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UTE RIO DE JANEIRO
MEMORIAL DESCRITIVO
1

INTRODUÇÃO

A Medida Provisória (MPV) nº 1.055, de 28 de junho de 2021, instituiu a Câmara de Regras
Excepcionais para Gestão Hidroenergética (CREG), com vistas a estabelecer medidas
emergenciais para otimizar o uso dos recursos hidroenergéticos e, com isso, enfrentar o impacto
da situação de escassez hídrica na continuidade e na segurança do suprimento de energia
elétrica no Brasil.
Após análise dos estudos sobre as condições de atendimento eletroenergético na transição do
período seco para o período úmido em 2021 e para os anos seguintes, realizados pelo Operador
Nacional do Sistema Elétrico - ONS em conjunto com a Empresa de Pesquisa Energética - EPE, e
as deliberações da 254ª Reunião Ordinária do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico CMSE, realizada em 3 de setembro de 2021, a CREG, determinou, em sua Resolução nº 4, de 9
de setembro de 2021, a realização de Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação
de Reserva de Capacidade, nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 4º da MPV nº 1.055.
O MME, tendo em vista as deliberações do CMSE, e da CREG, fixou por meio de PORTARIA
NORMATIVA Nº 24/GM/MME, DE 17 DE SETEMBRO DE 2021, as Diretrizes para realização de
Procedimento Competitivo Simplificado para Contratação de Reserva de Capacidade, na forma
de energia de reserva, denominado Procedimento Competitivo Simplificado de 2021, com o
objetivo de garantir a continuidade e a segurança do suprimento eletroenergético no País, por
meio da contratação de energia de reserva, com vista à otimização do uso dos recursos
hidroenergéticos no Sistema Interligado Nacional – SIN.
A KARPOWERSHIP, por meio de suas subsidiárias e afiliadas, participou com sucesso do Leilão
Simplificado de Energia de Reserva (PCS 2021) de acordo com a Portaria Normativa nº
24/GM/MME/2021 de 17 de setembro de 2021 para a aquisição de energia de reserva e foi
posteriormente autorizado pelas Resoluções ANEEL nº 10.869/2021, nº 10.870/2021, nº
10.873/2021 e nº 10.874/2021 a atuar como Produtor Independente de Energia (“Autorizações
dos PIEs) e a estabelecer e operar quatro Usinas Termelétricas (UTEs): (i ) Central Geradora
Termelétrica - UTE Karkey 013 (CEG 1: UTE.GN.RJ.055914-8.01); (ii) Central Geradora
Termelétrica - UTE Karkey 019 (CEG: UTE.GN.RJ.055917-2.01); (iii) Central Geradora
Termelétrica - UTE Porsud I (CEG: UTE.GN.RJ.055706-4.01); e (iv) Central Geradora Termelétrica
- UTE Porsud II (CEG: UTE.GN.RJ.055707-2.01), e respectivas instalações de transmissão de

1

CEG – Código Único de Empreendimento atribuído pela ANEEL
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energia, contratadas para gerar em conjunto 560 MW e com capacidade instalada total de 589,3
MW, no estado do Rio de Janeiro (“Projetos de Energia”).
1.1

APRESENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O empreendimento consiste na instalação de um conjunto de unidades flutuantes geradoras de
energia (Powerships) interligadas com vistas a permitir a geração de energia elétrica utilizando
gás natural (GN) como combustível principal.
Os Powerships estarão conectados à terra apenas pela linha de transmissão por onde escoará a
energia por elas produzida.
O empreendimento consiste dos seguintes elementos:
•

Quatro Powerships que contém motogeradores de energia - que utilizam gás natural
como combustível principal, caldeiras recuperadoras de calor e turbogeradores a vapor.

•

Um Floating Storage and Regasification Unit (FSRU) - navio que armazena gás natural
liquefeito (GNL) e o regasifica para alimentar com gás natural os quatro Powerships.
A linha de transmissão em 138 kV que conduzirá a energia gerada nos Powerships até a
subestação em terra.

•

1.2

LOCALIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

As embarcações serão temporariamente ancoradas na Baía de Sepetiba, Região Sudeste do
Brasil, no litoral do Estado do Rio de Janeiro, como indicado na Figura 1 As coordenadas
geográficas do local de amarração são: Zona 23K, Latitude 22°56'59.11"S; Longitude:

43°48'23.29"W.

Figura 1 – Localização do empreendimento 1
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Figura 2 – Localização do Empreendimento 2

2

OBJETIVO E JUSTIFICATIVA

Os objetivos do empreendimento são os seguintes:
•
•

Atender às demandas observadas na Portaria 24 com uma solução técnica e
financeiramente inovadora, flexível e de rápida implementação,.
Prover no curto prazo ao Sistema Integrado Nacional com energia firme e segura.

Este empreendimento se justifica pelas razões seguintes:
•
•
•
•
•

Rapidez na mobilização e entrada em operação,
Ativos já construídos e disponíveis imediatamente. Inclusive as unidades geradoras e o
FSRU,
Mínimas Intervenções no ambiente,
Pouquíssimo impacto na fase de mobilização,
Descomissionamento fácil e rápido.
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3

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS E LOCACIONAIS

As características que nortearam as instruções para o processo competitivo no qual a KPS se
sagrou vencedora, sobretudo no curtíssimo prazo para a implantação dos projetos, apontavam
que os empreendimentos deveriam atender a três pontos chave:
a) Rapidez na disponibilização dos equipamentos as UTEs
b) Conexão com a rede elétrica em pontos próximos a com disponibilidade de atender a
geração programada.
c) Facilidade de obtenção de combustível.
O atendimento aos requisitos (a) e (c) acima envolve a seleção da tecnologia, e aos requisitos
(b) e (c) envolve a seleção do local.
3.1

ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS

A área de atuação da KPS é o fornecimento de serviços de geração de energia elétrica a partir
de Powerships previamente construídos e adaptáveis a qualquer local com águas abrigadas.
A seleção da tecnologia dos equipamentos de geração deve levar em conta várias condições:
i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

A potência total desejada,
Os combustíveis disponíveis,
O espaço disponível,
A disponibilidade de água de resfriamento,
A confiabilidade e a disponibilidade do sistema,
O prazo disponível e
A viabilidade econômica.

