petróleo e do desemulsificante a ser 

utilizado, ambos separadamente; 

d. Verteu-se para os tubos de centrífuga 100 mL da amostra da emulsão de petróleo;  

e. Com o uso de micropipetas ou microseringas adicionou-se desemulsificante aos 

tubos nas várias concentrações de teste; 

f. Cada um dos tubos de centrífuga, depois de homogeneizado por 1 minuto, foi 

imediatamente imerso em banho-maria, à temperatura do teste; 

g. Adotou-se a rotina de se efetuar periodicamente movimentos rotatórios nos tubos 

no interior do próprio banho-maria; 

h. Em intervalos de tempo adequados foram sendo verificados e registrados os 

volumes de água separados em cada tubo; 

i. Os itens g e h foram repetidos e as demais leituras realizadas após 30 minutos, 

prosseguindo-se assim até a ocorrência da quebra total da emulsão (toda a água 

separada do petróleo). 

Desta maneira, são obtidos os pontos que formam a curva do comportamento da quebra 

da emulsão água-petróleo até a separação total da água contida na emulsão. 

d) Avaliação dos resultados. 

Para a avaliação do desempenho da separação água-petróleo, calculou-se o teor de água 

remanescente na fase oleosa pela seguinte relação: 

           
( )
( )100
100 AS

ASAE
AR

−
−=          (10) 

Sendo:  

AR  percentual de água remanescente na emulsão, % em volume; 

AE  percentual de água inicialmente presente na emulsão, % em volume; 
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%
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ar
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a

10 20 40 60 Branco BSW Linear (Branco)

10 0,0 40,0 43,0 46,0 48,0 50,0 53,0 56,0

20 0,0 42,0 45,0 48,0 51,0 54,0 56,0 56,0

40 0,0 45,0 48,0 50,0 53,0 56,0 56,0 56,0

60 0,0 48,0 52,0 54,0 56,0 56,0 56,0 56,0

Branco 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0

BSW 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0 56,0

0 min 30 min 60 min 90 min 2 h 3 h 4 h 5 h

 T =45°C% Volume de Água Separada (ml) x Tempo de Residênci a

AS  percentual de água separada a cada intervalo de tempo, em mL. 

A determinação do tempo de residência é considerada concluída, para cada tubo em 

análise, quando o volume de água separada (item h) for igual ao volume de água contido na 

amostra (item a). O tempo necessário para ocorrer esta situação é o tempo de permanência no 

separador que a emulsão necessitará para separar-se em água e óleo.  

 A Figura 24 ilustra um gráfico de curvas do comportamento da quebra da emulsão, 

obtido com os testes. A partir dele pode-se concluir que: 

a. Com 10 ppm de desemulsificante a separação total ocorrerá após 5 h (curva  azul); 

b. Com 20 ppm de desemulsificante a separação total ocorrerá após 4 h (curva rósea); 

c. Com 40 ppm de desemulsificante a separação total ocorrerá após 3 h (curva preta); 

d. Com 60 ppm de desemulsificante a separação total ocorrerá após 2 h (curva verde). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Gráfico de curvas do comportamento da quebra da emulsão água-petróleo. 
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A partir da metodologia acima descrita, é possível avaliar, na temperatura desejada, o 

melhor tempo de separação a ser adotado no dimensionamento de vasos separadores 

gravitacionais trifásicos, RAMALHO, 2000. 

 

5.3. Determinação prática do tamanho médio das partículas 

A determinação do diâmetro médio das partículas de óleo presentes na mistura 

produzida foi realizada no laboratório de análises da PETROBRAS/UO-SEAL em Aracaju-SE. 

Para isso, empregou-se a técnica de difração a laser (descrita no item 4.7), a qual consiste em 

expor as partículas a um feixe de laser, o que ocasiona, então, a dispersão da luz em diversos 

ângulos que podem ser relacionados ao tamanho das partículas. 

Na Tabela 1 estão os resultados da determinação do diâmetro de gotas obtidos através 

de teste realizado no campo em amostra do fluxo de alimentação do separador gravitacional. A 

amostragem foi realizada em uma estação de tratamento e a determinação da distribuição do 

tamanho das gotas geradas foi feita por difração a laser no laboratório. 

 

Tabela 1: Diâmetros das partículas de petróleo por difração a laser. 

DIÂMETROS DAS PARTÍCULAS 
D(v, 0.1) = 1,45 µm D(4,3) = 20,46 µm  D(3,2) = 3,93 µm  

Tamanho Volume Tamanho Volume Tamanho Volume Tamanho Volume 
0,31 0,00 1,95 13,14 12,21 51,06 76,32 95,35 
0,36 0,26 2,28 15,05 14,22 55,70 88,91 96,68 
0,42 0,77 2,65 17,24 16,57 60,56 103,58 97,80 
0,49 1,49 3,09 19,72 19,31 65,49 120,67 98,71 
0,58 2,41 3,60 22,47 22,49 70,35 140,58 99,38 
0,67 3,47 4,19 25,45 26,20 74,97 163,77 99,80 
0,78 4,64 4,88 28,61 30,53 79,26 190,80 99,98 
0,91 5,88 5,69 31,91 35,56 83,14 222,28 100,00 
1,06 7,18 6,63 35,33 41,43 86,54 258,95 100,00 
1,24 8,52 7,72 38,90 48,27 89,43 301,68 100,00 
1,44 9,93 9,00 42,68 56,23 91,82   
1,68 11,45 10,48 46,72 65,51 93,76   
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O tamanho médio das partículas dispersas no fluido é um dado de entrada requerido 

pelo CFX, e a determinação da distribuição de tamanho de gotas de petróleo foi realizada com 

o emprego do equipamento Mastersizer 2000 da Malvern, mostrado na Figura 21. O fluido 

amostrado foi coletado na entrada do Tanque de Água Livre na estação de Siririzinho 1. 

A Figura 25 exibe em forma de gráfico os mesmos resultados dos diâmetros de gotas do 

fluido disperso realizado no campo. 
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Figura 25: Curva dos diâmetros das partículas por difração a laser. 
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6. MODELAGEM FLUIDODINÂMICA DO SEPARADOR ATMOSFÉRIC O 
GRAVITACIONAL DE PETRÓLEO – TANQUE DE ÁGUA LIVRE (T AL) 

 

6.1. Introdução 

Neste capítulo estão descritas todas as etapas realizadas para a definição do modelo 

para a simulação fluidodinâmica do Tanque de Água Livre, as quais estão baseadas no 

software ANSYS CFX Versão 12.1, e seguem o padrão da exposição contida no Guia do 

Usuário do ANSYS CFX Solver. Todas as fases que constituem o modelo (pré-processamento, 

processamento e pós-processamento) têm a sua exposição tomada diretamente do manual da 

ANSYS, ou seja, o CFX-Pre, o CFX-Solver e o CFX-Pos. Portanto, na exposição que segue só 

serão feitas citações de fontes que tenham outra origem, quando estas ocorrerem. 

Conforme destacado inicialmente, o principal objetivo deste trabalho foi simular um 

separador gravitacional contínuo utilizando técnicas de CFD. Este tipo de simulação segue 

algumas etapas, que serão aqui descritas. 

Iniciou-se com o uso do modulo Design Modeler do software de CFD para a construção 

da geometria, definindo-se, assim, o volume de controle macroscópico a ser trabalhado. 

Uma vez construída a geometria, passou-se à construção da malha com a definição dos 

volumes finitos onde as equações de conservação que modelam a fluidodinâmica do sistema 

serão resolvidas.  

Após a geração da malha preliminar, deve-se proceder à escolha dos modelos a serem 

empregados, configurando-se as condições de contorno do problema, definindo-se as entradas 

e saídas dos fluidos, condições de parede, etc.  

Sendo o problema transiente, o número de passos de tempo e as condições iniciais 

também devem ser definidos. Por fim, os parâmetros numéricos devem ser estabelecidos: a 

definição do número de iterações, do critério de convergência e também de aspectos 

relacionados à relaxação numérica de cada variável. 
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6.1.1. Modelagem fluidodinâmica computacional 

A Fluidodinâmica Computacional (Computational Fluid Dynamics - CFD) se refere ao 

grupo de técnicas matemáticas, numéricas e computacionais usadas para obter, visualizar e 

interpretar soluções computacionais para as equações de conservação de grandezas físicas em 

um dado escoamento. As equações de conservação são originárias da teoria de fenômenos de 

transporte.  

O fenômeno físico da sedimentação, devido à relação entre sua eficiência e seu custo 

operacional, tem sua aplicação bastante difundida no tratamento de petróleo, quando se separa 

o petróleo e a água. Neste processo o escoamento dos fluidos exerce influência apreciável, de 

modo que técnicas de dinâmica de fluidos computacional, usadas para predizer fenômenos 

envolvidos em escoamentos de fluidos, mostram-se bastante úteis para a análise do sistema.  

O software CFX, escolhido para realizar as simulações, consiste em um código 

computacional desenvolvido para simular fenômenos de escoamento, transferência de calor, de 

massa e outros. Neste software, o domínio do escoamento é dividido em pequenos volumes, 

nos quais o sistema de equações que expressam os princípios de conservação é resolvido pelo 

método dos volumes finitos.  

O CFX pode ser dividido em três módulos processadores: o pré-processador, o 

processador em si e o pós-processador. 

 

6.1.1.1. O Pré-Processador 

O pré-processador é um módulo iterativo que permite a criação de malhas 

computacionais, usando a técnica de multiblocos, onde um bloco é a unidade básica de 

construção das geometrias e das malhas numéricas. Os blocos são espaços formados por um 

conjunto de células interconectadas. Estas interconexões são de tal forma que todas as áreas da 

interface de um bloco possuem as mesmas áreas correspondentes no bloco adjacente. 
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O módulo de pré-processamento do CFX também possibilita a importação de 

geometrias de outros programas e a geração de malhas complexas multiblocos, estruturadas e 

refinadas. Esta primeira etapa compreende ainda a criação do arquivo de comando no qual 

estará prescrito o problema. 

 

6.1.1.2. O Processador (Solver) 

A simulação do escoamento propriamente dita se dá com a conjugação da malha 

numérica e o arquivo de comandos, que contém as condições de entrada e os parâmetros de 

resolução, da etapa anterior. O módulo Solver, como é conhecido o módulo de processamento 

do CFX, é o responsável pela discretização e resolução das equações diferenciais pelo método 

dos volumes finitos. O software realiza os cálculos escolhidos pelo usuário sobre a malha 

formada pelo método de volumes finitos, um balanço de massa, energia, quantidade de 

movimento etc., pelas equações de Navier-Stokes, para cada elemento da malha criada. 

A cada interrupção do processamento, mesmo que os critérios de convergência não 

tenham sido alcançados, é gerado um arquivo com os resultados, os quais podem ser analisados 

na etapa de pós-processamento. Este arquivo pode também ser utilizado para dar reinício ao 

mesmo problema até que se atinja o critério de convergência desejado, desde que a malha não 

tenha sofrido qualquer alteração na sua configuração. 

 

6.1.1.3. O Pós-Processador 

O pós-processador é um módulo que utiliza os dados disponibilizados – os resultados 

obtidos na simulação – e através das interfaces facilita a interpretação e a visualização. A 

interface gráfica do CFX possibilita a criação de vários gráficos, bi ou tridimensionais, que são 

importantes ferramentas para a visualização científica dos resultados das simulações.  
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Com a convergência alcançada, os resultados são avaliados através dos dados 

calculados pelo software, como fluxo na entrada e na saída da geometria, força de arraste na 

parede, resíduo máximo e outros. 

