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A indústria de óleo e gás beneficia nossas vidas de muitas maneiras todos os dias. Seus 
produtos sustentam toda a sociedade moderna, fornecendo energia à indústria 
energética, combustível para o transporte de mercadorias e de pessoas em todo o 
mundo, além de fornecer as matérias-primas utilizadas para produzir muitos dos artigos 
que fazem parte do nosso dia-a-dia.

O setor abrange um grande número de 
atividades, da exploração em offshore e produção 
de petróleo e gás até o seu armazenamento, 
transporte e refino. 

Além da alta confiabilidade exigida para a 
garantia de processos de extração, separação e 
produção cada vez mais seguros, a instrumentação 
na indústria de óleo e gás deve ser capaz de resistir 
a ambientes operacionais agressivos, muitas vezes 
sujeitos a alta pressão e temperatura, corrosão e 
risco de explosão.

Dispomos de uma ampla linha de soluções voltadas para a medição, controle e monitoramento de diversas 
variáveis encontradas nas mais diferentes áreas da indústria de óleo e gás. Nossos instrumentos e 

equipamentos trazem eficiência, confiabilidade, consistência e segurança a esses processos e nossos clientes 
ainda contam com a alta qualidade de atendimento e suporte de nossa equipe.

Conheça a seguir algumas de nossas soluções para a indústria de óleo e gás:

www.vikacontrols.com.br

Nível Vazão Conectividade Outras soluções

Líquidos/óleos
Interfaces

Separadores
Dessalgadoras

Transbordo

Gases
Líquidos/óleos

Gás de flare
Ar de combustão
Visores de fluxo

Comunicação RF
Comunicação 4G industrial

Servidores seriais
Conectividade USB

Console Servers

Ancoragem/alinhamento
Detecção de gases

Velocidade rotacional
Anemômetros

Indicadores/controladores
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Medição de nível e interface 

Medição e controle de nível de interface água e óleo

Vantagens Aplicações
Aumento do rendimento reduzindo a concentração 
de água no óleo bruto
Medidores sem partes móveis, sem necessidade de 
manutenção
Medição independente de mudanças de 
densidade, temperatura e pressão
Transmissor intrinsecamente seguro ou à prova de 
explosão

Coalescedores ou separadores eletrostáticos
Desidratadores e dessalgadoras
Tratadores térmicos
Vasos separadores
Tanques de armazenamento de óleo em FPSO

Ver no site

Óleo

Água

Transmissor
 de Interface

Camada de
emulsão

Placas de
alta tensão

Transmissor de %
de água em óleo

Saída de óleo
bruto limpo

Alarme para
proteção
das grades

Alarme para
válvula de
drenagem

Dreno de água
e sedimentos
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Como funciona a medição de interface de líquidos por RF Admitância?
A camada de emulsão presente na separação de água e óleo pode parecer 

homogênea, porém é na verdade composta por duas fases diferentes. A fase 
superior consiste em gotículas de água cercadas de óleo, enquanto a fase inferior 
possui gotículas de óleo cercadas de água. A interface elétrica entre estas duas 
camadas se mostra como a única demarcação inequívoca e precisamente 
definida na separação de líquidos.

Conforme mostrado figura, acima da interface elétrica, a porcentagem de água 
diminui lentamente até que haja uma queda bastante acentuada, no topo da 
camada de emulsão definida visualmente. Como a camada de óleo que envolve 
as gotas de água já é isolante, essa queda na quantidade de água tem um efeito 
quase nulo na condutividade elétrica.

Entretanto, há uma mudança substancial na constante dielétrica, considerando 
que geralmente o óleo tem um dielétrico de 2,7 e a água de mais de 40! Como o 
dielétrico é uma característica razoavelmente constante (independente da 
salinidade), essa mudança é uma característica confiável para detectar o topo, ou 
limite superior, da camada de interface utilizando os medidores de interface por 
RF Admitância. 

Fase aquosa

Fase isolante

Camada de emulsão:

Interface visível
versus

Interface elétrica

Vantagem da 
RF Admitância:
Indicação repetitiva da 
camada de transição de 
dielétrico entre a fase 

condutiva e isolante da 
emulsão

Substituição de displacers
Instrumentos do tipo displacer são 

tradicionalmente usados em processos de 
separação de líquidos. Entretanto, é muito 
comum que estes instrumentos sofram 
com o acúmulo de depósitos de óxido de 
ferro no corpo da boia. Isso faz com que a 
medição do displacer indique um nível 
inferior ao real, o que pode causar 
situações de transbordamento e 
condições de risco de incêndio.