As regras estabelecidas para o leilão PCS Nº1 2021 permitiam o uso de diversas fontes como a
energia eólica, a energia fotovoltaica, a hidrelétrica e a termelétrica com gás natural ou óleo
Diesel como combustíveis.
A geração de fonte eólica ou fotovoltaica, além de não ser despachável, apresenta a restrição
de demandar muito espaço físico, o que não resolve a condição (iii) acima.. Uma fazenda solar
capaz de produzir a energia equivalente à do empreendimento teria que ocupar área superior à
de 4.000 campos de futebol. Um parque eólico capaz de produzir energia equivalente
necessitaria de cerca de 400 aerogeradores de grande porte. Além disso, o prazo necessário
para a implantação de empreendimentos desse tipo não atenderia a limitação da condição (vi).
Por estes motivos menos de 3% da energia contratada no PCS No1 2001 foi destas fontes.
Hidrelétricas novas são de longo prazo de implantação, apresentam sérios problemas
ambientais ligados a alagamento de terras e impactos na população do entorno, portanto foram
consideradas inviáveis pela condição (vi).
A opção restante é a geração termelétrica. Ambos os combustíveis (gás natural e óleo Diesel)
permitem a utilização de turbinas a gás em ciclo aberto (ciclo Brayton) ou motores alternativos
(ciclos Otto ou Diesel), ou ainda turbinas a gás associadas a turbina a vapor (ciclo combinado
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Brayton + Rankine) ou, ainda, motores alternativos associados a turbinas a vapor (ciclos Otto ou
Diesel + Rankine em ciclo combinado).
As turbinas a gás heavy-duty operando em ciclo aberto tem baixa eficiência energética se
comparada com motores alternativos. Já as aeroderivadas disponíveis no mercado tem
eficiência termodinâmica comparáveis às dos motores. A potência gerada por ambos os tipos
de turbina é extremamente sensível à temperatura ambiente. Além disso são mais delicadas e
tem a manutenção mais complexa, sendo frequentemente necessário o transporte de seções da
turbina até o fabricante ou uma oficina altamente especializada. São equipamentos que
normalmente têm alta demanda, com prazos de fabricação longos. Não atenderiam, portanto,
as condições (iii), (iv) e (vi)
Turbinas heavy-duty em ciclo combinado tem altíssima eficiência, superior à de motores
alternativos, mesmo em ciclo combinado. Porém a inclusão de geradores de vapor de
recuperação de calor, bombas centrífugas de alta pressão e vazão, sistemas de produção de
água desmineralizada, circuito de resfriamento de condensador de vapor aumenta a
complexidade do sistema bem como a área necessária para a sua implantação. Além disso o
prazo requerido para sua implantação é extremamente longo. As condições não atendidas são
a (iii) e a (vi)
O equipamento primário a ser selecionado, portanto, é o motor alternativo de combustão
interna, que pode utilizar como combustível principal tanto o gás natural quanto o óleo Diesel.
Aspectos ligados ao menor nível de emissão de poluentes, de questões de logística de domínio
da própria KSP através de FSRU de sua propriedade, à disponibilidade imediata tanto dos
Powerships como do FSRU indicam, portanto, que a solução motores alternativos a gás em
Powerships atende a todas as condições elencadas.
A solução utilizando Powerships, equipados com motores alternativos proporcionam geração
de energia elétrica com grande eficiência de combustível, usando tecnologias de ponta.
A escolha de motores alternativos para geração de energia, de velocidade de rotação média,
permite a geração de eletricidade confiável com impactos mínimos no caso de cargas cíclicas,
cargas parciais ou número de partidas e paradas.
Powerships, com sua capacidade de geração modular, permitem maior flexibilidade técnica para
atender as curvas de carga e despacho.
Para todos os efeitos práticos, os Powerships não possuem limitações de carga mínima e podem
manter a alta eficiência em cargas parciais ou totais devido à modularidade do projeto.
Além disso, os Powerships, devido ao uso da tecnologia de motores alternativos, têm o menor
tempo de resposta para variações de carga bem como para partida, apresentando a tecnologia
mais adequada a ser complementar às crescentes capacidades de geração de energia renovável.
Ao contrário de turbinas a gás ou de outras tecnologias de geração de energia em larga escala,
os Powerships mantêm sua disponibilidade, eficiência e flexibilidade ao longo do tempo sob
diversas condições locais e variações de carga.
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3.2

ALTERNATIVAS LOCACIONAIS

Os requisitos do leilão PCS 2021 indicavam que as unidades geradoras deveriam ser conectadas
ao Subsistema Sudeste/Centro-Oeste.
Tratando-se de Powerships, e com a questão do combustível solucionada, a seleção do local de
instalação do sistema limitou-se a três itens:
•
•

•

Proximidade de subestação com capacidade para absorver a potência gerada para
conexão com a rede,
Disponibilidade de espaço em águas abrigadas para a ancoragem das unidades
mobilizadas e para o distanciamento mínimo durante as operações de carregamento do
FSRU,
Disponibilidade de pelo menos um porto, ainda que pequeno, para a atracação de
embarcação de serviço para o transporte de pessoas, materiais e provisões para os
Poweships.

Tendo esses aspectos como orientação, a localização dos Usinas Termelétricas Flutuantes foi
selecionada através do Procedimento de seleção da Karpowership considerando as
propriedades do ecossistema, interesse público, impactes sociais e ambientais, condições
logísticas, fator de segurança e valor econômico.
A região que sobressaiu no atendimento dos itens acima foi a da Baía de Sepetiba. Localizada
próxima à cidade do Rio de Janeiro, próxima de instalações importantes com o terminal de
minérios da Vale, da Siderúrgica Ternium, do complexo industrial de Santa Cruz e a subestação
Zona Oeste, de Furnas, e tem ainda a vantagem de contar com uma infraestrutura de logística
favorável.
3.2.1

ALTERNATIVA 1 - CANAL DO RIO GUANDU

Nesta alternativa os Poweships ficariam atracados ao cais do estaleiro privado “SuperBraço”.
Esta localização trazia como pontos vantajosos:
•
•
•

Permitir conexão à rede com capacidade de escoamento da energia gerada através da
Subestação Zona Oeste, de Furnas.
Dispor de um ponto de amarração seguro para os navios
Resultar no menor tempo de implementação

O local de instalação das UTEs nessa alternativa, indicado na Figura 3, tem as seguintes
coordenadas TM: Zona 23K, Latitude: 7.465.301,71 m S, Longitude: 627.215,76 m E.
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Figura 3 – Localização da Alternativa de Localização 1.