Os resultados poderão ser verificados através do uso de vetores sobre um plano 

qualquer, mapeando a pressão, a velocidade, a temperatura, e também através de gráficos em 

quaisquer pontos escolhidos sobre a geometria. Figuras ilustrando o processo de pós-

processamento serão apresentadas posteriormente, associadas ao sistema objeto deste estudo. 

 

6.1.2. Modelagem fluidodinâmica do Tanque de Água Livre (TAL) 

6.1.2.1. Pré-Processador: Geometria 

Criar a geometria significa gerar o domínio onde as equações de conservação serão 

resolvidas para a determinação da solução do problema. Para a construção da geometria do 

separador gravitacional empregado em campo onshore, utilizou-se como modelo o 

equipamento existente na Petrobras UO-SEAL, no Estado de Sergipe, no qual foram realizados 

os testes para coleta de dados. Este equipamento, um Tanque de Água Livre (TAL), ilustrado 

na Figura 26, é o único em operação no momento na Petrobras em Sergipe e suas dimensões 

serviram como base para o estudo desenvolvido neste trabalho. 

Simplificações na geometria foram necessárias e inicialmente elaborou-se a geometria 

representada nas Figuras 27 e 28, onde se pode observar, como primeira simplificação, a 

eliminação do teto do Tanque de Água Livre. 

Após algumas tentativas de definição da geometria, incluindo-se os detalhes 

geométricos conforme acima indicados, observou-se que esta implicava em algumas 

complexidades na etapa de simulação, já identificadas na etapa de inserção da malha. Partiu-se, 

então, para efetuar outras simplificações, mas primando para que estas não interferissem na 

representatividade do modelo geométrico.  
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Figura 26: Tanque de Água Livre usado para coleta de dados reais (Estação do campo de Siririzinho). 

 

 

 

 
Figura 27: Primeira geometria elaborada representando o Tanque de Água Livre, contemplando as dimensões  

reais e os formatos existentes, inclusive o sifão para controle da saída da água separada. 
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Figura 28: Geometria similar à anterior com visualização do tubo indutor e o interior do Tanque de Água Livre. 

 

A operação Imprint Face é um recurso do aplicativo CFX que possibilita selecionar 

objetos para uso em outros locais do modelo, de modo que estes objetos-elementos sejam 

ativos dentro do modelo. Desta maneira, como se pode verificar na Figura 29, substituíram-se 

as tubulações de entrada e saída por orifícios de mesmo diâmetro que as linhas originais. Por 

estes orifícios escoarão os fluxos com as condições de contorno definidas e nos locais 

apropriados, sem necessidade de as partes existirem fisicamente no sistema.  

Mesmo sabendo que com esta simplificação o escoamento não conseguiria desenvolver 

um perfil de fluxo para entrar no tubo indutor e que isto poderia causar diferenças mínimas no 

resultado global, entendeu-se que para este tipo de simulação estes efeitos seriam desprezíveis. 

A simplificação de Imprint Face feita com a tubulação de saída inferior causaria menos 

influência ainda. 

A última simplificação geométrica, representada na Figura 30, ficou por conta da 

remoção da calha e da tubulação superior de saída no topo, e para esta saída a condição de 

contorno adotada foi do tipo superfície livre. A Figura 30 mostra duas geometrias, sendo que 
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uma exibe a configuração original e a outra a geometria final após as simplificações 

supracitadas. 

 

Figura 29: Geometria evidenciando a substituição das linhas de entrada e saída por Imprint Face. 

 

 

Figura 30: Geometrias evidenciando a substituição das calhas de coleta de petróleo por uma superfície livre de 
saída de petróleo. 
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Por fim, após as simplificações pertinentes, a geometria empregada para a simulação do 

Tanque de Água Livre assumiu o formato indicado na Figura 31. Pode-se verificar a definição 

do local de entrada dos fluidos, o orifício próximo à base do tubo indutor, o local da saída de 

água, orifício no costado próximo à base do TAL, e a saída superior por onde escoará o óleo 

separado. 

 

 
Figura 31: Geometria final considerada para a simulação do Tanque de Água Livre. 

 

No Tanque de Água Livre, conforme modelado e pode ser visto na Figura 32, há três 

seções distintas: a seção de entrada que conduz os fluidos à região superior, denominada de 

tubo indutor, a seção da emulsão, que é a região superior onde deve se concentrar o petróleo 

separado e a seção da água que compreende o espaço anular entre o tubo indutor e o costado do 

TAL. 
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          Figura 32: Seções do tanque de água livre: tubo indutor, seção da emulsão e seção da água. 

 

 

Após a definição da geometria-modelo a ser considerada na simulação, foram criadas 

novas geometrias derivadas, variando-se a altura do tubo indutor e o seu diâmetro, os 

parâmetros T e D, respectivamente. A Tabela 2 resume os dados das geometrias criadas, 

explicitando as dimensões utilizadas em cada uma delas. A geometria G1 possui as dimensões 

do equipamento utilizado nos testes. 

 

Tabela 2: Geometrias criadas. 

 

 

GEOMETRIA 

TUBO INDUTOR 

ALTURA- T 

(m) 

DIÂMETRO-D 

(m) 

VOLUME 

(m3) 

VELOCIDADE 

(m s-1) 

G1 7 0,813 3,634 0,153 

G2 8 0,7 2,694 0,207 

G3 7 1,5 12,370 0,045 
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6.1.2.2. Pré-Processador: Geração de malhas 

O CFX-Mesh é o gerador de malhas de alta qualidade para uso em dinâmica de fluidos 

computacional. O CFX pode produzir malhas contendo células tetraédricas, prismáticas e 

piramidais em padrão 3D e, além disso, podem ser incluídos, usando o recurso inflation, 

hexaedros no padrão 2D para melhor resolução da malha em regiões próximas às paredes e em 

controles para refinamento da malha. 

Α geração da malha significa a geração dos elementos ou dos volumes finitos que 

delimitam os espaços onde as equações de conservação serão resolvidas para a obtenção da 

solução, como se pode observar na Figura 33. 

 

 

Figura 33: Exemplo de uma malha considerando-se a geometria G1. 

 

Para a geração das malhas, empregou-se o algoritmo Patch Conforming Method, 

disponível no CFX, o qual adota uma técnica na qual todas as faces e os seus limites (bordas e 
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vértices), dentro de uma tolerância muito pequena, são respeitados. Esse algoritmo é usado 

para superar as dificuldades com pequenos recursos e em casos de haver geometria “suja”, ou 

seja, quando há necessidade de se redimensionar as células mantendo a continuidade da 

geometria. Entretanto, o gerador de malha deve respeitar os limites das células virtuais.  

Para a condição de saída do óleo, onde escoará o fluido de maior interesse, denominada 

Out Up, realizou-se o refinamento da malha local, recurso que é compatível com o algoritmo 

Patch Conforming Method. 

 

6.1.2.3. Processador: Definição do modelo físico 

O processo de separação de petróleo possui uma etapa fundamental e complexa, que é a 

quebra e separação da emulsão, mas esta etapa não será aqui tratada. Neste trabalho definiram-

se apenas dois fluidos distintos e um processo de separação que considera a diferença entre as 

densidades, as forças dinâmicas envolvidas nas movimentações dos fluidos e as características 

do equipamento. Considerou-se um fluido contínuo e outro disperso, de modo que, além das 

densidades desiguais, o empuxo causado pela imersão deste último também constituirá uma 

força externa. Levou-se em conta ainda a força de arraste, que se apresenta em oposição ao 

deslocamento sempre que há movimento relativo entre os fluidos. Estas definições permitiram 

uma visualização dos efeitos fluidodinâmicos decorrentes do escoamento através do 

equipamento modelado. 

 

6.1.2.3.1. Materiais 

Aos fluidos presentes no volume de controle denominamos de materiais e o CFX possui 

uma biblioteca que disponibiliza alguns tipos de materiais para utilização direta nas 

simulações. Na seção de materiais há uma listagem na qual é possível observar diversos 

materiais e as suas características, abrangendo-se líquidos, sólidos e gasosos. Com os recursos 

e características disponíveis na biblioteca é permitida também, a criação de novos materiais. 
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Em virtude de não existirem os materiais desejados utilizou-se a opção para definição 

dos materiais a serem usados nas simulações e foram criados e inseridos na biblioteca os dois 

novos fluidos envolvidos na separação gravitacional, a água produzida e o petróleo  

Conforme mostrado no Quadro 1, definiu-se os fluidos como substâncias puras e cada 

material criado foi relacionado a um dos grupos existente na biblioteca do CFX. Algumas das 

suas respectivas características como, por exemplo, densidades, massa molar e viscosidades 

foram inseridas, conforme mostrado no Quadro 1. 

 

Quadro 3: Definição dos materiais no CFX. 

 

 

6.1.2.3.2. Configurações básicas do domínio 

Nesta etapa, define-se a localização, o tipo de domínio utilizado, a morfologia e os 

modelos fluidodinâmicos, bem como as opções de movimento e as condições de flutuabilidade. 

A Figura 34 mostra o volume de controle, destacando-se com setas direcionais as saídas e 

exibindo-se também a malha gerada. 

 

 

AGUA PRODUZIDA ÓLEO 

Nome = Água Produzida  
Material Group = Water Data 
Option = Pure Substance 
Thermodynamic State = Liquid 
Dynamic Viscosity = 0.001 [Pa s] 
Density = 1096 [kg m^-3] 
Molar Mass = 18 [kg kmol^-1] 
Option = Specified Point 
Reference Pressure = 1 [atm] 
Reference Temperature = 25 [C] 

Nome = Oleo 
Material Group = Constant Property Liquids 
Option = Pure Substance 
Thermodynamic State = Liquid 
Dynamic Viscosity = 0.857 [Pa s] 
Density = 875 [kg m^-3] 
Molar Mass = 195 [kg kmol^-1] 
Option = Specified Point 
Reference Pressure = 1 [atm] 
Reference Temperature = 25 [C] 
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a) Tipo de domínio 

A configuração do domínio para o sistema em estudo é definida como do tipo fluido, 

onde se modela uma combinação de líquidos. Além de ser o padrão no CFX-Pre, o CFX-

Processador sempre calcula soluções no quadro global de coordenadas cartesianas (Coord 0). 

São coordenadas com origem localizada em [0 0 0] e, salvo ressalvas, todas as propriedades do 

material, condições de contorno e condições iniciais são calculadas no quadro global destas 

coordenadas. 

 

 ‘  

Figura 34: Volume de controle, com o domínio líquido objeto da simulação. 

 

  

b) Morfologia 

Os materiais especificados, criados na seção Materiais, são selecionados e importados 

do arquivo de dados da biblioteca para o domínio, trazendo as suas especificações e as suas 

propriedades lá definidas.  
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A morfologia é usada para descrever a conectividade entre os materiais, ou seja, se a 

distribuição do líquido se faz em um meio contínuo ou se está presente de maneira descontínua, 

como para o caso considerado, onde se têm pequenas gotas não conectadas.  

Assim, o sistema estudado neste trabalho é composto por um fluido contínuo e um 

fluido disperso. A fase contínua, que forma uma região interligada, é a água produzida. A fase 

dispersa, o fluido que está presente em regiões distintas, é o petróleo, aqui denominado óleo, 

que não está conectado. 

