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Resumo—In oil exploration activities there is a special type
of platform with the capacity to drill and prepare the wells for
production. These units are called drilling rigs. Most of these
vessels uses dynamic positioning systems in order to maintain its
position.

A dynamic positioning unit has its power system typically
powered by diesel generator sets connected to medium voltage
busbars and are responsible for feeding the entire electrical plant
including the thrusters, providing thrust against the resultant
weather conditions applied on the platform.

In this context, this work will obtain the consumption of the
diesel generator sets for a typical platform based in two different
electrical configurations for the medium voltage switchboards:
with them connected (single busbar) and for segregated (three
split). To achieve this objective the diesel consumption curve
of the engine will be used and real propulsion load data were
obtained in different scenarios: with the unit keeping position at
a desirable location and during sailing. This analysis is relevant
because will bring the fuel consumption levels at these different
scenarios and which one it is possible to reduce the consumption,
obtaining greater economy and also allowing the decrease of the
greenhouse gases emission.

Index Terms - Diesel engines, fuel economy, marine equipment,
power systems, propulsion

I. INTRODUÇÃO

O petróleo é a principal fonte energética da atualidade. Isso
fica nítido ao analisar os produtos oriundos do mesmo, como
gasolina, óleo diesel, parafina, GLP e plásticos diversos. Desta
forma, é difícil imaginar a sociedade moderna sem a utilização
deste recurso.

Com o intuito de produzir petróleo deve ser realizada a
perfuração de poços em áreas previamente identificadas como
promissoras por especialistas diversos. Posteriormente ocorre
a etapa chamada de completação, que se trata de um conjunto
de operações destinadas a deixar os poços perfurados em
condições de operar de forma segura e econômica durante
toda sua vida produtiva [1]. No âmbito offshore tais atividades
são realizadas por unidades específicas, conhecidas como pla-
taformas de perfuração ou mais comumente como sondas de
perfuração. De acordo com [2] a unidade móvel de perfuração
é uma embarcação capaz de realizar operações de perfuração
para explorar ou intensificar a produção de recursos abaixo
do leito marinho como hidrocarbonetos líquidos ou gasosos,
enxofre ou sal.

As atividades em cada poço não perduram por grandes
períodos, o que torna desejável que as sondas de perfuração

tenham certa facilidade para se locomover entre poços. Além
disso nem sempre é possível instalar âncoras devido ao conges-
tionamento do leito marinho ou da espessura da lâmina d’água,
em especial quando se trabalha em águas ultra profundas.
Estes são alguns dos motivos que tem provocado o aumento
de interesse do mercado na operação com sondas dotadas
de sistemas de Posicionamento Dinâmico, do inglês Dynamic
Positioning (DP), em comparação a sondas ancoradas.

O sistema DP é o responsável por manter tais unidades
estáveis na locação desejada, então falhas neste sistema são
graves pois podem culminar em deriva e consequentemente
em acidentes de grandes proporções, podendo acarretar em
tragédias como fatalidades, de caráter ambiental e material.

Com isso há uma busca constante para a obtenção de
alternativas que minimizem ou até mesmo impossibilitem
falhas que possam provocar perda de controle da posição. A
experiência tem mostrado que muitas destas falhas ocorrem
no sistema de potência das unidades, sendo exemplos citados
por [3]:

• Defeito em sistemas de controle de velocidade (gover-
nors) ou de injeção de óleo combustível, que podem
induzir a falhas na divisão de potência ativa, sobrecar-
gas, ocorrência de potência reversa, subfrequências ou
sobrefrequências;

• Defeitos em circuitos de excitação, que podem induzir
subtensões e sobretensões;

• Ocorrências de curto-circuito;
• Falha em sensores de grupo moto-geradores;
• Perda de geração e propulsão devido a afundamentos de

tensão e desligamento de auxiliares;
• Atuações inadequadas dos relés de proteção, seja por fa-

lha na elaboração de estudo ou erro de comissionamento.
Para impossibilitar que falhas possam se propagar por todo o

sistema elétrico, há empresas que operam com os barramentos
de média e baixa tensão segregados (isto é, disjuntores de
interligação de barramentos abertos).