Como indicado na Figura 4, as quatro unidades geradoras seriam instaladas lado a lado.
Figura 4- Layout da Instalação – Alternativa 1
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Esta alternativa, no entanto, se demonstrou desvantajosa devido à necessidade de dragagem
do canal de São Francisco, a necessidade de ancoragem dos Powerships no canal, além da
grande distância da FSRU gasoduto remoção de material potencialmente contaminado do fundo
do canal com potencial dano ambiental no canal e na própria Baía.
3.2.2

ALTERNATIVA 2 – NA BAÍA – ARRANJO EM ILHA

Nesta alternativa os Powerships ficariam ancoradas nas águas da Baía de Sepetiba, a cerca de
3.000 m da foz do Canal de São Francisco, agrupadas umas ao lado das outras como uma ilha
artificial.
O arranjo em ilha traz a vantagens como:
•
•

Linhas de transmissão de energia de menor comprimento.
Facilidade de logísticas – acesso entre as unidades possível através do uso de passarelas.
Figura 5 – Localização e Arranjo da Alternativa 2 – Arranjo em ilha

Esta alternativa, no entanto, provou ser inviável tecnicamente devido à maior complexidade
operacional devido às longas distâncias entre os Powerships e o FSRU, bem como do arranjo do
sistema de ancoragem e a necessidade de uma maior zona de exclusão durante a operação do
sistema.
3.2.3

ALTERNATIVA 3 – NA BAÍA – ARRANJO EM TRIÂNGULO

A terceira alternativa, que foi a que apresentou a melhor viabilidade para a implantação do
Projeto, prevê que o FSRU fique localizado próximo ao canal de navegação, e os 4 Powerships
fiquem distribuídos em pares, sendo dois a nordeste e dois a noroeste.
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Figura 6 –Arranjo da Alternativa 3 – Arranjo em triângulo

O arranjo em triângulo traz a vantagens como:
•
•
•

Interligação e junção das linhas de transmissão, oriundas dos Powerships, na primeira
torre da Linha de Transmissão.
Linha de transmissão em circuito simples entre os Powerships e a subestação de energia
do sistema elétrico nacional.
Dois conjuntos de mangueiras flexíveis para a inteligação de gás entre FSRU e Powerships
de menor comprimento.

Esta opção, portanto, foi selecionada pois possibilita o melhor arranjo das linhas de transmissão
e das mangueiras flexíveis de abastecimento de gás. As linhas de transmissão de cada
Powership, num total de 4, serão agrupadas em apenas uma na primeira Torre de Transmissão
que, a partir deste ponto, irá até a costa e alcançará a SE Zona Oeste de Furnas.
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4

CARACTERIZAÇÃO DO EMPREENDIMENTO

4.1

DESCRIÇÃO DO EMPREENDIMENTO

O Projeto consiste dos seguintes elementos principais:
•
•
•

Quatro Powerships que contém motogeradores de energia que utilizam gás natural como
combustível principal, caldeiras recuperadoras de vapor e turbogeradores a vapor.
Um FSRU, que recebe e armazena GNL e fornece GN aos Powerships através de
mangueiras flexíveis os quatro Powerships.
Uma linha de transmissão em circuito simples que conduzirá a energia gerada nos
Powerships sobre a água e sobre a terra e até a subestação.

Não haverá qualquer construção permanente no mar, uma vez que as torres nesse trecho serão
removidas. Somente haverá a construção das fundações das torres da linha de transmissão em
terra e a instalação de equipamentos de manobra e medição da Subestação Zona Oeste de
Furnas. Os Powerships, o FSRU e a linha de transmissão serão completamente removidos ao
término do período do contrato.
4.2

PROCESSO DE GERAÇÃO DA ENERGIA ELÉTRICA

O GNL será fornecido por um dos fornecedores internacionais de GNL reconhecidos
mundialmente na modalidade DES (delivered ex-ship) após os termos e condições do acordo
serem assinados com base nas condições padrão do mercado. O GNL será entregue por navios
transportadores de GNL (LNGCs) de tamanho convencional e serão feitos arranjos para entrega
de GNL, como aceitação de terminais, inspeção das embarcações, assistência a rebocadores,
mestre de amarração, pesquisa de qualidade/quantidade.
O transportador de GNL será atracado perto da FSRU para transferência de GNL de navio para
navio com uma certa frequência. A frequência do descarregamento de GNL será determinada
pelo perfil de despacho dos Powerships, e pela capacidade do Transportador de GNL. O GNL
será armazenado a bordo do FSRU e regaseificado em unidades de regaseificação do FSRU para
gerar gás suficiente para a demanda dos Powerships. O GNL será descarregado através de um
sistema de carregamento do tipo ship-to-ship (STS) do LNGC para o FSRU por mangueiras
criogênicas flexíveis dentro do prazo regulamentar autorizado, conforme prática de mercado. O
GN será transferido a uma pressão de 6 a 9 bar para Powership através de mangueiras flexíveis.
A eletricidade será gerada através motogeradores alternativos e a tensão de saída será elevada
pelas subestações de alta tensão a bordo para 138 kV que será a tensão de entrega à rede.
Através da linha de transmissão entre os Powerships e a subestação de interconexão, a energia
despachada será injetada na rede.
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4.3
4.3.1
•
•
•

4.3.2
•
•
•

4.3.3
•

4.3.4
•
•

4.3.5
•

VISÃO GERAL DOS ELEMENTOS DO PROJETO:
POWERSHIPS
Construído off-site e entregue totalmente equipado e funcional ao local da instalação
Capacidade total instalada de 589,3 MW (para 560 MW de capacidade contratada)
Ancorados usando spread mooring (ancoragem de pontos múltiplos) com amarras em
catenária.
UNIDADE FLUTUANTE DE ARMAZENAMENTO E REGASEIFICAÇÃO (FSRU)
Construído off-site e entregue totalmente equipado e funcional ao local de instalação.
Capacidade do FSRU de 125.000m³ a 175.000m³
Ancorados usando spread mooring (ancoragem de pontos múltiplos) com amarras em
catenária.
MANGUEIRAS FLEXÍVEIS:
Mangueiras flexíveis serão utilizadas para a interligação e fornecimento de gás natural do
FSRU para os Powerships.
ABASTECIMENTO DE COMBUSTÍVEL
O combustível (GNL) é entregue ao FSRU através de LNGCs em frequência de entrega
estimada de 20 a 60 dias, em função da quantidade de energia despachada.
A transferência de GNL do LNGC para FSRU via STS, isto é, as embarcações ficam
emparelhadas lado a lado e o gás em estado líquido é bombeado do LNGC para o FSRU.
TRANSMISSÃO DA ENERGIA
A energia produzida será exportada através de linhas de transmissão aéreas de 138 kV
das subestações de alta tensão a bordo de cada Powership até a primeira Torre de
Transmissão. Deste ponto a linha de transmissão percorrerá um trecho sobre a água
apoiada em torres sobre estruturas de estaqueadas no leito marinho. O trecho sobre a
terra será construído utilizando torres em estrutura de aço comum a outras linhas de
transmissão de alta tensão existentes na região.