 

c) Diâmetro médio do fluido disperso 

No sistema considerado o óleo é o fluido disperso e o diâmetro médio das suas 

partículas é um dado de entrada para as simulações. Para determiná-lo realizou-se um teste 

prático de campo por difração a laser, conforme descrito no item 4.7, obtendo-se o valor 20,56 

µm, que foi usado para as simulações. 

 

d) Modelos fluidodinâmicos  

Nesta etapa são escolhidos os modelos fluidodinâmicos, que serão aplicados a todos os 

fluidos na simulação, e estes devem ser coerentes em todos os domínios fluidos usados. 

 

e) Modelo de turbulência 

A energia cinética da turbulência é representada pelo termo k e é definida como a 

variância das flutuações de velocidade e ε é a taxa com que as flutuações de velocidade se 

dissipam. O modelo de turbulência k-ε foi adotado, pois constitui um modelo de turbulência 

considerado padrão na indústria e encontra-se disponível na maioria dos códigos de CFD. É 

comprovadamente estável e robusto para as simulações de uso geral por ter um bom 
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desempenho em termos de precisão. O modelo k-ε introduz duas novas variáveis no sistema de 

equações. 

A equação da continuidade é:  

( ) 0=
∂
∂+

∂
∂

j
j

U
xt

ρρ
        (11) 

O modelo k-ε é baseado no conceito de viscosidade turbulenta, de modo que: 

  teff µµµ +=          (12)  

Sendo µt a viscosidade de turbulência.  

O modelo k-ε assume que a viscosidade de turbulência está associada à energia cinética 

de turbulência e dissipação, tendo-se a seguinte relação: 

ε
ρµ µ

2k
Ct =           (13) 

Sendo Cµ uma constante obtida experimentalmente, ρ a densidade do fluido, k a energia 

cinética turbulenta e ε a taxa de dissipação turbulenta.  

A equação do momento é dada por:  
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Sendo SM a soma de forças dinâmicas de momento e de ímpeto, effµ  a viscosidade efetiva para 

a turbulência, e p’ a pressão modificada. 

O CFX adota, quando a malha próxima à parede é muito estreita, a abordagem da 

função de parede escalável para melhorar a robustez e a precisão. As funções de parede 
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escaláveis permitem solução arbitrária para malhas estreitas próximas à parede, que é uma 

melhoria significativa em relação às funções de parede padrão.  

 

f) Modelo de Flutuação Turbulenta  

Flutuação Turbulenta, para os casos em que a flutuabilidade está sendo modelada é uma 

opção do CFX-Pre disponível para alguns modelos de turbulência. Quando no CFX a opção 

“produção e dissipação” é definida, então, nas equações para κ e ε um termo de produção de 

flutuabilidade é incluído. Se o modelo de flutuação total está sendo utilizado, o termo produção 

de flutuabilidade   kbP , é modelado como:     

 
i

i
t

kb x
gP

∂
∂−= ρ

ρσ
µ

ρ
        (15) 

Sendo µt a viscosidade turbulenta. 

 

g) Modelo de flutuação (diferença de densidade)  

Quando se modela fluxos sob a ação da gravidade as variações na fração de massa com 

as variações de densidade causam movimentos, pois geralmente cada componente possui uma 

densidade diferente. No CFX, para fluxos em uma única fase, o modelo de flutuação maior, 

chamado “diferença de densidade”, é usado.  

A força de empuxo adicional é modelada considerando a diferença de densidade entre 

as fases, segundo a relação: 

)( refaF ρρα −=          (16) 
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h) Modelo para o par de fluidos 

Quando no domínio aparecem partículas, deve-se, no CFX, especificar como os pares 

de fluidos interagirão entre si na simulação e também como as partículas interagirão com os 

fluidos. 

O modelo adotado foi o modelo de partículas, recomendado para uma situação em que 

uma das fases é contínua e a outra é dispersa, sendo as partículas dispersas, ou gotículas, 

consideradas como pequenas esferas. O modelo de partículas é apropriado para a modelagem 

de dispersão simples em problemas de fluxo multifásico. 

 

i) O Coeficiente de arraste (CD) para o modelo de partículas 

Para uma partícula imersa em um fluido newtoniano o coeficiente de arraste, CD, só 

depende do número de Reynolds. O CFX oferece vários modelos para a obtenção da curva do 

coeficiente de arraste, porém este pode ser determinado experimentalmente e o ANSYS CFX 

possibilita que o mesmo seja especificado diretamente pelo usuário. 

Para o sistema estudado, cuja característica da produção é apresentar a fase contínua, a 

água produzida, muito maior que a fase dispersa, o óleo, utilizou-se um modelo adequado a 

partículas sólidas distribuídas esparsamente, o modelo de Schiller-Naumann.  

A correlação de Schiller-Naumann é derivada considerando-se fluxos através de uma 

única partícula esférica, sendo válido apenas para sistemas diluídos e com pequenas frações de 

volume da fase dispersa. 
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j) O Modelo Schiller–Naumann: Partículas sólidas esparsamente distribuídas 

Para partículas com baixo número de Reynolds (regime viscoso), o coeficiente de 

arraste para o fluxo através das partículas esféricas pode ser calculado analiticamente. O 

resultado é a lei de Stokes:  

)1(Re
Re

24
〈〈=DC         (17) 

Para partículas com número de Reynolds que são suficientemente grandes, tem-se: 

α

ββα
αβ µ

αρ dUU −
=Re         (18) 

Quando os efeitos de inércia dominam sobre os efeitos viscosos (conhecido também 

como o regime de inércia ou de Newton), o coeficiente de arraste se torna independente do 

número de Reynolds, assumindo um valor constante: 

)1021Re100(44,0 5×−≤≤=DC       (19) 

Na região de transição, entre o regime viscoso e o inercial, 0,1 < Re < 1000, onde 

ambos os efeitos, viscosos e inerciais, são importantes, o coeficiente de arraste é uma função 

complexa do número de Reynolds, devendo ser determinada a partir da experiência. 

 

k) Modelo Drag Schiller Naumann  

Várias correlações empíricas encontram-se disponíveis, mas o CFX disponibiliza 

apenas aquela dada por Schiller e Naumann, dada a seguir:  

( )687,0Re15,01
Re

24 +=DC         (20) 
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Para garantir o comportamento correto limitante no regime inercial, o CFX introduz 

uma modificação com a consideração:  

( ) )44,0,Re15,01
Re

24
max( 687,0+=DC

      (21) 

 

l) Definição das condições de contorno: Entradas e saídas  

As três condições de contorno existentes no sistema foram denominadas conforme 

mostrado na Figura 35: Entrada dos fluidos (Inlet), saída de óleo (Outlet Up) e saída de água 

(Outlet Down). 

 

 

Figura 35: Identificação da entrada e das saídas do separador Tanque de Água Livre. 
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Entrada de fluidos – Inlet: Fluxo de Massa 

Para a entrada de fluidos, adotou-se a condição de contorno de entrada com um valor 

constante para a vazão mássica e as demais características indicadas no Quadro 4.  

 

Quadro 4: Dados da condição de entrada. 
Nome Inlet 
Tipo INLET 
Direção de fluxo Normal to Boundary Condition 
Regime de fluxo Subsonic 
Condição de contorno Bulk Mass Flow Rate 
Fluidos ÁGUA e ÓLEO 
Vazão Qb = 85,1 [kg s-1] 
Turbulência High Intensity and Eddy Viscosity Ratio 

 
 

Saída de óleo – Outlet Up: “Degassing” 

Para a saída de petróleo, uma superfície aberta para a atmosfera, adotou-se a condição 

de contorno do tipo “Degassing” com as características indicadas no Quadro 5. Para este tipo 

de condição é necessário que o escoamento tenha pelo menos uma fase dispersa e muito 

embora seja denominada degassing, significando em inglês degaseificação, pode ser aplicada 

para a fase líquida. A condição tipo degassing representa a superfície livre, onde a fase 

dispersa vê esta fronteira como uma saída.  

 
Quadro 5: Dados da condição de saída no topo. 

Nome Out Up 
Tipo OUTLET 
Condição de contorno Degassing Condition 
Regime de fluxo Subsonic 
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Saída de água – Outlet Down: Fluxo de Massa 

Para a condição de contorno de saída inferior, como se deseja escoar toda a água 

produzida, configurou-se para essa condição de saída um valor constante para a vazão mássica, 

com as características indicadas no Quadro 6. 

     
Quadro 6: Definição da condição de saída no fundo. 

Nome Outlet Down 
Tipo OUTLET 
Direção do Fluxo Normal to Boundary Condition 
Regime de Fluxo Subsonic 
Massa e Momento Bulk Mass Flow Rate 
Turbulência High Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
Vazão Qw = 73,016 [kg s-1] 
Fluido Água 

 

 

6.1.2.3.3. Configuração dos controles da simulação  

Para controle da simulação são dadas definições para o estabelecimento do ritmo, da 

velocidade para acompanhar e monitorar a sequência das análises na simulação. O sistema em 

estudo compreende uma análise transiente e neste caso será necessária a configuração de uma 

condição inicial, do controle do tempo transiente e do controle da convergência. 

 

a) Condição Inicial 

A situação tratada, a separação de fases em fluxo contínuo, caracteriza uma simulação 

transiente. Portanto, especificaram-se as condições de inicialização mostradas resumidamente 

no Quadro 5.  
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Considerou-se inicialmente a inexistência de fluxo e o tanque cheio com uma mistura 

de fluidos numa proporção igual às respectivas frações de volume da vazão de alimentação, 

Fração de óleo = 0,1422 e Fração de água = 0,8578.  

     
Quadro 7: Definição da condição de inicialização. 

INICIALIZAÇÃO 
Fluido ÁGUA 
Fração volumétrica ÁGUA  -  0,8578 
Fluido ÓLEO 
Fração volumétrica ÓLEO  -  0,1422  
Componentes das velocidades cartesianas U, V, W = 0 [m s-1] 
Condição de turbulência inicial  Low Intensity and Eddy Viscosity Ratio 
Pressão relativa  1 [atm] 

 

b) Controle do Tempo Transiente 

Para a realização de simulações transientes no CFX o comportamento do tempo 

transiente é especificado por um tempo de duração e um passo de tempo para a ocorrência das 

iterações.  

 

c) Tempo de Duração 

O tempo da duração é um limite especificado com a duração do tempo real em que a 

simulação deve ser executada. Para as simulações realizadas adotou-se o tempo superior ao 

obtido no teste prático de laboratório, 3,5 h (tempo necessário à quebra da emulsão). 

Entretanto, como neste estudo não se incluiu o fluido emulsão e adotaram-se vazões 

constantes, para a entrada dos fluidos e para a saída de água e conduziram-se as simulações até 

a formação da camada de emulsão, com a estabilização das frações de óleo que a formam e da 

vazão de saída superior. 
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d) Passo de Simulação 

O passo de tempo fornece um modo para o CFX acompanhar o andamento do tempo 

real durante a simulação. Essa opção define o intervalo de tempo real em que o CFX resolverá 

as equações para o campo de fluxo. Para manter a simulação rodando com resíduos baixos 

definiu-se um Timesteps máximo de 0,5 s. 

 

e) Controle da resolução 

Quando a dependência temporal das características do fluxo especificado é 

caracterizada como um estado transiente, as simulações são por definição aquelas cujas 

características mudam com o tempo. As simulações, portanto, exigem informações em tempo 

real para determinar os intervalos de tempo em que o CFX-Solver calcula o campo de 

escoamento.  

