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1. RESUMO 

 

No processamento primário de petróleo, uma importante etapa do processo 

consiste na separação do produto gasóleo obtido nas suas fases água, óleo e gás, 

para pós-processamento. Um dos critérios para se determinar a qualidade do 

produto extraído consiste em medir a concentração de cada fase que o constitui em 

regime permanente. Podemos realizar esta medição utilizando sensores específicos 

de concentração ou medidores bifásicos. As dificuldades em utilizar estes 

dispositivos recaem principalmente no elevado custo destes equipamentos. 

Portanto, desenvolver um dispositivo a fim de mensurar a concentração de água, 

óleo e gás torna-se uma tarefa complexa do ponto de vista econômico. Além disso, a 

multidisciplinaridade desta atividade aumenta a complexidade deste sistema. 

Finalmente, adicionamos um terceiro requisito a esta atividade, a coleta automática 

dos dados enviados pelo sensor, permitindo um melhor monitoramento e até 

aumentando a segurança do sistema por parte do usuário. Neste trabalho, propomos 

um sistema eletromecânico utilizando sensor capacitivo para medir a concentração 

de água e óleo de um reservatório em regime estacionário com coleta de dados 

automatizada. Para realizar o processamento dos dados obtidos automaticamente, 

utilizamos um Controlador Lógico Programável (CLP) e aliado a um programa de 

computador medimos a concentração de cada elemento através da medição da 

altura de cada fase da mistura. Os resultados finais mostram que o dispositivo 

proposto atende o seu objetivo, com erro de medição pequeno, aceitável em 

dispositivos de medição deste tipo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O presente projeto consiste na montagem de um sistema de separador 

bifásico e medição da concentração volumétrica de cada fluido dentro do 

reservatório. Esse modelo de reservatórios armazenamento é amplamente utilizado 

na Indústria de Petróleo e Gás. Os vasos separadores são vasos de pressão que 

realizam o processamento primário dos fluidos numa estação de produção, dado 

que estes equipamentos oferecem qualidade à separação gás/óleo/água, antes de 
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os mesmos serem transferidos às refinarias. Esses vasos apresentam-se com forma 

e finalidade diferentes.  

Quanto à forma, pode ser horizontal e vertical, já em se tratando de finalidade 

caracterizam-se como bifásico estes separa gás/líquido e trifásico separam gás/óleo/ 

água. Internamente dispõe de mecanismos para separação líquido/ gás, apresentam 

quatro seções distintas, que, por conseguinte problemas operacionais que afetam o 

processo de separação dos fluidos, bem como dispositivos que realizam o 

tratamento mecânico. E uma das ferramentas de controle que é extremamente 

utilizada e que possui diversas aplicações na área é o CLP, como por exemplo, um 

poço de produção de petróleo, o qual funciona de forma automática e com 

monitoramento remoto. 

  O CLP é responsável pela integração dos sensores e atuadores para 

compilação dos dados a serem enviados quando solicitado na cabine de controle. A 

produção de petróleo em um poço está geralmente associada ao escoamento 

bifásico uma vez que as frações mais leves de hidrocarbonetos são liberadas da 

fase líquida à medida que a pressão do reservatório diminui e atinge a pressão de 

bolha, ou à medida que o óleo escoa e perde pressão ao longo de seu escoamento 

através no poço.  

Os fluidos do reservatório deixam a cabeça do poço através de uma 

tubulação, chegando ate um vaso de aço chamado separador. Os separadores são 

vasos horizontais, verticais ou esféricos que removem o liquido do gás e o gás do 

liquido. A seleção de determinado tipo de separados depende em muitos casos da 

disponibilidade de espaço. Todos os separadores desempenham a mesma duas 

funções: Remover liquido do gás ou remover óleo da água. Aplicam-se no separador 

princípios básicos de química e física para o cumprimento da sua função. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este projeto tem como objetivo principal construir um dispositivo para medir 

a concentração volumétrica de cada fluido dentro de um reservatório de maneira 

automática. Especificamente, temos as seguintes atividades: 

 Construir o reservatório que irá servir como base para o experimento; 
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 Especificar o dispositivo sensor para medir a concentração através da 

altura de cada fase; 

 Integrar o dispositivo ao protótipo e realizar coleta dos dados via 

computador; 

 Fazer a análise dos dados obtidos para verificar se o protótipo atende 

as especificações. 

