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RESUMO 
 

 

Esse trabalho tem como objetivo avaliar o desempenho termodinâmico de diferentes 
plantas de cogeração usualmente instaladas em embarcações do tipo FPSO. Dados 
estimados (previsões) de curvas de produção de petróleo, para 22 anos de 
produção, foram aplicados em um modelo de planta de processamento primário de 
petróleo para calcular as utilidades (demandas elétricas e térmicas) requeridas por 
essa planta. Quatro diferentes tipos de plantas de cogeração foram considerados 
para atender as demandas elétricas e térmicas: turbinas a gás, ciclo combinado, 
motor alternativo e planta a vapor. Para cada planta de cogeração, um subsistema 
de resfriamento utilizando água fria do mar, a uma profundidade de 
aproximadamente 1000 m e com temperatura de 5 °C, foi modelado com o propósito 
de promover um aumento na eficiência termodinâmica das referidas plantas. Foram 
considerados 2 modos de operação da planta de processamento de petróleo. No 
modo 1, todo o gás proveniente do processo de tratamento e separação de petróleo 
é injetado no poço. No modo 2, ocorre separação de CO2 e sua posterior injeção no 
poço. A operação fora do ponto de projeto foi considerada devido à grande variação 
na produção das utilidades ao longo dos anos. O método de otimização usando o 
Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) foi aplicado para otimizar o consumo de 
combustível nas plantas de cogeração. Os resultados indicaram que o subsistema 
de resfriamento foi efetivo somente para a planta com turbinas a gás e planta a 
vapor. Na planta com turbina a gás, a eficiência exergética aumentou 2,5 % e 0,4 % 
nos modos de operação 1 e 2, respectivamente. Na planta a vapor, a eficiência 
exergética aumentou 2,9 % e 2,8 % nos modos de operação 1 e 2, respectivamente. 
Independentemente do subsistema de resfriamento, a planta com motor alternativo 
apresentou a maior eficiência exergética global, 49,7 %, para ambos os modos de 
operação. A planta a vapor apresentou a menor eficiência exergética global, 28,3 %, 
para ambos os modos de operação.  
 
Palavras-chave: Avaliação de desempenho, Eficiência exergética, Planta de 
cogeração, FPSO, Operação off-design. 

  



ABSTRACT 
 

 

This work aimed to evaluate thermodynamic performance of different cogeneration 
plants usually installed in FPSOs. Estimated petroleum production data, for 22 years 
of production, were used in a model of petroleum primary process plant in order to 
calculate the utilities (electrical and thermal demands) required by this plant. Four 
different cogeneration plants were taken into account to attend electrical and thermal 
requirements: gas turbines, combined cycle, reciprocating engine and steam plant. 
For each cogeneration plant, a cooling subsystem using cold sea water from 
approximately 1000 m of depth and at 5 °C of temperature was designed to improve 
the efficiency of the plants.  Two different operations mode of the petroleum process 
plant were taken into account. In mode 1, all gas coming from petroleum treatment 
and separation process is injected into the well. In mode 2, CO2 is separated and 
then it is injected into the well. The off-design operation due to effect of utilities 
demand variation along the years was considered. Optimization using the GRG 
(Generalized Reduced Gradient) method is performed to minimize fuel consumption 
of the cogeneration plants. Results showed that the cooling subsystem was effective 
only for the gas turbines and steam plants.  
For the gas turbine plant, exergy efficiency has increased 2.5 % and 0.4 % in modes 
1 and 2, respectively. For the steam plant, exergy efficiency has increased 2.9 % and 
2.8 in modes 1 and 2, respectively. Independently of the cooling subsystem, the 
reciprocating engine plant showed the best overall exergy efficiency results with 
maximum value of 49.7 % for both operation modes. The steam plant showed the 
worst value of overall exergy efficiency reaching a maximum value of 28.3 % for both 
operation modes. 
  
Keywords: Performance evaluation, Exergy efficiency, Cogeneration plant, FPSO, 
Off-design operation.   



LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 1 — Fluxograma da metodologia proposta, 1ª etapa. .................................... 31 

Figura 2 — Fluxograma da metodologia proposta, 2ª etapa. .................................... 32 

Figura 3 — Esquema simplificado da planta de processos. ...................................... 34 

Figura 4 — Esquema simplificado de fornecimento de calor para a planta de 

processos. ................................................................................................................. 36 

Figura 5 — Esquema simplificado de operação no modo 1. ..................................... 37 

Figura 6 — Esquema simplificado de operação no modo 2. ..................................... 38 

Figura 7 — Esquema simplificado do controle anti-surge. ........................................ 39 

Figura 8 — Variação da temperatura da água com a profundidade no oceano. ....... 43 

Figura 9 — Subsistema proposto para utilização de água fria. ................................. 44 

Figura 10 — Curvas de produção de óleo, água e gás. ............................................ 50 

Figura 11 — Demandas elétricas e térmicas reais. ................................................... 51 

Figura 12 — Demandas elétricas e térmicas genéricas. ........................................... 51 

Figura 13 — Valores de H/P para as combinações de turbinas a gás e parâmetros 

de vapor. ................................................................................................................... 54 

Figura 14 — Eficiência térmica em função da carga. ................................................ 55 

Figura 15 — Eficiência térmica em função da temperatura do ar de admissão. ....... 55 

Figura 16 — Temperatura dos gases exaustos em função da temperatura do ar de 

admissão. .................................................................................................................. 56 

Figura 17 — Temperatura dos gases exaustos em função da carga. ....................... 57 

Figura 18 — Planta de cogeração com MCI alternativos ou com turbinas a gás. ..... 58 

Figura 19 — Planta de cogeração com ciclo combinado. ......................................... 62 

Figura 20 — Planta de cogeração a vapor. ............................................................... 65 

Figura 21 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com turbinas a gás, modo 

1. ............................................................................................................................... 68 

Figura 22 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com turbinas a gás, modo 

2. ............................................................................................................................... 69 

Figura 23 — Distribuição otimizada de carga entre 2 turbinas a gás. ....................... 70 

Figura 24 — Eficiência exergética – Planta de cogeração com MCI alternativo, modo 

1. ............................................................................................................................... 70 

Figura 25 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com MCI alternativo, modo 

2. ............................................................................................................................... 71 



Figura 26 — Distribuição otimizada de carga entre 4 MCI alternativos. .................... 72 

Figura 27 — Eficiência exergética - Planta de cogeração de ciclo combinado, modo 

1. ............................................................................................................................... 73 

Figura 28 — Eficiência exergética - Planta de cogeração de ciclo combinado, modo 

2. ............................................................................................................................... 74 

Figura 29 — Distribuição otimizada de carga entre 2 turbinas a gás e 1 turbina a 

vapor. ........................................................................................................................ 75 

Figura 30 — Eficiência exergética - Planta de cogeração a vapor, modo 1. ............. 75 

Figura 31 — Eficiência exergética - Planta de cogeração a vapor, modo 2. ............. 77 

Figura 32 — Eficiência exergética das plantas de cogeração com o subsistema de 

resfriamento, modo 1. ............................................................................................... 78 

Figura 33 — Eficiência exergética das plantas de cogeração com o subsistema de 

resfriamento, modo 2. ............................................................................................... 79 

Figura 34 — Eficiência exergética global das plantas de cogeração. ....................... 80 

Figura 35 — Desvio padrão da eficiência exergética ao longo dos 22 anos de 

operação. .................................................................................................................. 81 

Figura 36 — Eficiência exergética global e emissão especifica global de CO2 das 

plantas de cogeração. ............................................................................................... 82 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1 — Composição da frota, em relação à tecnologia utilizada, das plantas de 

utilidades das plataformas FPSO em operação no Brasil em março de 2013........... 22 

Tabela 2 — Identificação das plantas de utilidades das plataformas FPSO em 

operação no Brasil em março de 2013. ..................................................................... 23 

Tabela 3 — Resumo da revisão da literatura com relação às análises exergéticas em 

plataformas offshore. ................................................................................................. 27 

Tabela 4 — Resumo da revisão da literatura com relação ao uso de sistemas de 

resfriamento do ar de admissão de MCI. .................................................................. 30 

Tabela 5 — Composição do combustível considerado. ............................................ 49 

Tabela 6 — Parâmetros termodinâmicos usados para os compressores e bombas da 

planta de processos. ................................................................................................. 52 

Tabela 7 — Principais especificações do subsistema de resfriamento com águas 

profundas. ................................................................................................................. 53 

Tabela 8 — Propriedades no ponto de projeto da planta com MCI alternativo 

convencional. ............................................................................................................ 58 

Tabela 9 — Propriedades no ponto de projeto da planta com turbinas a gás 

convencional. ............................................................................................................ 59 

Tabela 10 — Propriedades no ponto de projeto da planta com MCI alternativo com o 

subsistema de resfriamento. ..................................................................................... 60 

Tabela 11 — Propriedades no ponto de projeto da planta com turbinas a gás com o 

subsistema de resfriamento. ..................................................................................... 61 

Tabela 12 — Propriedades no ponto de projeto da planta de ciclo combinado 

convencional. ............................................................................................................ 63 

Tabela 13 — Propriedades no ponto de projeto da planta de ciclo combinado com o 

subsistema de resfriamento. ..................................................................................... 64 

Tabela 14 — Propriedades no ponto de projeto da planta a vapor convencional. .... 66 

Tabela 15 — Principais propriedades no ponto de projeto da planta a vapor com o 

subsistema de resfriamento. ..................................................................................... 67 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

BS&W Basic Sediments and Water 

DE Demanda Elétrica 

DT Demanda Térmica 

FPSO Floating Production Storage and Offloading 

GRG Gradiente Reduzido Generalizado 

H/P Heat to Power 

IEA International Energy Agency 

ISO International Organization for Standardization 

MCI Motor de Combustão Interna  

OCDE Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 

PCI Poder Calorífico Inferior  

  

 

  



LISTA DE SÍMBOLOS 

 

Nomenclatura 

𝐴 Área [m2] 

𝑏 Exergia específica [kJ/kg] 

𝐵𝑇 Demanda de exergia térmica [MW] 

𝑐 Calor específico [kJ/(kg°K)] 

𝐷 Diâmetro [m] 

𝐷𝐸 Demanda elétrica [MW] 

𝐷𝑇 Demanda térmica [MW] 

𝑒 Excesso de ar  

𝐸 Emissões de CO2 [ton] 

𝑓 Fator de fricção 

𝐹𝐶 Fator de correção 

𝑔 Aceleração da gravidade 

𝐻𝑙 Altura manométrica (perda de carga) [m] 

𝑖 i-ésimo componente 

𝐽 Carga [%] 

𝑘 Relação entre cp e cv 

𝐿 Comprimento da tubulação de água fria [m] 

𝑚 Massa [kg] 

�̇� Vazão mássica [kg/s] 

𝑃 Pressão [bar] 

𝑃𝐶𝐼 Poder calorífico inferior [kJ/kg] 

�̇� Taxa de transferência de calor [kW]  

𝑅 Relação de pressão  

𝑇 Temperatura [k] ou [°C] 

𝑈 Coeficiente global de transferência de calor [W/(m2K)] 

𝑣 Vapor ou volume específico [m3/kg] 

𝑉 Velocidade [m/s] 

𝑤 Trabalho específico [kJ/kg] 

𝑊 Potência [kW] 



�̇� Vazão volumétrica [m3/s] 

 

Símbolos gregos  

Δ Diferença 

𝜂 Eficiência  

ρ Massa específica [kg/m3] 

𝜑 Fator de correção da exergia do combustível 

 

Subscritos 

𝑎_𝑓 Água fria 

𝑎_𝑝 Água pressurizada 

𝐵 Exergia 

𝑏𝑜𝑚𝑏 Bomba 

𝑐𝑜𝑚𝑏 Combustível 

𝑐𝑜𝑚𝑝  Compressor 

𝑒𝑛 Energia  

𝑒𝑛𝑡 Entrada 

𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡 Exaustos 

𝑔 Gás 

𝑖𝑠𝑜 Isentrópico 

𝑀𝐶𝐼 Motor de combustão internar  

𝑚𝐿 Média logarítmica 

𝑜 Condição ambiental de referência ou de ponto de projeto 

𝑝 Pressão  

𝑠𝑎𝑖 Saída 

𝑡𝑒𝑟𝑚 Térmico 

𝑡𝑔 Turbinas a gás 

𝑡𝑣 Turinas a vapor 

 

  



SUMÁRIO 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................... 17 

1.1 Objetivos ....................................................................................................... 18 

1.2 Justificativa ................................................................................................... 19 

1.3 Limitações do trabalho ................................................................................. 20 

1.4 Estrutura do trabalho ................................................................................... 21 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA .......................................................................... 22 

3 METODOLOGIA ............................................................................................. 31 

3.1 Definição da curva de produção de petróleo ............................................. 33 

3.2 Configuração da planta de processos ........................................................ 33 

3.2.1 Grupo de compressores ................................................................................. 34 

3.2.2 Grupo de bombas ........................................................................................... 35 

3.2.3 Processo de tratamento e separação de petróleo .......................................... 36 

3.2.4 Modos de operação da planta de processos .................................................. 37 

3.3 Planta de processos (operação fora do ponto de projeto) ....................... 38 

3.4 Definição das curvas de demandas elétricas e térmicas .......................... 39 

3.5 Determinação de curvas genéricas de demandas elétricas e térmicas ... 40 

3.6 Seleção das plantas de cogeração ............................................................. 40 

3.7 Dimensionamento das plantas de cogeração ............................................ 41 

3.7.1 MCI (turbinas a gás e motor alternativo) ......................................................... 41 

3.7.2 Ciclo combinado ............................................................................................. 41 

3.7.3 Planta a vapor ................................................................................................. 42 

3.8 Seleção do sistema do subsistema de resfriamento com água fria......... 42 

3.9 Definição do modo de otimização das plantas de cogeração. ................. 45 

3.10 Plantas de cogeração (operação fora do ponto de projeto) ..................... 46 

3.10.1 Turbinas a gás ................................................................................................ 46 

3.10.2 Turbinas a vapor ............................................................................................. 46 

3.10.3 MCI alternativo ................................................................................................ 47 

3.10.4 Trocadores de calor ........................................................................................ 47 

3.11 Avaliação de desempenho das plantas de cogeração .............................. 48 

4 ESTUDO DE CASO........................................................................................ 50 

4.1 Curva de produção de petróleo ................................................................... 50 

4.2 Principais parâmetros dos equipamentos da planta de processos ......... 52 



4.3 Principais parâmetros do subsistema de resfriamento com águas 

profundas ...................................................................................................... 52 

4.4 Configuração das plantas de cogeração .................................................... 53 

4.5 Planta com MCI ............................................................................................. 54 

4.5.1 Planta com MCI convencional ........................................................................ 58 

4.5.2 Planta com MCI com subsistema de resfriamento .......................................... 60 

4.6 Planta de cogeração em ciclo combinado .................................................. 62 

4.6.1 Planta de ciclo combinado convencional ........................................................ 63 

4.6.2 Planta de ciclo combinado com o subsistema de resfriamento ...................... 64 

4.7 Planta a vapor ............................................................................................... 64 

4.7.1 Planta a vapor convencional ........................................................................... 65 

4.7.2 Planta a vapor com o subsistema de resfriamento ......................................... 66 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................... 68 

5.1 Eficiência exergética para a planta de cogeração com MCI ..................... 68 

5.2 Eficiência exergética para a planta de cogeração de ciclo combinado ... 72 

5.3 Eficiência exergética para a planta de cogeração com planta a vapor .... 75 

5.4 Comparativo entre as plantas de cogeração com subsistema de 

resfriamento .................................................................................................. 77 

5.5 Resultados globais ....................................................................................... 79 

6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS ................................................. 83 

6.1 Conclusões ................................................................................................... 83 

6.2 Trabalhos futuros ......................................................................................... 85 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ......................................................................... 86 

ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 

UTILIZADOS .................................................................................................. 91 



17 

 

1 INTRODUÇÃO  

Pesquisas têm indicado que as necessidades energéticas globais, como 

eletricidade, tendem a aumentar nos próximos anos. De acordo com o relatório da 

IEA (International Energy Agency) (IEA, 2017), em 2017, a produção de eletricidade 

gerada pelos países pertencentes ao OCDE (Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico) aumentou 0,8 % comparado com o ano de 2016. 

Ainda de acordo com o relatório, 58,7 % da energia gerada é proveniente da queima 

de combustíveis fósseis. 

 A geração de eletricidade por plantas de potência que consomem 

combustíveis fósseis promove uma grande produção dos gases de efeito estufa, que 

atualmente atingiram os maiores níveis de emissões que se tem conhecimento. 

(ORREGO; SILVA; OLIVEIRA JUNIOR, 2014; DOUNTIO et al., 2016; JORDAAN et 

al., 2017). As emissões dos gases de efeito estufa e de outros diversos poluentes 

estão causando problemas ambientais como mudanças climáticas, poluição do ar, 

aumento das chuvas ácidas, deterioração da vegetação, aumento potencial das 

doenças na humanidade e destruição da camada de ozônio (SEINFELD, 1986). 

Portanto, a redução desses gases tornou-se, além de um desafio das políticas de 

geração de energia, a maior preocupação ambiental (PIEROBON et al., 2014; 

KHALJANI et al., 2015; HOSSEINZADEH-BANDBAFHA et al., 2017). De acordo com 

Gallo e colaboradores (2015) e Motevali e Koloor (2017), os problemas ambientais 

acompanham o ritmo do desenvolvimento da indústria de óleo e gás, uma vez que 

esse setor está diretamente relacionado com consumo intenso de energia elétrica e 

calor, com inerente geração de poluentes, contribuindo com aproximadamente 42% 

das emissões globais de CO2 em 2014. 

Embora sejam crescentes as preocupações com relação às emissões de CO2, 

é consideravelmente crescente o número de plataformas offshore destinadas à 

exploração de óleo e gás em águas rasas, profundas e ultraprofundas (KAWASAKI, 

2010; YONGXUE et al., 2015; SÁNCHEZ; OLIVEIRA JUNIOR, 2015a). No Brasil, a 

maior parte da produção de petróleo e gás é proveniente de plataformas offshore em 

águas profundas e ultraprofundas. Por exemplo, em 2014, 92,5 % da produção foi 

realizada em campos marítimos e provavelmente será ainda mais concentrada nas 

explorações marítimas, devido às descobertas dos reservatórios petrolíferos na 

região do pré-sal (GALLO et al., 2015; PEREIRA; DAMASCENO; CARVALHO, 

2015). Em 2015, o Brasil foi o país que possuía a maior quantidade de plataformas 
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de petróleo do tipo FPSO (sigla em inglês para Floating, Production, Storage, and 

Offloading), com o número de 37 de um total de 111 em todo o mundo (SINAVAL, 

2015). Já segundo Fortes (2016), até 2020, 50 novas FPSOs devem entrar em 

operação, sendo que desse total, 21 são previstas para a América do Sul. 

As plataformas do tipo FPSO são instalações offshore usadas para 

exploração de petróleo, nas quais as plantas de processamento e de utilidades 

possuem todos os equipamentos encontrados em uma instalação fixa (MATHER, 

2000). Uma de suas vantagens está na capacidade de armazenamento do óleo 

bruto produzido, e na possibilidade de operar em campos marítimos localizados em 

áreas remotas (SÁNCHEZ; OLIVEIRA JUNIOR, 2015b; SÁNCHEZ, 2017). 

Na área da indústria de óleo e gás, muitos estudos têm sido desenvolvidos 

com foco nas operações das plataformas offshore, com o objetivo de buscar 

melhorias na eficiência energética e promover a redução das emissões de CO2 

(PIEROBON et al., 2013; BARRERA; BAZZO; KAMI, 2015; YUAN et al., 2017). 