Quando opta-se por operar com os barramentos segregados
os grupos moto-geradores passam a não realizar uma divisão
simétrica de carga, visto que as cargas são diferentes entre
barramentos. Com isso, o sistema passa a ter motores ope-
rando com cargas distintas. Estes equipamentos possuem uma
característica específica de consumo de diesel a depender do
respectivo patamar de carga, e portanto estarão trabalhando em
pontos de consumo diferentes. Uma discussão recorrente no
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mercado é se, com esta divisão assimétrica, o consumo total
da unidade passa a ser maior ou menor do que aquele onde a
divisão de carga é simétrica entre motores.

Assim, este trabalho busca avaliar se há aumento ou redução
de consumo de óleo combustível em uma sonda de perfuração
operando com barramentos interligados ou segregados. Para
tanto, serão utilizados dados de cargas reais de propulsão a
partir de duas condições operacionais distintas:

• Unidade com posicionamento estável;
• Unidade em navegação.

II. SISTEMA ELÉTRICO EM UMA PLATAFORMA DE
POSICIONAMENTO DINÂMICO

Segundo [4], sistema DP é aquele que permite o controle dos
movimentos horizontais de forma automática exclusivamente
através da força de propulsores. Para entendimento disto
deve-se primeiramente conhecer todos os movimentos das
embarcações, que estão representados na Figura 1. Dentre eles,
o sistema DP permite o controle dos seguintes movimentos:
surge (avanço), sway (deriva) e yaw (guinada).

pitch (caturro)

sway (deriva)

heave (arfagem)

yaw (guinada)

roll (jogo)

surge (avanço)

Figura 1: Representação dos movimentos de embarcações [5]

Conforme [6], um sistema DP possui os seguintes subsiste-
mas:

• Subsistema de controle de posicionamento dinâmico: são
todos os componentes de controle (hardware e software)
necessários para manter dinamicamente o posicionamento
da unidade. Estes incluem computadores, sensores, pai-
néis de monitoramento, sistemas de referência de posição
além de cabos e tubulações associados e estes circuitos;

• Subsistema de propulsão: são todos os componentes ne-
cessários para prover empuxo com intensidade e direção
desejadas, o que inclui os propulsores, lemes, respectivos
controladores de velocidade, sistemas auxiliares e tubu-
lações;

• Subsistema de potência: são todos os componentes ne-
cessários para suprir energia para a unidade de posici-
onamento dinâmico, o que inclui os motores primários

e respectivos sistemas auxiliares e tubulações, geradores,
barramentos e sistema de distribuição.

De forma resumida, estes subsistemas se relacionam da
seguinte forma: baseado no levantamento de condições am-
bientais, da atual locação da plataforma e do status de ope-
racionalidade dos equipamentos, o sistema de controle de
posicionamento dinâmico define onde a unidade deveria estar
e comanda a propulsão para realizar a correção da posição.
Isso é feito de forma dinâmica e permite que a plataforma se
mantenha na locação desejável. O sistema de gerenciamento
de potência, do inglês Power Management System (PMS),
deve garantir o fornecimento de energia para as demandas
variáveis da propulsão. É possível observar a relação entre
estes subsistemas no esquema mostrado na Figura 2.

Posição
Condições 
Ambientais

PMS

Controle do 
Sistema DP

Geração

Embarcação

ConsumoDistribuição

Referências:

Controle:

Sistema de 
Potência:

Figura 2: Relação entre subsistemas em embarcações DP [7]

Há diversos tipos de embarcações equipadas com sistemas
DP, entre elas: Diving Support Vessels (DSVs) - utilizadas
para operações com mergulhadores, Pipelay Support Vessels
(PLSVs) - responsáveis pelo lançamento de dutos, linhas e
umbilicais que conectam os poços as plataformas de produção
e Flotéis - responsáveis por acomodar pessoas e equipamentos
e dão suporte a outras unidades offshore. Os conceitos a
respeito dos sistemas DP são válidos para todos os tipos
de embarcação, porém neste trabalho é maior o interesse de
se estudar as sondas DP, isto é, plataformas de perfuração
equipadas com sistema de posicionamento dinâmico.

Em especial, visto que o objetivo deste trabalho é analisar
a planta de geração de uma plataforma dotada de sistema
DP, será necessário apresentar de forma mais detalhada os
subsistemas de propulsão e de potência.