As embarcações serão rebocadas até o local de operação e fixadas através de âncoras.
4.3.6

CONFIGURAÇÃO E CARACTERÍSTICAS GERAIS DAS UTES

A configuração do layout das embarcações é a indicada na Figura 7
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Figura 7 – Configuração das embarcações

4.3.7

CONFIGURAÇÃO DOS POWERSHIPS

A seguir estão apresentadas as características principais dos Powerships.
4.3.7.1

Powership Karkey 13 (KPS8)

O Karkey 13 (KPS8) é um Powership da classe Orca, que possui 12 motores MAN V51/60G TS,
caldeiras recuperadoras de calor, e turbogerador a vapor, num total de 258,64 MW de
capacidade instalada bruta (255 MW contratados) e é equipado com transformadores
elevadores de 138 kV previamente instalados.
O calor dos gases de exaustão do motor é aproveitado pelas caldeiras recuperadoras de calor
que produzem vapor capaz de acionar turbinas a vapor, gerando até 15 MW de energia elétrica
adicional em ciclo combinado.
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Dimensões do Powership;
Comprimento total (L.O.A.)

135,8 m

Boca

42 m

Calado de Navegação

5,5 m

Calado Operacional

5m

Os principais equipamentos a bordo do Karkey 13 são:
UTE Karkey 13
KPS8
Motores
MAN V51/60G TS
ABB AMG 1600WV14
Geradores
DSE
Caldeiras de recuperação
AALBORG AV-6N
Turbina a vapor
TRIVENI (16 MW)
Transformadores
BEST 138 kV
Volvo Penta D13B MG,
Gerador Diesel Black Start
400 kW
Item

As potências das unidades geradoras a bordo são as seguintes:
Unidade
Geradora
UG01
UG02
UG03
UG04
UG05
UG06
UG07
UG08
UG09
UG10
UG11
UG12
UG13
Total

Tipo
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
MA
TV

Potência Capacidade Capacidade
Nominal Instalada Contratada
(MVA)
(MW)
(MW)
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
23,793
18,820
304,336

20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
20,22
16.000
258,64

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
15
255

Motogeradores de black start
Os Powerships têm a bordo um conjunto motogerador de black start, que são usados para
permitir a partida do sistema de geração principal quando a energia da rede não está disponível.
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Eles normalmente usam diesel como combustível e operam apenas quando necessário para
fornecer energia para a partida dos motores principais ou para o consume interno se for o caso.
O gerador diesel de black start da UTE Karkey 13 - KPS8 é um Volvo Penta D13B MG RC 400, 6
cilindros, produzindo até 400 kW.

Figura 8 –Vista lateral do Powership Karadeniz Osman Bey (Karkey 13 – KPS8

4.3.7.2

Powership Karkey 19 (KPS2)

Os Powerships da classe Mermaid possuem 6 motores Wartsila 50SG, caldeiras recuperadores
de calor e uma turbina a vapor, com capacidade instalada bruta resultante de 125,92 MW (115
MW contratados), e são equipados com transformadores elevadores com 138 kV de saída já
instalados.
Da mesma forma quer o KPS8 são dotados de caldeiras recuperadoras de calor que produzem
vapor e permitem a geração de energia adicional em turbina a vapor.
Dimensões do Powership;
Comprimento total (L.O.A.)
Boca
Boca Máxima
Calado de operação
Calado de navegação

108,58 m
36,57 m
41,20 m
5,00 m
4,29 m
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Os principais equipamentos a bordo do Karkey 19 são:
UTE Karkey 19
KPS2
Motores
Wartsila 50 SG
Geradores
AMG 1600SS14 DSE
Caldeiras de recuperação
AALBORG AV-6N
Turbina a vapor
TRIVENI (16 MW)
Transformadores
BEST 138 kV
Volvo Penta D13B MG,
Gerador Diesel Black Start
400 kW
Item

As potências das unidades geradoras a bordo são as seguintes:
Potência Capacidade Capacidade
Unidade
Tipo Nominal Instalada Contratada
Geradora
(MVA)
(MW)
(MW)
UG01
UG02
UG03
UG04
UG05
UG06
UG07
Total

MA
MA
MA
MA
MA
MA
TV

22,90
22,90
22,90
22,90
22,90
22,90
18,82
156,22

18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
16.00
125,92

18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
5,2
115,0

Motogeradores de black start
O gerador diesel de black start da UTE Karkey 19 – KPS2 tem um motor Volvo Penta D13B MG
RC 400, 6 cilindros, produzindo até 400 kW.

Figura 9: Vista lateral do Powership Karkey 19 – KPS 2
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4.3.7.3

Powership Porsud I (KPS21)

O Porsud I é um Powership da classe Shark e possui 6 motores Wartsila 50 SG e uma turbina a
vapor, com capacidade bruta instalada resultante de 126,92 MW (115 Instalados), e são
equipados com transformadores elevadores de 138 kV de saída já instalados.
É dotado de caldeiras recuperadoras de calor que produzem vapor e permitem a geração de
energia adicional em turbina a vapor..
Dimensões do Powership;
Comprimento total (L.O.A.)
Boca
Boca Máxima
Calado de operação
Calado de navegação

178 m
26 m
32 m
5,50 m
5,00 m

Os principais equipamentos a bordo do Porsud I são:
Item
Motores
Geradores
Caldeiras de recuperação
Turbina a vapor
Transformadores
Gerador Diesel de Black
Start

UTE Porsud I
KPS21
Wartsila 50 SG
AMG 1600SS12 DSE
ERENSAN WHB-S
TRIVENI (17 MW)
BEST 138 kV
FG Wilson / Perkins
4006-23, 800 kW

As potências das unidades geradoras a bordo são as seguintes:
Potência Capacidade Capacidade
Unidade
Tipo Nominal Instalada Contratada
Geradora
(MVA)
(MW)
(MW)
UG01
UG02
UG03
UG04
UG05
UG06
UG07
Total

MA
MA
MA
MA
MA
MA
TV

22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
22,9
21,3
158,65

18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
18,32
17,00
126,92

18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
18,3
5,2
115,0
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Motogeradores de black start
O gerador diesel de black start da UTE Porsud I - KPS21 é um pacote da FG Wilson, com um
motor Perkins 4006-23, 6 cilindros, produzindo até 800 kW.