Seguindo essa tendência de pesquisa, esse trabalho propõe uma metodologia 

de avaliação de desempenho termodinâmico de plantas de cogeração com 

configurações típicas de plataformas FPSO encontradas em operação no Brasil, 

através de indicadores de eficiência exergética e emissões específicas de CO2. Esse 

trabalho inclui também uma análise do uso de um subsistema de resfriamento do ar 

de admissão dos MCI (motores de combustão interna - turbinas a gás e/ou motor 

alternativo) e dos condensadores das plantas a vapor que utilizam água das regiões 

profundas do oceano, com o objetivo de promover um aumento da eficiência global 

das plantas de cogeração. 

 

1.1 Objetivos 

O objetivo geral desse trabalho é avaliar, através de uma metodologia própria, 

o desempenho termodinâmico de diferentes tecnologias de plantas de cogeração, 

usualmente aplicadas em plataformas do tipo FPSO, considerando a operação fora 

do ponto de projeto e englobando todos os anos de exploração de um poço de 

petróleo. 
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Para alcançar o objetivo geral, definem-se os seguintes objetivos específicos: 

a) Pesquisar e selecionar dados estimados da produção de petróleo de um 

determinado poço. 

b) Determinar as produções de gás, óleo e água para todos os anos de 

exploração através de curvas estimadas do determinado poço de petróleo. 

c) Dimensionar a planta de processamento primário de petróleo com os 

dados de produção de gás, óleo e água, determinados na etapa anterior. 

d) Calcular as demandas de energia elétrica e térmica para todos os anos de 

exploração. 

e) Pesquisar e determinar quais são as tecnologias de plantas de cogeração 

mais usuais em plataformas offshore e selecionar 4 diferentes tecnologias 

para estudo de caso. 

f) Dimensionar as plantas de cogeração de acordo os dados de demandas 

de energia elétrica e térmica para todos os anos de exploração. 

g) Simular computacionalmente a operação das plantas de cogeração nas 

condições fora do ponto de projeto para todos os anos de exploração. 

h) Calcular e comparar os resultados globais de desempenho das plantas de 

cogeração. 

 

1.2 Justificativa  

Com a diminuição das reservas onshore, a exploração offshore vem 

ganhando destaque, principalmente através da utilização das embarcações FPSO. 

Entretanto, são crescentes também as preocupações com os impactos ambientais 

causados pelas atividades da indústria de óleo e gás. Uma embarcação do tipo 

FPSO é projetada para ser autossuficiente e permanecer nas bacias petrolíferas por 

muitos anos com o mínimo possível de intervenções. Durante os anos de exploração 

de um poço, ocorrem grandes variações na produção de petróleo fazendo com que 

a planta de cogeração opere fora do ponto de projeto na grande maioria do tempo. 

Essa operação fora do ponto de projeto conduz a uma redução da eficiência 

termodinâmica da planta e como consequência, mais recursos naturais são 

requeridos para atender às suas necessidades energéticas. 

Existem muitas configurações possíveis para as plantas de cogeração. Porém 

requisitos como serem compactas e possuir alta confiabilidade são essenciais para 

sua seleção. Devido à diversidade de configurações e diminuição de eficiência na 
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operação fora do ponto de projeto, torna-se importante desenvolver metodologias 

para avaliação de desempenho das plantas de cogeração, com o propósito de 

identificar quais tecnologias são mais adequadas para essas plantas. 

Justificam-se as análises de desempenho das plantas de cogeração 

instaladas em embarcações FPSO no Brasil, principalmente através de indicadores 

de desempenho exergético, por alguns motivos. Primeiro, porque são poucos os 

estudos com uso de indicadores de eficiência exergética em plataformas offshore, 

sendo que a maioria deles é aplicada em plataformas fixas, não considerando 

portanto, as operações inerentes às embarcações FPSO. Segundo, porque grande 

parte das pesquisas é feita para embarcações no mar do Norte, não possuindo as 

mesmas condições de operação das embarcações presentes no Brasil. 

Com base nos dados de desempenho termodinâmico calculados utilizando a 

eficiência exergética, para cada ano de produção, é possível selecionar plantas de 

utilidades mais adequadas para aquela determinada aplicação, mitigando alguns dos 

problemas ambientais inerentes ao processo de exploração de petróleo. 

 

1.3 Limitações do trabalho 

O estudo realizado apresentou algumas limitações importantes. O trabalho 

tem como foco principal as plantas de cogeração modeladas seguindo os perfis 

termodinâmicos convencionais das plantas instaladas em plataformas FPSOs no 

Brasil, e a planta de processamento primário de petróleo (ou planta de processos) 

que é usada como ferramenta para os cálculos das demandas de energia elétrica e 

térmica. Então basicamente existem dois grandes volumes de controle: a planta de 

processos e as plantas de cogeração.  

As energias envolvidas durante o processo de elevação natural e artificial do 

petróleo, bem como movimentação e controle da embarcação não foram 

consideradas nesse trabalho. 

Foi utilizado um modelo simplificado da planta de processamento primário de 

petróleo, na qual os efeitos de perda de carga em tubulações foram 

desconsiderados.  As eficiências isentrópicas de compressores e bombas de água e 

óleo dessa planta foram consideradas como constantes na operação em off-design.  

Equipamentos de separação como flotadores vasos separadores e 

equipamentos de tratamento e adequação dos fluidos foram resumidos ao módulo 
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de tratamento e separação do petróleo, consumindo, entretanto, apenas energia 

térmica. 

A composição do petróleo foi dividida em 3 grandes fluidos: óleo, água e gás. 

Foi considerada apenas a separação física dos fluidos, desconsiderando processos 

químicos com aplicações de antiespumantes, desemulsificantes e outros. A 

composição química de cada um desses fluidos foi considerada invariável ao longo 

de todos os cálculos realizados.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

Além desse Capítulo 1, com a introdução do tema, objetivos do trabalho e sua 

justificativa, a presente dissertação está divida nesses outros seguintes capítulos: 

O Capítulo 2 apresenta uma revisão bibliográfica sobre trabalhos 

desenvolvidos com temas semelhantes e ou pertinentes ao presente trabalho. 

O Capítulo 3 apresenta a metodologia desenvolvida para modelar a planta de 

processamento primário de petróleo e as plantas de cogeração, bem como as 

etapas para converter as curvas de produção de petróleo em demandas elétricas e 

térmicas. 

O Capítulo 4 apresenta o estudo de caso com os dados estimados de 

produção de um poço de petróleo convertidos em curvas de demandas elétricas e 

térmicas, bem como o dimensionando da planta de processamento primário de 

petróleo e das plantas de cogeração. 

O Capítulo 5 apresenta os resultados de desempenho das plantas de 

cogeração obtidos através da simulação da operação das plantas de cogeração ao 

longo dos anos de exploração do poço de petróleo. 

O Capítulo 6 apresenta as conclusões sobre o trabalho em relação ao 

desempenho das plantas de cogeração além de apresentar algumas sugestões para 

trabalhos futuros. 

  



22 

 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Uma planta de processamento primário é projetada para processar o petróleo 

bruto necessitando para esse propósito, do consumo tanto de energia elétrica como 

de energia térmica. A energia elétrica é usualmente gerada através de grupos 

geradores acoplados nas turbinas a gás, nas quais o combustível é retirado da 

própria produção de gás natural. A energia térmica é fornecida a partir de 

aquecedores elétricos, queimadores de gás ou pela recuperação da energia térmica 

dos gases exaustos das plantas de utilidades (NGUYEN et al., 2014a). Embora as 

turbinas a gás sejam a tecnologia convencional em plataformas offshore, outras 

plantas de cogeração também são utilizadas. São poucos os estudos referentes aos 

esquemas térmicos das plantas de utilidades em operação no Brasil. O estudo mais 

relevante nesse âmbito foi o de Pereira, Damasceno e Carvalho (2015). A Tabela 1 

apresenta os dados sobre a planta de utilidades da frota de FPSO no Brasil em 

março do ano de 2013, de acordo com os autores. 

 

Tabela 1 — Composição da frota, em relação à tecnologia utilizada, das plantas de 

utilidades das plataformas FPSO em operação no Brasil em março de 2013. 

Plantas de utilidades nº FPSOs % da Frota 

Somente turbinas a gás  17 50,0 % 

Somente turbinas a vapor 4 11,8 % 

Somente MCI alternativo 4 11,8 % 

Turbinas a gás + turbinas a vapor 3 8,8 % 

Turbinas a vapor + MCI alternativo 3 8,8 % 

Turbinas a gás + MCI alternativo 2 5,9 % 

Turbina a gás + turbina a vapor + MCI alternativo 1 2,9 % 

Total  34 100,0 % 

Fonte: Adaptado de Pereira, Damasceno e Carvalho (2015). 

 

O maior percentual de plantas utilizando turbinas a gás se dá, pois esta 

tecnologia é confiável, proveniente da indústria aeronáutica – turbinas 

aeroderivativas, possui baixa relação peso/potência. A Tabela 2 apresenta os dados 

da planta de utilidades e fabricante para cada uma das 34 embarcações FPSO 

instaladas e em operação no Brasil no mesmo período de 2013. 
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Tabela 2 — Identificação das plantas de utilidades das plataformas FPSO em operação no 

Brasil em março de 2013. 

Unidade  Máquina Motriz  Fabricante  Unidade  Máquina Motriz  Fabricante 

Brasil 

Turbinas a gás Siemens Frade Turbinas a gás 
General 
Electric 

Turbina a vapor 
Não 

Identificado 
Marlim Sul Turbina a vapor 

Dresser-
Rand 

Capixaba 

Turbinas a gás Solar 
OSX - 1 

Turbinas a gás Solar 

Turbina a vapor 
Não 

Identificado 
MCI alternativo Hyundai 

MCI alternativo 
Não 

Identificado 
P-31 Turbina a vapor Siemens 

Cidade 
Angra dos 

Reis 
Turbinas a gás 

General 
Electric 

P-33 

Turbina a vapor Ishikawajima 

Cidade de 
Anchieta 

Turbinas a gás ABB/Alstom MCI alternativo Wartsila 

Cidade de 
Itajaí 

Turbinas a gás Siemens P-34 MCI alternativo 
Não 

Identificado 

MCI alternativo Hyundai P-35 Turbinas a gás EGT/Alstom 

Cidade de 
Niterói 

Turbinas a gás 
General 
Electric 

P-37 Turbinas a gás 
General 
Electric 

Cidade de 
Santos 

Turbinas a gás 
General 
Electric 

P-43 Turbinas a gás Rolls-Royce 

Cidade de 
São Paulo 

Turbinas a gás 
General 
Electric P-47 MCI alternativo Wartsila 

Cidade Rio 
das Ostras 

MCI alternativo MAK 

MCI alternativo Wartsila P-48 Turbinas a gás Rolls-Royce 

Cidade São 
Mateus 

Turbina a vapor Shinko 
P-50 Turbinas a gás 

General 
Electric 

P-53 Turbinas a gás Rolls-Royce 

Cidade São 
Vicente 

Turbina a vapor Shinko P-54 Turbinas a gás 
General 
Electric 

MCI alternativo Caterpillar P-57 Turbinas a gás 
General 
Electric 

Cidade de 
Vitória 

Turbinas a gás Solar Peregrino Turbina a vapor 
Dresser-

Rand 

Turbina a vapor Dresser-Rand Piranema Turbinas a gás OPRA 

Dynamic 
Producer 

MCI alternativo Wartsila 
Polvo 

Turbina a vapor 
Não 

Identificado 

Espirito 
Santo 

Turbinas a gás Solar MCI alternativo Daihatsu 

Turbina a vapor Dresser-Rand 
Rio de 
Janeiro 

Turbinas a gás Solar 

Fluminense Turbinas a gás Solar 
   

Fonte: Adaptado de Pereira, Damasceno e Carvalho (2015). 
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De acordo Pereira, Damasceno e Carvalho (2015), essas 34 embarcações 

FPSO juntas produzem um total de aproximadamente 3,5 milhões de barris por dia, 

sendo que sua maioria está a serviço (próprio ou afretados) da Petrobrás. 

A planta de utilidades instalada em uma plataforma FPSO é projetada para 

atender ao pico de produção, e inevitavelmente tem sua eficiência reduzida devido 

às significantes alterações na taxa de produção e variação da composição do 

petróleo dos reservatórios (NGUYEN et al., 2013; VOLDSUND et al., 2014; 

NGUYEN et al., 2014b). Atualmente, o desempenho de uma plataforma offshore é 

calculado através de indicadores como consumo específico de energia ou emissões 

específicas de CO2. Entretanto esses indicadores possuem limitações (NGUYEN et 

al., 2013, 2014a, 2014b). Ademais, existem poucos trabalhos relacionados ao 

estudo de desempenho de plantas offshore através de indicadores exergéticos 

considerando toda a planta offshore (NGUYEN et al., 2013). Diferente da análise 

energética, a análise exergética permite identificar os equipamentos que mais 

destroem a capacidade de produzir trabalho e ainda determina como a exergia está 

sendo consumida, e o quanto determinado equipamento está distante da condição 

ideal de operação (SÁNCHEZ;OLIVEIRA JUNIOR, 2015a, 2015b). 

De acordo com a literatura, Oliveira Junior e Van Hombeeck (1997) foram os 

primeiros a desenvolverem uma análise exergética de instalações offshore. Os 

autores analisaram uma plataforma offshore brasileira com foco nos módulos de 

separação, compressão e bombeamento. A compressão de gás e o aquecimento do 

petróleo foram os principais sistemas consumidores de exergia e ambos foram os 

responsáveis pelas maiores destruições exergéticas. 

Em 2010, Voldsund e colaboradores (2010) realizaram uma análise 

exergética de uma plataforma do mar do Norte, considerando apenas a planta de 

processos, embora a plataforma tenha sido divida em planta de processos e planta 

de utilidades. Os resultados indicaram que as irreversibilidades foram assim 

distribuídas: 66 % nos trens de injeção de gás, 20 % no trem de separação, 11 % no 

trem de recompressão de gás e 3 % na seção de exportação de gás. Ainda de 

acordo com os resultados, o melhor setor para reduzir a destruição de exergia foi o 

trem de injeção. 

Já em 2013, Voldsund e colaboradores (2013) apresentaram uma avaliação 

detalhada da análise exergética sobre uma plataforma de petróleo no mar do Norte, 

em um dia real de produção. Variações da exergia física foram descritas e 
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analisadas. Os autores concluíram que a maior destruição exergética ocorreu nos 

processos com grandes variações de pressão (trens de compressão e reinjeção). 

Nguyen e colaboradores (2013) descreveram um modelo genérico completo 

de uma planta offshore e em seguida apresentaram uma análise comparativa de 

plataformas offshore considerando 6 estudos de caso. Todos os estudos de caso 

possuíam condições de operação similares entre si. Entretanto, havia diferenciação 

tanto na composição do petróleo quanto nos seus valores de produção. Os autores 

concluíram que a maior destruição exergética ocorria nas plantas de utilidades e não 

na planta de processos. Nas plantas de utilidades, a maior irreversibilidade ocorreu 

na câmera de combustão. Na planta de processos, a maior irreversibilidade ocorreu 

nos manifolds de produção e nos trens de compressão de gás. Segundo os autores, 

as plataformas situadas em diferentes localidades podem apresentar diferenças 

consideráveis em relação às suas características e processos. 

Barrera, Sahlit e Bazzo (2013) realizaram uma análise exergética do calor 

residual proveniente dos gases exaustos em plataformas offshore, com o objetivo 

determinar a possibilidade do uso dessa energia residual. Tanto os balanços 

energéticos quanto exergéticos foram considerados no estudo. Os resultados 

mostraram que 80 % da exergia é destruída nas turbinas a gás, nas quais o 

processo de combustão é responsável por 31,9 % da destruição exergética. 

Em 2014, Voldsund e colaboradores (2014) fizeram um estudo comparativo 

das plantas de processamento de 4 plataformas offshore de óleo e gás, localizadas 

no mar do Norte, usando o método da análise exergética. Os resultados indicaram 

que 27 % — 57 % da destruição exergética ocorreu nas seções de tratamento de 

gás, 13 % — 29 % ocorreu nas seções de compressão de gás e 10 % — 24 % nos 

manifolds de produção de petróleo. 

Nguyen e colaboradores (2014c) investigaram a aplicabilidade da Análise 

Pinch e exergética para avaliar a eficiência durante a vida útil de plataformas de óleo 

e gás. Foi analisada uma plataforma situada no mar do Norte, considerando 3 

estágios ao longo da vida útil: 1º estágio (início de vida útil), 2º estágio (plateau) e 3º 

estágio (fim da vida útil). Os resultados mostraram que a destruição exergética no 1º 

estágio foi de 65 MW, no 2º estágio foi de 64 MW e no 3º estágio foi de 58 MW. 

Outros resultados mostraram também que a planta de utilidades apresentou maior 

destruição exergética comparada com a planta de processos. Na planta de 

utilidades, a maior destruição foi nas turbinas a gás, enquanto que na planta de 
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processos, a maior destruição ocorreu nos manifolds de produção de petróleo e nos 

processos de tratamento de gás no inicio da exploração do poço de petróleo. 

Sánchez e Oliveira Junior (2014, 2015a) fizeram um comparativo da eficiência 

exergética de uma plataforma offshore considerando 2 configurações distintas: no 1º 

caso, com sistema de captura de CO2 e no 2º caso, sem o sistema de captura de 

CO2. As plantas de utilidade e processos foram incluídas com base nos dados de 

simulação da plataforma offshore produzidos por Oliveira Junior e Van Hombeeck 

(1997). Os autores concluíram que a implementação do sistema de captura de CO2 

conduziu a um aumento na destruição exergética de 37 % e na redução de 77 % nas 

emissões de CO2. Tanto no caso 1 quanto no caso 2, as maiores destruições 

exergéticas aconteceram nos trens de separação de gás. No caso 1, o sistema de 

captura de CO2 apresentou a segunda maior destruição de exergia seguida pelas 

turbinas a gás. 

Em 2015, Sánchez e Oliveira Junior (2015b) realizaram uma análise de 

desempenho exergético de uma unidade FPSO, com características típicas das 

plataformas em operação no Brasil nas regiões do pré-sal. O principal objetivo foi 

investigar a influência de 3 diferentes modos operacionais, considerando critérios 

como eficiência exergética, consumo exergético específico e emissões de CO2 das 

correntes de produção da planta. No modo 1 tem-se a máxima relação água/CO2 na 

produção de petróleo, no modo 2 tem-se 50 % de BS&W na produção de petróleo e 

no modo 3 tem-se a máxima relação de óleo/ gás na produção de petróleo. Os 

autores concluíram que o modo operacional 1 apresentou o menor valor de 

eficiência exergética e o modo 3 o maior valor, sendo este o melhor cenário para a 

operação da embarcação FPSO. 

Ortiz e Gallo (2015) fizeram uso da 1º e 2º Lei da Termodinâmica para 

analisar o sistema de compressão de CO2 em uma plataforma FPSO, bem como o 

modelo de turbinas a gás para estudar a demanda de energia para acionar os trens 

de compressão. Três diferentes composições do petróleo, de diferentes estágios do 

poço, foram avaliadas. As irreversibilidades foram calculadas para as turbinas a gás, 

compressores e trocadores de calor. Os resultados indicaram que as turbinas a gás 

foram as principais fontes de destruição de exergia. A destruição exergética dos 

compressores e trocadores de calor representaram aproximadamente 1/3 do valor 

encontrado para as turbinas a gás. Os autores concluíram que a eficiência 

exergética dos compressores variou significantemente para cada composição do 
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petróleo considerado. A Tabela 3 apresenta um resumo do estudo da literatura 

referente à aplicação da análise exergética em plataformas de petróleo offshore. 