 

4. METODOLOGIA 

 

O desenvolvimento deste trabalho se dará através da montagem de um 

protótipo prático para medição de concentração em um reservatório. Serão 

realizados experimentos no protótipo, simulações em ambiente computacional 

utilizando uma linguagem de programação e ao final, serão feitos testes 

comparativos com outros sistemas de medição, neste caso com a régua milimetrada. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

Para montagem do protótipo e implementação do sistema, destacamos os seguintes 

elementos:  

CLP: O Controlador Lógico Programável (CLP ou PLC, em inglês) é um dispositivo 

bastante utilizado em sistemas que envolvem máquinas de grande porte, automação 

industrial, processos industriais em geral. Podemos defini-lo como um pequeno 

computador, projetado especificamente para operar nestes processos. Suas 

vantagens são a fácil integração com equipamentos e instrumentos, programação 

por lógica ladder, entradas e saídas analógicas e digitais e em alguns casos, 

possuem até controlador interno. Sistemas de monitoramento, operação e controle 

de processos industriais normalmente utilizam vários CLPs. A comunicação entre 

eles é feita por redes industriais protocoladas. 

Rosca: para projetar o dispositivo de medição, precisamos trabalhar a rosca e o 

passo de rosca, que nada mais é do que a medida entre um filete de rosca e o outro 

subsequente. Normalmente utilizam-se instrumentos tipo paquímetro para medir o 

passo de rosca. É comum o filete ser do tipo triangular. Após medir o diâmetro 

externo da rosca e a medida do passo, podemos consultar os manuais para definir 

os demais parâmetros da rosca. 

Vasos separadores: Os separadores classificam-se por numero de fases, havendo 

separadores bifásicos e separadores trifásicos. Normalmente, um separador típico 
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possui as seguintes seções, denominadas separação primária de coleta de líquido, 

decantação e aglutinação. Na seção primária, o fluido (liquido e gás) choca-se com 

dispositivos defletores que provocam uma mudança brusca de velocidade e direção 

do fluxo, sendo a maior parte do liquido é separada, acumulando-se no fundo do 

vaso, denominado de seção de acumulação de liquido. Na seção secundária as 

gotículas maiores de óleo, oriundas da fase gasosa, são separadas por decantação. 

As gotículas de liquido arrastadas pela corrente gasosa e que ainda não se 

separaram são, na seção de aglutinação, removidas do fluxo gasosas através de 

meios porosos que por possuírem grande área de contato facilitam a coalescência e 

decantação das gotas.  

Sensor Capacitivo: Seu princípio de funcionamento é baseado na mudança da 

capacitância da placa detectora localizada na região denominada face sensível. São 

largamente utilizados para a detecção de objetos de natureza metálica ou não, tais 

como: madeira, papelão, cerâmica, vidro, plástico, alumínio, laminados ou 

granulados, pós de natureza mineral como talco, cimento, argila, etc. Os líquidos de 

maneira geral são ótimos atuadores para os sensores capacitivos, não importando 

se são condutivos ou não, viscosidade ou cor.  

Motoredutor: são sistemas completos de força motriz que constituídos por um 

motor elétrico e uma engrenagem de redução integrada em um único pacote de fácil 

montagem e configuração. Os motoredutores permitem o uso de motores com 

poucos cavalos de potência. Eles podem ser grandes o suficiente para levantar 

construções ou pequenos o suficiente para fazer um pequeno relógio funcionar. 

A seguir apresentamos a lista de equipamentos utilizados neste projeto: 

 Motoredutor trifásico (redução 25/1, 4 polos, 220 V); 

 2 Hastes 5/8 com 50cm (eixo); 

 Placa de ferro (suportes); 

 2 Barras de ferro (sustentação do elevador); 

 Rosca de 1,5 mm de diâmetro (elevador); 

 Placa de ferro com furo de 15mm de diâmetro (suporte para o sensor 

capacitivo); 

 Barra de ferro galvanizado (sustentação do protótipo); 

 Sensor de segurança superior; 

 Sensor de segurança inferior; 

 Sensor de pulso; 
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 Sensor capacitivo; 

 Botão "Start"; 

 Calço de isopor; 

 Reservatório de vidro 30x15 cm; 