Para um controle efetivo do tempo dependente, para simulações transientes, devem ser 

definidos um tempo de duração e um passo de tempo. O tempo de duração é um limite 

especificado pelo usuário com a duração do tempo real no qual a simulação deve ser executada.  

A opção do passo de tempo fornece uma maneira para se acompanhar o andamento do tempo 

real durante a simulação. 

 

f) Controle da Convergência 

Para controle da convergência prefixou-se um range para o número de iterações, ou 

seja, especificou-se um número mínimo e um número máximo de iterações. Deste modo 

quando o número real de iterações for menor que o mínimo estabelecido, o tamanho do passo 

de tempo será aumentado. Se o número real de iterações é maior que o número máximo, o 

tamanho do passo de tempo será reduzido.  
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g) Critério de Convergência  

Para garantir que a convergência seja atingida, incluiu-se, para as equações de 

conservação, um critério de equilíbrio. Estabeleceu-se uma verificação para um limite de 1 %, 

ou seja, um critério de 0,01 foi definido, de forma que as diferenças globais para as equações 

fluidodinâmicas não devem exceder a 1%. 

 

h) Residual 

O residual é uma medida do desequilíbrio local de cada equação e é a medida de 

convergência mais importante das soluções das equações. Pode-se considerar o MAX 

(máximo) ou RMS (Root Mean Square), valores normalizados dos resíduos da equação para se 

verificar se há convergência. O CFX-Solver irá terminar a corrida quando os resíduos da 

equação, MAX ou RMS, forem inferiores ao valor residual definido (Residual target ). 

Para melhor monitorar a convergência da solução, foi inserido gráfico dos resíduos para 

cada equação no final de cada iteração. O nível residual máximo admissível foi de 10-4 . 

 

6.1.2.4. Pós Processador: Resultados  

Os resultados numéricos gerados nas simulações efetuadas com o CFX Versão 12.1 

foram tratados utilizando-se os recursos do Pós Processador (CFX-Pos) de forma a representar 

as três simulações realizadas para as três configurações de tanque de água livre consideradas 

neste estudo. 

A maior parte dos dados de entrada identifica-se com os dados obtidos no teste prático 

realizado em campo, diferindo apenas no tempo devido à limitação da capacidade de 

processamento. 
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Neste estudo, para a análise das variações das dimensões do dispositivo interno, foram 

utilizados três diâmetros distintos e duas alturas para o tubo indutor resultando em três 

geometrias distintas. A geometria G1 é a que se construiu com as dimensões do TAL modelo 

usado no teste de campo e, portanto, a primeira etapa deste estudo foi determinante para a 

validação deste modelo através da simulação confrontando-se os resultados obtidos com 

aqueles verificados no teste de campo 

Após a validação, realizaram-se simulações com as outras duas geometrias e os 

resultados obtidos nas três simulações foram relacionados. Analisaram-se conjuntamente os 

efeitos nas três geometrias, de modo que foi possível relacionar indutores de mesma altura, mas 

com diâmetros diferentes, indutores de mesmo diâmetro, mas com alturas diferentes e 

puderam-se observar também os efeitos entre as geometrias com indutores de alturas e 

diâmetros diferentes. 

Na próxima seção, para cada geometria, serão apresentados resultados dos perfis de 

velocidade e direção dos fluxos, de entrada, de saída e ambos, no interior do volume de 

controle, o que permitirá a verificação de movimentos favoráveis e desfavoráveis à separação 

gravitacional.  

Em seguida, serão exibidos gráficos da concentração do óleo na seção de emulsão do 

TAL em função do tempo, constatando-se a formação e estabilização das camadas de emulsão. 

Os gráficos representam a distribuição das frações de óleo estratificadas na seção de emulsão 

do TAL. Com a formação da camada de emulsão pôde-se caracterizar também a espessura 

aproximada para a camada. Apresentam-se, também, figuras representativas dos perfis das 

camadas de emulsão formadas na simulação de cada geometria.  

Por último, pode-se constatar, através de gráficos obtidos no CFX-Pos, o 

comportamento da vazão de óleo na saída pelo topo do TAL após a sua estabilização, que 

representa o produto do separador. Também foi possível a realização de balanços de massa 

para determinação da fração de óleo do fluido produzido para a simulação de cada geometria. 
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As simulações com a geometria G1 permitiram verificar a boa coerência dos resultados 

com aqueles obtidos no teste de campo e, por conseguinte, a constatação da consistência do 

modelo desenvolvido para as simulações no CFX. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Normalmente, a avaliação dos separadores gravitacionais é feita a partir do 

monitoramento dos seus efluentes, e para os tanques de água livre isto não é diferente. Os 

fluxos de saída superior, produção de óleo, e inferior, produção de água, devem ser avaliados 

frequentemente quanto às frações de óleo/água. Entretanto, sabe-se que mais do que avaliar os 

produtos é necessário fazer a verificação da conformidade dos separadores durante o 

processamento.  

No interior dos tanques de água livre os fluidos estarão sempre em movimento, de 

maneira que a resultante das forças que atua no óleo o impulsiona para cima, para a seção de 

emulsão, onde a concentração de óleo vai crescendo. De maneira análoga a concentração de 

água vai aumentando ao nos aproximarmos do fundo do TAL.  

O acúmulo de óleo na região superior do TAL ocorre mesmo antes de fluir óleo pela 

saída superior e vai se formando uma camada estratificada disposta em “fatias” sobrepostas 

caracterizadas por diferentes frações de óleo. A espessura e a fração de óleo presente nesta 

camada são variáveis importantes na avaliação do desempenho do TAL. 

 

7.1. Teste prático e coleta de dados de campo na estação de Siririzinho 1 

 Numa unidade de processamento primário de petróleo onde são utilizados separadores 

gravitacionais do tipo Tanque de Água Livre (TAL), conforme mostrado na Figura 36 a 

produção bruta entra no tanque e ascende pelo tubo indutor até a região superior do tanque. No 

interior do TAL os fluidos, água e petróleo, se separam e o petróleo acumulado no topo escoa 

para um tanque de armazenamento. A água produzida sai pelo fundo e normalmente escoa para 

a estação de tratamento de água, onde será processada para reinjeção. 
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Figura 36: Esquemático representativo da unidade de processamento com um Tanque de Água Livre e um 

Tanque de Armazenamento de Petróleo. 

 

Através da avaliação qualitativa e quantitativa do volume de petróleo efluente do 

sistema de separação armazenado nos tanques verifica-se a eficiência do tratamento, ou seja, da 

separação gravitacional. 

 

7.1.1. O Teste  

Para a coleta de dados em uma unidade de processamento foram monitorados os fluxos 

efluentes do Tanque de Água Livre (TAL), desde o início até o enchimento completo de um 

tanque de armazenamento com o petróleo separado.  

Os dados nominais de operação do TAL foram registrados e associados às quatro etapas 

distintas verificadas no tanque de armazenamento: o ENCHIMENTO, a DECANTAÇÃO, a 

DRENAGEM da água livre presente no tanque e, por fim, a análise do produto final. 

Durante o período de enchimento do tanque de armazenamento de petróleo a vazão de 

água separada, saída pelo fundo do Tanque de Água Livre (TAL), foi medida continuamente.  

FT 

CAMADA DE 
EMULSÃO 

ENTADA DE 
FLUIDOS 

SAÍDA DE 
PETRÓLEO 

SAÍDA DE ÁGUA 
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Após o enchimento do tanque de armazenamento, fecharam-se as suas válvulas de 

entrada e saída isolando-o para dar início ao período de decantação. Decorrido o tempo de 

decantação, efetuou-se a medida da altura de água livre presente e realizou-se a drenagem. Por 

último coletaram-se três amostras, representativas do volume de petróleo acumulado para 

verificação do percentual de água ainda emulsionada no petróleo. 

  

7.1.2. Dimensões dos tanques 

Na Figura 37 estão representadas as dimensões de relevância do Tanque de Água Livre, 

para a definição da geometria do modelo físico considerada nas simulações com o CFX. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Esquema representativo das dimensões do Tanque de Água Livre utilizado para coleta de dados. 

 

 

Na Figura 38 estão representadas as dimensões do tanque de armazenamento utilizado 

no teste de campo para coleta do óleo separado.  
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Figura 38: Esquema representativo das dimensões do Tanque de Armazenamento de Petróleo utilizado 
 para coleta de dados. 

 

7.1.3. Variáveis medidas 

(a) Vazão de água livre (saída do fundo do TAL) 

Conforme mostrado na Figura 39, registro em tempo real da vazão de água na saída do 

TAL resultou no valor médio (Vágua livre) de 244,24 m3/d. 

 

VAZÃO DE AGUA LIVRE NA SAÍDA DO FUNDO DO TAL

232

234
236

238
240

242
244

246
248

250
252

254

0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00

horas

m
3
/d m3/d

Qw (média - 244,24)

 
Figura 39: Registro em tempo real da vazão de água produzida na saída do Tanque de Água Livre. 
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b) Coleta do petróleo separado (tanque de armazenamento) 

O petróleo efluente do tanque de água livre foi coletado no tanque de armazenamento e 

a variação do nível foi registrada, em tempo real, conforme mostrado na Figura 40.  

 

Figura 40: Registro em tempo real do nível do tanque de armazenamento. 
Fonte: Supervisório de monitoramento e coleta de dados, Petrobras UO-SEAL (2010). 

 

Os volumes dos fluidos produzidos armazenados no tanque foram calculados tendo 

como referência as variações dos níveis no mesmo, conforme se verifica no gráfico da Figura 

40: enchimento até 8.444.mm e após drenagem 7.194 mm. 

O enchimento do tanque de armazenamento se completou com a altura de 8,444 m, 

permanecendo em seguida em um período em decantação. Completado o período de 

decantação, efetuou-se a drenagem da água separada e obteve-se o nível final, que representou 

o petróleo processado.   

c) Alturas de líquido no tanque:  

– Nível inicial (N0): 0,6966 m; 
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– Nível do tanque após enchimento (N1): 8,444 m; 

– Nível do tanque após drenagem da água (N2) : 7,194 m; 

– Tempo de enchimento do tanque (t1): 16 h. 

 

7.1.4. Determinação dos volumes acumulados no tanque de armazenamento 

a) Volume total armazenado (Vbruto) 

)(
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D
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        (22) 
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b) Volume de água produzida (Vh2osep)  
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        (23) 
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c) Volume líquido de petróleo produzido (Vóleo)  

osephbrutoóleo VVV 2−=          (24) 
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85,10967,680
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7.1.5. Determinação das condições de operação do TAL 

a) Vazão de entrada: 

1

12

T

tVV
Qb olhbruto +=          (25) 

dmQb

hmQb

Qb

/77,6582

/77,286

16

1623,24467,680

3

3

=
=

×+=

 

 

b) Análise da fração de água contida no petróleo produzido  

Foram coletadas três amostras do volume final do petróleo no tanque de 

armazenamento e analisadas no laboratório para verificação da fração de água e sedimentos 

(BSW). A análise da amostra composta revelou uma fração de água e sedimentos de 0,2 %. 

