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 Sistemas de produção de petróleo: terrestres e no mar. Projeto de facilidades de produção. Tratamento de água.
Facilidades de produção: energia elétrica, ar comprimido, sistemas hidráulicos. Sistemas de medição, instrumentação e
controle. Válvulas, Sistemas de segurança.Linhas de fluxo e manifolds.

Ementa:

Objetivos Específicos:

Conteúdo Programático:
1. Introdução e conceitos 1.1 Objetivos da disciplina 1.2 Ocorrência de óleo/água/gás 1.3 Estruturas da indústria do
petróleo (exploração, produção, refino, transporte, distribuição)
2. Produção Marítima 2.1 Plataformas de produção: definições, tipos de unidades 2.2 Plataformas fixas: histórico,
ocorrência, características construtivas, vantagens e desvantagens 2.3 Plataformas auto-eleváveis: histórico, ocorrência,
características construtivas e operacionais, vantagens e desvantagens 2.4 Plataformas semi-submersíveis: histórico,
ocorrência, características construtivas, vantagens e desvantagens 2.5 Plataformas TLP (Tension Leg Platform) 2.6
SparBuoy 2.7 Sistemas flutuantes tipo navio 2.8 Critérios para seleção da estrutura de produção 2.9 Descomissionamento
de
produção: tendências e processo de descomissionamento.
3. Sistemas de Escoamento da Produção 3.1 Escoamento do Óleo 3.2 Bóias 3.3 Navios Aliviadores 3.4 Impactos de cada
sistema no layout submarino
4. Facilidades de Produção 4.1 Funções 4.2 Elementos: bombas, compressores, tanques, linhas e válvulas, medidores de
vazão, trocadores de calor.
5. Sistemas de medição, instrumentação e controle.

Serão ministradas aulas teóricas com a preposição e resolução de exercícios, exposição de conteúdo audio-visual e
apresentação de trabalhos

Metodologia:

Serão aplicadas 3 avaliações sendo: dois trabalhos escrito com apresentação do conteúdo relacionados com os temas de
sistema de produção e sistemas de medição e um relatório experimental com apresentação do experimento. Todas as
atividades possuirão mesmo peso.

Critérios / Processo de avaliação da Aprendizagem :

Bibliografia básica:

 ECONOMIDES, M.J.; HILL, D.A.; EHLIG-ECONOMIDES, C. Petroleum Production Systems, Prentice Hall,
1993.CHAKRABARTI, Subrata K. (Ed.). Handbook of offshore engineering. Amsterdam; London: Elsevier, 2005. 2 v.
 Recent developments in the risk management ofoffshore production systems   Computer Aided Chemical
Engineering, Volume 21, 2006, Pages 39-44
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Bibliografia complementar:

Cronograma:

Observação:

Aula Data Descrição ObservaçõesExercícios

01 23/09/2022
Apresentação da disciplina,
agendamento das atividades e
recomendações gerais.

02 30/09/2022

Ocorrência de óleo/água/gás,
Estruturas da indústria do
petróleo (exploração, produção,
refino, transporte, distribuição).

03 07/10/2022 Produção marítima: plataformas
de produção offshore.

04 14/10/2022
Para este trabalho será indicado
material bibliográfico para
orientação .

Apresentação de trabalho sobre
sistemas de escoamento da
produção.

05 21/10/2022

Apenas um aluno realizara a
apresentação. O aluno será
sorteado no momento da
apresentação e, a nota de
apresentação será decorrência do
conhecimento do apresentador.

Apresentação e entrega do
trabalho escrito.

06 04/11/2022
Facilidades de produção e suas
funções: bombas, compressores,
tanques.

07 11/11/2022 Bombeamento: classificação e
descrição das bombas.

08 18/11/2022 Altura de elevação, potência,
rendimento, cavitação e NPSH

09 25/11/2022

Esta aula será realizada em
laboratório para avaliar o
comportamento de uma bomba
centrífuga sobre diversos
aspectos operacionais.

Aula experimental sobre
bombeamento

10 02/12/2022

Nesta aula os alunos entregarão
o relatório e apresentarão o
procedimento e os experimentos
realizados.

Entrega do relatório experimental
e apresentação do procedimento
em laboratório.

11 09/12/2022

serão necessárias duas semanas
desta aula devido a necessidade
de divisão dos grupos para
utilização da bancada.

Mesma aula do dia 02/12

12 16/12/2022

Sistemas de medição em linha.
Medidores de vazão: apropriação,
produção e fiscal. Resoluções
ANP para os sistemas de
medição.

13 23/12/2022

Detalhamento para o trabalho
sobre sistemas de medição na
indústria de petróleo e gás
natural.

14 27/01/2023 Plantão de dúvidas sobre
sistemas de medição.

15 03/02/2023 Apresentação do trabalho sobre
sistemas de medição.

16 03/02/2023 Apresentação do trabalho sobre
sistemas de medição.

17 10/02/2023
Revisão dos trabalhos,
divulgação das notas e conteúdo
para prova final.
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