Figura 10: Vista lateral do Powership Porsud I – KPS 21

4.3.7.4

Powership Porsud II (KPS62)

O Powership Porsud I (KPS62) tem 4 motores diesel MAN e 1 turbina a vapor (alimentada por
vapor gerado através de caldeiras recuperadoras de vapor) com a capacidade bruta instalada
total de 77,82 MW (75 MW Instalados). -É equipado com transformadores com tensão de saída
de 138 kV já instalados.
Dimensões do Navio;
Comprimento (LOA.)

98,5 m

Boca

24,8 m

Calado de Navegação

5m

Calado de Operação

5m
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Os principais equipamentos a bordo do Porsud II:
Item
Motores
Geradores
Caldeiras de recuperação
Turbina a vapor
Transformadores
Gerador Diesel de Black
Start

UTE Porsud II
KPS62
MAN 51/60 DF
ABB AMG 1600SS12 DSE
AALBORG AV-6N
TRIVENI (6,47 MW)
GE
Teksan / Perkins 400623, 800 kW

As potências das unidades geradoras a bordo são as seguintes:
Potência Capacidade Capacidade
Unidade
Tipo Nominal Instalada Contratada
Geradora
(MVA)
(MW)
(MW)
UG01
UG02
UG03
UG04
UG05
Total

MA
MA
MA
MA
TV

21,273
21,273
21,273
21,273
6,47
91,562

18,08
18,08
18,08
18,08
5,50
77,82

18
18
18
18
3
75

Motogeradores de black start
O gerador diesel de black start da UTE Porsud II - KPS62 é um pacote da Teksan, também com
um motor Perkins 4006-23, 6 cilindros, produzindo até 800 kW.

Figura 11: Vista lateral do Powership Porsud II (KPS 21
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4.3.7.5

FSRU

O FSRU que será utilizado no projeto se diferencia pelo seu sistema de ancoragem estática por
intermédio de ancoras e pelo seu sistema de carregamento, conhecido como Ship-to-Ship (STS).
O FSRU permanecerá ancorado no local previsto para sua operação durante todo o período de
operação dos Powerships.
O FSRU será abastecido periodicamente por navios transportadores de GNL. A frequência do
abastecimento é estimada de 20 a 60 dias, dependendo do despacho de energia.
O FSRU é equipado com um sistema de geração a GN que produz energia para o consumo
interno (bombas, compressores, motores em geral, ar-condicionado etc.). O combustível é
proveniente do sistema de recuperação de gás de boil-off (gás natural resultante da ebulição
natural do GNL).

Figura 12 - FSRU a ser utilizado no projeto.

Dimensões da FSRU
Comprimento (LOA.)

272 m

Comprimento (LBP.)

259 m

Boca

47,2 m

Pontal

26,5 m

Calado de Projeto

10,85 m

Calado de Construção

11,95 m

Capacidade da armazenamento

125.000 a
175.000 m3
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Figura 13 - Planta do FSRU

BOMBORDO –
EXPORTAÇÃO DE GÁS

Área de Regas:
2 Unidades de Regas
(42 mmscfd cada)
3 módulos de Compressores de
BOG e 4 skids de medição

Características Técnicas da FSRU
•
•
•
•
•
•

Capacidade de armazenamento de GNL: 125.000-175.000 m3
Tanque Diário de GNL: 1.000 m3
Bomba de Alimentação de GNL: 50-200 m3/h
Capacidade de Vaporização do Regaseificador de GNL: 0,6 a 4,8 milhões de m³/dia
Pressão de escoamento: até 40 bar g
Compressor de BOG (Boil-off Gas): 6.000 kg/h

Sistema de Regaseificação
O sistema de regaseificação da FSRU (Regas) consiste em um tanque diário de 1.000 m³ de GNL
e quatro bombas auxiliares de GNL que alimentam dois módulos de regaseificação.
Cada módulo Regas contém dois vaporizadores
Gases provenientes da ebulição do GNL (BOG) são recomprimidos e reaproveitados pelo
sistema.
Sistemas de medição de gás do tipo ultrassônico são utilizados para medir o a quantidade de gás
escoada.
Típico Ciclo de uma FSRU:
•
•
•
•
•

Abastecimento e resfriamento após a entrega do navio por parte do estaleiro de
conversão.
Testes de gás e comissionamento de sistemas
Transferência para o local
Amarração estática temporária no local
Conexão com as âncoras de amarração permanente
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Conexão às mangueiras flexíveis de alimentação dos Powerships
Primeiro transbordo Ship-to-ship
Operação de Regaseificação constante para atender às necessidades dor Powerships.
Operação STS para reabastecimento FSRU em; aproximadamente a cada 20 - 60 dias,
dependendo do despacho de energia.
Isolamento do tanque e preparação para inspeções periódicas para certificação de classe
Operações de abastecimento e resfriamento de gás e retorno ao serviço.

•
•
•
•
•
•

Figura 14 – FSRU alimentando dois Powerships.

4.3.7.6

Linha de Transmissão

A Linha de Transmissão terá capacidade para transmitir os 560MW contratados. Será uma linha
aérea de 138kV de circuito simples com 2 (dois) condutores por fase, montada em estruturas
metálicas autoportantes compreendendo dois segmentos sendo que, atualmente, diferentes
conceitos de projeto estão sendo analisados para o aperfeiçoamento da definição final da
quantidade, localização, altura e método de suporte das torres, mantendo inalterado o trajeto
previsto para a linha:
•

O primeiro segmento, de aproximadamente 3,3 km, será instalado por meio de sete (7)
torres de transmissão montadas em estruturas metálicas temporárias estaqueadas no
leito marinho (Figura 17), com vãos livres médio de até 500 metros sobre a água. A altura
das torres será suficiente para permitir com segurança a passagem das embarcações de
maior altura que circulam nesse trecho, de acordo com as diretrizes e normas aplicáveis.
O percurso previsto para essa linha está indicado na Figura 18.
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Figura 15 – Torre de transmissão estaqueada