 

Tabela 3 — Resumo da revisão da literatura com relação às análises exergéticas em 

plataformas offshore. 

Autor  Ano Descrição Resultados 

Oliveira e Van 
Hombeeck  

1997 Analisaram uma plataforma offshore 
brasileira: sistemas de separação, 
compressão e bombeamento. 

Maiores consumidores de exergia: 
compressão de gás e 
aquecimento de petróleo. 

Voldsund et al.  2010 Realizaram análise exergética de uma 
plataforma do Mar do Norte: planta de 
processos. 

Irreversibilidades: trens de injeção 
de gás: 66 %, trem de separação: 
20 %, trem de recompressão de 
gás: 11 %, seção de exportação 
de gás: 3 %.  

Voldsund et al. 2013 Apresentaram análise exergética 
detalhada: plataforma do Mar do Norte 
em 1 dia real de produção. 

Maiores destruições exergéticas: 
trens de compressão e ré-injeção. 

Nguyen et al.  2013 Fizeram uma análise comparativa de 
plataformas offshore: 6 estudos de 
caso. 

Maior destruição exergética: nas 
plantas de utilidades (câmeras de 
combustão). 

Barrera, Sahlit e 
Bazzo  

2013 Realizaram uma análise exergética do 
calor residual dos gases exaustos em 
plataformas offshore. 

Maior destruição exergética: 
turbinas a gás (80 %). 

Voldsund et al. 2014 Fizeram um estudo comparativo de 4 
plataformas offshore no Mar no Norte. 

Distribuição da destruição 
exergética: 27 % — 57 % nas 
seções de tratamento de gás, 
13 % — 29 % nas seções de 
compressão de gás, 10 % — 24 % 
nas válvulas de controle de 
produção de petróleo. 

Nguyen et al.  2014c Investigaram a aplicabilidade da 
Análise Pinch e exergética durante a 
vida útil (3 estágios) de uma 
plataforma no Mar do Norte. 

Destruição exergética: estágio 1: 
65 MW, estágio 2: 64 MW, estágio 
3: 58 MW. 

Sánchez e 
Oliveira  

2014, 
2015a 

Compararam 2 configurações distintas 
de uma plataforma offshore: 1ºcaso: 
com captura de CO2, 2º caso: sem 
captura de CO2. 

Sistema de captura de CO2 gerou 
um aumento de 37 % na 
destruição exergética e redução 
de 77 % nas emissões de CO2. 

Sánchez e 
Oliveira  

2015b Realizaram uma análise de 
desempenho exergético de uma 
unidade FPSO no Brasil considerando 
3 modos de operação. 

 Modo 1 (máxima relação 
água/CO2) apresentou o menor 
valor de eficiência exergética e o 
modo 3 (máxima relação 
óleo/água) o maior valor. 

Ortiz e Gallo  2015 Aplicaram a 1ª e 2ª Lei da 
Termodinâmica na análise de um 
sistema de compressão em uma 
FPSO, considerando 3 composições 
diferentes de petróleo. 

As turbinas a gás foram as 
principais fontes de destruição 
exergética. A eficiência exergética 
dos compressores variou com a 
variação da composição do 
petróleo. 

Fonte: Elaboração própria. 
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A análise exergética pode indicar quais equipamentos estão trabalhando mais 

distantes da operação ideal, identificando quais processos destroem mais exergia, 

possibilitando que novos estudos possam ser feitos para promover melhoras no 

desempenho desses processos. Alguns estudos têm sido feitos para melhorar a 

eficiência de geração de energia na indústria de óleo e gás. Destacam-se os 

sistemas desenvolvidos para resfriar o ar de admissão dos MCI com o objetivo de 

obter ganhos tanto na eficiência dos mesmos quanto na geração de potência. 

Em 2008, Guirardi (2008) realizou um estudo termodinâmico e econômico do 

uso de tecnologias de resfriamento do ar de admissão de turbinas a gás. O autor 

considerou 4 cenários: turbinas a gás sem resfriamento, turbinas a gás com 

resfriamento evaporativo, turbinas a gás com resfriamento por ciclo de absorção 

movido a vapor d´água gerado em uma caldeira de recuperação através da energia 

rejeitada nos gases exaustos das turbinas a gás, e turbinas a gás com resfriamento 

por ciclo de absorção movido diretamente pelos gases exaustos das próprias 

turbinas a gás. Os custos de cada sistema foram levados em consideração nesse 

estudo. Os resultados indicaram que o resfriamento promoveu o ganho de potência 

das turbinas a gás. No sistema com resfriamento evaporativo, obteve-se um ganho 

de potência na faixa de 2,0 % a 4,5 %, enquanto que para o sistema com chiller 

movido a vapor d´água, o ganho foi na faixa de 4,5 % a 13,0 %. O melhor resultado 

foi para o sistema com chiller acionado com os gases exaustos das próprias turbinas 

a gás, com valor na faixa de 8 % a 18 %. O autor também concluiu que o 

resfriamento evaporativo foi a tecnologia mais econômica para incrementar a 

produção de energia de uma turbina a gás. 

 Em 2017, Cipollone, Battista e Vittorini (2017) realizaram uma avaliação 

experimental dos efeitos no consumo de combustível e emissões de gases de um 

motor a diesel sobrealimentado após ter o ar de admissão resfriado.  Um evaporador 

foi instalado em dois possíveis layouts. No primeiro, o evaporador foi instalado na 

linha de sucção do ar, antes do filtro de ar.  Na segunda configuração, o evaporador 

foi instalado logo após o intercooler convencional, na linha de distribuição de ar para 

os cilindros do motor. No primeiro caso, nenhuma variação significativa de 

desempenho foi observada, enquanto que no segundo caso, observou-se uma 

considerável redução da temperatura do ar na entrada do cilindro, na faixa de 10 °C 

a 20 °C. Foi observada também uma redução máxima de 6 % no consumo de 
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combustível e 8 % nas emissões de CO2. Reduções nas emissões de fuligem, NOx 

e CO também foram identificadas. 

Kamal e colaboradores (2017) desenvolveram um estudo de avaliação de um 

sistema de resfriamento do ar de admissão da turbina a gás modelo LM6000PD 

utilizando chillers elétricos, considerando as condições climáticas encontradas na 

Malásia. Os autores utilizaram o software GT Pro Thermoflow, Inc. para avaliar o 

desempenho da turbina selecionada, assumindo que o ar de admissão fosse 

resfriado até 12 °C. Os resultados encontrados mostraram, que para a turbina 

selecionada, obteve-se um ganho líquido de potência máxima de até 32,11 % em 

relação à potência ISO (International Organization for Standardization). Os autores 

concluíram que a turbina a gás, com o sistema de resfriamento do ar de admissão 

utilizando chillers elétricos, é uma tecnologia efetiva para aumento de potência.  

Shams e colaboradores (2017) avaliaram a viabilidade de usar um sistema de 

resfriamento do ar de admissão de uma turbina a gás presente em uma planta de 

recuperação de propano por meio de um processo de resfriamento da nafta. A 

produção de propano está diretamente relacionada com a capacidade de 

refrigeração da planta que por sua vez depende da potência das turbinas a gás que 

acionam os compressores do sistema de refrigeração. Foi utilizada uma corrente de 

resíduos de gás frio para o resfriamento do ar de admissão das turbinas a gás. Os 

resultados mostraram que quando a temperatura do ar de admissão diminui em 1°C, 

a potência gerada e a eficiência térmica aumentam para 0,53 % e 0,22 %, 

respectivamente. 

Em 2018, Kanbur e colaboradores (2018) investigaram o desempenho térmico 

e econômico do ciclo de vida de uma planta com microturbinas a gás com um 

sistema de resfriamento do ar de admissão utilizando a energia do gás natural 

liquefeito. Em um vaporizador, o gás natural liquefeito troca calor com o ar de 

admissão, na qual ocorre vaporização do gás natural e resfriamento do ar que é 

conduzido para o compressor da turbina a gás. Nesse arranjo a linha de 

fornecimento de gás é substituída pelo tanque de gás natural liquefeito. Os 

resultados indicaram que com o sistema de resfriamento do ar de admissão ocorreu 

um aumento da eficiência térmica de 3,2 %, enquanto que o ganho de potência foi 

de 7,7 %. Já o período de payback para a planta com o sistema de resfriamento foi 

um pouco maior do que para a planta convencional. A Tabela 4 apresenta um 

resumo da literatura referente às pesquisas sobre o uso de sistemas de resfriamento 
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do ar de admissão de MCI com o objetivo de aumentar o rendimento térmico dessas 

máquinas. 

 

Tabela 4 — Resumo da revisão da literatura com relação ao uso de sistemas de 

resfriamento do ar de admissão de MCI. 

Autor Ano Descrição Resultados 

Guirardi 2008 Analisou a influência no ganho 
de potência de turbinas a gás 
utilizando diferentes sistemas 
de resfriamento do ar de 
admissão, considerando 
também fatores econômicos. 

Ganho máximo de potência:  
Sistema evaporativo: 4,5 % 
Sistema com chiller por absorção (vapor 
d´água): 13 % 
Sistema com chiller por absorção (gases 
exaustos): 18 %.  
O sistema evaporativo foi o mais econômico. 

Cipollone, 
Battista e 
Vittorini  

2017 Avaliaram o comportamento de 
um motor a diesel 
sobrealimentado com um 
sistema de resfriamento do ar 
de admissão considerando 2 
layouts possíveis. 

1º layout: trocador de calor instalado antes 
do filtro de ar, nenhuma variação significativa 
de eficiência.  
2º layout: trocador de calor instalado logo 
após o intercooler, redução do consumo 
combustível: 6 % redução das emissões de 
CO2: 8 %. 

Kamal et al.  2017 Avaliaram um sistema de 
resfriamento do ar de admissão 
da turbina a gás utilizando 
chillers elétricos.  

Ganho líquido de potência máxima em 
relação à potência ISO: 32,11 %. 

Shams et al.  2017 Realizaram um estudo de 
viabilidade do uso de sistema 
de resfriamento de uma turbina 
a gás de uma planta de 
refrigeração com compressão 
de vapor. 

A redução de 1 °C na temperatura do ar 
causa um aumento de 0,53 % na potência 
gerada e 0,22 % na eficiência térmica. 

Kanbur et al 2018 Avaliaram o desempenho de 
uma planta com microturbinas 
considerando o uso do gás 
natural liquefeito como fonte de 
resfriamento do ar de admissão 
das turbinas. 

Aumento da eficiência térmica: 3,2 %  
Ganho de potência: 7,7 %. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Seguindo o desenvolvimento de pesquisas com foco na redução das 

emissões dos gases de efeito estufa e em melhorias da eficiência energética, esse 

trabalho propõe uma avaliação de desempenho termodinâmico de diferentes 

configurações de plantas de cogeração aplicáveis em plataformas offshore do tipo 

FPSO incluindo a opção de resfriamento do ar de admissão de turbinas a gás e 

motores alternativos usando a água fria de regiões profundas do oceano. 
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3 METODOLOGIA 

Nessa seção, a metodologia usada para converter os dados das curvas de 

produção de petróleo em demandas elétricas e térmicas requeridas pela planta de 

processos é explicada. Foi considerada uma configuração típica de planta de 

processos encontrada em plataformas do tipo FPSO no Brasil. Em seguida, foram 

detalhadas as etapas de configuração das plantas de cogeração consideradas 

nesse trabalho. Os indicadores para avaliação das plantas de cogeração ao longo 

da vida útil da plataforma também são apresentados. A metodologia foi dividida em 

duas grandes etapas. A Figura 1 mostra o fluxograma da primeira etapa. 

 

Figura 1 — Fluxograma da metodologia proposta, 1ª etapa. 

INÍCIO PRIMEIRA ETAPA

Definição da curva de 

produção de petróleo

Configuração da 

planta de processos

Definição do processo 

de tratamento e 

separação de petróleo

Dimensionamento 

das bombas de água

Dimensionamento dos 

compressores de gás/CO2

Dimensionamento 

das bombas de óleo

Simulação da planta de 

processos (operação em 

off-design)

Definição das curvas 

de demandas elétricas 

e térmicas 

FIM PRIMEIRA ETAPA

· Composição do petróleo

· Tempo de operação (vida útil)

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nessa primeira etapa, o foco está na definição, configuração e simulação de 

uma planta simplificada de processos com o objetivo de determinar as demandas 

elétricas e térmicas para cada um dos anos de produção, enquanto a segunda etapa 
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está voltada para o dimensionamento e simulação das plantas de cogeração como 

indicado na Figura 2. 

 

Figura 2 — Fluxograma da metodologia proposta, 2ª etapa. 

INÍCIO SEGUNDA ETAPA

Determinação de curvas 

genéricas de demandas 

elétricas e térmicas

Seleção das plantas 

de cogeração

Dimensionamento das 

plantas de cogeração

Configuração das plantas sem o 

subsistema de resfriamento 

com águas profundas

Configuração do modo de 

otimização das plantas de 

cogeração

Configuração das plantas com 

o subsistema de resfriamento 

com águas profundas

Simulação das plantas de cogeração 

(operação em off-design)

Avaliação de desempenho 

das plantas de cogeração

· Demandas elétricas anuais

· Demandas térmicas anuais

· Turbinas a gás 

· Motor alternativo 

· Planta a vapor 

· Planta de ciclo combinado

Seleção do subsistema de 

resfriamento com águas profundas 

Análise de desempenho 

para as plantas sem o 

sistema de resfriamento 

com águas profundas

Análise de desempenho 

para as plantas com o 

sistema de resfriamento 

com águas profundas

FIM SEGUNDA ETAPA

· Especificações técnicas

· Dados fabricantes

 

Fonte: Elaboração própria. 
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3.1 Definição da curva de produção de petróleo 

Muitos modelos matemáticos, a exemplo de curvas exponenciais, hiperbólicas 

e harmônicas são usados para descrever o comportamento de um determinado poço 

de petróleo. Esses modelos podem predizer a quantidade de óleo, água e gás ao 

longo da vida útil do poço de acordo com sua exploração, e desse modo, é possível 

prever até que ponto é viável economicamente a exploração do poço avaliado. 

Entretanto, as estimativas de produção das reservas de petróleo são dependentes 

da quantidade e qualidade dos dados obtidos, da complexidade geológica local e da 

experiência de quem faz as estimativas (FERREIRA, 2015), o que pode gerar muitas 

incertezas quanto aos reais dados de produção. Mesmo assim, as curvas estimadas 

de produção de petróleo e o tempo de vida útil do poço são o ponto inicial da 

metodologia proposta.  

 

3.2 Configuração da planta de processos 

As demandas de energia elétrica e térmica requeridas pela planta de 

processos, para cada ano, devem ser determinadas considerando as estimativas de 

produção de petróleo (água, óleo e gás). Embora tenha sido considerada uma planta 

simplificada de processamento primário de petróleo, é possível ajusta-la a modelos 

mais detalhados como o desenvolvido por Sánchez e Oliveira Junior (2015a) ou 

também por Sánchez (2017) através de fatores de calibração. Esses fatores 

permitem ajustar as demandas térmicas e elétricas calculadas para a planta 

simplificada com as demandas requeridas nas plantas mais detalhadas e mais 

próximas dos processos reais. 

As plantas de processos convencionais utilizadas nas atuais plataformas 

FPSO encontradas no Brasil são geralmente compostas por grupos de 

compressores, bombas de água e óleo, membranas de separação de CO2 e unidade 

de separação. A Figura 3 mostra o esquema proposto para a planta simplificada de 

processamento primário de petróleo. 
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Figura 3 — Esquema simplificado da planta de processos. 

Grupo A

Grupo C
Grupo B1

Grupo B2

Tratamento e 
separação

Óleo

Água

Petróleo

Gás combustível
Gás para exportação

CO2

Gás
Gás

Membranas 
de CO2

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

O petróleo (mistura de hidrocarbonetos, água, gases inertes, sólidos em 

suspensão, etc.) chega à planta de processos devido a uma diferença de pressão 

entre o reservatório de petróleo e a superfície ou por meio de algum método de 

elevação artificial. Uma vez na superfície, o petróleo é conduzido para vasos 

separadores nos quais, três principais fluidos são separados: o óleo cru, a água 

associada à produção e os gases.  O óleo cru é armazenado em tanques 

apropriados. Os gases podem ser separados e tratados para exportação e 

aproveitados como combustível para as máquinas de geração de eletricidade. 

Dependendo dos requerimentos de exportação, os gases podem ser injetados de 

novo no poço para recuperação secundária de petróleo. A água produzida no 

processo de separação do petróleo passa por processo de tratamento para remoção 

de resíduos de óleo e posteriormente pode ser utilizada em processos de 

resfriamento de fluidos, injeção de novo no poço para manutenção das condições 

adequadas de exploração, ou é descartada no mar. 

 

3.2.1 Grupo de compressores  

Os compressores são agrupados em 4 grupos. O Grupo A é composto por 3 

compressores centrífugos dispostos em paralelo  e com 1 estágio de compressão. 

Esses compressores são responsáveis pela compressão de todo o gás proveniente 

da estação de tratamento e separação de petróleo. O Grupo B1 é composto por 3 
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compressores centrífugos dispostos em paralelo com 2 estágios de compressão e 

com sistema de resfriamento entre estágios. Esses compressores são projetados 

para comprimirem todo o gás proveniente do Grupo A ou o gás tratado após passar 

pelas membranas de separação de CO2. O Grupo B2 é composto por 2 

compressores centrífugos em paralelo com 4 estágios de compressão e com 

sistema de resfriamento entre estágios. Esses compressores são responsáveis pela 

compressão somente do CO2 proveniente das membranas de separação. O Grupo C 

é composto por 2 compressores centrífugos em paralelo com 1 estágio de 

compressão. Esses compressores podem comprimir tanto o gás (tratado ou não) 

proveniente do Grupo B1 quanto o CO2 proveniente do Grupo B2, de acordo com o 

modo de operação que será discutido em seção posterior. 

Cada grupo de compressores é dimensionado considerando a vazão mássica 

de gás no ano de maior produção de gás. O fluxo máximo em cada compressor é 

calculado dividindo a maior vazão mássica de gás que passa por um determinado 

grupo de compressores pelo número de compressores desse grupo. O trabalho 

específico (energia consumida por unidade de massa de fluido comprimido) de cada 

estágio de compressão é dado pela eq.(1): 

𝑤𝑐𝑜𝑚𝑝 = 𝑐𝑝,𝑔𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑝
𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝

(
𝑘−1

𝑘
)
−1

𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑝
                             (1) 

Nessa equação, 𝑐𝑝,𝑔 é o calor específico do gás que passa pelo compressor. 

Uma vez que foi considerado o resfriamento entre estágios, e dessa forma, a 

temperatura de entrada do gás foi mantida constante, para fins de simplificação, o 

𝑐𝑝,𝑔 foi admitido como valor médio e constante para cada gás. 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑝 é a 

temperatura do gás na entrada do compressor, 𝑅𝑐𝑜𝑚𝑝 é a relação de pressão entre 

estágios, 𝑘 é a relação entre o 𝑐𝑝,𝑔 e o 𝑐𝑣,𝑔 e 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑝  é a eficiência isentrópica para 

cada estágio de compressão. 

 

3.2.2 Grupo de bombas 

As bombas de óleo e água foram incluídas no sistema de separação e 

tratamento de petróleo. Para simplificação da planta de processos, foi considerado 

que cada fluido líquido (óleo e água) possui 1 bomba para as devidas atividades de 

bombeamento. Similarmente aos compressores, as bombas foram dimensionadas 

considerando a maior vazão mássica de fluido. O trabalho específico (energia 
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consumida por unidade de massa de fluido bombeado) de cada bomba é dado pela 

eq.(2): 

𝑤𝑏𝑜𝑚𝑏 =
𝑣∆𝑃

𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏
                              (2) 

Nessa equação 𝑣 é o volume específico do fluido bombeado, Δ𝑝 é a diferença 

entra pressão na sucção e na descarga, e 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏 é a eficiência isentrópica de cada 

bomba. 