 

c) Volume de água emulsionada presente no petróleo produzido 

%2,0xVV óleo=          (26) 

31416,1

100

2,0
81,570

mV

V

=

=
 

 

d) Determinação da fração de água total (BSWtotal) presente no fluxo de 

alimentação do TAL 
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procesadototalVolume

separadaáguadeVolume
BSW TALDOENTRADA =     (27) 
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e) Determinação do tempo de residência dos fluidos no TAL 

Qb

TALdoútilAlturaTALdoDiâmetro
t
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2π
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f) Determinação do BSW no fluido produzido 

quenobrutoVolume

ntoarmazenamedequenoáguadeVolume
BSWproduzido tan

tan=    (29) 
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7.1.6. Resumo do Teste 

O petróleo efluente do Tanque de Água Livre, embora tenha arrastado junto um volume 

de água livre de 109,85 m3 apresentou um teor de água emulsionada reduzido, de apenas 0,2 %. 

Portanto, o volume total de água no produto final foi de 111 m3 representando um BSW total 

de 16,3 %, correspondente a uma fração volumétrica no óleo produzido de 83,7 %. Durante o 

processamento, a vazão de água livre separada através do fundo do separador foi em média de 

244,23 m3/h, totalizando, em 16 horas, um volume de água livre de 3907,68 m3. 

Enfim, o separador gravitacional processou no período de 16 horas 4.588,35 m3 de 

vazão bruta destinando ao mercado 570,83 m3 de petróleo especificado com um percentual de 

água de 0,2 %. Conforme regulamentação apropriada, que especifica o petróleo em relação ao 

item BSW, este valor não deve exceder 1 %.  

 

7.2. Simulações 

Nesta parte do trabalho, mostram-se os resultados das simulações em Tanques de Água 

Livre com geometrias diferentes, conforme mostrado na Tabela 2. Para acompanhar a 

distribuição da fração de óleo na seção de emulsão inseriu-se nesta região, conforme mostrado 

na Figura 41, pontos de monitoramento para conhecimento das respectivas frações em cada 

ponto. Os pontos estão agrupados, podendo ser três ou quatro grupos, sendo cada grupo de 

pontos numa mesma altura e assim pode-se monitorar o crescimento da fração de óleo em 

planos horizontais da seção de emulsão.  
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Para cada geometria estudada, fez-se a análise do comportamento da fração de óleo, a 

sua distribuição no tempo e, por fim, a configuração da camada formada. 

 

 

Figura 41: Pontos de verificação das frações de óleo na camada de emulsão. 

 

 

Na Figura 42 mostrada a seguir pode-se verificar o comportamento das vazões de 

entrada, a vazão bruta e as vazões de óleo e de água. Estas foram consideradas constantes nas 

três simulações e correspondem, respectivamente, a Qb = 85,11 kg/s, Qw = 73, 016 kg/s3 e Qo 

= 9,9486 kg/s. 
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Figura 42: Gráfico das vazões de entrada para todas as simulações: bruta, água e óleo.  

 

7.2.1. Geometria com indutor de diâmetro de 0,813 m 

Esta geometria é a semelhante ao modelo utilizado no teste de campo e assim como nas 

demais simulações os dados de entrada, vazão bruta e a fração de óleo na entrada do tanque são 

iguais aos obtidos no teste. 

 

a) Simulação da geometria G1 

A Figura 43 é a representação da geometria G1, cujas dimensões de interesse são as 

seguintes: 

- Altura do indutor: 7 m; 

- Diâmetro do indutor: 0,813 m; 

- Velocidade de ascensão dos fluidos através do indutor: 0,153 m s-1. 
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Figura 43: Geometria G1 utilizada na simulação. 

 

7.2.1.1. Distribuição das velocidades dos fluidos no volume de controle 

A Figura 44 mostra o perfil das velocidades dos fluidos após a entrada do TAL ao 

saírem o tubo indutor, decorrente, portanto, da influência da velocidade de chegada. Vê-se que 

neste caso a maior interferência no escoamento dos fluidos, na seção de emulsão, essa 

influência se dá apenas próximo ao costado. Na seção de água observa-se apenas pequena 

influência de velocidades na direção da saída. 

 
Figura 44: Distribuição das velocidades no fluxo de entrada no volume de controle (geometria G1). 
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Na Figura 45 vê-se o perfil das velocidades na saída do TAL. As velocidades agora são 

decorrentes do retorno dos fluidos após a entrada e interferem no escoamento dos fluidos de 

forma radialmente bem distribuída em toda a seção de emulsão. Os fluidos na região superior 

da seção de emulsão permanecem estáticos onde se vê velocidades na base da seção, o que é 

propício à separação gravitacional. Na seção de água a interferência se reduz ao fluxo em 

direção à saída. 

 
Figura 45: Distribuição das velocidades no fluxo de saída no volume de controle (geometria G1). 

 

 
Figura 46: Sobreposição das velocidades nos fluxos de entrada e saída (geometria G1). 
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No interior do TAL as velocidades são baixas e ocupam a seção de emulsão, do meio 

para baixo, evidenciando-se um regime de fluxo adequado à separação gravitacional de 

petróleo, característico deste tipo de separador.  

Pode-se verificar nas Figuras 44 a 46 que a velocidade no indutor, cerca de 0,153 m/s, 

produz ótimo perfil de velocidade nas seções de emulsão e de água. Há movimentação na seção 

de emulsão favorecendo a separação gravitacional do óleo e as velocidades na seção de água 

são também baixas não favorecendo ao arraste de óleo. 

 

7.2.1.2. Análise da formação da camada de emulsão 

A Figura 47 mostra o gráfico gerado pelo CFX-Solver, onde estão representados os 

dados coletados nos pontos de monitoramento distribuídos ao longo da seção de emulsão. A 

imagem mostra, abaixo do gráfico, uma legenda onde estão identificados os pontos de 

monitoramento, mas nem todos são exibidos, devido à barra de rolamento.  

O gráfico evidencia o crescimento da concentração de óleo na seção de emulsão ao 

longo do período da simulação da geometria G1. Verifica-se que as frações de óleo na camada 

de emulsão estabilizam-se por volta do passo de tempo 2.000. 

 
Figura 47: Gráfico das frações de óleo na camada de emulsão para a geometria G1. 
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Pode-se concluir que a velocidade de ascensão de 0,153 m/s produz uma movimentação 

de fluidos cuja fluidodinâmica facilita a separação entre as fases e produz uma camada de 

emulsão mais densa. A espessura da camada de emulsão formada nessa simulação foi superior 

a 1,35 m e apresentou frações de óleo compreendidas entre 0,4 e 0,9. 

Para essa geometria, que possui um indutor de 7 m de altura, foram dispostos pontos de 

monitoramento ao longo das alturas de 7,2 m, 8,5 m e 9,85 m. Na altura de 7,2 m, verifica-se 

que a fração volumétrica de óleo tanto sofreu redução como também foi aumentada 

estabilizando-se num valor médio entre 0,0 e 0,1.  

Na Figura 48 pode-se visualizar a isosuperfície com fração de óleo igual ao valor 

original (0,1422), o que denota o início da camada de emulsão. 

 

 
Figura 48: Isosuperfície onde se inicia a camada de emulsão, com fração de óleo de 0,1422 (geometria G1). 

 

As Figuras de 49 e 50 mostram isovolumes de fluidos nas alturas onde se dispôs os 

pontos de monitoramento, com as cores diferentes representando as frações de óleo ao longo da 

altura. 
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A Figura 49 mostra que na camada formada na altura de 8,5 m a fração volumétrica de 

óleo estabeleceu-se atingindo valores entre 0,40 e 0,62.  

 

Figura 49: Isovolumes que formam a camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo de 0,4 a 0,62. 

 

Na Figura 50 são representas frações de óleo dos volumes posicionados a uma altura de 

9,85 m. Nesta altura a fração volumétrica de óleo também cresceu até estabilizar-se com 

valores entre 0,88 e 0,938, caracterizando uma fração de óleo média máxima de 0,909. 

A movimentação dos fluidos proporcionada pela geometria G1 foi capaz de produzir na 

seção de emulsão um regime de fluxo adequado para a separação gravitacional. 

Diante destes dados verifica-se, de forma qualitativa, que esta geometria, sob as 

condições operacionais impostas, é capaz de produzir, em regime estável, um petróleo 

contendo uma fração de óleo média de 0,91 (valor médio entre 0,88 e 0,938). 
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Figura 50: Isovolumes que formam a camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo de 0,88 a 0,938. 

 

7.2.1.3. Balanço de massas 

Realizou-se um balanço material com dados obtidos na simulação e gráficos produzidos 

pelo CFX-Pos foram gerados para avaliação quantitativa da geometria G1 através da 

verificação da produção de água, óleo e sua composição.  

 
Figura 51: Gráfico das vazões na saída, óleo (9,9486 kg/s) e água (73,016 kg/s) (geometria G1). 
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O gráfico da Figura 51 mostra que a vazão de óleo produzida pelo TAL, nesta 

geometria, estabiliza-se em torno de 9,95 kg/s. Através de um balanço de massas, cujo resumo 

está contido na Tabela 3, verifica-se que o fluxo de saída pelo topo é de 12,094 kg/s. O que 

implica, portanto, que o produto efluente do TAL, com base na simulação para a geometria 

modelo, possui fração de óleo em torno de 82%. 

 

Tabela 3: Balanço material com os dados da simulação com a geometria G1. 
GEOMETRIA G1 

DADOS CFX DADOS CALCULADOS 
VAZÃO 
BRUTA   

Inlet 
 (kg/s) 

VAZÃO 
ÁGUA 

Outlet Down  
(kg/s) 

VAZÃO 
ÓLEO 

Outlet Up  
 (kg/s) 

VAZÃO 
BRUTA 

Outlet Up 
 (kg/s) 

FRAÇÃO DE 
ÓLEO  

Outlet Up 

85,11 73,016 9,9486 12,094 0,822 

 

Uma fração de óleo de 0,822 na vazão de óleo efluente pelo topo do TAL mostra uma 

boa concordância deste resultado com o resultado obtido no teste de campo, cujo produto 

efluente apresentou uma fração de óleo igual a 0,858. 

 

7.2.1.4. Análise visual dos resultados da simulação 

A Figura 52 mostra uma visão com foco lateral do costado do TAL, após a realização 

da simulação com a geometria G1. O perfil de distribuição dos fluidos ao longo do TAL 

evidencia a não ocupação total da seção de emulsão. Contudo, isso não representa qualquer 

condição anômala, pois os perfis de fluxo mostraram bom desempenho na dinâmica para a 

separação gravitacional, evidenciada na estabilidade do fluxo produzido.  
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Figura 52: Representação do perfil do tanque de geometria G1 após simulação. 

 

 

A Figura 53 mostra uma visão interna, onde se vê a segregação das camadas na seção 

de emulsão mais detalhadamente e evidencia-se o fundo da seção com a presença de água 

produzida.  

 

 
Figura 53: Representação da camada de emulsão formada no tanque para a geometria G1. 
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Considerando o bom desempenho verificado nesta simulação, então o fato de a camada 

de emulsão não preencher completamente a seção de emulsão pode significar que a capacidade 

de processamento deste separador não tenha sido ainda plenamente atingida. 

A Figura 54 mostra uma visão de topo onde pode ser verificada a fração de óleo 

homogênea no topo da camada de emulsão do tanque, com um valor em torno de 0,9381. 

Observa-se também que há uma homogeneização das frações de óleo nas camadas 

estratificadas, o que denota a boa adequação da geometria para a separação. 

  

 
Figura 54: Vista de topo da saída de óleo no tanque para a geometria G1. 