Figura 16 – Trajeto da Linha de Transmissão sobre a água

622000

623000

624000

7464000

7463000

7462000
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•

O segundo segmento, de aproximadamente 11,4 km, será instalado por meio de 29
estruturas metálicas montadas em terra até o vão de entrada na subestação Zona Oeste,
de Furnas, com vãos livres médio de até 500 metros sobre o solo. As estruturas de
suspensão terão uma altura útil máxima de 48 m e as de ancoragem de 29 m. Essas
alturas são suficientes para transpor a altura da vegetação local e os demais obstáculos
existentes trajeto, indicado na Figura 19. A linha de transmissão incluirá o Ponto de
conexão (bay), contíguo à subestação Zona Oeste, com todos os equipamentos
necessários para o escoamento da energia produzida pelo Projeto..
Figura 17 – Trajeto da Linha de Transmissão em terra

4.3.8
4.3.8.1

DESEMPENHO DOS POWERSHIPS
Geral

Os Powerships que formam o sistema de geração do projeto, além de utilizarem motores
alternativos de tecnologia avançada, próprios para utilizar gás natural como combustível
principal, anda maximizam a eficiência energética do sistema pois todos eles dispõem de sistema
de recuperação de calor e geração adicional de energia por turbinas a vapor, configurando um
ciclo combinado, como indicado na Figura 20.
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Figura 18 – Diagrama de funcionamento do ciclo combinado

4.3.8.2

Desempenho

Na tabela abaixo estão apresentadas as principais características técnicas operacionais e de
desempenho de cada Powership bem como o total do projeto inclusive capacidades, consumos
de combustível etc.

Item
Quantidade de Motores
Quantidade de Turbinas a Vapor
Capacidade instalada unitária dos motores
Capacidade instalada unitária das TVs
Capacidade Instalada total - Motores
Capacidade Instalada total - TVs
Capacidade instalada total
Capacidade declarada unitária dos motores
Capacidade declarada unitátia das TVs
Capacidade Declarada total - Motores
Capacidade Declarada total - TVs
Capacidade instalada total Declarada
Fator de Capacidade
Indisponibilidade total
Consumo específico líqudo

Unidade
un
un
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
kW
%
%
kJ/kWh

Combustível Principal
Densidade
LHV
Consumo Instantâneo Máximo
Consumo Diário
Consumo Diário
Consumo Anual

4.3.9

kJ/m³
kJ/kg
kg/s
kg/dia
m²/dia
t/ano

UTE
UTE
UTE
UTE
Karkey 19
Karkey 13
Porsud I
Porsud II
TOTAL
KPS2
KPS21
KPS62
KPS8
28
4
6
6
12
4
1
1
1
1
18.320
18.080
18.320
20.220
17.000
5.500
16.000
16.000
242.640
109.920
109.920
72.320
534.800
16.000
16.000
17.000
5.500
54.500
258.640
125.920
126.920
77.820
589.300
20.000
18.300
18.300
18.000
15.000
5.200
5.200
3.000
240.000
109.800
109.800
72.000
15.000
5.200
5.200
3.000
255.000
115.000
115.000
75.000
560.000
100%
100%
100%
100%
4,0%
4,0%
4,0%
4,0%
8.217
8.242
9.131
9.131
8.242
Natural Gas Natural Gas Natural Gas Gás Natural
0,717
0,717
0,717
0,717
46.592
46.592
46.592
46.592
12,57
5,65
5,7
3,7
27,6
1.036.405
468.821
468.866
305.781 2.279.873
1.445.474
653.865
653.927
426.473 3.179.739
378.288
171.120
171.136
111.610
832.154

COMPONENTES PRINCIPAIS E AUXILIARES

Motores a Gás
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A. MAN V51/60G TS
Estes motores são os utilizados no Powership Karkey 13 (KPS8).
Os motores MAN V51/60G TS de nova geração estão sendo usados com sucesso em Powerships.
Esses motores têm uma grande relação curso/diâmetro e uma alta relação de compressão. Esses
valores simplificam o projeto da câmara de combustão e contribuem para a redução da carga
tóxica e para altos níveis de eficiência.

Figura 19 – Motor MAN VkpsG TS

Características:
Configuração

Cilindros em V

Número de cilindros

18

Diâmetro do cilindro

510 mm

Curso

600 mm

Velocidade de rotação

514 rpm

Velocidade média do pistão

10 m/s

Fator de compressão

13,3

Número de válvulas de admissão

2

Número de válvulas de escape

2

B. WARTSILA 50 SG
Este motor é utilizado nos Powerships Karkey 19 (KPS2) e Porsud I (KPS21).
A 50 SG é uma família de motores diesel de quatro tempos turboalimentados projetados para
serem usados em aplicações de velocidade constante ou aplicações de acionamento mecânico
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de velocidade variável. Sua concepção moderna utiliza recursos técnicos que aliam ótimo
desempenho com elevados padrões de confiabilidade e baixas emissões.
Figura 20 – Motor Wartsila 50 SG

Dados técnicos

Configuração
Número de cilindros

Cilindros em V
18

Diâmetro

500mm

Curso

580 mm

Velocidade de rotação
Velocidade média do pistão

514 rpm (60 Hz)
10 m/s (60 Hz)

Número de válvulas de admissão

2

Número de válvulas de exaustão

2

C. MAN 51/60 DF
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O Motor MAN 51/60 DF é utilizado pelo Powership Porsud II (KPS62)
A nova geração de motores da MAN Diesel está sendo usada com sucesso em Powerships O
motor "MAN 51/60 DF" da MAN é um motor bicombustível otimizado para operação no modo
gás natural com baixas emissões que converte eficientemente o gás natural em energia elétrica.
Por se tratar de motor com tecnologia de ciclo Diesel, em operação com gás natural uma
diminuta quantidade de óleo Diesel deve ser injetada para causar a ignição da mistura gás
natural – ar.
Figura 21 - Motor MAN 51/60 DF