A. Subsistema de Propulsão

Existem diversas topologias de propulsores, porém de
acordo com [8], há três modelos que podem ser observados
na maioria das unidades DP. São estes:

• Propulsores principais e lemes: localizados na popa da
embarcação, o controle de direção do fluxo de água é
obtido via ângulo do leme;

• Propulsores em túnel: localizados internamente a túneis
transversais ao casco da embarcação, com a direção do
fluxo de água fixa no sentido transversal;
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• Azimutais: possuem liberdade de giro de 360o e conse-
quentemente permitem direcionar o fluxo de água para
qualquer ângulo desejado.

Este último modelo é o mais comumente encontrado nas
plataformas de perfuração recentemente construídas.

Além da direção, é também necessário o controle de intensi-
dade do fluxo de água, que será o responsável pela quantidade
de empuxo. Nas unidades mais modernas o empuxo é obtido
via controle da velocidade de giro das pás do propulsor. Sendo
este acoplado a um motor de indução, é necessário realizar o
controle de velocidade de giro do motor, o que é feito através
de um Variable Frequency Drive (VFD). Há também unidades
onde os propulsores operam acoplados a motores com velo-
cidade constante, sendo o empuxo controlado via mudança
de ângulo das pás. Estes são chamados de propulsores de
pitch variável. Por fim, também há sistemas onde os motores
são a diesel, sendo a velocidade dos mesmos controlada via
quantidade de injeção de combustível.

B. Subsistema de Potência

Uma unidade de posicionamento dinâmico tem seu sistema
de suprimento de energia tipicamente alimentado por 4, 6 ou 8
grupos moto-geradores a diesel, com potências popularmente
variando de 2 a 7MW [9]. Tais moto-geradores são conecta-
dos a barramentos de média tensão e são responsáveis pela
alimentação de toda a planta elétrica da unidade.

Há diversas topologias para o sistema elétrico de unidades
DP para diferentes tipos de embarcação, sendo exemplos
mostrados em [8], [10] e [11]. Visto que o foco deste trabalho
são as plataformas de perfuração, um unifilar simplificado para
este tipo de embarcação é mostrado na Figura 3.

Este diagrama apresenta um projeto típico de sonda DP em
operação no mercado. No exemplo temos 6 moto-geradores a
diesel conectados a 3 barramentos. Cada barramento alimenta
2 propulsores movidos por motores elétricos, sendo todos eles
de velocidade variável, isto é, possuem VFDs individuais para
atender ao empuxo solicitado pelo sistema de controle. Além
disso os propulsores são azimutais. A Figura 4 apresenta a
localização de cada propulsor na plataforma. Observa-se que
desta forma a perda completa de um barramento provocará o
desligamento de propulsores distribuídos pela unidade, limi-
tando o impacto desta falha.

Também neste diagrama são mostrados os barramentos que
alimentam os equipamentos de perfuração, que se tratam
de cargas de grande relevância pois são responsáveis pelas
operações no poço (isto é, pela atividade fim da plataforma)
além de serem grandes consumidores. Por mais que não
pertençam ao sistema DP propriamente dito, são necessárias
neste estudo por poderem impactar na plena operacionalidade
do sistema de potência. No diagrama unifilar da Figura 3 são
mostrados os barramentos que alimentam os equipamentos
de perfuração. Pode-se notar que há dois retificadores, que a
jusante irão alimentar dois barramentos de corrente contínua.
Nestes barramentos há conexões de inversores individuais para
os motores dos equipamentos de perfuração, que permitirão o
controle de suas velocidades e torques.

III. SISTEMA ANALISADO

Com o intuito de verificar se há diferença de consumo de
combustível em uma sonda de perfuração quando esta opera
com barramentos segregados ou conectados, será utilizado
como exemplo uma unidade que possui o sistema elétrico mos-
trado na Figura 3, com os propulsores distribuídos conforme
a Figura 4. Basicamente:

• 6 grupos diesel geradores de 6.750kW distribuídos por 3
barramentos de 11kV, sendo 2 geradores por barramento;

• 6 propulsores azimutais de velocidade variável acoplados
a motores elétricos de 5.500kW.