 

3.2.3 Processo de tratamento e separação de petróleo 

O principal consumo de energia térmica ocorre no processo de tratamento e 

separação de petróleo. Aquecimento e tratamento químico normalmente estão 

presentes nessa fase. Admitiu-se que a taxa de calor necessária para o processo de 

tratamento e separação de petróleo é basicamente em função da vazão mássica de 

óleo cru. Essa taxa de energia térmica requerida é fornecida por um circuito fechado 

de água pressurizada a alta temperatura. Gases exaustos ou vapor de uma extração 

intermediária da turbina a vapor da planta de cogeração são usados para aquecer a 

água pressurizada necessária à planta de processos. A Figura 4 ilustra o circuito 

simplificado de fornecimento de calor para a planta de processos. 

 

Figura 4 — Esquema simplificado de fornecimento de calor para a planta de processos. 

Óleo

Água

Petróleo

Gás
Tratamento e 

separação

Planta de cogeração
Calor

Água aquecida

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Equação (3) é aplicada para calcular a taxa de calor requerida para o 

aquecimento e tratamento do petróleo. 

�̇� = �̇�𝑎_𝑝𝑐𝑎_𝑝𝛥𝑇𝑎_𝑝                             (3) 



37 

 

Nessa equação, 𝑐𝑎_𝑝 é o calor específico da água pressurizada (valor médio), �̇�𝑎_𝑝 

é a vazão mássica dessa água e 𝛥𝑇𝑎_𝑝 é a diferença das temperaturas na entrada e 

a saída do trocador de calor. 

 

3.2.4 Modos de operação da planta de processos 

Dependendo do tipo de exploração e das características do poço de petróleo, 

é possível que a planta de processos opere segundo distintos modos. Dois modos 

operacionais (modo 1 e modo 2) foram considerados nesse trabalho. A Figura 5 

mostra o esquema simplificado de operação da planta de processos no modo 1. 

 

Figura 5 — Esquema simplificado de operação no modo 1. 

Gás para exportação

Membranas 
de CO2

Gás 
CO2

 Gás combustível

Água

Óleo

Petróleo

Grupo A

Grupo B1

Grupo B2

Grupo C

Gás

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1, todo o gás proveniente do processo de tratamento e separação 

de petróleo passa por um by-pass das membranas de separação de CO2 e é, em 

sua totalidade, injetado novamente no poço de petróleo após passar pelos 

compressores dos grupos B1 e C como mostra as linhas em verde da Figura 5. A 

Figura 6 mostra o esquema simplificado de operação da planta de processos no 

modo 2. 
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Figura 6 — Esquema simplificado de operação no modo 2. 

Gás para exportação

Membranas

 de CO2 

Gás
 CO2
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Água

Óleo
Petróleo

Grupo A

Grupo B1

Grupo B2

Grupo C

Gás

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 2, o gás produzido após o sistema de tratamento e separação de 

petróleo é conduzido para as membranas de separação de CO2. O gás proveniente 

da separação passa pelos compressores do Grupo B1 (linha em verde da Figura 6) 

e é destinado para exportação, sendo parte retirada para servir como combustível 

para a planta de cogeração. O CO2 separado passa pelos compressores dos grupos 

B2 e C (linhas em vermelho da Figura 6) e é injetado novamente no poço de 

petróleo como método de recuperação terciária do reservatório, além de diminuir a 

quantidade de CO2 lançada na atmosfera (PETROBRAS, 2009; ROSA et al., 2016). 

 

3.3 Planta de processos (operação fora do ponto de projeto) 

Os compressores são os principais consumidores de energia elétrica da 

planta de processos. O sistema anti-surge foi levado consideração com o objetivo de 

evitar que os compressores operem em condições de baixa vazão e alta pressão na 

descarga, condições que podem levar a uma operação instável e causar danos aos 

equipamentos envolvidos. Dessa forma, todos os compressores devem trabalhar 

com uma vazão mínima de fluido para evitar que o gás flua no sentido inverso. A 

técnica utilizada para manter os compressores operando fora na zona de surge é 

fazendo com que haja recirculação de parte do gás comprimido como mostra a 

Figura 7. Essa técnica aumenta significantemente o consumo de eletricidade, 
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principalmente nos primeiros anos de exploração, uma vez que nesse período a 

produção de gás está bem abaixo do ano de pico de produção. 

 

Figura 7 — Esquema simplificado do controle anti-surge. 

Válvula de controle 
anti-surge

Válvula de 
verificação

Compressor

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Foi considerado que o efeito do surge acontece quando a vazão mássica do 

gás atinge valores abaixo de 50 % da vazão mássica nominal (OPERAÇÕES 

UNITÁRIAS, 2014). A linha de controle do sistema de proteção contra o efeito surge 

foi configurado em 10 % da vazão do surge, determinando assim a vazão mássica 

mínima para cada compressor. 

A planta simplificada de processos foi modelada no software Microsoft 

Excel®. Relatórios e dados técnicos dos equipamentos comumente presentes nas 

plantas de processos em plataformas FPSO, operadas no Brasil foram usados para 

definir o esquema térmico da planta de processos. 

 

3.4 Definição das curvas de demandas elétricas e térmicas 

A soma dos produtos dos consumos específicos de energia elétrica de cada 

equipamento pelas respectivas vazões mássicas de fluidos que passam por cada 

um desses equipamentos determina a energia elétrica total requerida pela planta de 

processos para cada ano de produção. A energia térmica total anual demandada 

pela unidade de separação é calculada multiplicando o consumo especifico de 

energia térmica pela vazão mássica de óleo. Calculando os consumos de energias 

elétricas e térmicas para cada ano de operação, é possível construir as curvas de 

demandas elétricas e térmicas para toda a vida útil do poço. 
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3.5 Determinação de curvas genéricas de demandas elétricas e térmicas 

De forma a suavizar as curvas de demanda geradas, foi proposta, nessa 

metodologia, a utilização de curvas genéricas de demandas elétricas e térmicas a 

partir das curvas reais calculadas conforme descrito em seção anterior. As curvas 

genéricas foram desenvolvidas utilizando linhas de tendência no software Microsoft 

Excel® em conjunto com composições de equações de até 3° grau. Elas foram 

elaboradas de maneira que possam representar os dois modos de operação da 

planta de processos descritos anteriormente. Duas curvas genéricas foram 

construídas. A primeira curva com valores inferiores aos da curva real de menor 

demanda e a segunda curva com valores superiores aos da curva real de maior 

demanda. Dessa forma é possível fazer uma análise de desempenho das plantas de 

cogeração considerando uma ampla faixa de demandas elétricas e térmicas. 

 

3.6 Seleção das plantas de cogeração 

Uma planta de cogeração adequada para uma determinada aplicação pode 

ser selecionada utilizando alguns parâmetros como a sua relação H/P (heat-to-

power) (DAN TURNER, 2006). Esse parâmetro indica a taxa de calor potencialmente 

aproveitável em relação à potência gerada pela planta. Quando a relação entre a 

demanda térmica e demanda elétrica (DT/DE) requerida pela planta de processos 

possui um valor numérico próximo da relação H/P da planta de cogeração, isso 

significa que uma combinação adequada entre as demandas requeridas e os 

produtos da cogeração foi encontrada, e o desperdício de algum dos produtos da 

cogeração será reduzido. Entretanto, fatores como a equiparação entre as 

temperaturas de fornecimento de energia térmica e as temperaturas requeridas pelo 

processo devem ser considerados. Valores altos de DT/DE conduzem à utilização 

de parâmetros mais baixos do vapor vivo em plantas a vapor e de ciclo combinado. 

Nas plantas de ciclo combinado, altos valores de pressão e temperatura do vapor 

(alta exergia) tendem a gerar baixos valores de H/P e como resultado o uso da 

queima suplementar pode se tornar mais frequente, uma vez que a temperatura dos 

gases exaustos da planta no ciclo superior pode não ser suficientemente alta para 

manter o perfil adequado de temperatura na caldeira de recuperação da planta no 

ciclo inferior. Dessa forma, turbinas a vapor de contrapressão são mais adequadas 

do que turbinas a vapor de condensação quando altos valores de DT/DE são 

requeridos pela planta de processos. Além da relação H/P, outros parâmetros como 
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a quantidade de equipamentos de geração de potência e suas capacidades, são 

importantes no dimensionamento da planta de cogeração. A combinação dos 

parâmetros possibilita configurar plantas de cogeração de distintas possibilidades. 

Nessa metodologia, foram considerados 4 tipos diferentes de plantas de cogeração 

e que são as mais comuns nas plataformas FPSO em operação no Brasil, segundo 

estudo de Pereira, Damasceno e Carvalho (2015): 

a) Turbina a gás 

b) Motor de combustão interna alternativo – MCI alternativo 

c) Planta de ciclo combinado 

d) Planta a vapor 

 

Foi considerada também a utilização, para cada uma dessas plantas, de um 

subsistema de resfriamento usando águas oceânicas profundas e com temperaturas 

reduzidas para promover aumento de eficiência das plantas. Os resultados devem 

indicar um comparativo entre a análise de desempenho entre as plantas 

convencionais (sem o subsistema de resfriamento) e as plantas não convencionais 

(com o sistema de resfriamento). 

 

3.7 Dimensionamento das plantas de cogeração 

3.7.1 MCI (turbinas a gás e motor alternativo) 

Turbinas aeroderivativas são as máquinas, geradoras de energia elétrica, 

mais usuais em instalações do tipo FPSO (PEREIRA; DAMASCENO; CARVALHO, 

2015). Essas turbinas a gás bem como os motores alternativos são normalmente 

vendidos como equipamentos únicos (não são separados em compressores, câmera 

de combustão e expansores). Dessa forma o dimensionamento dessas máquinas se 

restringe na escolha do fabricante, do modelo e da quantidade de equipamentos. 

 

3.7.2 Ciclo combinado 

A eficiência das plantas de ciclo combinado é influenciada pela distribuição de 

cargas entre as turbinas a gás e as turbinas a vapor. Uma vez que a planta a vapor 

(ciclo inferior) aproveita o calor rejeitado pelos gases exaustos das turbinas a gás, é 

essencial dimensiona-la de maneira a gerar a maior quantidade de eletricidade 

possível durante a maior parte do tempo. Nessa planta existe uma flexibilidade em 

relação à produção de energia térmica e elétrica, uma vez que parte do vapor 
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gerado pode ser direcionada tanto para a turbina a vapor (geração de maior 

quantidade de energia elétrica em detrimento da geração de energia térmica) ou 

pode ser direcionada para o processo (geração de maior quantidade de energia 

térmica em detrimento da geração de energia elétrica). A decisão referente à 

escolha do número de turbinas a gás em relação à planta de vapor (1x1, 2x1 ou 3x1) 

deve considerar a capacidade das turbinas a gás e a relação H/P da planta de 

cogeração. 

 

3.7.3 Planta a vapor 

O uso de duas turbinas a vapor, uma de contrapressão e outra de 

condensação, mostra-se como uma boa seleção para permitir a flexibilidade na 

produção de utilidades (calor e energia elétrica) requeridas em plataformas do tipo 

FPSO. Na turbina de contrapressão o vapor de descarga deixa a turbina com 

pressão superior ou igual à pressão atmosférica. Esse vapor, ainda com elevada 

pressão e temperatura, pode ser usado para atender a demanda térmica. Na turbina 

de condensação, o vapor de descarga tem pressão inferior à atmosférica e é 

necessária a utilização de um condensador para geração de vácuo. Com o uso da 

turbina de condensação, o objetivo principal é a produção de potência aproveitando 

ao máximo a energia térmica do vapor. Nesse trabalho, a turbina de condensação 

complementa a geração de energia elétrica requerida pela planta de processos. A 

pressão de saída do vapor na turbina de contrapressão é determinada levando em 

consideração a temperatura do vapor (normalmente a temperatura de condensação) 

necessária para aquecer a água pressurizada para o processo de tratamento e 

separação do petróleo na planta de processos. 

 

3.8 Seleção do sistema do subsistema de resfriamento com água fria 

Muitas plataformas do tipo FPSO são projetadas para operar em águas 

profundas e ultraprofundas (PETROBRAS, 2014). A temperatura das águas 

oceânicas decresce com o aumento da profundidade até atingir temperaturas 

próximas de 4 °C a uma profundidade de 1000 m como mostra a Figura 8 

(MARINEBIO, 2015). De acordo com Marinebio (2015), as termoclinas, áreas do 

oceano onde ocorre uma grande variação de temperatura com a variação da 

profundidade, podem estar presentes a uma curta distância da costa e surgem 

quando a água superficial aquecida pelo sol possui uma densidade mais elevada, e 
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a água fria mais densa tende a migrar para regiões mais profundas. As massas de 

água fria com densidade elevada em bacias profundas são formadas ao longo do 

Oceano Atlântico e Oceano Antártico.   

 

Figura 8 — Variação da temperatura da água com a profundidade no oceano. 

 

Fonte: Adaptado de Marinebio (2015). 

 

Como as plataformas brasileiras do tipo FPSO estão localizadas no litoral 

banhado pelo Oceano Atlântico, a água oceânica bombeada de profundidades em 

torno de 1000 m (água fria) pode ser usada para aumentar a potência das plantas de 

geração de eletricidade conduzindo para uma melhora da eficiência das plantas de 

cogeração. Um subsistema para utilização da água fria é proposto (Figura 9). 
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Figura 9 — Subsistema proposto para utilização de água fria. 

Água fria

Bomba

Trocador de calor
Turbina a gás ou 
MCI alternativo

Ar

(a)
Água fria

Bomba

Condensador

Turbina a vapor

Tsat

(b)
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A água fria pode ser usada para resfriar o ar de admissão tanto das turbinas a 

gás quanto dos MCI alternativos (Figura 9a). Trocadores de calor fechados são 

usados para a finalidade proposta. É possível que após o processo de resfriamento 

do ar, uma quantidade de água presente no ar se condense. É previsto o uso de um 

dreno para remoção desse condensado, evitando que água líquida seja admitida 

pelos motores. Embora seja previsto o uso do dreno, por questões de simplificação, 

a vazão mássica de ar após o resfriamento foi considerada constante e igual à 

vazão mássica de ar antes do resfriamento, sendo considerada desprezível, a 

quantidade de condensado.  Após resfriar o ar de admissão dos motores, a água é 

rejeitada no nível do mar. O ar frio, e, portanto mais denso, é admitido pelo motor em 

maior quantidade em termos de vazão mássica. O trabalho específico de 

compressão é reduzido, e considerando uma temperatura constante dos gases 

resultantes da combustão, mais combustível é queimado e mais potência é gerada. 

Para os ciclos a vapor, a água fria pode ser utilizada para reduzir a temperatura de 

saturação do vapor no condensador (Figura 9b). A diminuição da temperatura de 

saturação implica na redução da pressão de saturação no condensador, permitindo 

uma maior expansão do vapor na turbina a vapor, e consequentemente maior 

geração de potência pelo equipamento. Porém, uma maior expansão do vapor pode 

conduzir a uma maior quantidade de água (baixo título) nos últimos estágios da 

turbina a vapor, provocando desgaste prematuro dos componentes do equipamento. 

Uma vez que a água fria é rejeitada no nível do mar, a potência das bombas é 

determinada exclusivamente para superar as perdas de cargas por fricção nas 
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tubulações e trocadores de calor (NETO, 2015). O diâmetro da tubulação de água 

fria é calculado de acordo com a eq.(4). 

𝐷 = √
4�̇�𝑎_𝑓

𝑉𝑎_𝑓𝜋𝜌𝑎_𝑓
                                 (4) 

Nessa equação, �̇�𝑎_𝑓, V𝑎_𝑓 e 𝜌𝑎_𝑓 são, respectivamente, a vazão mássica de 

água fria, velocidade de escoamento desse fluido, e massa especifica dessa água 

fria. A Equação (5), conhecida como equação de Darcy ou Fórmula universal de 

perda de carga (MELLO; FERREIRA; CARVALHO, 1999), é usada para calcular a 

perda de carga na tubulação de água fria, na qual, V é a velocidade de escoamento 

do fluido, selecionada utilizando recomendações comerciais (MATTOS; FALCO, 

1998), 𝑓 é o fator de fricção que pode ser calculado usando a Equação de Colebrook 

como indicado por Fonseca (2016), 𝐿 é o comprimento da tubulação e 𝑔 é a 

aceleração da gravidade. 

𝐻𝑙 = 𝑓
𝐿

𝐷

𝑉2

2𝑔
                                   (5) 

A potência consumida pelo bombeamento da água fria é dada pela eq.(6). 

𝑊𝑏𝑜𝑚𝑏,𝑎_𝑓 =
�̇�𝑎_𝑓𝑔𝐻𝑙

𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏
                                         (6) 

Nessa equação, 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏 é a eficiência isentrópica das bombas. 

 

3.9 Definição do modo de otimização das plantas de cogeração. 

O método do Gradiente Reduzido Generalizado (GRG) é uma generalização 

do método do Gradiente Reduzido elaborado por Abadie e Carpentier (1969).  Essa 

generalização possibilita o uso de restrições tanto lineares quanto não-lineares cuja 

metodologia é resolver um problema de programação não-linear por um processo 

parecido com o método simplex da programação linear (ROSAL, 2007). O Método 

do GRG pode ser utilizado de forma simples utilizando o Solver do Excel.  De acordo 

com Sacoman (2012), esse método é conhecido como um dos mais eficientes para 

solução geral de problemas de otimização não-linear. 

O método GRG, algoritmo presente no Solver do software Microsoft Excel®, 

foi aplicado para a otimização operacional das plantas de cogeração. Ou seja, o 

método de otimização procura, através da variação de parâmetros operacionais das 

plantas de cogeração, determinar o melhor resultado em termos de eficiência 

termodinâmica das referidas plantas. A função objetivo é a minimização do consumo 
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de combustível em cada ano de operação das plantas. As plantas, uma vez 

configuradas e dimensionadas, devem operar em condições fora do ponto de 

projeto. As variáveis a serem otimizadas estão relacionadas com a distribuição de 

cargas entre máquinas de geração de potência em paralelo (turbinas a gás e 

motores alternativos), quantidade de combustível da queima suplementar (nas 

plantas que utilizam a queima suplementar) e distribuição de cargas nas caldeiras 

em paralelo na planta a vapor. 

 

3.10 Plantas de cogeração (operação fora do ponto de projeto) 

As plantas de cogeração devem atender as demandas de energia elétrica e 

térmicas nos anos de pico (ponto de projeto). Porém, na maior parte do tempo essas 

plantas vão operar fora desse ponto de projeto. 

 

3.10.1 Turbinas a gás 

De acordo com o demostrado por Silva e colaboradores (2011), as equações 

polinomiais bivariadas, eq.(7), eq.(8) e eq.(9), são aplicadas para ajustar os dados 

dos fabricantes das turbinas a gás e determinar, respectivamente, a eficiência 

térmica, a vazão mássica e a temperatura dos gases exaustos nas condições de 

operação fora do ponto de projeto. 

𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡𝑔 = 𝐶1 + 𝐶2𝐽 + 𝐶3𝐽2 + 𝐶4𝑇𝑜 + 𝐶5𝑇𝑜
2 + 𝐶6𝐽𝑇𝑜 + 𝐶7𝐽2𝑇𝑜 + 𝐶8𝐽𝑇𝑜

2 + 𝐶9𝐽2𝑇𝑜
2        (7) 

�̇�𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡,𝑡𝑔 = 𝐶1 + 𝐶2𝑃 + 𝐶3𝐽2 + 𝐶4𝑇𝑜 + 𝐶5𝑇𝑜
2 + 𝐶6𝐽𝑇𝑜 + 𝐶7𝐽2𝑇𝑜 + 𝐶8𝐽𝑇𝑜

2 + 𝐶9𝐽2𝑇𝑜
2     (8) 

𝑇𝑒𝑥𝑎𝑢𝑠𝑡,𝑡𝑔 = 𝐶1 + 𝐶2𝐽 + 𝐶3𝐽2 + 𝐶4𝑇𝑜 + 𝐶5𝑇𝑜
2 + 𝐶6𝐽𝑇𝑜 + 𝐶7𝐽2𝑇𝑜 + 𝐶8𝐽𝑇𝑜

2 + 𝐶9𝐽2𝑇𝑜
2     (9) 

Nessa equação, 𝐶𝑖 são constantes calculadas usando os dados do fabricante, 

𝐽 é o percentual da capacidade da turbina e 𝑇𝑜 é a temperatura ambiente de 

referência. 

 

3.10.2 Turbinas a vapor 

A Equação (10) é aplicada para calcular a eficiência das turbinas a vapor nas 

condições de operação fora do ponto de projeto. 

𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡𝑣 = 𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑡𝑣,𝑜 [𝐶1 (
�̇�

�̇�𝑜
)

𝑥

+ 𝐶2 (
�̇�

�̇�𝑜
)

𝑦

+ 𝐶3]                            (10) 

Nessa equação, 𝜂𝑡𝑣,𝑜 é a eficiência da turbina a vapor no ponto de projeto, 
�̇�

�̇�𝑜
 é a 

razão entre a vazão volumétrica e a vazão volumétrica no ponto de projeto e 𝐶1, 𝐶2, 
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𝐶3, x e y são coeficientes calculados para ajustar a equação com os dados do 

fabricante. 

 

3.10.3 MCI alternativo 

 A eficiência térmica do motor alternativo em função da sua capacidade em 

percentual é dada por uma equação do 2° grau (11). 

𝜂𝑡𝑒𝑟𝑚,𝑀𝐶𝐼 = 𝐶1𝐽2 + 𝐶2 𝐽 + 𝐶3                     (11) 

Nessa equação, 𝐽 é a capacidade do motor em percentual e 𝐶1, 𝐶2, 𝐶3 são os 

coeficientes calculados para ajustar a equação com os dados do fabricante. A 

Equação (12) pode ser aplicada como fator de correção para ajustar a potência do 

motor considerando diferentes temperaturas ambientais. 

𝐹𝐶 =
𝑊𝑀𝐶𝐼

𝑊𝑀𝐶𝐼,𝑜
[(

𝑝−𝑝𝑣

𝑝𝑜−𝑝𝑣𝑜
)]

1.2

(
𝑇𝑜

𝑇
)

0.6
                    (12) 

Nessa equação, 𝑊𝑀𝐶𝐼, 𝑝, 𝑝𝑣 e 𝑇 são, respectivamente, a potência do motor, 

pressão ambiental, a pressão de vapor do ambiente e a temperatura do ambiente. O 

subscrito, “𝑜”, indica a condição ambiental de referência. 

 

3.10.4 Trocadores de calor 

Para as caldeiras de recuperação e trocadores de calor de recuperação de calor, o 

coeficiente global de troca térmica nas condições de operação fora do ponto de 

projeto pode ser calculado, de acordo como demostrado por Silva e colaboradores 

(2011), através da eq.(13) uma vez que a resistência térmica na corrente do gás é 

dominante e o fator preponderante é a vazão de gás. 

𝑈 = 𝑈𝑜 (
�̇�𝑔

�̇�𝑔,𝑜
)

0.8

                     (13) 

Nessa equação, �̇�𝑔 é a vazão mássica de gases exaustos, �̇�𝑔,𝑜 é a vazão 

mássica de gás no ponto de projeto e 𝑈𝑜 e o coeficiente global de troca térmica no 

ponto de projeto. Dessa forma a taxa de transferência de calor é governada pela 

eq.(14), na qual Δ𝑇𝑚𝑙 é a diferença de temperatura média logarítmica e 𝐴 é a área de 

troca térmica calculada no ponto de projeto. 

�̇� = 𝑈𝐴Δ𝑇𝑚𝑙                  (14) 
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3.11 Avaliação de desempenho das plantas de cogeração 

Cálculos de eficiências, energética e exergética, eq.(15) e eq.(16), 

respectivamente, e a determinação das emissões específicas (em base exergética) 

de CO2, eq.(19), foram os principais parâmetros para comparar o desempenho das 

plantas de cogeração consideras. Essas equações levaram em consideração todos 

os anos de operação de exploração do poço de petróleo. 

𝜂𝑒𝑛 =
∑ (𝐷𝐸𝑖+𝐷𝑇𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖𝑃𝐶𝐼)𝑛
𝑖=1  

                       (15) 

𝜂𝐵 =
∑ (𝐷𝐸𝑖+𝐵𝑇𝑖)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖𝑏𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖)𝑛
𝑖=1

                     (16) 

𝐷𝐸𝑖, 𝐷𝑇𝑖, 𝐵𝑇𝑖 e 𝑚𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖 e 𝑏𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖 , são, respectivamente, demandas elétrica, 

demanda térmica, demanda de exergia térmica, a quantidade total de combustível 

consumido e a exergia específica do combustível, todos calculadas para cada ano 𝑖. 

A exergia térmica é determinada segundo a eq.(17). 

𝐵𝑇𝑖 = 𝑚𝑎_𝑝𝑐𝑎_𝑝 [(𝑇𝑠𝑎𝑖 − 𝑇𝑒𝑛𝑡) − 𝑇𝑜𝑙𝑛 (
𝑇𝑠𝑎𝑖

𝑇𝑒𝑛𝑡
)]        (17) 

Nessa equação, 𝑇𝑠𝑎𝑖, 𝑇𝑒𝑛𝑡 são respectivamente as temperaturas de saída e 

entrada da água pressurizada para o processo de aquecimento de petróleo, 𝑚𝑎 é a 

massa de água, 𝑇𝑜 é a temperatura de referência local. A exergia específica do 

combustível, eq.(18), é determinada pela multiplicação do PCI (pode calorífico 

inferior do combustível) pelo fator de correção da exergia, 𝜑. Esse fator de correção 

é calculado com fórmulas baseadas na composição do combustível (KOTAS, 1995). 

𝑏𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖 = 𝜑𝑃𝐶𝐼             (18) 

Foi considerado para o combustível somente o cálculo da exergia química. A 

exergia física foi desconsiderada uma vez que foi assumido que o combustível 

sempre é fornecido na temperatura ambiente local. Na eq.(19), 𝑚𝐶𝑂2,𝑖
 é a quantidade 

total de CO2 emitido em cada ano, determinada através do cálculo estequiométrico 

da combustão do combustível utilizado. 

𝐸𝐶𝑂2
=

∑ 𝑚𝐶𝑂2,𝑖
𝑛
𝑖=1

∑ (𝐷𝐸𝑖+𝐵𝑇𝑖)𝑛
𝑖=1

                       (19) 

A Tabela 5 apresenta a composição do combustível utilizado (gás natural), 

nas condições de temperatura e pressão de 25 °C e 1atm, respectivamente, de 

acordo com Moran e colaboradores (2013). MM é a sua massa molar. 
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Tabela 5 — Composição do combustível considerado. 

Componente Composição 
MM 

[kg/kmol] Mols 
Massa 

[kg] 
PCI 

[kJ/kg] 

Metano CH4 16 0,91 14.56 50020 

Etano C2H6 30 0,07 2.1 47480 

Propano C3H8 44 0,02 0.88 46360 

Gás natural 0,91CH4 + 0,07C2H6 + 0,02C3H8 17.54 1 17.54 49532 

Fonte: Elaboração própria. 
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4 ESTUDO DE CASO 

Nesta seção, as curvas de produção de petróleo estimada para um poço da 

bacia de Campos são utilizadas para aplicação da metodologia proposta. 

 

4.1 Curva de produção de petróleo 

A Figura 10 apresenta as curvas de produção de óleo, gás e água 

provenientes de estimativas para um determinado reservatório de petróleo. Foi 

considerado que a exploração do reservatório permanece viável economicamente 

por 22 anos. 

 

Figura 10 — Curvas de produção de óleo, água e gás. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As curvas de demandas elétricas e térmicas foram calculadas utilizando as 

curvas de produção de óleo, água e gás. Foi considerada uma demanda extra de 

eletricidade de 20 % da energia elétrica requerida para atender a outras atividades a 

exemplo dos sistemas hidráulicos e de emergência como indicado por Gallo e 

colaboradores (2015). A Figura 11 apresenta as curvas reais das demandas 

elétricas e térmicas. 
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Figura 11 — Demandas elétricas e térmicas reais. 

  

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Figura 12 apresenta as curvas genéricas (suavizadas) de demandas 

elétricas e térmicas construídas a partir das curvas reais. 

 

Figura 12 — Demandas elétricas e térmicas genéricas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com as curvas de demandas elétricas e térmicas, observa-se que 

a demanda elétrica é proveniente majoritariamente da produção de gás e a 

demanda térmica é proveniente majoritariamente da produção de óleo. 
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4.2 Principais parâmetros dos equipamentos da planta de processos 

De acordo com os fluidos processados, os principais parâmetros 

termodinâmicos utilizados para cálculo do consumo de energia nos compressores e 

bombas da planta de processos foram obtidos e são apresentados na Tabela 6. 

 

Tabela 6 — Parâmetros termodinâmicos usados para os compressores e bombas da planta 

de processos. 

Grupo de 
compressores 

𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑝 [%] 𝑘 
𝑐𝑝  

[kJ/kg.K] 

Tent,comp  

[°C] 

∆P 
[kPa] 

Vazão 
mássica 

Nom. Min. 

A (gás) 80 1,26 2,49 40 4550 13,9 7,6 

B1(gás) 80 1,28 2,39 40 20500 13,9 7,6 

B2 (CO2) 80 1,27 0,90 40 24650 4,5 2,5 

C (gás) 80 1,28 2,38 40 30000 20,8 11,5 

C (CO2) 80 1,27 0,89 40 30000 20,8 11,5 

Bombas 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏 [ % ] ∆P [kPa] Volume específico [m3/kg]   

Bomba de água 75 23405 0.0010  

Bomba de óleo 75 23405 0.0012  

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nessa tabela, 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑐𝑜𝑚𝑝 é a eficiência isentrópica de cada compressor, 𝜂𝑖𝑠𝑜,𝑏𝑜𝑚𝑏 

é a eficiência isentrópica de cada bomba, 𝑐𝑝 é o calor específico médio de cada 

fluido, 𝑇𝑒𝑛𝑡,𝑐𝑜𝑚𝑝 é a temperatura do fluido na sucção, ∆P é a variação de pressão total 

para cada grupo de compressor ou para as bombas. A vazão mássica nominal é a 

vazão no ponto de projeto. A vazão mássica mínima foi calculada considerando o 

sistema anti-surge. 

 

4.3 Principais parâmetros do subsistema de resfriamento com águas 

profundas 

De acordo com Marinebio (2015), a temperatura da água oceânica atinge um 

valor próximo a 4 °C a uma profundidade de 1000 m. Foi considerado que a água 

fria é bombeada de uma profundidade de 1000 m e chega aos trocadores de calor 

com temperatura de 5 °C. Assumiu-se que a tubulação de água fria é de material 

isolante como fibra de vidro, por exemplo, e que devido ao tempo reduzido de troca 

térmica entre a tubulação e a água que escoa por ela, a variação da temperatura da 

água fria captada até chegar ao trocador de calor é de apenas 1 °C. O fator de 
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fricção da tubulação foi definido considerando um escoamento totalmente turbulento 

como indicado por Neto (2015). Foi considerada uma temperatura do ar ambiente 

constante e com valor de 32 °C. A mínima temperatura do ar de alimentação (para 

as plantas com turbinas a gás e MCI alternativo) ou água de resfriamento (para a 

planta a vapor), após ser resfriada nos trocadores de calor, foi restringida a 10 °C no 

processo de otimização. As principais especificações do subsistema de resfriamento 

com água fria são apresentadas na Tabela 7. 

 

Tabela 7 — Principais especificações do subsistema de resfriamento com águas profundas. 

Especificações Valor 

Temperatura de entrada da água fria no trocador de calor  5 °C 

Fator de fricção da tubulação de água fria (𝑓)  0,01362 

Comprimento da tubulação (𝐿) 1000 m 

Massa específica da água fria (𝜌𝑎_𝑓) 1000 kg/m³ 

Velocidade de escoamento da água fria na tubulação (𝑉) 1,2 m/s 

Aceleração da gravidade (𝑔) 9,807 m/s² 

Eficiência isentrópica da bomba 85 % 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.4 Configuração das plantas de cogeração 

Para a configuração das plantas de cogeração, foram utilizados 4 modelos 

diferentes de turbinas a gás disponíveis comercialmente (LM2500 60 Hz PE, RB211 

DLE 60Hz, Titan 250 e Titan 130), 1 modelo de MCI alternativo (Wärtsilä 18V50DF) 

e 6 diferentes níveis de parâmetros de vapor (valores comumente usados na 

indústria) foram aplicados para o ciclo combinado e planta a vapor durante a 

determinação dos parâmetros mais adequados para a aplicação. A Figura 13 mostra 

valores da relação H/P para ciclo combinado considerando os 4 modelos de turbinas 

a gás combinados com os 6 níveis de parâmetros de vapor vivo. 
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Figura 13 — Valores de H/P para as combinações de turbinas a gás e parâmetros de vapor. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A partir da relação DT/DE média obtida usando as curvas de produção, 

procura-se a configuração mais adequada da planta de ciclo combinado levando em 

conta a relação H/P apresentada na Figura 13. 

 

4.5 Planta com MCI  

O software Gate Cycle™ (versão 6.1) foi usado para obter os dados 

referentes às turbinas a gás utilizadas, enquanto que os dados do MCI alternativo 

foram determinados a partir da folha de dados do fabricante. A Figura 14 apresenta 

a eficiência térmica para cada motor em função da carga. 
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Figura 14 — Eficiência térmica em função da carga. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O MCI alternativo da Wärtsilä modelo 18V50DF apresenta melhor eficiência 

para cargas entre 50 % até 100 %, enquanto que as turbinas a gás RB211 e Titan 

130 apresentam as piores eficiências. A Figura 15 mostra a eficiência térmica de 

cada motor em função da temperatura do ar de admissão. 

 

Figura 15 — Eficiência térmica em função da temperatura do ar de admissão. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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A eficiência do MCI alternativo selecionado para esse trabalho não apresenta 

variação significativa com a redução da temperatura do ar de admissão. De acordo 

com Wärtsilä, (2014), os motores alternativos da Wärtsilä não sofrem impactos 

significantes na eficiência quando a temperatura do ar ambiente varia na faixa de 

10°C até 40°C. Essa característica favorece o uso desses motores em amplas 

aplicações mesmo em condições ambientais difíceis. 

Os gases exaustos do MCI alternativo são usados para fornecer energia 

térmica. Sua temperatura é, portanto, um importante parâmetro na seleção da planta 

de cogeração mais adequada. A temperatura dos gases exaustos pode sofrer 

variações com a variação da temperatura do ar de admissão como indicado na 

Figura 16. 

 

Figura 16 — Temperatura dos gases exaustos em função da temperatura do ar de 

admissão. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A temperatura dos gases exaustos das turbinas a gás diminui com a redução 

da temperatura do ar de admissão. Essa redução promove um aumento da vazão 

mássica de ar pela turbina a gás, e consequentemente um ganho de potência pode 

ser observado. Entretanto, a capacidade de fornecer energia térmica para a planta 

de processos diminui. Para o motor alternativo, a temperatura dos gases exaustos 
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manteve-se praticamente constante com a redução da temperatura do ar de 

admissão. Sistemas de controle da pressão e temperatura do ar de admissão são 

normalmente instalados em motores alternativos sobrealimentados após o 

intercooler para garantir que os parâmetros de ar antes de entrar na câmera de 

combustão sejam mantidos. A Figura 17 apresenta a temperatura dos gases de 

exaustão para os motores em função da carga. 

 

Figura 17 — Temperatura dos gases exaustos em função da carga. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A curva de temperatura do motor alternativo da Wärtsilä apresenta um padrão 

diferente das curvas das turbinas a gás. Com o aumento da carga, o motor 

alternativo apresenta uma redução da temperatura dos exaustos. O 

turbocompressor, presente no motor 18V50DF, aproveita a energia dos gases 

exaustos principalmente em cargas elevadas, justificando o decaimento de sua 

temperatura após serem rejeitados na atmosfera. A configuração do motor com o 

turbocompressor pode limitar seu uso em algumas plantas de cogeração. 

Normalmente a temperatura da água de resfriamento desses motores é mantida na 

faixa de 90 °C, tornando seu uso limitado como fonte de energia térmica, 

principalmente em aplicações nas quais são requeridas altas temperaturas. 

A Figura 18 apresenta o esquema simplificado da planta de cogeração 

utilizando turbinas a gás e MCI alternativo. 
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Figura 18 — Planta de cogeração com MCI alternativos ou com turbinas a gás. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Quatro motores em paralelo são responsáveis para produzir a energia elétrica 

requerida pela planta de processos. O número de motores em funcionamento é em 

função da demanda elétrica. Os gases exaustos passam por um misturador e 

posteriormente são usados como fonte de energia térmica para a planta de 

processos. A queima suplementar está disponível e é acionada quando necessária. 

O subsistema de resfriamento usando águas profundas é evidenciado no esquema 

da planta de cogeração. 

 As plantas de cogeração serão divididas em duas categorias: convencionais 

(sem o subsistema de resfriamento apresentado) e com subsistema de resfriamento. 

 

4.5.1 Planta com MCI convencional 

A Tabela 8 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da planta 

de cogeração com MCI alternativo para ambos os modos de operação. 

 

Tabela 8 — Propriedades no ponto de projeto da planta com MCI alternativo convencional. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1 414,54 23,07 1 419,29 22,26 

2 Gases exaustos 1 414,54 23,07 1 419,29 22,26 

3 Gases exaustos 1 414,54 23,07 1 419,29 22,26 

4 Gases exaustos —— —— 0 1 419,29 22,26 

5 Gases exaustos 1 414,54 69,21 1 419,29 89,02 

6 
Gás combustível 
(queima suplementar) 

1 32 0,21 1 32 0,29 



59 

 

7 Gases exaustos 1 531,59 69,42 1 547,36 89,31 

8 Água do processo 3,2 100 228,93 3,2 100 306,56 

9 Água para o processo 3,2 135 228,93 3,2 135 306,56 

10 Gases exaustos 1 145 69,42 1 145 613,11 

11 Gás combustível 1 32 0,55 1 32 0,53 

12 Ar 1 32 22,52 1 32 21,72 

13 Gás combustível 1 32 0,55 1 32 0,53 

14 Ar 1 32 22,52 1 32 21,72 

15 Gás combustível 1 32 0,55 1 32 0,53 

16 Ar 1 32 22,52 1 32 21,72 

17 Gás combustível —— —— 0 1 32 0,53 

18 Ar —— —— 0 1 32 21,72 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1 de operação, a planta foi configurada com 3 motores em paralelo, 

modelo 18V50DF da Wärtsilä, com potência unitária de 16,2 MW na temperatura 

ambiente de 32 °C. Não foi necessário acionar o quarto motor, que permaneceu em 

standby. No modo 2 de operação, a planta foi configurada com 4 motores em 

paralelo, modelo 18V50DF da Wärtsilä. 

A Tabela 9 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da planta 

de cogeração com turbinas a gás para ambos os modos de operação. 