 

 

7.2.2. Geometria com indutor de diâmetro de 0,70 m 

A geometria G2 está ilustrada na Figura 55 e como se pode constatar as dimensões de 

interesse são: altura do indutor de 8 m, diâmetro do indutor de 0,700 m e velocidade de ascensão 

dos fluidos através do indutor de 0,207 m/s. O indutor possui diâmetro menor e altura maior que o 

da geometria G1. 
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Figura 55: Geometria G2 utilizada na simulação. 

 

 

A maior altura do indutor significa que os fluidos serão descarregados num ponto mais 

elevado dentro da seção de emulsão, de modo que modificará o perfil de velocidade nesta região.  

O menor diâmetro do indutor resulta numa maior velocidade de chegada dos fluidos à 

seção de emulsão, o que resultará num novo perfil de velocidade.  

 

 

7.2.2.1. Distribuição das velocidades no volume de controle 

Na Figura 56 pode-se ver o perfil das velocidades dos fluidos sob influência da entrada 

dos fluidos após a saída do indutor. 

Como se pode observar, diferentemente da geometria G1, a interferência no 

escoamento dos fluidos devido à entrada se mostrou bastante incipiente. Não se verifica o 

desenvolvimento de velocidades na seção de emulsão, indicando que a movimentação dos 

fluidos se alterou com a nova geometria.  
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Figura 56: Distribuição das velocidades no fluxo de entrada no volume de controle (Geometria G2). 

 

Pode-se verificar que a maior velocidade de ascensão e a elevação do ponto de entrada 

dos fluidos fizeram com que os fluidos passassem pela seção de emulsão pouco interferindo 

nas velocidades nesta seção. Também na seção de água a interferência tornou-se quase 

inexistente. 

A Figura 57 mostra o perfil das velocidades dos fluidos deslocando-se para a saída do 

TAL que se obtém na simulação com a geometria G2. Visão esta após cessar o impulso de 

entrada, portanto mostra-se o escoamento em direção à saída. 

Pode-se evidenciar a influência dos fluxos e os perfis de velocidade presentes na seção 

de emulsão envolvendo o fluxo descendente, já desde a região intermediária da seção de 

emulsão. A movimentação, então, se configura de forma a estar radialmente bem distribuída 

direcionando-se para a saída. As alterações na geometria mantiveram uma dinâmica bem ativa 

na seção de emulsão e com uma boa distribuição, assemelhando-se à situação obtida para a 

geometria G1.  
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Figura 57: Distribuição das velocidades no fluxo de saída no volume de controle (Geometria G2). 

 

A metade superior da seção de emulsão permanece quase que estática, apresentando-se 

de forma adequada à separação gravitacional. 

Na Figura 58 podem ser vistos associados os dois perfis de velocidades dos fluidos 

após deixarem o tubo indutor e também no retorno do fluxo em direção à saída.  

Para esta geometria verifica-se uma movimentação dos fluidos no interior do TAL mais 

moderada, mas vê-se a repetição do regime de fluxo espaçadamente distribuído como ocorreu 

com a geometria G1. 

A velocidade no tubo indutor, agora em torno de 0,207 m/s, maior que na simulação 

com a geometria G1, faz com que na entrada os fluidos apenas atravessem a seção de emulsão 

sem causar maior influência no movimento dos fluidos. Contudo, no retorno observa-se a 

equilibrada distribuição das velocidades nas seções de emulsão e água. 
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Na Figura 58 verifica-se claramente que um perfil descendente bem distribuído, 

característico de um bom regime de fluxo para a separação gravitacional, obtendo-se uma 

situação semelhante à que se observou para a geometria G1.  

 

 
 

Figura 58: Sobreposição dos perfis das velocidades nos fluxos de entrada e saída (Geometria G2). 

 

7.2.2.2.  Análise da formação da camada de emulsão 

De maneira análoga ao que foi mostrado para a geometria G1, o gráfico da Figura 59 

mostra a disposição e a formação da camada de emulsão durante a simulação, tendo agora a 

geometria G2 como volume de controle. 

Para essa geometria, com indutor de 8 m de altura, foram dispostos pontos de 

monitoramento nas alturas de 8,2 m, 9,0 m e 9,85 m.  

Da mesma maneira como ocorreu com a geometria G1, verifica-se que as frações de 

óleo na camada de emulsão estabilizaram-se por volta do passo de tempo 2000. 
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Figura 59: Gráfico das frações de óleo na camada de emulsão para a geometria G2. 

 

A velocidade de ascensão, embora maior que na geometria anterior, produz efeitos que 

facilitam a separação entre as fases e também induz à expansão da camada de emulsão 

formada. 

 

 

Figura 60: Isosuperfície onde se inicia a camada de emulsão, com fração de óleo de 0,1422 (geometria G2). 
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Na Figura 60 é mostrada a isosuperfície formada pelos fluidos com a fração de óleo 

igual à original (0,1422), onde se define o inicio da camada de emulsão.  

Diferentemente da geometria modelo, pode-se verificar que nesta geometria a camada 

de emulsão começa a se formar praticamente à altura do indutor, portanto desde a base da 

seção de emulsão, isto é, em uma posição mais abaixo que na geometria modelo. 

Com o incremento da velocidade de ascensão e com os fluidos chegando ao separador 

em uma altura 1 m acima, ocorreu que a camada de emulsão se expandiu ocupando toda a 

extensão da seção, ou seja, assumiu a espessura de 1,85 m. 

As Figuras de 61 a 63 apresentam isovolumes de fluidos em cores diferentes 

representando as diferentes frações de óleo ao longo das alturas onde foram posicionados os 

pontos de monitoramento. 

 A Figura 61 representa a altura de 8,2 m e observa-se que a fração volumétrica de óleo 

se apresenta variável, evidenciando alguma movimentação de fluidos nesta região. 

Considerando-se o plano horizontal nesta altura, verifica-se que em parte do plano a fração de 

óleo sofreu diluição e em outra parte ocorreu concentração. 

 

Figura 61: Isovolumes da camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo entre 0,18 e 0,28 (geometria G2). 
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A influência da velocidade dos fluidos na seção de emulsão proporciona ligeira 

instabilidade, que é evidenciada pela ocorrência simultânea de aumento e também redução da 

fração de óleo num mesmo plano. 

Na altura de 9,0 m, conforme representado na Figura 62 verifica-se que neste plano 

houve apenas crescimento da fração volumétrica de óleo, ou seja, não ocorreu instabilidade 

nesta altura. A fração volumétrica de óleo ao longo de toda a extensão horizontal se estabilizou 

entre 0,63 e 0,80, caracterizando nesta altura uma região de fração de óleo média igual a 0,71. 

 

 

Figura 62: Isovolumes da camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo entre 0,63 e 0,80 (geometria G2). 

 

Na Figura 63, mostrada a seguir, podemos constatar os volumes de fluidos 

caracterizados pela fração volumétrica distribuída ao longo da altura de 9,85 m. Pode-se 

constatar que a fração volumétrica de óleo também cresceu até estabilizar-se entre valores entre 

0,93 e 0,99, o que denota nesta região uma fração de óleo média máxima de 0,96. 
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Figura 63: Isovolumes da camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo entre 0,93 e 0,99 (geometria G2). 
 

Estes dados mostram, de forma qualitativa, que esta geometria, sob as condições 

operacionais estabelecidas, é capaz de produzir um petróleo contendo uma fração de óleo 

média de 0,96. 

Esta geometria, que pouco difere da geometria G1 no diâmetro do indutor, mas 

significativamente na altura, levou aproximadamente o mesmo tempo para a definição da 

camada de emulsão, que ocorre em torno do passo de tempo 2000. Constata-se assim que o 

novo regime de fluxo desenvolvido na geometria G2 não modificou a velocidade na 

sedimentação do óleo na formação das camadas.  

 

7.2.2.3. Balanço de massas 

Realizou-se um balanço material com os dados numéricos resultantes da simulação com 

a geometria G2, que estão representados no gráfico da Figura 64. O resumo da análise 

quantitativa, verificando-se a produção de água, óleo e sua composição, é mostrado na Tabela 

4. 
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Figura 64: Gráfico das vazões na saída, de óleo (10,425 kg/s) e de água (73,016 kg/s) (geometria G2). 

 

Como se observa na Figura 64 a vazão do produto do TAL, nesta geometria, estabiliza-

se em torno de 10,425 kg/s. Com isso, a determinação do fluxo de saída pelo topo é de 12,094 

kg/s. Assim, o produto do TAL para a geometria apresentou uma fração de óleo de 86 %. 

 

Tabela 4: Balanço material com os dados da simulação com a geometria G2. 
GEOMETRIA G2 

DADOS CFX DADOS CALCULADOS 
VAZÃO 
BRUTA   

Inlet 
 (kg/s) 

VAZÃO 
ÁGUA 

Outlet Down  
(kg/s) 

VAZÃO 
ÓLEO 

Outlet Up  
 (kg/s) 

VAZÃO 
BRUTA 

Outlet Up 
 (kg/s) 

FRAÇÃO DE 
ÓLEO  

Outlet Up 

85,11 73,016 10,425 12,094 0,86 

 

 

7.2.2.4. Análise visual dos resultados da simulação 

A Figura 65 mostra uma visão lateral do costado do TAL, após a simulação com a 

geometria G2. Pode-se verificar a distribuição dos fluidos ao longo do TAL, evidenciando-se a 

ocupação total da seção de emulsão pelas frações de óleo. 
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Figura 65: Representação do perfil do tanque com geometria G2 após simulação. 

 

Da Figura 66 pode-se ter uma visão interna da seção de emulsão, podendo-se ver mais 

detalhadamente as várias camadas de emulsão que compõem a seção. Na base da seção de 

emulsão, verifica-se que as frações de óleo são maiores que a fração inicial (0,1422). 

  

 

 
Figura 66: Representação da camada de emulsão formada no tanque para a geometria G2. 
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A Figura 67 mostra uma visão também inclinada do topo, evidenciando-se a fração de 

óleo homogênea de 0,9922 nesta localização. 

 

 
Figura 67: Vista de topo da saída de óleo no tanque para a geometria G2. 

 

Verificando-se o perfil do TAL, na base e no topo da seção de emulsão, pode-se 

identificar que a emulsão formada ocupa quase toda a área disponível desta seção. Estes 

resultados, evidenciando a ocupação plena da seção de emulsão juntamente com uma alta 

fração de óleo na saída superior, são indicativos de uma situação de adequação da geometria do 

tanque à capacidade e de um bom desempenho operacional.  

 

7.2.3. Geometria com indutor de diâmetro de 1,50 m 

A geometria G3 encontra-se ilustrada na Figura 68, onde se pode verificar que as novas 

dimensões de interesse são: altura do indutor de 7 m, diâmetro do indutor de 1,5 m e velocidade de 

ascensão de 0,045 m/s. Essa geometria apresenta diâmetro maior e altura igual à da geometria G1. 
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Portanto, nesta geometria o diâmetro do indutor foi quase que duplicado, consequentemente a 

velocidade de entrada dos fluidos na seção de emulsão foi bastante reduzida. 

 

 
Figura 68: Geometria G3 utilizada na simulação. 

 

7.2.3.1. Distribuição das velocidades no volume de controle 

A Figura 69 mostra o perfil das velocidades do fluxo, decorrentes da velocidade de 

entrada no TAL após deixarem o tubo indutor. 

Como se pode visualizar na Figura 69, a baixa velocidade no tubo indutor, em torno de 

0,045 m/s, provocou pouca interferência no movimento dos fluidos na seção de emulsão. Não 

se observou o espalhamento dos fluidos verificado na seção de emulsão das duas outras 

geometrias. Entretanto já se pode constatar a existência de movimentação dos fluidos 

localizada na metade superior da seção de emulsão. 