Este trabalho irá analisar o consumo de combustível para
dois casos distintos, que representam as situações normalmente
submetidas por estas plataformas:

• Caso 1: unidade com posicionamento estável;
• Caso 2: unidade em navegação.
Para cada caso, duas configurações operacionais serão ana-

lisadas:
• Configuração 1: 3 barramentos interligados;
• Configuração 2: 3 barramentos segregados.
Foram levantados dados de cargas reais dos propulsores

juntamente com as condições de vento e correnteza estimada
do DP. A Figura 5 apresenta os dados obtidos para o Caso 1 e
a Figura 6 para o Caso 2. Para a utilização destes dados foram
incluídas as perdas nos cabos, transformadores e conversores
de velocidade ao considerar que as demandas de propulsão
obtidas representam 95% do que é fornecido pelos geradores.

Nota-se que durante navegação os 3 propulsores com maior
consumo estão distribuídos entre os 3 barramentos (propulso-
res 1, 2 e 3), trazendo simetria na distribuição de cargas.

Por fim, serão somadas demandas constantes representando
as cargas de baixa tensão e de perfuração da seguinte forma:

• Cargas de perfuração: considerado com valor fixo de
1.500kW para os barramentos 1 e 3 e sem carga para
o barramento 2, o que busca representar a configuração
elétrica de unidades com a planta de perfuração apenas
alimentadas por 2 barramentos. Tais valores serão uti-
lizados apenas nas simulações do Caso 1, pois durante
navegação há pouco uso dos equipamentos de perfura-
ção (apenas para manuseios de ferramentas ou situações
similares, que exigem baixa demanda);

• Cargas de baixa tensão: considerado com o valor fixo de
1.000kW para os barramentos 1 e 3 e de 800kW para o
barramento 2. Tais valores serão utilizado nos Casos 1 e
2;

Deve-se citar que a carga de perfuração sofre grandes
alterações a depender das operações em andamento, podendo
demandar cargas menores ou muito maiores do que a conside-
rada neste trabalho. Da mesma forma, as cargas da propulsão
dependem da condição ambiental, e também podem sofrer
grande variação. Este trabalho buscou utilizar valores que
representam uma quantidade considerável de operações e das
condições ambientais na costa brasileira.

Para as análises utilizando a Configuração 1 (barramentos
interligados), a potência total consumida dos propulsores,
nas cargas de perfuração e na baixa tensão serão divididas
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Figura 3: Diagrama unifilar simplificado de uma sonda DP (adaptado de [9], [12])
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Figura 4: Localização dos propulsores em uma sonda DP
(adaptado de [9])

igualmente entre os geradores. Para a Configuração 2 (bar-
ramentos segregados), a carga de cada gerador dependerá
de seus respectivos consumidores. Além disso, para ambas
as configurações foram considerados 3 geradores conectados
sendo 1 por barramento, como é costumeiramente feito por
tais unidades.

A Tabela I apresenta a média de carregamento por barra-
mento para as situações analisadas. Fica nítido o desbalanceio
de carga quando a sonda mantém posicionamento estável em
operação de perfuração. Este desbalanceio é menos nítido
durante navegação, onde não há o acréscimo de cargas de per-
furação e a carga dos propulsores está devidamente distribuída
entre barramentos.

Com a obtenção da potência elétrica gerada será possível
estimar o consumo de combustível pelo respectivo motor
diesel. Para tanto será considerada a curva da Figura 7, que
foi obtida para o motor em análise e que permite a obtenção
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Figura 5: Carga dos propulsores e condição ambiental para o
Caso 1

Tabela I: Cargas por gerador para os casos analisados

Caso em
Análise Configuração Barra 1 (%) Barra 2 (%) Barra 3 (%)

Caso 1 Configuração 1 33,48 33,48 33,48
Configuração 2 41,89 16,74 41,82

Caso 2 Configuração 1 44,76 44,76 44,76
Configuração 2 43,35 44,32 46,62

da quantidade de combustível necessária para determinada
potência ativa solicitada.

