
SIMULATING THE FUTURE

ESTUDO DE CASO

“As simulações são essenciais 
para a Transpetro, pois permitem 

reproduzir condições operacionais 
normais ou degradadas, ou ainda gerar 

condições extremas, que são eventos 
dimensionantes do projeto, porém, 

por serem raros ou eventuais, podem 
nunca ter sido monitorados. Mais 

importante que a simples disponibilidade 
da ferramenta, é poder contar com 
profissionais capacitados, que em 

parceria com a ESSS, gerem resultados 
confiáveis e os interpretem de forma a 

assessorar as tomadas de decisão.“
Isaias Masetti

Gerente Geral de Desenvolvimento
e Inovação Tecnológica - Transpetro

Simulação computacional auxilia
Transpetro a otimizar projetos
A modelagem computacional ajuda a encontrar resultados rápidos,
precisos e seguros, apoiando a tomada de decisões.

A relação iniciada com a Transpetro em 2011 permitiu à ESSS apoiar no 
desenvolvimento e execução de projetos em caráter de pesquisa e emergências 
utilizando as ferramentas numéricas para análises estruturais e de dinâmica de 
fluidos.  A presença da equipe da ESSS - coordenada pela GEDIT (Gerência de 
Desenvolvimento e Inovação Tecnológica) - na Transpetro favoreceu a interação 
entre as equipes das empresas, o que permitiu melhor compreensão das físicas 
envolvidas, levando a respostas precisas e rápidas para os problemas de engenharia.

Ao longo dos três anos de parceria, a ESSS auxiliou a Transpetro no desenvolvimento 
de mais de 10 projetos. Em todos eles, o direcionamento da equipe técnica da 
Transpetro em conjunto com as modelagens e simulações computacional realizadas 
pela ESSS, garantiram a objetividade do trabalho em relação a problemas reais 
de grande impacto para as operações. Essa participação era ainda mais notada 
e relevante nos casos emergenciais, onde uma rápida interação entre as equipes 
possibilitou respostas dos estudos dentro dos prazos necessários.

As simulações são essenciais para a Transpetro, pois 
permitem reproduzir condições operacionais normais ou 
degradadas ou ainda gerar condições extremas

FO
TO

S:
 C

O
RT

ES
IA

 P
ET

RO
BR

A
S



www.esss.com.br  | © 2016 - Engineering Simulation and Scientific Software Ltda.

Objetivos e Soluções
Dentre os projetos realizados pela parceria ESSS-Transpetro, 
pode-se destacar a atuação na análise emergencial da falha 
do sistema de propulsão no navio tanque Livramento através 
do  desenvolvimento de metodologia de cálculo pelas equipes 
técnicas da Transpetro (experiência de engenharia naval) 
e ESSS (modelagem numérica). A sinergia permitiu a rápida 
tomada de decisão, garantindo a operação no retorno da 
embarcação ao Brasil. 

Já o projeto Câmara GB (sigla em homenagem ao engenheiro 
Gerson Brito), equipamento desenvolvido pela Transpetro para 
auxiliar o sistema de teto flutuante visando impedir a entrada 
de água da chuva pelo costado, é outro caso de sucesso. O 
projeto recebeu o prêmio do programa de inovação Tecnológica 
da Transpetro INOVAR e com o auxilio da simulação multifísica 
contemplando estudo de CFD e FEA, as equipes Transpetro e 
ESSS conseguiram evitar a contaminação do produto estocado 
pela água da chuva, minimizando os custos com a separação 
óleo/derivado da água. 

A simulação foi importante para a Câmara GB receber a 
certificação junto a DNV (Det Norske Veritas), pois a análise 
numérica auxiliou a garantir a operação segura do equipamento, 
sob condições não possíveis de serem representadas por 

experimento.

Benefícios
- Conhecimento das vantagens da simulação computacional 
aplicada no cotidiano da Transpetro, garantindo confiabilidade 
e redução de riscos de operação;

- Levantamento de importantes informações sobre a operação 
do navio tanque Livramento e das Câmaras GB;

- Modelos que podem ser utilizados como base de estudo em 
casos semelhantes;

- Redução de custos com o projeto nos dois casos.

A Petrobras Transporte S.A. - Transpetro destaca-se por ser a maior 
processadora brasileira de gás natural e a maior empresa de transporte 
e logística de combustível do Brasil. Atua nas operações de distribuição 
em território nacional e transporte de longo curso de petróleo e 
derivados, gás e etanol. A empresa foi criada em 1998 como uma 
subsidiária integral da Petrobras, unindo as áreas de produção, refino  
e distribuição. 

Simulação auxilia no retorno do navio Livramento. Foto Cortesia Transpetro

Modelagem computacional reduz custos na Câmara GB

FO
TO

S:
 D

IV
U

LG
A

Ç
Ã

O