 CLP; 

 Fonte de alimentação; 

 Disjuntor 220 V trifásico; 

 Água; 

 Óleo lubrificante; 

O protótipo foi construído utilizando as placa, barras, haste 5/8, rosca de 1,5mm e o 

motor. As hastes 5/8 foram usadas para o eixo principal do sistema, que é ligado no 

motoredutor, a fim de que haja a rotação da haste. Depois de pronto, os sensores de 

segurança e o sensor de pulso foram colados em seus respectivos lugares e 

soldados a alguns fios, sendo estes posteriormente ligados ao CLP. Logo após, o 

sensor capacitivo foi colocado em seu suporte para que fosse possível fazer a leitura 

do sistema água/óleo. Depois de todos os fios serem soldados nos sensores, eles 

são ligados à fonte de alimentação e ao CLP, para que possa ser feito o controle e a 

coleta de dados do experimento, feitos através de algoritmos nos programas 

WPLSoft e PyScripter. 

 

6. RESULTADOS 

 

O protótipo com o intuito de medir a concentração de dois líquidos contidos 

em um reservatório ocorreu como o esperado. O sensor capacitivo, em conjunto com 

o sensor de pulso, foi capaz de transmitir informações coerentes para que, através 

de um algoritmo, fosse calculado o volume e a concentração de cada líquido no 

reservatório. Através do seguinte algoritmo, feito no programa WPLSoft, o CLP 

obteve a informação através de pulsos, transmitidos do sensor de pulso para o CLP, 

sendo esses convertidos para as respectivas unidades através de um script na 

linguagem Python. 
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Figura 1 e 2: Script CLP 

 

 Os sensores de segurança funcionam como um critério de parada. 

Para que o elevador com o suporte do sensor capacitivo não suba ou desça 

excessivamente, os dois sensores foram colocados de tal forma a controlar isso. 

Porém, quando o sensor capacitivo termina de ler a boia, que é feita de isopor e 

papel alumínio, o elevador desce e o sensor capacitivo começa a fazer leituras no 

sentido contrário ao anterior. 

 O sensor de pulso é que transmite os dados de pulsos, que foram 

originados do choque entre o eixo do motoredutor e do sensor de pulso. Após a 

contagem dos pulsos, o valor obtido é colocado no algoritmo feito no programa 

(colocar o programa) para que possa ser calculado o que se pede. 

 O motoredutor funciona com uma voltagem de 220 V trifásico. Ele gira 

o eixo, que é a haste 5/8, para que ela entre em contato com o sensor de pulso. A 

velocidade angular da haste 5/8 pode ser dada por: 

      

 Onde    é a velocidade angular em rad/s e   é a frequência em hertz 

ou RPM. 
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 A frequência da haste 5/8, que é girada através do motor, é de 65 rpm 

ou 1,08 Hz. Então, fazendo os cálculos: 

 

      

                

             

 

 A velocidade angular da haste 5/8 é de 6,79 rad/s, uma velocidade 

relativamente pequena, tendo em vista que foi utilizado um motoredutor, largamente 

utilizado quando se precisa rotação de pequena velocidade e baixas frequências 

para produção de força ou trabalho mecânico. 

 Os dados obtidos foram feitos através de aproximações e hipóteses. 

Usou-se como volume de controle 2 litros de água e 1 litro de óleo lubrificante, e 

para cada 1 litro, existe uma certa quantidade de pulsos. 

 Para a água, a quantidade de pulsos foram 49.  Já para o óleo, a 

quantidade de pulsos foram 25. A proporção foi aproximadamente de 2 para 1, onde 

o script feito na linguagem Python irá converter e fazer os ajustes dessas medidas 

obtidas pelo sensor de pulso. 

 

Figura 3: Script em Python responsável pela conversão de pulsos 

 

 Para cada pulso, o sensor capacitivo subia 1,5 mm. Convertendo isso 

para unidades de volume, ou seja, para cada 1,5 mm subido, tinha-se             

m³. Usando as quantidades de pulso do sensor para cada líquido no reservatório, 

tem-se que a óleo tem um volume de 0,996 L e o água tem 1,953 L, resultados 

satisfatórios visto que foi usado 1 litro de óleo e 2 litros de água. Tendo como massa 

de água e de óleo valores obtidos através de tabelas                   e 
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                , o script em Python mostrou como valores de concentração de 

água e óleo sendo 526 kg/m³ e 882 kg/m³ respectivamente. Os resultados foram 

obtidos com erros relativamente pequenos, devido ao uso valores aproximados e 

imprecisão dos sensores e instrumentos utilizados.  