 

Tabela 9 — Propriedades no ponto de projeto da planta com turbinas a gás convencional. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1,00 439,51 63,39 1,00 438,80 63,38 

2 Gases exaustos 1,00 399,01 63,28 1,00 438,79 63,38 

3 Gases exaustos 1,00 343,09 63,12 1,00 438,79 63,38 

4 Gases exaustos —— —— 0,00 —— —— 0,00 

5 Gases exaustos 1,00 393,94 189,78 1,00 438,79 190,15 

6 
Gás combustível 
(queima suplementar) 

—— —— 0,00 —— —— 0,00 

7 Gases exaustos 1,00 393,94 189,78 1,00 438,79 190,15 

8 Água do processo 3,20 100,00 228,93 3,20 100,00 305,66 

9 Água para o processo 3,20 135,00 228,93 3,20 135,00 305,66 

10 Gases exaustos 1,00 252,53 189,78 1,00 250,35 190,15 

11 Gás combustível 1,00 32,00 0,90 1,00 32,00 0,90 

12 Ar 1,00 32,00 62,48 1,00 32,00 62,48 

13 Gás combustível 1,00 32,00 0,78 1,00 32,00 0,90 

14 Ar 1,00 32,00 62,49 1,00 32,00 62,48 

15 Gás combustível 1,00 32,00 0,62 1,00 32,00 0,90 

16 Ar 1,00 32,00 62,50 1,00 32,00 62,48 
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17 Gás combustível —— —— 0,00 —— —— 0,00 

18 Ar —— —— 0,00 —— —— 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1 de operação, a planta foi configurada com 3 turbinas a gás em 

paralelo, modelo Titan 250 da Solar Turbines, com potência unitária de 19,77 MW, 

calculada na temperatura ambiente de 32 °C. A quarta turbina ficou em standby. No 

modo 2 de operação, foram utilizadas 3 turbinas Titan 250 da Solar Turbines, 

operando em paralelo. 

 

4.5.2 Planta com MCI com subsistema de resfriamento  

A Tabela 10 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração com MCI alternativo para ambos os modos de operação, com o 

subsistema de resfriamento usando água fria.  As configurações em relação ao 

número de motores e o modelo selecionado são os mesmos da planta sem o 

subsistema de resfriamento. As principais modificações estão relacionadas com a 

possibilidade de redução da temperatura do ar de admissão dos MCI alternativos 

com o uso da água fria. 

 

Tabela 10 — Propriedades no ponto de projeto da planta com MCI alternativo com o 

subsistema de resfriamento. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1,00 417,06 22,65 1,00 420,26 22,07 

2 Gases exaustos 1,00 417,14 22,64 1,00 420,24 22,08 

3 Gases exaustos 1,00 417,08 22,65 1,00 420,27 22,07 

4 Gases exaustos —— —— 0,00 1,00 421,63 21,81 

5 Gases exaustos 1,00 417,09 67,93 1,00 420,60 88,02 

6 
Gás combustível 
(queima suplementar) 1,00 32,00 0,23 1,00 32,00 0,30 

7 Gases exaustos 1,00 548,89 68,16 1,00 551,88 88,32 

8 Água do processo 3,20 100,00 234,85 3,20 100,00 306,56 

9 Água para o processo 3,20 135,00 234,85 3,20 135,00 306,56 

10 Gases exaustos 1,00 145,00 68,18 1,00 145,00 88,02 

11 Gás combustível 1,00 32,00 0,54 1,00 32,00 0,53 

12 Ar 1,00 31,00 22,11 1,00 31,00 21,54 

13 Gás combustível 1,00 32,00 0,54 1,00 32,00 0,53 

14 Ar 1,00 31,00 22,09 1,00 31,00 21,54 

15 Gás combustível 1,00 32,00 0,54 1,00 32,00 0,53 
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16 Ar 1,00 31,00 22,10 1,00 31,00 21,54 

17 Gás combustível —— —— 0,00 1,00 32,00 0,55 

18 Ar —— —— 0,00 1,00 31,00 21,26 

19 Água fria —— —— 0,00 1,00 5,00 4,41 

20 Água fria 1,29 5,00 0,11 1,29 5,00 0,29 

21 Água fria 1,29 5,00 0,30 1,29 5,00 0,29 

22 Água fria 1,29 5,00 0,30 1,29 5,00 0,11 

23 Ar 1,00 32,00 22,11 1,00 32,00 21,54 

24 Ar 1,00 32,00 22,09 1,00 32,00 21,54 

25 Ar 1,00 32,00 22,10 1,00 32,00 21,54 

26 Ar —— —— 0,00 1,00 32,00 21,26 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A Tabela 11 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração com turbinas a gás para ambos os modos de operação, com o 

subsistema de resfriamento usando água fria. 

 

Tabela 11 — Propriedades no ponto de projeto da planta com turbinas a gás com o 

subsistema de resfriamento. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1,00 427,38 67,81 1,00 438,94 67,84 

2 Gases exaustos 1,00 427,38 67,81 1,00 438,94 67,84 

3 Gases exaustos —— —— 0,00 1,00 336,06 65,29 

4 Gases exaustos —— —— 0,00 —— —— 0,00 

5 Gases exaustos 1,00 427,38 135,61 1,00 405,52 200,98 

6 
Gás combustível 
(queima suplementar) 

—— —— 
0,00 

—— —— 
0,00 

7 Gases exaustos 1,00 427,38 135,61 1,00 405,52 200,98 

8 Água do processo 3,20 100,00 236,78 3,20 100,00 306,56 

9 Água para o processo 3,20 135,00 236,78 3,20 135,00 306,56 

10 Gases exaustos 1,00 222,70 135,61 1,00 226,71 200,98 

11 Gás combustível 1,00 32,00 1,00 1,00 32,00 1,04 

12 Ar 1,00 10,00 66,80 1,00 10,00 66,80 

13 Gás combustível 1,00 32,00 1,00 1,00 32,00 1,04 

14 Ar 1,00 10,00 66,80 1,00 10,00 66,80 

15 Gás combustível —— —— 0,00 1,00 32,00 0,65 

16 Ar —— —— 0,00 1,00 20,47 64,64 

17 Gás combustível —— —— 0,00 —— —— 0,00 

18 Ar —— —— 0,00 —— —— 0,00 

19 Água fria —— —— 0,00 —— —— 0,00 

20 Água fria —— —— 0,00 1,29 5,00 6,98 

21 Água fria 1,29 5,00 13,48 1,29 5,00 13,48 
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22 Água fria 1,29 5,00 13,48 1,29 5,00 13,52 

23 Ar 1,00 32,00 66,80 1,00 32,00 66,80 

24 Ar 1,00 32,00 66,80 1,00 32,00 66,80 

25 Ar —— —— 0,00 1,00 32,00  

26 Ar —— —— 0,00 —— —— 0,00 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 Devido ao ganho de potência proveniente do uso do subsistema de 

resfriamento, foram necessárias apenas 2 turbinas a gás Titan 250, no modo 1 de 

operação. As outras 2 turbinas a gás permaneceram em standby. No modo 2 de 

operação foram utilizadas 3 turbinas a gás Titan 250. 

 

4.6 Planta de cogeração em ciclo combinado 

A Figura 19 apresenta a o esquema simplificado da planta de cogeração de 

ciclo combinado. O subsistema de resfriamento usando águas profundas é 

evidenciado no esquema da planta de cogeração. A planta é composta por duas 

turbinas a gás em paralelo (ciclo superior), 1 dispositivo de queima suplementar, 1 

turbina a vapor de contrapressão (ciclo inferior), 1 caldeira de recuperação, bombas 

de água e trocadores de calor. 

 

Figura 19 — Planta de cogeração com ciclo combinado. 
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 Fonte: Elaboração própria. 

 

Para as curvas de demandas obtidas, na qual a relação de demanda térmica 

pela demanda elétrica (DT/DE) é de 0,62, a configuração da planta a vapor 

utilizando uma turbina de contrapressão mostrou-se adequada. Turbinas de 

condensação e/ou extração normalmente conduzem a baixos valores de heat-to-
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power e não são as melhores alternativas para processos nos quais altos valores de 

demanda térmica são requeridos. Os parâmetros selecionados para o vapor vivo, de 

acordo com os dados apresentados na Figura 13, para a planta de cogeração de 

ciclo combinado são: 21,7 bar e 440 °C. No ponto de projeto, o vapor deixa a turbina 

a vapor na pressão de 4,2 bar e com temperatura de 246 °C. Esse vapor fornece a 

energia térmica necessária para a planta de processos deixando o trocador de calor 

como líquido saturado com temperatura de 145 °C. Portanto ambos o calor latente e 

sensível são utilizados para produção de energia térmica. 

 

4.6.1 Planta de ciclo combinado convencional  

A Tabela 12 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração de ciclo combinado para ambos os modos de operação.  

 

Tabela 12 — Propriedades no ponto de projeto da planta de ciclo combinado convencional. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1,00 461,21 63,44 1,00 474,33 85,11 

2 Gases exaustos 1,00 461,19 63,44 1,00 474,33 85,11 

3 Gases exaustos 1,00 461,20 126,89 1,00 474,33 170,23 

4 
Gás combustível 
(queima suplementar) 

—— —— 0,00 —— —— 0,00 

5 Gases exaustos 1,00 461,20 126,89 1,00 474,33 170,23 

6 Vapor d´água 21,70 440,00 14,80 21,70 440,00 20,99 

7 Vapor d´água 4,16 246,42 14,80 4,16 246,42 20,99 

8 Água do processo 3,20 100,00 157,82 3,20 100,00 336,01 

9 Água para o processo 3,20 135,00 157,82 3,20 135,00 336,01 

10 Água saturada 4,16 145,00 14,80 4,16 145,00 20,99 

11 Água  21,70 145,35 14,80 21,70 145,35 20,99 

12 Gás combustível 1,00 32,00 0,98 1,00 32,00 1,25 

13 Ar 1,00 32,00 62,47 1,00 32,00 83,87 

14 Gás combustível 1,00 32,00 0,98 1,00 32,00 1,25 

15 Ar 1,00 32,00 62,47 1,00 32,00 83,87 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1 de operação, a planta foi configurada com 2 turbinas a gás Titan 

250 em paralelo no ciclo superior. Para o modo 2 de operação, o modelo de turbina 

a gás selecionado foi o RB211G62 DLE 60Hz, da Siemens, com potência unitária de 
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24,72 MW, calculada na temperatura ambiente de 32 °C. A potência da turbina a 

vapor de contrapressão é de 5,54 MW para o modo 1 e de 7,86 MW para o modo 2. 

 

4.6.2 Planta de ciclo combinado com o subsistema de resfriamento 

A Tabela 13 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração de ciclo combinado para ambos os modos de operação, com o 

subsistema de resfriamento. As configurações em relação ao número de turbinas e o 

modelo são os mesmos da planta sem o subsistema de resfriamento. As principais 

modificações estão relacionadas com a possibilidade de redução da temperatura do 

ar de admissão das turbinas a gás com o uso da água fria. 

 

Tabela 13 — Propriedades no ponto de projeto da planta de ciclo combinado com o 

subsistema de resfriamento. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Gases exaustos 1,00 460,54 63,63 1,00 472,54 85,36 

2 Gases exaustos 1,00 460,54 63,63 1,00 472,54 63,63 

3 Gases exaustos 1,00 460,54 127,25 1,00 472,54 148,99 

4 
Gás combustível 
(queima suplementar) 

—— —— 0,00 —— —— 0,00 

5 Gases exaustos 1,00 460,54 127,25 1,00 472,54 148,99 

6 Vapor d´água 21,70 440,00 14,80 21,70 440,00 20,90 

7 Vapor d´água 4,16 246,42 14,80 4,16 246,42 20,90 

8 Água do processo 3,20 100,00 157,82 3,20 100,00 207,63 

9 Água para o processo 3,20 135,00 157,82 3,20 135,00 207,63 

10 Água saturada 4,16 145,00 14,80 4,16 145,00 20,90 

11 Água  21,70 145,35 14,80 21,70 145,35 20,90 

12 Gás combustível 1,00 32,00 0,98 1,00 32,00 1,24 

13 Ar 1,00 31,00 62,65 1,00 31,00 84,12 

14 Gás combustível 1,00 32,00 0,98 1,00 32,00 1,24 

15 Ar 1,00 31,00 62,65 1,00 31,00 84,12 

16 Água fria 1,29 5,00 0,57 1,29 5,00 0,71 

17 Água fria 1,29 5,00 0,57 1,29 5,00 0,71 

18 Ar 1,00 32,00 62,65 1,00 32,00 84,12 

19 Ar 1,00 32,00 62,65 1,00 32,00 84,12 

Fonte: Elaboração própria. 

 

4.7 Planta a vapor 

A Figura 20 apresenta a o esquema simplificado da planta de cogeração a 

vapor. O subsistema de resfriamento é utilizado para reduzir a temperatura de 
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condensação do vapor na saída da turbina a vapor de condensação com o uso da 

água fria em substituição à água de resfriamento na temperatura ambiente de 32 °C. 

A redução da temperatura de condensação, e consequentemente a pressão de 

condensação, permite maior expansão do vapor na turbina, conduzindo a um 

aumento no trabalho especifico gerado pela turbina. 

A planta é composta por duas caldeiras em paralelo, 1 turbina de 

contrapressão, 1 turbina de condensação, condensador, desaerador, bombas de 

água e 1 trocador de calor. 

 

Figura 20 — Planta de cogeração a vapor. 
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Fonte: Elaboração própria. 

 

Os parâmetros do vapor selecionados, de acordo com os dados apresentados 

na Figura 13, são: pressão de 42,4 bar e temperatura de 460 °C. O vapor na saída 

da turbina a vapor de contrapressão fornece a energia térmica para planta de 

processos a uma pressão de 4,2 bar e temperatura de 196 °C, no ponto de projeto. 

O desaerador opera em uma pressão constante de 4,2 bar. A pressão e temperatura 

no condensador são, respectivamente, 0,096 bar e 45 °C. O título na saída da 

turbina de condensação é de 90,2 % no ponto de projeto. 

 

4.7.1 Planta a vapor convencional 

A Tabela 14 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração a vapor para ambos os modos de operação. 
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Tabela 14 — Propriedades no ponto de projeto da planta a vapor convencional. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

X  
[%] 

�̇� 

[kg/s] 
 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

X  
[%] 

�̇� 

[kg/s] 
 

1 Vapor d´água 42,40 460 —— 15,38 42,40 460,00 —— 20,06 

2 Vapor d´água 4,16 196,14  15,38 4,16 196,14 —— 20,06 

3 Água saturada 4,16 145 0,00 15,38 4,16 145,00 0,00 20,06 

4 Vapor d´água 42,40 460 —— 36,05 42,40 460,00 —— 46,24 

5 Vapor d´água 3,00 168,66 —— 2,19 3,00 168,66 —— 1,48 

6 Vapor d´água 0,10 45,00 0,91 33,87 0,10 45,00 0,90 44,76 

7 Água saturada 0,10 45,01 0,00 33,87 0,10 45,01 0,00 44,76 

8 Água 3,00 45,05 —— 33,87 3,00 45,05 —— 44,76 

9 Água saturada 4,16 145 0,00 51,43 4,16 145,00 0,00 66,30 

10 Água 42,40 145,69 —— 51,43 42,40 145,69 —— 66,30 

11 Água 42,40 145,69 —— 39,99 42,40 145,69 —— 42,72 

12 Vapor d´água 42,40 460 —— 39,99 42,40 460,00 —— 42,72 

13 Água 42,40 145,69 —— 11,45 42,40 145,69 —— 23,58 

14 Vapor d´água 42,40 460 —— 11,45 42,40 460,00 —— 23,58 

15 Vapor d´água 42,40 460 —— 51,43 42,40 460,00 —— 66,30 

16 
Gás 
combustível 1,00 32,00 

—— 
0,75 1,00 32,00 

—— 
1,55 

17 Ar 1,00 32,00 —— 13,97 1,00 32,00 —— 28,83 

18 
Gás 
combustível 1,00 32,00 

—— 
2,62 1,00 32,00 

—— 
2,80 

19 Ar 1,00 32,00 —— 48,91 1,00 32,00 —— 52,25 

20 
Água do 
processo 3,20 100,00 

—— 
236,78 3,20 100,00 

—— 
306,56 

21 
Água para 
processo 3,20 135,00 

—— 
236,78 3,20 

135,00 
—— 

306,56 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1 de operação, a turbina a vapor de contrapressão gera uma 

potência de 7,73 MW e a turbina a vapor de condensação gera uma potência de 

37,59 MW, ambas calculadas na temperatura ambiente de 32 °C. No modo 2 de 

operação, a potência da turbina a vapor de contrapressão é de 10 MW, e a potência 

da turbina a vapor de condensação é de 49,68 MW, ambas calculadas na 

temperatura ambiente de 32 °C, para o ponto de projeto. 

 

4.7.2 Planta a vapor com o subsistema de resfriamento 

A Tabela 15 apresenta as principais propriedades no ponto de projeto da 

planta de cogeração a vapor para ambos os modos de operação, com o subsistema 

de resfriamento usando água fria. As configurações em relação ao numero de 

caldeiras e turbinas são as mesmas da planta sem o subsistema de resfriamento. As 
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principais modificações estão relacionadas com a possibilidade de mudança da 

temperatura do ar de admissão dos motores de combustão interna com o uso da 

água fria. 

 

Tabela 15 — Principais propriedades no ponto de projeto da planta a vapor com o 

subsistema de resfriamento. 

Corrente Tipo 

Modo 1 Modo 2 

P  
[bar] 

T  
[°C] 

X  
[%] 

�̇� 
[kg/s] 
 

P 
[bar] 

T 
[°C] 

X  
[%] 

�̇� 
[kg/s] 
 

1 Vapor d´água 42,40 460,00 —— 15,49 42,40 460,00 —— 20,06 

2 Vapor d´água 4,16 196,14 —— 15,49 4,16 196,14 —— 20,06 

3 Água saturada 4,16 145,00 0,00 15,49 4,16 145,00 0,00 20,06 

4 Vapor d´água 42,40 460,00 —— 30,89 42,40 460,00 —— 40,05 

5 Vapor d´água 3,00 168,66 —— 2,90 3,00 168,66 —— 3,05 

6 Vapor d´água 0,01 9,88 0,86 27,99 0,01 9,88 0,86 37,00 

7 Água saturada 0,01 9,89 0,00 27,99 0,01 9,89 0,00 37,00 

8 Água 3,00 9,94 —— 27,99 3,00 9,94 —— 37,00 

9 Água saturada 4,16 145,00 0,00 46,38 4,16 145,00 0,00 60,11 

10 Água 42,40 145,69 —— 46,38 42,40 145,69 —— 60,11 

11 Água 42,40 145,69 —— 10,11 42,40 145,69 —— 42,94 

12 Vapor d´água 42,40 460,00 —— 10,11 42,40 460,00 —— 42,94 

13 Água 42,40 145,69 —— 36,27 42,40 145,69 —— 17,17 

14 Vapor d´água 42,40 460,00 —— 36,27 42,40 460,00 —— 17,17 

15 Vapor d´água 42,40 460,00 —— 46,38 42,40 460,00 —— 60,11 

16 
Gás 
combustível 1,00 32,00 

—— 

2,38 
1,00 32,00 

—— 
1,13 

17 Ar 1,00 32,00 —— 44,36 1,00 32,00 —— 20,97 

18 
Gás 
combustível 1,00 32,00 

—— 

0,66 1,00 32,00 
—— 

2,82 

19 Ar 1,00 32,00 —— 12,34 1,00 32,00 —— 52,53 

20 
Água do 
processo 3,20 100,00 

—— 

236,78 3,20 100,00 
—— 

306,56 

21 
Água para 
processo 3,20 135,00 

—— 

236,78 
3,20 

135,00 
—— 

306,56 

22 Água fria 1,29 5,00 —— 7452,05 1,29 5,00 —— 9227,06 

23 Água fria 1,29 6,88 —— 7452,05 1,29 6,88 —— 9227,06 

Fonte: Elaboração própria.
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES  

Nessa seção, são apresentados os resultados de desempenho anual e global 

das plantas de cogeração selecionadas no estudo de caso. São englobados também 

os resultados obtidos para as plantas de cogeração usando o subsistema de 

resfriamento com água fria. 