Esta curva apresenta uma característica tipicamente obser-
vada em motores a diesel: conforme aumenta-se a potência
demandada há uma redução de consumo de combustível para
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Figura 6: Carga dos propulsores e condição ambiental para o
Caso 2

cada kW.h fornecido, tornando a operação mais eficiente.
Nesta curva isso ocorre até patamares próximos a 90% de
carga. A partir desta região observa-se o contrário, sendo
necessário maior quantidade de óleo diesel para cada kW.h
entregue. O ponto de mínimo desta curva é aquele onde o
motor opera de forma mais eficiente em relação ao forneci-
mento de energia.

Porcentagem da Potência Nominal (%)

30 40 50 60 70 80 90 100 110

C
o

n
s
u

m
o

 E
s
p

e
c
íf

ic
o

 d
e

 C
o

m
b

u
s
tí

v
e

l 
(g

/k
W

.h
)

180

185

190

195

200

205

210

215

220
Curva de Consumo de Óleo Combustível

Figura 7: Curva de consumo específico de óleo diesel em
função da carga dos motores em análise

IV. RESULTADOS OBTIDOS

A partir dos dados apresentados anteriormente foi possível
levantar o consumo de combustível no decorrer tempo. A
Figura 8 apresenta o consumo de diesel no tempo para o
Caso 1 em ambas as configurações elétricas (Configuração 1
e Configuração 2). Similarmente, os resultados obtidos para o
Caso 2 são mostrados na Figura 9.

A. Analise dos Resultados para o Caso 1

A análise dos resultados do Caso 1 são de grande impor-
tância por representar a condição que tais unidades operam
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Figura 8: Potência gerada e consumo de combustível para o
Caso 1
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Figura 9: Potência gerada e consumo de combustível para o
Caso 2

na maior parte do tempo. Primeiramente, como esperado,
na situação de barramentos conectados não há variação de
consumo dentre os motores diesel. Em contrapartida, para a
configuração de barramentos segregados, há um desbalanceio
provocado principalmente pelos equipamentos de perfuração,
fazendo com que os geradores dos barramentos 1 e 3 sejam
mais solicitados que o do barramento 2. Assim, os motores
diesel passam a trabalhar em pontos diferentes da curva de
consumo, e portanto com eficiências distintas.

As curvas de consumo da Figura 8 permitem estimar a quan-
tidade total de combustível utilizada. Os principais resultados
estão representados na Tabela II.

Os resultados mostraram que na operação com barramentos
segregados consome-se cerca de 1,28% menos combustível,
ou seja, a redução na eficiência de queima de combustível
no motor diesel da barra 2 é superada pelo aumento na
eficiência de consumo dos motores diesel das barras 1 e 3. É
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Tabela II: Consumo de combustível para o Caso 1

Configuração Período Consumo (kg)

Configuração 1 50 min 1.187
1 dia 34.196

Configuração 2 50 min 1.172
1 dia 33.756

possível estimar matematicamente este resultado utilizando-se
a curva de consumo específico do motor em análise conforme
a Figura 7 e as cargas médias no período dado na Tabela I.

Com as cargas médias descobre-se qual o consumo especí-
fico respectivo. Na sequência, multiplica-se este valor com o
próprio valor de carga (em kW) para a obtenção do patamar
de consumo do motor (em kg/h). A relação entre os valores
obtidos para as Configurações 1 e 2 mostrará a economia
alcançada. A Tabela III resume os resultados destes cálculos,
onde é possível comprovar uma economia de 1,29% a partir
da média de consumo. Em especial, também é possível utilizar
dessa metodologia para obtenção da economia em tempo real.
Por fim, deve-se registrar que a obtenção do consumo para
níveis de carga inferiores a 25% foram obtidos via interpolação
da curva de consumo específico.

Tabela III: Cálculo do consumo de combustível para o Caso
1

Consumo Consumo Média de
Configuração Barra Carga(%) Específico (kg/h) Consumo

(g/kW.h) (kg/h)

Configuração 1
1 33,48 209,20 472,82

472,822 33,48 209,20 472,82
3 33,48 209,20 472,82

Configuração 2
1 41,89 203,36 574,96

466,712 16,74 222,06 250,89
3 41,82 203,40 574,28

Pode-se num primeiro momento pensar que a economia
obtida é baixa, mas esta é significativa pelos seguintes motivos:

• Para o exemplo em análise obteve-se uma economia de
aproximadamente 439kg de óleo diesel por dia, o que é
uma quantia razoável em se tratando do curto espaço de
tempo considerado;

• Deve-se lembrar que isso também traz redução dos custos
de transporte e logística do combustível;

• Uma redução na queima de combustíveis trará queda na
emissão de gases poluentes, se tornando uma operação
mais ecologicamente correta.