Na seção de água, observa-se o escoamento de um fluxo concentrado junto ao tubo 

indutor em direção ao costado. A ocorrência de movimentação de fluidos nesta região pode 

provocar arraste de frações de óleo pelo fundo, sendo negativa ao desempenho do processo. 
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Figura 69: Distribuição das velocidades do fluxo de entrada no volume de controle (geometria G3). 

 

A Figura 70 mostra o perfil das velocidades do fluxo decorrentes do retorno dos fluidos 

em direção a saída para a geometria G3.  

 

 

Figura 70: Distribuição das velocidades do fluxo de saída no volume de controle (geometria G3). 
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Observa-se que após o impulso da entrada os fluidos desenvolvem movimentos 

semicirculares na seção de emulsão, o que é extremamente inconveniente para a uniformização 

da camada de emulsão e para o processo de separação gravitacional. Pode-se ver um refluxo 

dos fluidos na metade superior próxima à região de saída dos fluidos (Outlet Up). Esta 

dinâmica desenvolvida pelos fluidos possui maior intensidade na parte superior da seção de 

emulsão. 

Na metade inferior da seção de emulsão observa-se a presença descendente da água 

produzida e as velocidades alinhadas para a saída.  

Como se pode constatar através das Figuras 69 a 71, a influência da velocidade 

reduzida no tubo indutor provocou movimentos inadequados na seção de emulsão. A 

movimentação de fluidos localizada nessa região da seção de emulsão impede a estabilização 

da camada de emulsão e a presença destes movimentos mais próximo da região de saída 

provoca distúrbios em relação às especificações dos fluidos produzidos no TAL.  

 

 

Figura 71: Sobreposição dos fluxos de velocidades na entrada e na saída (geometria G3). 
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Ver-se-á mais adiante que a camada de emulsão deslocou-se para cima iniciando-se 

mais afastada da extremidade do indutor e apresentando uma espessura menor. Este fato se 

deve à dinâmica de fluidos desenvolvida. 

 

7.2.3.2. Análise da formação da camada de emulsão 

Com os dados obtidos através dos pontos de monitoramento inseridos na seção de 

emulsão o CFX Solver permite construir o gráfico mostrado na Figura 72, representando o 

comportamento do aumento da concentração do óleo na seção de emulsão ao longo do tempo.  

 

 

Figura 72: Gráfico das frações de óleo na camada de emulsão para a geometria G3. 

 

Observa-se, de início, que o crescimento da fração de óleo nesta região ocorreu mais 

rapidamente, o que poderia ser um fato positivo. Contudo, tem-se que a camada de emulsão 

forma-se mais lentamente até que seja atingida a estabilização das frações de óleo. Constata-se 
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que ainda no passo de tempo 10000 continua ocorrendo variação da fração de óleo nas 

camadas de emulsão.  

Evidencia-se, assim, que nesta geometria não haverá estabilidade na seção de emulsão, 

fato este que pode ser atribuído à menor velocidade de ascensão devido ao maior diâmetro do 

indutor, que finda comprometendo o desempenho do separador. A baixa velocidade de 

ascensão não induz efeitos que facilitem a separação entre as fases, pois a dinâmica de fluidos 

desenvolvida retarda o movimento descendente do fluido mais denso.  

Para essa geometria, com indutor de 7 m de altura, localizaram-se pontos de 

monitoramento dispersos em planos horizontais nas alturas de 7,85 m, 8,85 m e 9,85 m.  

Observou-se que na altura de 7,85 m a fração volumétrica de óleo reduziu-se e também 

que o volume abaixo desta altura ficou ocupado amplamente pela mistura produzida, ou seja, 

não houve crescimento da fração de óleo.  

 

 

Figura 73: Isosuperfície onde se inicia a camada de emulsão, com fração de óleo de 0,1422 (geometria G3). 

 



128 
 

 

A Figura 73, que representa a isosuperfície formada pelas frações de óleo igual à 

inicial, mostra onde se inicia a camada de emulsão. Pode-se verificar que essa camada começa 

afastada da altura da extremidade do indutor e que este fato está ligado às movimentações 

constatadas na análise dos perfis de velocidades. A partir destes perfis, identifica-se uma região 

onde predomina uma maior movimentação de fluidos e que coincide com a aquela onde se 

formou a camada de emulsão.   

Verifica-se na altura de 8,85 m, através dos dados dos pontos de monitoramento, um 

crescimento na fração de óleo, mas com valores desuniformemente distribuídos, o que ratifica 

o efeito da movimentação de fluidos nesta altura.  

De uma maneira geral, observaram-se áreas onde a fração volumétrica de óleo atingiu 

valores entre 0,46 e 0,7, caracterizando uma fração de óleo média em torno de 0,58. 

 

Figura 74: Isovolumes da camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo entre 0,46 e 0,70 (geometria G3). 

 

Na altura de 9,85 m, excetuando-se uma pequena região com queda da fração de óleo, 

na maior parte a fração volumétrica de óleo cresceu até valores entre 0,97 e 0,98. A existência 

de uma maior fração de óleo numa pequena faixa da camada próxima à saída retrata uma 
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situação indesejável, pois evidencia a existência de apenas um pequeno volume de óleo dentro 

das especificações de produção requeridas e revela a instabilidade operacional do TAL. 

Na Figura 75 verifica-se que a camada de emulsão é pouco espessa, 1,00 m, e que a 

fração de óleo que vai de 0,58 até 0,975 no topo. Apesar de existir fração de óleo maior que 0,8 

na camada de emulsão, sua pequena espessura confere instabilidade ao fluido produzido.  

 

 

Figura 75: Isovolumes da camada de emulsão ocupada pelas frações de óleo entre 0,97 e 0,98(geometria G3). 

 

7.2.3.3. Balanço de massas 

A Figura 76 mostra o comportamento da vazão mássica de óleo na saída pelo topo do 

TAL, indicando que não há uma estabilização e ilustra uma situação operacional com 

flutuações que comprometem o processamento, levando a um produto final que foge às 

especificações. Nesta situação, a vazão de saída varia indefinidamente, caracterizando fluxos 

oscilantes de óleo e água produzida na operação do TAL.  
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Desses resultados, pode-se concluir que a geometria G3, onde a velocidade de ascensão 

dos fluidos é menor, não proporcionou um regime de fluxo adequado à separação gravitacional 

dos fluidos.  

 

 

Figura 76: Gráfico das vazões de óleo na saída pelo topo (instável) e saída de água pelo fundo (73,016 kg/s). 

 

A vazão instável de saída do fluido produzido torna indefinida a vazão de óleo 

produzida, de modo que o balanço de massas não se faz representativo. 

 

7.2.3.4. Análise visual dos resultados da simulação 

A Figura 77 mostra uma visão do costado do TAL após a simulação com a geometria 

G3, onde se pode verificar o perfil de distribuição dos fluidos.  

Pode-se constatar visualmente a ocorrência de rajadas de água produzida cortando a 

camada de emulsão, o que está associado às observações relativas à movimentação de fluidos 
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na parte superior da seção de emulsão. A presença da água produzida está relacionada à baixa 

velocidade de ascensão que aumenta o seu tempo de permanência na seção e dificulta o 

movimento natural de separação gravitacional dos fluidos. 

 

 

Figura 77: Representação do perfil do tanque para a geometria G3 após simulação. 
 

 

Figura 78: Representação da camada de emulsão formada no tanque para a geometria G3. 
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Na Figura 78 pode-se observar o interior da seção de emulsão onde se constata a 

irregularidade da camada de emulsão formada. Verifica-se uma distribuição horizontal 

descontínua em relação à fração de óleo e uma camada de óleo com espessura reduzida devido 

ao evidente avanço da água produzida. 

Na Figura 79 mostra-se o perfil do TAL, onde se pode identificar a estreita camada de 

emulsão formada. Constata-se desta camada apenas uma pequena parcela é que corresponde à 

fração de óleo em torno de 0,9.  

 

 

Figura 79: Vista de topo da saída de óleo no tanque para a geometria G3. 

 

A ocupação parcial da seção de emulsão não caracteriza capacidade de processamento 

ociosa do TAL, mas significa um caso de inadequação desta geometria às condições 

operacionais estabelecidas. A dinâmica dos fluidos desenvolvida na seção de emulsão faz com 

que a água produzida ocupe boa parte da seção de emulsão reduzindo em demasia a espessura 

da camada de emulsão formada e impedindo a estabilização da camada formada. 
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7.3. Influências da geometria do indutor 

A seguir serão analisados os dados das simulações correlacionando-os aos efeitos 

observados nas diferentes geometrias buscando evidenciar relações funcionais. Excetuou-se 

destas análises o dado da fração de óleo na saída na geometria G3 e o tempo de estabilização 

da camada de emulsão. A primeira exclusão foi feita devido às grandes flutuações na vazão de 

saída, de modo que o resultado não foi considerado para constatação de relações funcionais. A 

segunda exclusão, relativa ao tempo de estabilização, deve-se ao fato de não ter ocorrido 

estabilização na geometria G3.  

A Tabela 5 associa os diâmetros utilizados nos tubos indutores às características 

analisadas, identificando-se a relação funcional entre a variação do diâmetro do indutor e as 

variáveis dependentes, isto é, a espessura da camada de emulsão formada, a fração média de 

óleo na camada e a fração média de óleo na saída do TAL. 

 
 
 

Tabela 5: Dados obtidos relacionados com a variação do diâmetro do indutor 
GEOMETRIA 
 

DIÂMETRO 
DO 

INDUTOR 
(m) 

VELOCIDADE 
DE ASCENSÃO 

(m s-1) 

RESULTADOS 
ESPESSURA 

DA CAMADA 
(m) 

FRAÇÃO DE 
ÓLEO MÉDIA 
NA CAMADA  

FRAÇÃO DE 
ÓLEO 

EFLUENTE  
G1 0,813 0,153 1,35 0,7095 0,82 
G2 0,700 0,207 1,65 0,595 0,86 
G3 1,500 0,045 1,00 0,7775 - 

 

Modificando-se o diâmetro do indutor, varia-se de forma inversa a velocidade de 

ascensão dos fluidos, de modo que as relações estabelecidas para a mudança ocorrida no 

diâmetro valem de modo inverso para as mudanças na velocidade.  

A Figura 80 mostra num gráfico a relação inversa entre a espessura da camada formada 

e o diâmetro do indutor, ou seja, quando se aumentou o diâmetro do indutor formou-se uma 

camada menos espessa de emulsão e vice-versa. Funcionalmente, uma camada menos espessa 

confere menor estabilidade ao separador e denota a ocorrência de regime de fluxo na seção de 

emulsão menos estável, o que não é operacionalmente interessante para o separador. 
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Figura 80: Gráfico da variação da espessura da camada versus diâmetro do indutor. 

 

 

Em relação à fração média de óleo na camada de emulsão formada, verifica-se que esta 

varia proporcionalmente ao diâmetro do indutor, conforme mostrado na Figura 81. Com o 

aumento no diâmetro ocorre uma diminuição na velocidade de indução e a concentração de 

óleo na camada de emulsão cresce, caracterizando uma situação operacionalmente interessante. 
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Figura 81: Gráfico da variação da fração de óleo na camada versus diâmetro do indutor. 
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Constata-se também uma relação inversa entre o diâmetro do indutor e a fração de óleo 

no produto efluente do TAL, conforme representado na Figura 82. Verificou-se que um 

aumento no diâmetro do indutor leva a um decréscimo na fração de óleo no efluente do topo do 

TAL, caracterizando uma situação operacional que não é interessante para processo de 

separação. 
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Figura 82: Gráfico da fração de óleo na saída versus diâmetro do indutor. 