 

5.1 Eficiência exergética para a planta de cogeração com MCI 

A Figura 21 apresenta a eficiência exergética para a planta de cogeração com 

turbinas a gás com o subsistema de resfriamento com água fria em comparação com 

os da planta convencional com turbinas a gás (sem o subsistema de resfriamento) 

para o modo 1 de operação. 

 

Figura 21 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com turbinas a gás, modo 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Ambas as plantas de cogeração com turbinas a gás apresentaram eficiências 

exergéticas anuais semelhantes até o ano 9, com discreta vantagem para a planta 

com o subsistema de resfriamento com água fria. Do ano 9 até o ano 18, a planta 

com o subsistema de resfriamento alcançou melhores resultados, com um aumento 

médio de aproximadamente 4,5 % na eficiência exergética nesse período, e 2,2 % 

ao longo dos 22 anos. Do ano 9 até o ano 18, diferente da planta convencional, a 

planta com o subsistema de resfriamento só precisou acionar 2 turbinas a gás (na 

planta convencional foram usadas 3 turbinas). O ganho de potência das turbinas a 
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gás pelo uso do subsistema de resfriamento permitiu a redução do número de 

turbinas em alguns anos de operação. A Figura 22 apresenta os resultados de 

eficiência exergética para o modo 2 de operação. 

 

Figura 22 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com turbinas a gás, modo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A planta de cogeração com turbinas a gás com o subsistema de resfriamento 

apresentou um discreto aumento na eficiência ao longo dos 22 anos, com um 

aumento médio de 0,41 %. No ano 3, a planta com o subsistema de resfriamento 

atendeu às demandas elétrica e térmicas com o uso de 2 turbinas a gás, enquanto 

que a planta convencional precisou acionar a terceira turbina a gás. O acionamento 

da terceira turbina a gás na planta convencional conduziu a uma redução da 

eficiência, uma vez que 3 turbinas a gás operaram com cargas distribuídas e mais 

afastadas da capacidade nominal. Para os anos em que se utilizaram 2 turbinas a 

gás apenas, foi possível observar um comportamento padrão de otimização na 

distribuição de cargas como o indicado por Riboldi e Nord (2017). A Figura 23 

apresenta a distribuição de cargas entre 2 turbinas a gás para o modo 1 de 

operação com o subsistema de resfriamento. 
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Figura 23 — Distribuição otimizada de carga entre 2 turbinas a gás. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico indica que para demandas abaixo de 36 MW (aproximadamente 

80 % da carga máxima das 2 turbinas), uma distribuição não equitativa mostrou-se 

ser a melhor opção. Para valores de carga acima de 80 % (próxima da capacidade 

nominal), uma distribuição semelhante de cargas entre as 2 turbinas a gás 

proporcionou a melhor otimização na geração de utilidades e consequentemente 

maior economia de combustível. A Figura 24 apresenta os resultados para a planta 

de cogeração com MCI alternativo para o modo 1 de operação. 

 

Figura 24 — Eficiência exergética – Planta de cogeração com MCI alternativo, modo 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Não foi observado nenhum benefício em termos de ganho na eficiência 

exergética para a planta com o subsistema de resfriamento. Uma pequena redução 

de eficiência pode ser observada em alguns anos com o uso do subsistema de 

resfriamento. Embora não tenha havido ganho de potência e eficiência com 

subsistema, o trabalho de bombeamento da água fria foi levado em consideração, o 

que pode justificar a redução de eficiência em alguns anos. O MCI alternativo da 

Wärtsilä, modelo 18V50DF, utilizado nesse trabalho, não apresenta perda 

significativa de rendimento com a variação de temperatura, principalmente na faixa 

de 10 °C até 30 °C. (WÄRTSILÄ, 2014). Em motores alternativos com 

sobrealimentação, é comum um sistema de controle de temperatura e pressão do ar 

após o intercooler, o que pode tornar ineficaz o arranjo de um sistema de 

resfriamento do ar de admissão antes do sistema de compressão com o 

turbocompressor como indicou Cipollone, Battista e Vittorini (2017). 

A Figura 25 apresenta os resultados de eficiência exergética para o modo 2 

de operação. 

 

Figura 25 — Eficiência exergética - Planta de cogeração com MCI alternativo, modo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Semelhante ao modo 1, o uso da água fria para melhorar a eficiência da 
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eficiência exergética para a planta com o motor alternativo. 
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De acordo com os resultados da otimização, uma distribuição igual de cargas 

entre os motores alternativos mostrou-se a mais adequada para alcançar a melhor 

eficiência da planta de cogeração, independente da quantidade de motores em 

operação. A Figura 26 apresenta o gráfico de distribuição de cargas entre 4 motores 

alternativos para o modo 2 de operação com o subsistema de resfriamento. 

 

Figura 26 — Distribuição otimizada de carga entre 4 MCI alternativos. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.2 Eficiência exergética para a planta de cogeração de ciclo combinado 

A Figura 27 apresenta os resultados de eficiência exergética para a planta de 

cogeração de ciclo combinado com o subsistema de resfriamento comparados com 

os da planta sem o subsistema de resfriamento, para o modo 1 de operação. 
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Figura 27 — Eficiência exergética - Planta de cogeração de ciclo combinado, modo 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O subsistema de resfriamento não apresentou benefícios em termos de 

ganho de eficiência exergética para a planta de cogeração. As turbinas a gás 

operando em ciclo simples podem se beneficiar no uso do subsistema de 

resfriamento. Porém, inseridas no ciclo combinado, não proporcionaram algum 

aumento de eficiência na planta de cogeração. A redução da temperatura do ar na 

sucção da turbina a gás causa uma redução da temperatura dos gases exaustos, 

como mostrado pela Figura 16. Como os gases exaustos são aproveitados na 

caldeira de recuperação da planta a vapor, a redução de sua temperatura conduz a 

uma diminuição da qualidade da energia térmica disponível e consequentemente 

compromete a geração de potência da planta a vapor, sendo necessário o uso da 

queima suplementar em alguns anos. Os resultados da otimização aplicada nesse 

trabalho indicaram que a melhor opção foi manter a temperatura ambiente do ar de 

admissão das turbinas em 32 °C, o que tornou desnecessário o uso do subsistema 

de resfriamento nesse tipo de planta de cogeração. A Figura 28 apresenta os 

resultados para o modo 2 de operação. 
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Figura 28 — Eficiência exergética - Planta de cogeração de ciclo combinado, modo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os resultados encontrados foram semelhantes aos do modo 1. Portanto, 

independente dos valores de demandas elétricas e térmicas, o subsistema de 

resfriamento não mostrou ser uma opção eficaz para aumento de eficiência para a 

planta de cogeração de ciclo combinado proposta nesse trabalho. Os resultados da 

otimização indicaram que a melhor eficiência para a planta de cogeração é obtida 

através da distribuição igual de cargas entre as 2 turbinas a gás no ciclo superior 

enquanto que a turbina a vapor opera, na maioria dos anos, com carga próxima da 

nominal no ciclo inferior. A Figura 29 apresenta a distribuição de cargas entre as 2 

turbinas a gás e a turbina a vapor, para o modo 1 de operação com o subsistema de 

resfriamento. 
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Figura 29 — Distribuição otimizada de carga entre 2 turbinas a gás e 1 turbina a vapor. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

5.3 Eficiência exergética para a planta de cogeração com planta a vapor 

A Figura 30 apresenta os resultados de eficiência exergética para a planta de 

cogeração a vapor com o subsistema de resfriamento comparados com os da planta 

a vapor sem o subsistema de resfriamento, para o modo 1 de operação. 

 

Figura 30 — Eficiência exergética - Planta de cogeração a vapor, modo 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Durante os 22 anos, a planta de cogeração a vapor com o subsistema de 

resfriamento apresentou eficiências exergéticas mais altas comparadas com a planta 

a vapor sem o subsistema, alcançando um aumento de 3,8 % para o primeiro ano e 

um aumento médio de 2,7 % considerando os 22 anos. A redução da temperatura 

de condensação e consequentemente da pressão do vapor na descarga da turbina a 

vapor de condensação proporciona uma maior expansão do vapor nessa turbina, 

resultando em um aumento de potência. Considerando os dados do ponto de 

projeto, o 2° estágio da turbina a vapor (estágio de baixa pressão), produzia uma 

potência específica de 445 kJ por quilo de vapor na planta sem o uso do subsistema 

de resfriamento da água do condensador. Com o uso do subsistema de 

resfriamento, a potência específica atingiu o valor de 643 kJ por quilo de vapor, 

resultando em um ganho de potência específica de 198 kJ por quilo de vapor. Isso 

corresponde um aumento de aproximadamente 44,94 % em relação à potência 

específica inicial. Esse ganho é obtido pela variação da pressão no condensador de 

8,8 kPa na qual reduziu de 10 kPa para 1,2 kPa. A temperatura de rejeição de calor 

diminuiu de 45 °C para 35 °C, o que corresponde uma redução de 10 °C.  

Entretanto, observou-se uma redução do título do vapor de 91 % para 86 % após o 

último estágio de expansão da turbina. Valores baixos de títulos do vapor podem 

causar erosão nas pás dos últimos estágios, resultando na redução da vida útil de 

algumas peças da turbina ou podem levar ao aumento da frequência de manutenção 

da máquina. É importante destacar que ocorreu um aumento significativo na relação 

entre vazão mássica da água de resfriamento e a vazão mássica do fluido de 

trabalho (vapor que passa pela turbina). Essa relação em alguns anos ultrapassa o 

valor de 5 vezes a relação no sistema original sem o subsistema de resfriamento. Na 

prática, isso significaria a necessidade de usar bombas com capacidades muito 

maiores de bombeamento em termos de vazão ou a necessidade de aumentar o 

número de bombas operando em paralelo. Essa configuração não convencional 

poderia impossibilitar o uso desse subsistema de resfriamento uma vez que o uso de 

sistemas compactos é um requisito em plataformas offshore do tipo FPSO. Figura 31 

apresenta os resultados para o modo 2 de operação. 
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Figura 31 — Eficiência exergética - Planta de cogeração a vapor, modo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Figura 32 — Eficiência exergética das plantas de cogeração com o subsistema de 

resfriamento, modo 1. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A planta de cogeração com o MCI alternativo apresentou os melhores valores 
de eficiência ao longo de todos os 22 anos. Para essa planta, é possível ver uma 
curva em forma de parábola do ano 3 até o ano 13. Nesse intervalo ocorreu o uso da 
queima suplementar, com consequente diminuição da eficiência exergética nesses 
anos, tornando a curva de eficiência distinta das demais curvas. A planta com 
melhores valores de eficiência depois da planta com motor alternativo foi a de ciclo 
combinado. Do ano 3 até o ano 10, as duas plantas obtiveram valores de eficiência 
muito próximos, tendo a planta com motor alternativo uma superioridade de 
eficiência no valor médio de apenas 0,4 % nesse período. Entretanto, para valores 
de demanda muito abaixo do ponto de projeto, como as demandas do primeiro ano, 
a planta de ciclo combinado apresentou maior perda de eficiência comparada com a 
planta com motor alternativo, apresentando uma eficiência 23,9 % inferior nesse 
ano. A planta a vapor apresentou os piores resultados de desempenho durante 
todos os 22 anos. A  

 
 

 

Figura 33 apresenta os resultados para o modo 2 de operação. 
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Figura 33 — Eficiência exergética das plantas de cogeração com o subsistema de 

resfriamento, modo 2. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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resultados. 

 

5.5 Resultados globais 
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Ef
ic

iê
n

ci
a 

e
xe

rg
é

ti
ca

  [
%

] 

Anos 

Turbinas a gás Ciclo combinado Motor alternativo Planta a vapor



80 

 

 

Figura 34 — Eficiência exergética global das plantas de cogeração. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No modo 1 de operação, os maiores ganhos de eficiência ocorreram para as 

plantas com turbinas a gás e a vapor. Tanto a planta de ciclo combinado quanto a 

planta com motor alternativo não apresentaram aumentos significativos na eficiência 

exergética global. Entretanto, a planta com motor alternativo apresentou o melhor 

resultado de desempenho global independentemente do uso do subsistema de 

resfriamento. 

No modo 2, a planta a vapor apresentou um aumento significativo da 

eficiência global pelo uso do subsistema de resfriamento. As outras plantas não 

apresentaram ganhos significativos de eficiência exergética. Mais uma vez, a planta 

com motor alternativo apresentou melhor desempenho independentemente do uso 

do subsistema de resfriamento. 

A Figura 35 apresenta o desvio padrão da eficiência para cada planta de 

cogeração considerando tanto as plantas convencionais como as plantas com o 

subsistema de resfriamento em ambos os modos de operação. 
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Figura 35 — Desvio padrão da eficiência exergética ao longo dos 22 anos de operação. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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rendimento significativamente comprometido à medida que a planta se afastou da 

operação no ponto de projeto. 

A Figura 36 apresenta um comparativo entre as eficiências exergéticas 

globais de cada planta com o subsistema de resfriamento bem como seus 

respectivos consumos específicos de combustível (em base exergética). 

 

Figura 36 — Eficiência exergética global e emissão especifica global de CO2 das plantas de 

cogeração. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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resultados em termos de emissão de CO2. 

No modo 2 de operação, os resultados foram similares aos encontrados para 

o modo 1, embora o modo 2 represente condições de operação da planta de 

processos que requerem altos valores de consumo de energia elétrica e térmica. A 

planta de cogeração com motor alternativo apresentou melhores resultados de 

eficiência e consequentemente emitiu menor quantidade de CO2 para atmosfera. Os 

piores resultados foram tanto de eficiência e emissões de CO2 foram das plantas a 

vapor.
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6 CONCLUSÕES E TRABALHOS FUTUROS  

Nessa seção, são apresentadas as conclusões após a discussão dos 

resultados, bem como as sugestões de trabalhos futuros. 

6.1 Conclusões 

Diferentes tecnologias de plantas de cogeração podem ser instaladas em 

embarcações do tipo FPSO com o objetivo de produzir as utilidades (energia elétrica 

e calor) requeridas pela planta de processamento primário de petróleo. Uma 

metodologia para avaliação das plantas de cogeração mais comuns em FPSO foi 

desenvolvida. As plantas de cogeração avaliadas foram: turbinas a gás, ciclo 

combinado, MCI alternativo e planta a vapor. Dados estimados para 22 anos de 

produção de petróleo de um determinado poço de exploração foram considerados 

no estudo de caso. O petróleo chega à planta de processamento primário e passa 

por processos de tratamento e separação, e como resultado, 3 fluidos principais são 

produzidos: Gás, óleo e água. Valores de demandas elétricas e térmicas foram 

calculados utilizando os dados das vazões mássicas dos fluidos produzidos e dos 

consumos específicos de bombas, compressores e unidade de tratamento e 

separação presentes na planta de processamento primário.  

Para cada planta de cogeração, foi feito um cálculo simplificado da relação 

H/P com o objetivo de determinar os parâmetros de operação mais adequados, 

considerando para esse cálculo, a razão entre a demanda térmica e a demanda 

elétrica (DT/DE). Dois modos operacionais de funcionamento da planta de 

processamento foram considerados. No modo 1 de operação, todo o gás 

proveniente do processo de tratamento e separação de petróleo é injetado no poço. 

No modo 2 de operação, ocorre separação de CO2 e sua posterior injeção no poço. 

Para cada planta de cogeração, foi considerado um subsistema de 

resfriamento usando água fria do oceano, na temperatura de 5 °C, bombeada desde 

uma profundidade de aproximadamente 1000 m, com o objetivo de promover a 

melhora de eficiência de cada planta de cogeração. As plantas de cogeração 

operaram fora do ponto de projeto durante a maioria dos anos e foram avaliadas 

através das eficiências energéticas e exergéticas, bem como das emissões 

específicas de CO2. Um algoritmo de otimização (GRG) disponível no Solver do 

Microsoft Excel® foi aplicado com o objetivo de otimizar os parâmetros de operação 

das plantas de cogeração e consequentemente reduzir o consumo de combustível. 
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Os resultados mostraram que o subsistema de resfriamento promoveu 

melhora na eficiência exergética somente das plantas de cogeração com turbinas a 

gás e plantas a vapor. Para as plantas com turbinas a gás, foram observados 

ganhos de eficiência global de 2,5 % e 0,4 % para os modos de operação 1 e 2, 

respectivamente. Para a planta a vapor, os ganhos de eficiência global foram de 

2,9 % e 2,8 % para os modos 1 e 2, respectivamente. Ao contrário do esperado, em 

alguns anos, para a planta com motor alternativo, houve redução da eficiência 

exergética, uma vez que foi adicionado o trabalho de bombeamento de água fria, 

sem, no entanto, ocorrer aumento de potência gerada pela planta, com seu uso. 

Entretanto, as plantas com motor alternativo apresentaram os melhores resultados 

de desempenho global independente do uso do subsistema de resfriamento. Para 

essas plantas, foi calculada uma eficiência exergética global de 49,7 % para ambos 

os modos considerando o subsistema de resfriamento. A planta de cogeração com o 

segundo melhor desempenho global foi a de ciclo combinado que alcançou uma 

eficiência exergética global de 44,8 % para o modo 1 e de 43,0 % para o modo 2, 

ambos com o subsistema de resfriamento. As plantas de cogeração a vapor 

obtiveram os piores resultados de desempenho, com eficiência exergética global de 

28,3 % para ambos os modos de operação. 

Os resultados indicaram através dos cálculos de desvio padrão da eficiência 

exergética média de cada planta de cogeração, que a planta com o MCI alternativo 

da Wärtsilä modelo 18V50DF tem sua eficiência menos influenciada e prejudicada 

com a operação fora do ponto de projeto. A planta de cogeração a vapor foi a que 

apresentou maior redução na eficiência com o afastamento da operação no ponto de 

projeto. De maneira geral, as plantas de cogeração com motor alternativo 

mostraram-se mais adequadas para o uso em plataformas FPSO, principalmente 

pela manutenção do seu alto desempenho mesmo em condições de operação fora 

do ponto de projeto.  

Embora o MCI alternativo tenha mostrado ser a mais adequada tecnologia 

para aplicações em plantas de cogeração em FPSO, outros estudos precisam ser 

desenvolvidos considerando a relação peso/potência e volume/potência para essa 

tecnologia, bem como o estudo da confiabilidade e do plano de manutenção, uma 

vez que as instalações nas plataformas FPSO precisam ser compactas, com o 

mínimo de peso possível, e devem ser capazes de operar por longos períodos sem 

intervenções. A metodologia utilizada nesse trabalho mostrou-se eficiente para 
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avaliar o desempenho termodinâmico das plantas de cogeração utilizadas nesse 

trabalho, considerando os dados estimados de todos os anos de produção de um o 

determinado poço de petróleo. Foi possível comparar ano a ano a variação de 

eficiência termodinâmica de cada planta e calcular as eficiências tanto energéticas 

quanto exergéticas globais dessas plantas de cogeração. 