Ainda com o intuito de aprofundar esta análise, buscou-se
aumentar gradativamente a disparidade de cargas, provocando
aumento na demanda dos barramentos 1 e 3 mantendo cons-
tante a carga do barramento 2. Os principais resultados obtidos
são mostrados na Tabela IV.

A Tabela IV mostra a relação do consumo de combustível
entre as Configurações 1 e 2 atendendo aos mesmos níveis
de carga. É interessante notar que mesmo em casos extremos,
com os geradores dos barramentos 1 e 3 operando próximos
a 100% de carga, ainda existirá economia de diesel com a
operação na Configuração 2 ao manter a carga da barra 2. Em
contrapartida, há um limite onde essa vantagem passa a ser
reduzida gradativamente, isto é: a partir de certo momento o

Tabela IV: Análise do consumo de combustível com aumento
da disparidade de carga para o Caso 1

Carga por Relação de
Barra 2 (%) Barra 1 (%) Barra 3 (%) Barra na Consumo de Diesel

Conf.1 (%) Conf.2/Conf.1 (%)

16,74

41,89 41,82 33,48 98,71
56,70 56,64 43,36 97,71
71,51 71,46 53,24 97,45
78,92 78,86 58,17 97,67
86,33 86,27 63,11 97.96
99,66 99,60 72,00 99,44

ganho com 2 motores operando em um ponto de maior eficiên-
cia deixa de ser tão vantajoso quanto a perda que se tem com 1
motor operando num ponto menos favorável. Isso é oriundo da
característica de consumo específico de combustível mostrada
na Figura 7, onde nota-se que há redução da inclinação da
curva de consumo específico de combustível com o aumento
da potência.

A título de comparação, a análise anterior será refeita porém
com o gerador da barra 2 em patamar de carga próximo
a 90% (ponto de máximo desempenho por ser o mínimo
da curva da Figura 7). A Tabela V apresenta os resultados
obtidos. Neste caso a operação com barramentos conectados
inverterá as adequações de carga, com o motor do barramento
2 passando a operar em uma região menos eficiente na medida
que os motores dos barramentos 1 e 3 passarão a operar com
menor consumo. Assim, a operação com barramentos conec-
tados é mais eficiente na maioria dos casos (todos aqueles
que possuem a relação de consumo de diesel superiores a
100%) pois nesta configuração a redução de eficiência ao
operar com o gerador do barramento 2 em menor patamar
de carga é superada pelo ganho obtido com os geradores dos
barramentos 1 e 3 operando em uma zona de maior eficiência.
Isso não é verdade apenas para patamares baixos de carga
dos barramentos 1 e 3 (como exemplo o dado na primeira
linha da Tabela V) pois a divisão simétrica de cargas obriga
uma redução substancial da carga do gerador da barra 2, com
respectiva elevação das cargas dos barramentos 1 e 3, trazendo
benefícios.

Tabela V: Análise do consumo de combustível com alta carga
para o motor da barra 2

Carga por Relação de
Barra 2 (%) Barra 1 (%) Barra 3 (%) Barra na Consumo de Diesel

Conf.1 (%) Conf.2/Conf.1 (%)

90,81

41,89 41,82 58,17 99,75
56,70 56,64 68,05 100,18
71,51 71,46 77,93 100,12
78,92 78,86 82,87 100,17
86,33 86,27 87,80 100,01
99,66 99,60 96,69 100,09

B. Analise dos Resultados para o Caso 2

Quanto ao Caso 2, não há grandes diferenças de consumo
entre barramentos em ambas as configurações, visto que as
cargas estão simetricamente distribuídas e não há assimetrias
oriundas das cargas de perfuração.
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As curvas de consumo da Figura 9 permitem estimar a quan-
tidade total de combustível utilizada. Os principais resultados
estão representados na Tabela VI.