Os transmissores de nível por RF 
Admitânica medem o nível de interface 
independentemente da densidade, o que 
elimina as possibilidades de problemas os  
quais os displacers mecânicos estão 
sujeitos, além de não possuírem partes 
móveis e sofrerem com desgaste ou danos 
físicos.

Substituição do 
displacer para  um 
transmissor com 
tecnologia RF 
Admitancia é 
extremamente 
simples
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Chaves de nível modulares tipo boia magnética
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Chaves de nível com as mais diversas certificações da 
indústria naval e offshore disponíveis em diferentes opções 
de materiais, montagens e classes de pressão e temperatura.

Graças à característica de construção modular das chaves 
de nível Trimod, diferentes combinações de interruptor, 
flange e flutuador podem ser definidas conforme os 
parâmetros de cada processo e da função pretendida, como 
por exemplo:

Separadores óleo / gás

Secagem de gás (flare knock-out drums)

Gases liquefeitos

Proteção de transbordo

Reservatório de óleo hidráulicos

Reservatório de águas residuais

Alarme de nível em diques de retençãointerruptor
elétrico ou pneumático

flange flutuador

Analisador de Água em Óleo / BS&W / Cut Monitor
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Controle e otimização de separadores
Medir a quantidade de água em óleo, ou “corte de água”, é 

uma variável-chave de controle de processo e gerenciamento 
de produção nos campos de petróleo. É também um fator 
crucial na determinação de quanto desses fluidos, 
geralmente associados a royalties, realmente estão 
disponíveis para venda. O analisador Universal IV CM é 
comprovadamente capaz de fornecer medições confiáveis e 
um rápido retorno de investimento.

Por que escolher um analisador de BS&W da Drexelbrook?
A Ametek Drexelbrook é a líder mundial em medições de 

nível baseadas em RF Admitância. Seus produtos utilizam a 
tecnologia patenteada de RF Admitância há mais de 30 anos 
para fazer medições de teor de água (BS&W ou corte de 
água). Seus sistemas de monitoramento de teor de água são 
considerados padrão em alguns dos maiores produtores, 
oleodutos e refinarias de petróleo do mundo.

Coleta automática e medição de dados de poço 
(AWT/Automatic Well Testing)

Sistema automático de transferência custodiada (LACT/Lease 
Automatic Custody Transfer)

Medida de quantidade de água e sedimentos na amostra de 
óleo (BS&W ou BSW/Basic Sediment and Water)

Vasos separadores e dessalgadoras

Detecção de golfadas ou slugs em linhas e dutos

Monitoramento de contaminação em óleo lubrificante

Teor de água em óleo cru

Porcentagem de água em hidrocarbonetos

Aplicações
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Medidores, transmissores e chaves de nível para líquidos e óleos

Separadores óleo/gás

Secagem de gás (flare knock-out drums)

Gases liquefeitos

Proteção de transbordo

Reservatório de óleo hidráulicos

Reservatório de águas residuais

Alarme de nível em diques de retenção

- +

Medidores de vazão para gases e líquidos

Medição de vazão de gases

Aplicações

Características

Ar de combustão para caldeira
Gás de flare
Monitoramento contínuo de emissões (CEMS)
Monitoramento das linhas de respiro dos tanques 
de hidrocarbonetos
Medição de relação ar/combustível
Monitoramento de gases da coluna de destilação

Transmissores de vazão mássica de gases com o que 
há de melhor da tecnologia termal
Disponível para uma ampla gama de diâmetros, 
incluindo medições de múltiplos pontos para grandes 
chaminés e dutos com escoamento não-uniformes
Alta sensibilidade e rangeabilidade 
para detectar altas e baixas vazões 
em um único instrumento
Imunidade à condensação de gases
Diferentes opções de montagem, 
materiais e recursos

Ver no site
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Medição de vazão de líquidos Características
Tecnologias apropriadas para contato direto e medição 
de líquidos viscosos
Disponível em diferentes diâmetros e materiais
Baixas ou altas vazões
Aplicável para dosagens de precisão
Opções analógicas para monitoramento local
Facilidade de instalação em trechos curtos de tubulação

Aplicações
Óleo
Injeção química
Desemulsificantes
Inibidores de incrustação
Antiespumantes e desespumantes
Polieletrólitos

Visores de fluxo Detecção de fluxo

Chaves de fluxo (fluxostatos) para controle e proteção 
de bombas, compressores, linhas de refrigeração e 
sistemas de lubrificação
Detecção de presença ou ausência de fluxo
Tecnologia termal livre de desgaste e sem partes 
móveis
Fácil instalação e não requer recalibração
Diferentes modelos para diferentes necessidades

www.vikacontrols.com.br

Inspeção visual de vazão
Indicação local de presença ausência de fluxo, 
mudanças de cor e outras características em líquidos
Confirmação visual em sistemas de abastecimento
Indicação de entrada de ar em linhas
Diferentes materiais e conexões
Compatível com líquidos e gases
Construção robusta resistente à altas temperaturas e 
pressões
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Comunicação sem fio e conectividade 
para Indústria 4.0