 
 

Nas simulações realizadas com as geometrias G1 e G2 as velocidades de entrada dos 

fluidos na seção de emulsão foram 0,153 m/s e 0,207 m/s, respectivamente, e as simulações 

repetiram um bom desempenho dos separadores, podendo-se afirmar, portanto, que esta faixa 

de velocidade estudada se mostrou adequada à separação gravitacional. 

A Tabela 6 relaciona as alturas utilizadas nos tubos indutores às características de 

desempenho analisadas. Neste caso os resultados da simulação com a geometria G3, com o 

indutor tendo a mesma altura da geometria G1 e devido às características citadas não foram 

considerados. 
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Tabela 6: Dados obtidos relacionados com a variação da altura do indutor. 
 
 

GEOMETRIA 

 
ALTURA 
INDUTOR  

(m) 

RESULTADOS 
ESPESSURA 

CAMADA 
EMULSÃO (m) 

FRAÇÃO DE ÓLEO 
MÉDIA NA 

CAMADA DE 
EMULSÃO 

FRAÇÃO DE 
ÓLEO EFLUENTE 

TOPO 

G1 7 1,35 0,7095 0,82 
G2 8 1,65 0,595 0,86 

 

 

A espessura da camada de emulsão formada varia diretamente com a altura do indutor, 

conforme mostrado na Figura 83. O aumento da altura do indutor interfere na movimentação 

dos fluidos na seção de emulsão de forma a produzir uma camada de emulsão mais espessa. 
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Figura 83: Gráfico da espessura da camada de emulsão versus altura do indutor. 

 

Verifica-se que a fração de óleo no efluente do TAL varia diretamente com relação à 

altura do indutor, conforme mostrado na Figura 84. O aumento da altura do indutor atua na 

movimentação dos fluidos na seção de emulsão de forma a aumentar a fração de óleo na saída, 

mas, conforme visto na análise anterior, isto leva a uma camada com menor espessura.  
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Figura 84: Gráfico da fração de óleo na saída versus altura do indutor. 

 

 

Verifica-se que a fração de óleo média na camada de emulsão formada varia na 

proporção inversa com o aumento da altura do tubo indutor, conforme mostrado na Figura 85. 
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Figura 85: Gráfico da fração de óleo na camada de emulsão versus altura do indutor. 
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8. CONCLUSÕES  

As simulações de dinâmica de fluidos computacional permitem uma discussão ampla e 

mais aprofundada dos parâmetros geométricos nos separadores gravitacionais, podendo 

inclusive já ser utilizadas na fase de projeto do equipamento.  

Usualmente o tubo indutor é aplicado para se evitar “curtos-circuitos”, cruzamentos não 

desejáveis entre o fluxo de alimentação e o de saída de água, pois assim estes não se misturam 

antes de chegarem à seção de emulsão. Entretanto, as simulações evidenciaram uma 

importância maior para este dispositivo, cujos perfis de velocidades revelam a importância da 

análise das suas dimensões para os projetos dos separadores. 

As simulações possibilitam, neste tipo de separador gravitacional de petróleo, a 

observação de fenômenos importantes, como a formação da camada de emulsão, ou colchão de 

emulsão. A espessura desta camada, a sua velocidade de formação e a fração de óleo nela 

presente são variáveis importantes para a análise da funcionalidade do equipamento separador 

e constata-se que estas características são influenciadas pela geometria do equipamento. 

Os resultados obtidos no teste de campo foram usados como dados de entrada para as 

simulações e permitiram a validação do modelo empregado e a constatação do seu desempenho 

satisfatório na simulação com a geometria G1. A simulação com esta geometria, que é a do 

tanque modelo do teste de campo, apresentou uma fração de óleo no efluente de 0,82, enquanto 

que no teste de campo o TAL produziu um fluido com uma fração de óleo de 0,837. Desta 

maneira, pode-se afirmar que houve uma boa representatividade do modelo simulado. 

As limitações assumidas na formulação do modelo foram as definições de vazões 

constantes para a entrada dos produtos (Inlet) e para a saída de água separada (Outlet Down) e 

também a consideração de não haver a presença de emulsão. 

Verificou-se que alguns parâmetros geométricos do tubo indutor, diâmetro e altura, 

apresentam relações funcionais com as variáveis dependentes: espessura da camada de 

emulsão, fração média de óleo na camada e fração média de óleo na saída do TAL. 
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Através das análises dos resultados da simulação com a geometria G1 pôde-se constatar 

que os perfis de velocidades se mostraram bem distribuídos dentro do volume de controle, 

tanto quando sob a influência do fluxo de entrada como quando sob a influência do fluxo de 

saída, observando-se nesta última o fato positivo da expansão do movimento por toda a seção 

de emulsão do TAL. 

A camada de emulsão, na simulação com a geometria G1, apresenta-se com uma fração 

média de óleo em torno de 0,7 e embora esta não tenha ocupado plenamente a seção de 

emulsão é comprovadamente mais densa. A emulsão mais concentrada indica a ocorrência de 

um regime de fluxo adequado à separação proposta conferindo maior consistência operacional 

ao equipamento e estabilidade para o óleo produzido. 

Evidencia-se, no perfil do TAL de geometria G1 uma vazão de óleo produzido estável e 

com uma fração de óleo acima de 0,8, portanto um caso de adequação em termos de 

capacidade e de bom desempenho operacional.  

Na simulação com a geometria G2 observaram-se resultados semelhantes aos 

verificados com a geometria G1, notando-se também uma distribuição equilibrada das 

velocidades dentro do volume de controle. Em virtude do aumento da altura do indutor, 

constatou-se, com base na distribuição das velocidades, pouca influência do fluxo de entrada. 

Observa-se também que o tempo decorrido para a formação da camada de emulsão foi 

aproximadamente igual ao observado na simulação da geometria G1, o que reflete a pouca 

diferença entre essas duas geometrias.  

Fatos relevantes evidenciados na simulação da geometria G2 foram que a camada de 

emulsão formada ocupou plenamente a seção de emulsão e que esta também se apresentou 

mais extensa. Estas ocorrências estão associadas às modificações introduzidas na geometria, 

pois os fluidos passaram a ser descarregados mais acima e com uma maior velocidade.  
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Apesar da ocupação plena da capacidade da seção de emulsão e possuir uma camada 

menos densa, a alta fração de óleo na saída superior e a estabilidade na vazão comprova um 

bom desempenho e a ocorrência de um regime de fluxo adequado à separação proposta. 

Analisando-se a geometria G2, onde se observou conformidade na separação dos 

fluidos, pôde-se verificar que o aumento na altura do tubo indutor proporcionou uma camada 

de emulsão com maior espessura.  

Em relação à dinâmica dos fluidos, nas simulações das geometrias G1 e G2 verificou-se 

na seção de emulsão, que na chegada há um impulso inicial nos fluidos para cima e 

posteriormente ocorre o retorno bem definido no sentido descendente. Estes movimentos 

contribuem sobremaneira para a separação entre as fases com diferentes densidades. No 

primeiro movimento, como é natural, o óleo tende a permanecer na parte superior e no segundo 

a água produzida desce preferencialmente.  

Com a simulação da geometria G3, pôde-se mais uma vez comprovar a importância da 

geometria do indutor para este tipo de equipamento de separação. O diâmetro do indutor define 

a velocidade de ascensão e na geometria G3 o indutor com 1,5 m de diâmetro proporcionou 

uma significativa redução da velocidade de ascensão, a qual ficou em torno de 0,045 m/s. Em 

princípio, a menor velocidade nos leva ao pensamento de que a separação gravitacional será 

favorecida, contudo para este nível de velocidade isso não ocorreu. 

Na análise dos dados obtidos para a geometria G3 constatou-se na seção de emulsão 

uma distribuição bastante irregular dos fluidos, comprometendo-se a funcionalidade do TAL. 

A instabilidade nesta seção do equipamento fica evidente quando se observa na Figura 72 o 

abrupto crescimento inicial da fração de óleo no topo da seção de emulsão e o tempo 

excessivamente longo para a estabilização da camada de emulsão. 

 A camada de emulsão desenvolvida na geometria G3 ocupa pequena parte da seção de 

emulsão apresentando-se com pouco espessa. Uma camada estreita significa instabilidade, 

devido ao pequeno volume que possui. E, neste caso, pelo fato de a camada estar mais próxima 



141 
 

 

ao local de saída do fluido produzido se justifica a intensa variação no fluxo de óleo produzido 

(Figura 76), reflexo da flutuação na fração de óleo no topo.  

O avanço da água produzida na seção de emulsão na parte superior da seção de emulsão 

com frações de óleo maiores que 0,8, é indicativo de que esta geometria proporciona um 

regime de fluxo inadequado e resulta em mau desempenho operacional do separador.  

Na simulação com a geometria G3 verificou-se que com a chegada dos fluidos não 

ocorreram movimentos secundários auxiliares e sim a ocupação por maior tempo a seção de 

emulsão. Desta forma, a separação entre as fases não ficou por conta da diferença entre as 

densidades e, pois o volume de água predominante se fez presente impedindo a conformação 

de uma camada de emulsão adequada. 



142 
 

 

9. SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Os estudos realizados neste trabalho limitaram-se à observação de fenômenos físicos 

envolvidos no processo de separação água-óleo. Sabe-se, entretanto, do significativo destaque 

que tem o mecanismo de rompimento da emulsão para o processo de separação gravitacional 

do petróleo e que etapas nele envolvidas são influenciadas pela fluidodinâmica. Portanto, como 

sugestão para trabalhos futuros, estes aspectos devem ser considerados e melhor explorados 

nas simulações com o uso de softwares de dinâmica de fluidos computacional. 

Como prosseguimento direto das análises realizadas neste trabalho, propõe-se o uso de 

um planejamento experimental fatorial para se obter resultados sistemáticos a partir de 

simulações com o modelo desenvolvido no CFX, considerando-se várias geometrias de tanque 

de água livre. 

Devido à complexidade da separação água-óleo, onde vários fatores interferem, 

recomenda-se estudar a influência da fluidodinâmica na separação das emulsões, com o foco 

no aumento da velocidade de contato entre o óleo e a água, de modo a aprimorar a quebra da 

emulsão. Neste sentido, será interessante a elaboração de estudos que contemplem o 

mecanismo de rompimento das emulsões e a dinâmica de fluidos utilizando outros tipos de 

separadores. 

Há diferentes tipos de separadores gravitacionais atmosféricos disponíveis na prática do 

tratamento primário de petróleo, mostrando-se também importante o desenvolvimento de 

estudos comparativos entre os separadores do tipo Tanque de Água Livre e separadores do tipo 

Tanque de Lavagem. 

A incorporação nos separadores gravitacionais de dispositivos coadjuvantes como o 

tubo indutor é bastante comum, e, portanto, como já tem sido feito, pode-se estudar a criação 

de dispositivos indutores com novas geometrias que produzam movimentos proativos para a 

eficiência da separação gravitacional. 
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Assim, o caráter inovador deste trabalho pode ser utilizado como referência para a 

modelagem fluidodinâmica baseada em aplicativos de CFD e a simulação de outras unidades 

de separação envolvidas nas estações produtoras de petróleo.  
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