Dados técnicos
Configuração
Número de cilindros

Cilindros em V
18

Diâmetro

510mm

Curso

600 mm

Velocidade de rotação

514 rpm

Velocidade média do pistão
Pressão efetiva média

10 m/s
22,02 bar

Número de válvulas de admissão

2

Número de válvulas de exaustão

2
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4.4
4.4.1

GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL
PLANEJAMENTO DA GESTÃO SÓCIO-AMBIENTAL

A Karpowership atende aos Padrões de Desempenho da International Finance Corporation do
banco Mundial (IFC), entre várias outras instituições financeiras internacionais, bem como de
diferentes e agências de proteção ambiental.
Além disso, a Karpowership adota e implementa sua “Política de Sustentabilidade Ambiental e
Social” e segue os princípios descritos em sua Política de SSMA (Saúde, Segurança e Meio
Ambiente) e os Procedimentos de SSMA que atendem aos requisitos locais e internacionais.
A política de SSMA está disponível para todos os funcionários locais e internos da Karpowership
e para todos os subcontratados e fornecedores em todos os níveis.
Proteger as pessoas e o meio ambiente é o principal valor do Karpowership.
Além disso, o Karpowership visa garantir sustentabilidade ao seu ambiente de trabalho confiável
e transparente com um Sistema de Gestão Integrado (SGI) em todos os seus países anfitriões. A
Karpowership detém um sistema de gestão que está sendo seguido atualmente que é composto
pela ISO 9001: 2015 Sistema de Gestão da Qualidade, ISO 14001: 2015 Sistema de Gestão
Ambiental e OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestão de Segurança e Saúde Ocupacional. Seu SGI
inclui os requisitos necessários para alcançar sistemas de gestão ambiental de qualidade, saúde
e proteção e segurança bons, confiáveis e gerenciáveis.
O Conselho de Administração da Karpowership incentiva e garante que a maior atenção seja
dada às aplicações de SGI e ao cumprimento dos padrões ISO.

Nesse sentido, foram e vêm sendo realizados inúmeras atividades de treinamento e instrução,
incluindo auditorias internas e a implementação de seus resultados, SSMA, aspectos ambientais
e análise de riscos, entre outros assuntos. Revisões dos Sistemas de Gestão são efetuadas após
auditorias internas em que todos os processos como suprimentos, geração e manutenção, entre
outros, são inspecionados.
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A Karpowership acompanha suas as metas anuais mensalmente, segue todos os requisitos legais
e outros do país em que estiver atuando e observando critérios de Conformidade, acompanha o
cumprimento de seus planos predeterminados que são estabelecidos no início de cada ano,
incluindo saúde e segurança ocupacional, aspectos ambientais, gestão de resíduos, prevenção
de poluição, especificações técnicas e treinamentos gerais. Segue todas as medições,
manutenção planejada, gestão de subcontratados, gestão de relações com clientes, questões
financeiras (gestão de recursos) e faz uma revisão anual em reunião gerencial. Além disso, todas
as outras abordagens de melhoria e desenvolvimento são consideradas de forma contínua
proporcionando assim sustentabilidade a todo o sistema e aos negócios. Para executar esse
sistema, continuamente são redigidos e revisados diversos documentos, políticas,
procedimentos, descrições de trabalho.
A Karpowership pretende estar plenamente certificada na ISO 9001:2015 (Gestão da Qualidade),
ISO 14001:2015 (Gestão Ambiental) e OHSAS 18001:2007 (Gestão em Saúde e Segurança) após
o início de suas operações no Brasil. O estudos de compliance da ISO 45001 (Saúde e Segurança
Ocupacional) foram concluídos em 2021.
A Karpowership confirma e declara que o Projeto de Geração Energia planejado será conduzido
de acordo com a mencionada avaliação e conscientização ambiental e social local e
internacional, onde todas as medidas de segurança possíveis serão tomadas para evitar
qualquer inconveniente que imprevistos podem causar.
Desde 2009, a Karpowership vem gerenciando com sucesso uma frota de 5,0 GW em várias
regiões em todo o mundo, resistindo a ambientes hostis e operacionalmente rigorosos,
consistindo em tempestades de areia do Oriente Médio, chuva mediterrânea e tempestades de
vento e tufões do sul da Ásia e tempestades de monção que duraram várias semanas.
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4.4.2

ÁREAS DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

Durante consulta ao FCA foi identificada na base de dados do IBAMA uma unidade de
conservação municipal da cidade do Rio de Janeiro – RJ. Esta unidade de conservação municipal
denominada de “Area de Proteção Ambiental - APA da Orla Marítima da Baia de Sepetiba” foi
criada pela Lei municipal nº 1.208, de 28/03/1988, e não apresenta Decreto de Regulamentação
e sede própria, conforme observado no site oficial da Prefeitura Municipal do Rio de Janeiro RJ.
(http://www.rio.rj.gov.br/web/smac/exibeconteudo?id=5590726) .
As Figuras 22 e 23 apresentam a área da UC municipal, e localização da do pequeno trecho da
linha de transmissão em Terra que estará localizada nesta APA municipal.
Figura 22. Localização da APA municipal da Orla Marítima de Sepetiba pela base de dados do IBAMA.

Fonte: Formulário de Cadastro de Atividade – FCA (IBAMA).
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Figura 23 - Detalhe do pequeno trecho da linha de transmissão na APA municipal da Orla Marítima de Sepetiba
pela base de dados do IBAMA.

Fonte: Formulário de Cadastro de Atividade – FCA (IBAMA).

Segundo a base de dados do Geoportal do Instituto Estadual do Ambiente – INEA, a APA
municipal da Orla Marítima da Baia de Sepetiba não aparece demarcada. Considerando esta
mesma base de dados, não existem outras Unidades de Conservação (UCs) na área de influência
do Projeto (Figura 26) e as UCs mais próximas que foram identificadas são as seguintes:
a) APA Marinha do Boto Cinza (Municipal)
Trata-se de uma Unidade de Conservação Municipal, classificada como de uso
sustentável, e seu limite está a uma distância de aproximadamente 5.500 m da área do
Projeto.
b) APA de Mangaratiba (Estadual)
Trata-se de uma Unidade de Conservação Estadual, classificada como de uso
sustentável, e seu limite está a uma distância de 7.200 m da área do Projeto.
c) APA do Saco de Coroa Grande (Municipal)
Trata-se de uma Unidade de Conservação Municipal, classificada como de uso
sustentável, que, além de estar separada da área do Projeto por um trecho de
continente cujo relevo atinge cotas superiores a 300 m, seu limite está a uma distância
de aproximadamente 5.500 m da área do Projeto.
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A localização dessas áreas, bem como a localização do projeto em relação a elas, está indicada
na Figura 24.
Figura 24 – Localização de Unidades de Conservação na Baia de Sepetiba pelo Geoportal do INEA.