 

Funcionalidade do protótipo em escala real 

 

O presente trabalho atua com o propósito de estabelecer uma linha lógica de 

funcionamento e arranjo para cada componente do sistema, a fim de garantir que 

seja feita a medição da altura que possibilite obter como resultado final a 

concentração de dois fluidos imiscíveis dentro de um reservatório.  

Com as ideias dadas e filtradas para o que, de fato, é viável de realizar é 

iniciado o processo de construção do protótipo com os materiais listados 

anteriormente. Com o protótipo montado são iniciadas as pesquisas para que então 

as configurações sejam embarcadas no CLP e o processo se torne automatizado.  

A partir do instante que se tem, em mãos, o protótipo (físico) montado e os 

dados embarcados no CLP os testes começam a ser realizados. De posse dos 

resultados dos testes para os fluidos utilizados (água e óleo) mudanças são feitas 

conforme as necessidades impostas nos comandos do trabalho. Com os resultados 

finais em posse, conclui-se que a funcionalidade do protótipo em questão está apta 

para ser usado em escala industrial, se a necessidade do processo for mensurar a 

concentração de dois fluidos com densidades diferentes.  

 

Figura 4: Protótipo em construção 
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Apesar do medidor funcionar, sua utilização na engenharia de petróleo não 

seria de grande necessidade, já que esse processo já é feito em reservatórios 

trifásicos fechados. O separador trifásico separa o fluido numa camada de gás, uma 

camada de emulsão oleosa, e uma camada de água e sedimento (BSW). É utilizado 

comumente nos locais de produção onde existe muita água no fluido. 

Porém, caso se deseje implantar o protótipo em escala ampliada, as 

considerações a serem tomadas são primeiramente referentes ao sensor capacitivo 

utilizado. Uma vez que o mecanismo do mesmo identifica materiais condutores 

porem não é capaz de estimar fluidos ou a diferença deles dentro de um reservatório 

feito, por exemplo, de determinados tipos de metais.  

Como os equipamentos numa área de produção compreendem uma rede de 

tubulações e vasos, os oleodutos em geral são feitos de material ou ligas metálicas. 

Para o sucesso da implantação do protótipo, se faz necessário ter acoplado 

ao reservatório um capilar, com as mesmas concentrações volumétricas do 

reservatório principal, porém em uma escala menor. E esse capilar amostral deverá 

ser de um material, não condutor, onde o sensor capacitivo terá maior sucesso em 

sua função de mensurar a cota de diferença dos fluidos para obter uma resposta de 

saída desejada, que vem a ser com a concentração volumétrica dentro do 

reservatório principal. 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir da montagem do separador e da sua devida execução o objetivo 

estabelecido para este trabalho foi realizado de forma satisfatória e competente visto 

que o estudo de sensores capacitivos quando associados a sistemas contendo 

fluídos se comportam de forma eficaz, não importando se estes são condutivos ou 

não e nem sua cor. 

 Desta forma esse projeto pode ser extremamente viável e capaz de 

funcionar e gerar ótimos resultados na indústria petrolífera, levando em 

consideração os grandes incômodos que ainda ocorrem de dificuldade para ter de 

forma precisa equipamentos de pequenos portes que estabeleçam a diferença de 

concentração da água e de óleo quando levada em conta a presença de ambos 

reservatórios de petróleo. 
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Contudo em nível de informação, é importante salientar que esse tipo de 

sensor capacitivo funcionaria de forma otimizada como o ocorrido apenas em 

reservatórios que fossem compostos por materiais não condutores como vidros e 

acrílicos, quando o material utilizado fosse um metal, por exemplo, esse sensor 

funcionaria em uma espécie de capilar acoplado ao sensor de modo a existir um 

pequeno aparelho com amostragem do liquido em determinada altura. 

Portanto, é possível considerar que esses novos tipos de tecnologias como 

os programadores lógicos em conjunto com os sensores são uma das melhores 

alternativas pra desenvolver esse tipo de sistema. 
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