Comunicação celular 4G industrial 
para longa distância

Comunicação sem fio entre 
medidores e controladores

Ver no site

Servidores seriais Conectividade USB sobre IP Console Servers

Servidores seriais externos que 
fornecem conectividade IP para 
qualquer dispositivo serial para 

aplicações de missão crítica.

Conectividade USB multiporta 
segura, flexível e escalável para 

dispositivos USB como hardkeys e 
dongles de licença de so�ware 

conectados a partir de hosts 
remotos ou virtualizados.

Gerenciamento remoto e acesso 
seguro de console para ativos de 

infraestrutura de redes como 
servidores, firewalls e roteadores.

Rede
pública

Rede
móvel

Usuário remoto

Gerenciamento de console
remoto ou local

Internet

Servidores

Digi Connect® IT 4

Digi ConnectPort® TS 16

Dell®
Cisco®
HP®

 

Sophos®

   AnywhereUSB® 
Driver do

Rede Ethernet

Digi AnywhereUSB® Plus

Estação de acesso

USB

CLP

Automação

Rede Ethernet

RS-232
RS-422
RS-485

Disjuntores
e religadores

Medidor

Rede sem fio Monitor de status

Dispositivos
Smart

Dongles com 
chaves de licença 

de so�wares

https://www.vikacontrols.com.br/solucoes-para-a-industria-oleo-e-gas/#conectividade
https://www.vikacontrols.com.br/solucoes-para-a-industria-oleo-e-gas/#conectividade
https://www.vikacontrols.com.br/solucoes-para-a-industria-oleo-e-gas/#conectividade
https://www.vikacontrols.com.br/solucoes-para-a-industria-oleo-e-gas/#conectividade


Soluções em Medição e Controle para a Indústria de Óleo e Gás

Ver no siteOutra soluções

Ancoragem e alinhamento de navios petroleiros
Os sistemas de medição de distância à laser 
da Riegl são utilizados ao redor do mundo 
como uma das formas mais precisas para o 
controle da ancoragem de navios e super 
petroleiros.

Dois medidores de distância à laser de alta 
penetração são montados no terminal e 
medem continuamente a distância para o 
casco do navio. Os dados são transferidos 
para um computador que avalia e exibe a 
distância, velocidade e alinhamento do navio.

Tecnologia laser de alta penetração
Imunidade à presença de chuva ou poeira
Feixe estreito de medição para altíssima 
precisão
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Detecção de vazamento de gases 
tóxicos ou explosivos

Detecção, alarmes e concentração de gases 
explosivos (%LEL, %)
Sensores para gases tóxicos como sulfeto de 
hidrogênio (H2S) e monóxido de carbono (CO)
Opções “Ex d” e “Ex ia”
Sensores eletroquímicos, catalíticos e 
infravermelhos (NDIR)

Invólucros em aço inox ou revestimento epóxi 
resistente à corrosão
Para variáveis de processo como nível, pressão, 
temperatura, vazão, etc
Controladores de batelada 
Computadores de vazão
Entradas analógicas universais
Versões Modbus RTU
Dígitos de alta visibilidade
Opções “Ex ia” e “Ex d”

Controladores, transmissores, 
totalizadores e indicadores de processo
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Medição e controle de velocidade rotacional Anemômetros, velocidade e direção do vento

Sensores de velocidade rotacional com diferentes 
certificações e tecnologias
Tacômetros com funções avançadas de controle
Cintas e rodas dentadas para fácil instalação em 
grandes eixos

Transmissores de velocidade e direção do vento
Opções com saídas analógicas, alarmes e displays
Tecnologia ultrassônica sem partes móveis ou 
mecânica

Vazão de líquidos  •  Nível  •  Conectividade  •  Vazão de gases  •  Medição analítica  •  Densidade  •  Umidade  

Vazão de sólidos  •  Detecção de gases  •  Distância  •  Variáveis ambientais  •  Velocidade rotacional

Contato
Sinta-se à vontade para nos ligar ou nos mandar uma mensagem. 
Será um prazer entender e discutir suas necessidades de medição e 

conectividade e propor uma de nossas alternativas. 
Atendemos todo território nacional.

vikacontrols.com.br

vendas@vikacontrols.com.br

11 3159.3674
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