Tabela VI: Consumo de combustível para o Caso 2

Configuração Período Consumo (kg)

Configuração 1 50 min 1.511
1 dia 43.515

Configuração 2 50min 1.510
1 dia 43.496

A economia obtida com a operação na Configuração 2 foi
de 0,04%, o que não é um resultado relevante. Evidente que se
a distribuição de cargas tivesse sido assimétrica os resultados
teriam sido diferentes.

Para aprofundar nesta análise, suponhamos que os operado-
res tivessem feito uma seleção diferente de quais propulsores
demandariam mais carga na navegação, da seguinte forma:
o consumo entre os propulsores 1 e 4 estariam invertidos.
Assim, teríamos uma carga maior na barra 1, uma carga média
na barra 3 e a menor demanda estaria na barra 2. A nova
distribuição de carga é mostrada na Tabela VII.

A partir desta nova distribuição de cargas foram obtidos os
níveis de consumo de combustível, mostrados na Tabela VIII.
Nesta situação houve economia de 0,30%. Esta ainda é baixa,
mas confirma os resultados e conclusões obtidas para o Caso
1.

Tabela VII: Cargas por gerador para o Caso 2 com a inversão
das cargas dos propulsores 1 e 4

Configuração Barra 1 (%) Barra 2 (%) Barra 3 (%)

Configuração 1 44,76 44,76 44,76
Configuração 2 53,68 33,99 46,62

Tabela VIII: Consumo de combustível para o Caso 2 com a
inversão das cargas dos propulsores 1 e 4

Configuração Período Consumo (kg)

Configuração 1 50 min 1.511
1 dia 43.515

Configuração 2 50 min 1.506
1 dia 43.385

V. CONCLUSÕES

Este trabalho apresentou a discussão recorrente no mercado
offshore a respeito da relação existente entre a configuração
operacional da planta elétrica de uma plataforma dotada de
sistema de posicionamento dinâmico e o respectivo consumo
de óleo diesel. Para tanto, primeiramente foi apresentado o
que constitui o sistema de potência e de propulsão de tais
embarcações e na sequência foram feitas propostas de análise.
Foram utilizados dados de consumo da propulsão obtidos em
campo em duas situações distintas: Caso 1 - com a plataforma
em posição estável; e Caso 2 - durante navegação. A unidade
em estudo possui 3 barramentos de média tensão (11kV),
permitindo a realização de análises para duas configurações da
planta elétrica: Configuração 1 - 3 barramentos interligados;

e Configuração 2 - 3 barramentos segregados. Na planta
em análise as cargas de perfuração são alimentadas pelos
barramentos 1 e 3, o que provoca assimetria de cargas durante
operações com barramentos segregados. Foi mostrado que,
para os mesmos patamares de carga nas Configurações 1 e
2, a assimetria obtida ao operar com barramentos segregados
provoca economia de combustível, isso é, que o ganho energé-
tico obtido com 2 motores operando em uma região da curva
de consumo específico de maior eficiência supera a perda
energética de se ter 1 motor trabalhando em uma região de
menor eficiência. Deve-se registrar que a divisão assimétrica
induz a operação em baixa carga em alguns motores diesel, o
que pode ser prejudicial para estes equipamentos, provocando
aumento na quantidade de manutenções. Porém, o mercado
hoje entende que esse custo é pequeno em comparação ao
ganho em segurança que se obtém quando se opera com
barramentos segregados, onde impossibilita-se a propagação
de falhas. Além disso, este trabalho apresentou outro ganho
que é a economia de combustível, o que traz benefícios
financeiros e ambientais. O que deve ser estudado na sequência
são outras formas de se garantir operação segura e eficiente
e de preferência que reduzam o impacto de termos motores
operando em baixa carga. Uma possibilidade é a inserção
de bancos de baterias de grande porte nos barramentos de
média de tensão, que poderiam permitir a escolha de carga
dos motores através de cargas e descargas controladas. Este
controle poderia utilizar a curva de consumo específico dos
motores diesel como meio de decisão de qual divisão de
carga apresentará resultados de maior eficiência, de acordo
com a discussão apresentada neste trabalho. Além disso, uma
análise de falhas em um sistema provido destas baterias pode
apresentar como resposta que não há redução na confiabilidade
do sistema para operações com barramentos interligados.
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