 

6.2 Trabalhos futuros 

Os resultados desse trabalho indicaram que a planta de cogeração com MCI 

alternativo apresentou o maior desempenho termodinâmico global no estudo de 

caso apresentado nesse trabalho. Porém para implementar essa tecnologia em uma 

plataforma do tipo FPSO, outros estudos correlatos precisam ser elaborados. Como 

sugestões para trabalhos futuros e como forma de continuidade desse trabalho, as 

seguintes propostas são indicadas: 

Analisar a relação peso/potência das plantas de cogeração com MCI 

alternativo e comparar com a relação peso/ potência das plantas de cogeração 

convencionais. De maneira semelhante, uma análise volume/potência também é 

uma indicação de trabalho futuro. 

Desenvolver um estudo de análise de confiabilidade e plano de manutenção 

dos MCI alternativos em instalações de plantas de cogeração voltadas para 

plataformas offshore.  

Elaborar um estudo de análise econômico-financeira e seus impactos na 

instalação, operação e manutenção de MCI alternativos em plantas de cogeração 

offshore para determinar a viabilidade e/ou rentabilidade dessa tecnologia de 

cogeração. 

 

 

 

 



86 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 
ABADIE, J., CARPENTIER, J. Generalization of the Wolfe Reduced Gradient Method 
to the Case of Nonlinear Constraints. Optimization. New York: R. Fletcher (ed), 
Academic Press, p 37-47, 1969. 
 
BARRERA J., BAZZO E., KAMI E. Exergy analysis and energy improvement of a 
Brazilian floating oil platform using Organic Rankine Cycles. Energy 2015; 88: 67-79.  
 
BARRERA, J. E.; SAHLIT, A. A.; BAZZO, E. Exergy analysis and strategies for the 
waste heat recovery in offshore platforms. Proceeding of 22nd International congress 
of mechanical engineering - COBEM, Riberão Preto, Brasil: 2013. 
 
CIPOLLONE R., BATTISTA D., VITTORINI D. Experimental assessment of engine 
charge air cooling by a refrigeration unit. Energy Procedia, 2017, v 126, p.1067-
1074. 
 
DAN TURNER W. Handbook of energy efficiency and renewable energy. Texas 
A&M University. 2006.  
 
DOUNTIO E. et al. Electricity generation technology options under the greenhouse 
gases mitigation scenario: Case study of Cameroon. Energy Strategy Reviews 
2016; 13-14: 191-211  
 
FERREIRA, D. Curva de Hubbert: Uma análise das reservas brasileiras de 
petróleo. PIPGE: Programa Interunidades de Pós-Graduação em Energia. 2005, 
101p.  
 
FONSECA, C. G. Ciclo Rankine orgânico resfriado por água profunda para 
aplicações em FPSOs. Universidade Federal da Bahia, 2016. 
 
FORTES, M. Relatório: 50 Novos FPSOs Devem Entrar Em Operação Até 2020. 
Globalmente, 2016. Disponível em: < https://mercadomaritimo.com.br/relatorio-50-
fpsos-devem-entrar-em-operacao-ate-2020-globalmente/>. [Acesso em: 16 fev. 
2018. 
 
GALLO W. ET AL. Exergy analysis of the compression systems and its prime movers 
for a FPSO Unit. ECOS, 2016. Proceedings of the 29th International Conference on 
Efficiency, Cost, Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy 
Systems 2015 Jun 19-23; Portoroz, Slovenia.  
 
GUIRARDI, W. Análise da influência das condições do ar atmosférico no 
desempenho de turbinas a gás com sistemas de resfriamento do ar de entrada. 
Instituto de Mauá de Tecnologia, 2008. 
 
HOSSEINZADEH-BANDBAFHA H. et al. Applying data envelopment analysis to 
evaluation of energy efficiency and decreasing of greenhouse gas emissions of 
fattening farms. Energy, 2017; 120: 652-662.  
 
IEA (2017). Key Electricity Trends 2017 Based on Monthly Data, 2017. Disponível 



87 

 

em: < https://www.iea.org/media/statistics/KeyElectricityTrends2017.pdf>. Acesso 
em: 21 mai. 2018. 
JORDAAN S. et al. The role of energy technology innovation in reducing greenhouse 
gas emissions: A case study of Canada. Renewable and Sustainable Energy 
Reviews, 2017; 78:1397-1409. 
 
KANBUR, B. B. et al. Life cycle-based enviroeconomic and thermal analyses of the 
inletair-cooled microturbine systems with liquefied natural gas cold energy. Journal 
of Cleaner Production, 2018, v. 174, p.1338-1350. 
 
KAWASAKI P. Análise de linhas de ancoragem de plataformas oceânicas 
considerando diversos tramos e o trecho enterrado da linha. Universidade 
Federal do Rio de Janeiro. Escola Politécnica, 2010.  
 
KHALJANI M., KHOSHBAKHTI R., BAHLOULI K. Comprehensive analysis of energy, 
exergy and exergo-economic of cogeneration of heat and power in a combined gas 
turbine and organic Rankine cycle. Energy Conversion and Management, 2015; 
97: 154-65. 
 
KOTAS, T.J. The exergy method of thermal plant analysis. Krieger Publish 
Company, Estados Unidos, 2ª ed., 1995. 
 
MARINEBIO CONSERVATION SOCIETY. The Ocean and Temperature - 
MarineBio.org. Disponível em: < http://marinebio.org/oceans/temperature/>. Acesso 
em: 6 mai. 2017.  
 
MATHER, A. Offshore engineering - An introduction. London: Witherby & 
Company Limited, 2000.  
 
MATTOS, E. E.; FALCO, R. Bombas industriais. Editora Interciência, Rio de 
Janeiro, 2ª ed., 1998. 
 
MELLO, C. R., FERREIRA, D. F., CARVALHO, J. A. Equações explícitas para o fator 
de atrito da equação de Darcy-Weisbach. Ciênc. E Agrotec, 1999, v. 23 p. 365-371. 
 
MORAN, M. J. et al. Princípios de termodinâmica para engenharia. 7ª edição. Rio 
de Janeiro: Editora LTC, 2013. 819 p.  
 
MOTEVALI A., KOLOOR R. A comparison between pollutants and greenhouse gas 
emissions fromoperation of different dryers based on energy consumption of power 
plants. Journal of Cleaner Production, 2017; 154: 445-461.  
 
NETO, W. Estudo do desempenho de um sistema de resfriamento de ar de 
alimentação de turbinas a gás para aplicação offshore utilizando água do mar. 
Universidade Federal da Bahia, 2015.  
 
NGUYEN T. et al. Thermodynamic analysis of an upstream petroleum plant operated 
on a mature field. Energy,  2014b; 68: 454-69. 
 
NGUYEN T. et al. Exergetic assessment of energy systems on North Sea oil and gas 



88 

 

platforms. Energy, 2013; 62: 23-26.  
 
NGUYEN T. et al. Life performance of oil and gas platforms: site integration and 
thermodynamic evaluation. Energy, 2014c, v. 73, p. 282–301,. 
 
NGUYEN T. ET al. On the definition of exergy efficiencies for petroleum systems: 
Application to offshore oil and gas processing. Energy, 2014a; 73: 264-81.  
 
OLIVEIRA JÚNIOR S., HOMBEECK M. Exergy analysis of petroleum separation 
processes in offshore platforms. Energy Convers, 1997; 38: 1577-84.  
 
OPERAÇÕES UNITÁRIAS, 2014. Disponível em: 
<http://www.saraivavogal.com.br/mudan%C3%A7as/OPERA%C3%87%C3%95ES%
20UNIT%C3%81RIAS/3%E2%80%93%20COMPRESSORES,%20VENTILADORES
%20E%20SOPRADORES.pdf>. Acesso em: 22 set. 2017.  
 
ORREGO D., SILVA J., OLIVEIRA JUNIOR S. Renewable and non-renewable 
exergy cost and specific CO2 emission of electricity generation: The Brazilian case. 
Energy Conversion and Management, 2014; 85: 619-629.  
 
ORTIZ, H. Y.; GALLO, W. L. R. First and Second Law analysis of CO2 offshore 
compression system. Proceeding of the 23rd ABCM International congress of 
mechanical engineering. Rio de Janeiro - Brazil: 2015 
 
PEREIRA J., DAMASCENO J., CARVALHO E. Caracterização dos sistemas de 
geração elétrica dos FPSOs em operação no Brasil. Engevista, 2015; 17(3): 433-43.  
 
PETROBRAS. Petrobras começa a injetar CO2 em poço de petróleo na Bahia 
Disponível em:<https://oglobo.globo.com/economia/petrobras-comeca-injetar-co2-
em-poco-de-petroleo-na-bahia-3129406#ixzz53sat3rWustest> Acesso em: 10 jan. 
2018.  
 
PETROBRAS. Petrobras – Fatos e dados – Nove plataformas que vão ampliar a 
produção de petróleo no Brasil. Disponível em: < 
http://www.petrobras.com.br/fatos-e-dados/nove-plataformas-que-vao-ampliar-a-
producao-de-petroleo-no-brasil.htm>. Acesso em: 20 set. 2017.  
 
PIEROBON L. et al. Waste heat recovery technologies for offshore platforms. Applied 
Energy, 2014; 136: 228-41.  
 
PIEROBON L. et al. Multi-objective optimization of organic Rankine cycles for waste 
heat recovery: Application in an offshore platform. Energy, 2013; 58: 538-49.  
 
RIBOLDI L., NORD L. Lifetime Assessment of Combined Cycles for Cogeneration of 
Power and Heat in Offshore Oil and Gas Installations. Energies, 2017.  
 
ROSA, K. et al. Recuperação Avançada de Petróleo: Potencialidades da Injeção 
WAG (Water Alternating Gas). Revista Virtual de Química, 2016, 8 (3), 723-738.  
 



89 

 

ROSAL M. C. F., Programação Não-linear Aplicada à Otimização de Redes 
Pressurizadas de Distribuição de Água. Universidade federal de Pernambuco, 
2007. 
 
SACOMAN M. A. R., Otimização de Projetos Utilizando GRG, Solver e Excel. 
COBENGE, Belém, Brasil, 2012. 
 
SANCHEZ Y., C. Exergy and environment assessment of FPSO offshore 
platforms with CO2 capture and storage. Universidade de São Paulo, 2017.  
 
SANCHEZ Y., OLIVEIRA S.  Assessment of the exergy performance of a floating, 
production, storage and offloading (FPSO) unit: Influence of three operational modes. 
ECOS 2015. Proceedings of the 28th International Conference on Efficiency, Cost, 
Optimization, Simulation, and Environmental Impact of Energy Systems 2015b Jun 
30-jul 3; Pau, France.  
 
SÁNCHEZ Y., OLIVEIRA JUNIOR S. Exergy analysis of offshore primary petroleum 
processing plant with CO2 capture. Energy 2015a; 88: 46-56.  
 
SÁNCHEZ, Y..; OLIVEIRA JR, S. DE. Exergy analysis of petroleum offshore platform 
process plant with CO2 capture. Proceeding of the 27st International conference on 
efficiency, cost, optimization, simulation and environmental impact of energy systems 
- ECOS 2014. Turku, Finland: 2014. 
 
SEINFELD, J. Atmospheric chemistry and physics of air pollution. New York: 
John Wiley & Sons, 1986. 
 
SHAMS M. B. et al. Gas turbine inlet air cooling system for enhancing propane 
recovery in a gas plant: Theoretical and cost analyses. Journal of Natural Gas 
Science and Engineering, 2017, v. 43, p. 22-32.  
 
SILVA J. et al. Thermodynamic information system for diagnosis and prognosis of 
power plant operation condition. Energy, 2011; 36: 4072-79  
 
SINAVAL. Brasil é líder mundial na operação de FPSOs. 2015. Disponível em: < 
http://sinaval.org.br/2015/09/brasil-e-lider-mundial-na-operacao-de-fpsos/>. Acesso 
em 16 fev. 2018.  
 
VOLDSUND M. ET AL. Exergy analysis of the oil and gas processing on a North Sea 
oil platform a real production day. Energy, 2013: 1-12.  
 
VOLDSUND, M. et al. Exergy analysis of the oil and gas separation processes on a 
North Sea oil platform. Proceedings of 23rd International conference on efficiency, 
cost, optimization, simulation and environmental impact of energy systems – ECOS, 
2010. Lausanne, Switzerland 
 
VOLDSUND M. et al. Exergy destruction and losses on four North Sea offshore 
platforms: A comparative study of the oil and gas processing plants. Energy, 2014; 
74: 45-58.  
 



90 

 

WÄRTSILÄ. Combustion Engine vs Gas Turbine: Ambient Temperature. 
Disponível em: < https://www.wartsila.com/energy/learning-center/technical-
comparisons/combustion-engine-vs-gas-turbine-derating-due-to-ambient-
temperature>. Acesso em: 30 nov. 2016. 
  
XIANGLONG L. et al. Thermal performance analysis of Brayton cycle with waste heat 
recovery boiler for diesel engines of offshore oil production facilities. Applied 
Thermal Engineering, 2016; 107: 320-328  
 
YONGXUE L. et al. Automatic extraction of offshore platforms using time-series 
Landsat-8 Operational Land Imager data. Remote Sensing of Environment, 2016; 
175: 73-91.  
 
YUAN W. et al. Effectiveness of waste-to-energy approaches in China: from the 
perspective of greenhouse gas emission reduction. Journal of Cleaner Production, 
2017; 163: 99-105.  
  



91 

 

ANEXO A – ESPECIFICAÇÕES DOS MOTORES DE COMBUSTÃO INTERNA 
UTILIZADOS 

 
Wärtsilä 18V50DF  
 
 
Wärtsilä 18V50DF 

DE 

IMO Tier 2 

DE 

IMO Tier 2 

Gas 
mode 

Diesel 
mode 

Gas 
mode 

Diesel 
mode 

Cylinder output kW 950 975 

Engine speed rpm 500 514 
Engine output kW 17100 17550 
Mean effective pressure MPa 2.0 2.0 

 
Combustion air system (Note 1) 
Flow at 100% load kg/s 27.5 33.8 27.5 33.7 
Temperature at turbocharger intake, max. °C 45 45 
Temperature after air cooler, nom. (TE 601) °C 45 50 45 50 

 
Exhaust gas system 
Flow at 100% load kg/s 28.2 34.7 28.2 34.7 
Flow at 75% load kg/s 21.3 26.9 21.3 26.9 
Flow at 50% load kg/s 16.2 19.0 16.2 19.0 
Temperature after turbocharger at 100% load (TE 
517) 

°C 373 343 373 343 

Temperature after turbocharger at 75% load (TE 517) °C 424 351 424 351 
Temperature after turbocharger at 50% load (TE 517) °C 426 385 426 385 
Backpressure, max. kPa 4 4 
Calculated exhaust diameter for 35 m/s mm 1366 1480 1366 1480 

 
Heat balance at 100% load (Note 2) 
Jacket water, HT-circuit kW 1980 3120 1980 3120 
Charge air, HT-circuit kW 2520 3780 2520 3780 
Charge air, LT-circuit kW 1500 1890 1500 1890 
Lubricating oil, LT-circuit kW 1410 2340 1410 2340 
Radiation kW 480 540 480 540 

 
Fuel consumption (Note 3) 
Total energy consumption at 100% load kJ/kWh 7300 - 7300 - 
Total energy consumption at 75% load kJ/kWh 7620 - 7620 - 
Total energy consumption at 50% load kJ/kWh 8260 - 8260 - 
Fuel gas consumption at 100% load kJ/kWh 7258 - 7258 - 
Fuel gas consumption at 75% load kJ/kWh 7562 - 7562 - 
Fuel gas consumption at 50% load kJ/kWh 8153 - 8153 - 
Fuel oil consumption at 100% load g/kWh 1.0 189 1.0 189 
Fuel oil consumption at 75% load g/kWh 1.5 192 1.5 192 
Fuel oil consumption 50% load g/kWh 2.4 204 2.4 204 

 
Fuel gas system (Note 4) 
Gas pressure at engine inlet, min (PT901) kPa (a) 472 - 472 - 
Gas pressure to Gas Valve unit, min kPa (a) 592 - 592 - 
Gas temperature before Gas Valve Unit °C 0...60 - 0...60 - 

 
Fuel oil system 
Pressure before injection pumps (PT 101) kPa 800±50 800±50 

Fuel oil flow to engine, approx m3/h 18.2 18.7 

HFO viscosity before the engine cSt - 16...24 - 16...24 
Max. HFO temperature before engine (TE 101) °C - 140 - 140 
MDF viscosity, min. cSt 2.0 2.0 
Max. MDF temperature before engine (TE 101) °C 45 45 
Leak fuel quantity (HFO), clean fuel at 100% load kg/h - 13.6 - 13.6 
Leak fuel quantity (MDF), clean fuel at 100% load kg/h 36.1 68.0 36.1 68.0 
Pilot fuel (MDF) viscosity before the engine cSt 2...11 2...11 
Pilot fuel pressure at engine inlet (PT 112) kPa 400...800 400...800 
Pilot fuel pressure drop after engine, max kPa 150 150 
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Pilot fuel return flow at 100% load kg/h 325 325 

 
Lubricating oil system (Note 5) 
Pressure before bearings, nom. (PT 201) kPa 400 400 
Pressure after pump, max. kPa 800 800 
Suction ability, including pipe loss, max. kPa 40 40 
Priming pressure, nom. (PT 201) kPa 80 80 
Temperature before bearings, nom. (TE 201) °C 63 63 
Temperature after engine, approx. °C 78 78 

Pump capacity (main), engine driven m3/h 335 345 

Cylinder output kW 950 975 

Engine speed rpm 500 514 

Pump capacity (main), electrically driven m3/h 335 335 

Oil flow through engine m3/h 260 260 

Priming pump capacity (50/60Hz) m3/h 100.0 / 100.0 100.0 / 100.0 

Oil volume in separate system oil tank m3 25 25 

Oil consumption at 100% load, approx. g/kWh 0.5 0.5 
Crankcase ventilation flow rate at full load l/min 4200 4200 

Crankcase volume m3 44.3 44.3 

Crankcase ventilation backpressure, max. Pa 500 500 
Oil volume in turning device l 68.0...70.0 68.0...70.0 
Oil volume in speed governor l 6.2 6.2 

 
HT cooling water system 
Pressure at engine, after pump, nom. (PT 401) kPa 250 + static 250 + static 
Pressure at engine, after pump, max. (PT 401) kPa 480 480 
Temperature before cylinders, approx. (TE 401) °C 74 74 
Temperature after charge air cooler, nom. °C 91 91 

Capacity of engine driven pump, nom. m3/h 400 400 

Pressure drop over engine, total kPa 50 50 
Pressure drop in external system, max. kPa 150 150 
Pressure from expansion tank kPa 70...150 70...150 

Water volume in engine m3 2.6 2.6 

 
LT cooling water system 
Pressure at engine, after pump, nom. (PT 471) kPa 250+ static 250+ static 
Pressure at engine, after pump, max. (PT 471) kPa 440 440 
Temperature before engine, max. (TE 471) °C 45 45 
Temperature before engine, min. (TE 471) °C 25 25 

Capacity of engine driven pump, nom. m3/h 400 200 

Pressure drop over charge air cooler kPa 30 30 
Pressure drop in external system, max. kPa 200 200 
Pressure from expansion tank kPa 70...150 70...150 

 
Starting air system (Note 6) 
Pressure, nom. (PT 301) kPa 3000 3000 
Pressure at engine during start, min. (20 °C) kPa 1000 1000 
Pressure, max. (PT 301) kPa 3000 3000 
Low pressure limit in starting air vessel kPa 1800 1800 

Consumption per start at 20 °C (successful start) Nm3 9.0 9.0 

Consumption per start at 20 °C (with slowturn) Nm3 10.8 10.8 
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RB211 G62 DLE 60Hz  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



94 

 

Titan 250 Solar Turbines 
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