4.4.3

QUESTÕES AMBIENTAIS MARINHAS

De acordo com a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL
73/78 ou "Convenção MARPOL") (Anexos I, II e IV), a descarga de óleo, substâncias líquidas
nocivas e efluente sanitário de navios no ambiente marinho é proibida. Todas as águas residuais
pretas e cinzas geradas durante a operação dos Powerships e do FSRU serão transferidas para
uma empresa de serviços ambientais licenciada, a ser subcontratada para tratamento e descarte
externo apropriado. Registros e certificados de coleta de resíduo serão devidamente
documentados e mantidos em todos os momentos, seguindo todas as diretrizes do órgão
ambiental competente e das condições de validade de suas licenças.
O resfriamento dos motores dos Powerships é feito pela água do mar de forma indireta. A água
de resfriamento dos motores circula em circuito fechado e passa por um trocador de calor. A
água do mar é captada e bombeada para o trocador de calor de passagem única antes de ser
descarregada de volta ao mar. Como essa água não entra em contato em nenhum ponto com a
água de resfriamento dos motores não há contaminação por biocidas, produtos químicos ou
soluções antiincrustantes, nenhum efluente é despejado no mar. O único efeito é que a água
devolvida ao mar tem uma temperatura ligeiramente superior à da água captada. Mesmo
dentro de um ambiente como um porto onde a dispersão de água é restrita, este sistema está
bem dentro dos padrões internacionais do Banco Mundial, que indicam que a temperatura da
água em um raio de 100m não deve ser alterada em mais de 3 ° Celsius. Na verdade estima-se
apenas cerca de 1° Celsius de mudança dentro da zona de mistura de 100 m. Estas variações
estão de acordo com os limites definidos pela Resolução CONAMA 430/2011.
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Os Powerships são dotados de equipamentos de tratamento de água do mar a bordo (geradores
de água doce e sistemas de osmose reversa de água do mar) para produzir água potável uso
doméstico a bordo e para a reposição de água do circuitos de geração de vapor e de outros
auxiliares. Isso significa que não há qualquer impacto nos recursos hídricos locais, com o único
consumo de água sendo o de água potável engarrafada para a tripulação, que será obtida por
meio de um contrato com um fornecedor local. Qualquer água residual (efluente) produzida
durante a operação será removida e tratada em terra por prestadores de serviço devidamente
legalizados e certificados, como citado anteriormente, e sob nenhuma circunstância será
lançada no mar. Tanto os Powerships quanto o FSRU possuem unidades de tratamento de
efluente sanitário e separadores de efluente sanitário com óleo para serem utilizados apenas
durante os períodos de navegação.
Além disso, procedimentos específicos serão estabelecidos como medidas de salvaguarda para
controle de qualquer ocorrência indesejada associada a vazamento ou a ameaça de vazamento,
o que será detalhado no âmbito do Plano de Emergência Individual (PEI) específico de acordo
com a resolução CONAMA 398/2008.
4.4.4

GESTÃO DE EMISSÕES GASOSAS

O GNL é o combustível fóssil mais limpo e no contexto da atual transição energética representa
uma excelente alternativa para reduzir as emissões de gases com efeito de estufa e contribuir
para o combate ao aquecimento global. O desenvolvimento do uso do GNL visa a contribuir
ativamente para a proteção do meio ambiente. As propriedades do gás natural com o baixo
impacto ambiental de sua combustão, alto desempenho energético e abundância de reservas
distribuídas ao redor do globo, fazem dele a fonte de energia de transição de escolha para o
futuro.
Os benefícios de operar os motores com gás natural incluem reduções significativas, se
comparadas as de combustíveis líquidos, de emissões de óxidos de nitrogênio (NOx), dióxido de
enxofre (SO2), dióxido de carbono (CO2) e partículas (PM10), sem fumaça, e fluxos de resíduos
reduzidos para atender confortavelmente aos requisitos de legislações locais e internacionais.
O projeto proposto será a melhor alternativa de baixo impacto na qualidade do ar com a
utilização de gás natural como combustível principal, com baixíssimas emissões de NOx, SO2,
CO2 e particulados. A combustão do gás natural não emite fuligem, poeira ou fumaça. Ele gera
30% menos CO2 do que o óleo combustível e 45% menos do que o carvão, com uma redução de
duas vezes nas emissões de NOx e de emissões insignificantes de SO2. Além de um menor
impacto ambiental, o GNL oferece os melhores rendimentos termodinâmicos e, portanto, a
melhor eficiência energética. Em particular, o custo do GNL é consideravelmente mais
competitivo do que o de outros combustíveis com baixo teor de enxofre.
Para limitar ainda mais as emissões atmosféricas, gás natural de alta qualidade deve ser usado
como fonte de energia, sendo que em apenas no Powerships Porsud II (o de menor capacidade
instalada – 77,82 MW) uma diminuta quantidade de óleo Diesel deve ser injetada para permitir
a combustão.
As amostras dos gases de exaustão serão coletadas para análise a partir do sistema de exaustão
da planta segundo padrão da Karpowership. As amostras serão condicionadas para alimentação
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no analisador. O sistema é projetado para medir alternadamente NOx, SOx e PM para cada
ponto de extração.
A tabela a seguir indica a comparação os limites de emissão do Projeto, dos fabricantes dos
motores e os da Resolução SEMA 19/2014. As especificações de emissões preparadas pelos
fabricantes dos motores estão no ANEXO 1.

Guia (Extraído de (*))

SOx mg/Nm³

NOx mg/Nm³

PM mg/Nm³

CO mg/Nm³

Especificações MAN 18V 51/60
GTS

<5

170

<10

265

<2

330

<10

245

n/a (insignificante)

200

n/a
(insignificante)

250

n/a - não há
previsão para
UTEs com
motores
alternativos

n/a - não há
previsão para
UTEs com
motores
alternativos

n/a

650

(Compromissos do fabricante de
motores para a operação do gás
natural) (KARKEY 13- KPS8)
Especificações MAN 18V 51/60 DF
(Compromissos do fabricante de
motores para a operação do gás
natural) (PORSUD 2 - KPS62)
Especificações Wartsila
W18V50SG

(Compromissos do fabricante de
motores para a operação do gás
natural) (Válido para KARKEY 19 KPS2; PORSUD 1 - KPS21)
Regulação ambiental da
n/a - não há
n/a - não há
termelétrica no Brasil CONAMA previsão para UTEs
previsão para UTEs
controle de emissões de poluentes
com motores
com motores
(Resoluções nº 05/1989 e nº
alternativos
alternativos
382/2006)
Referência - Resolução SEMA nº
016/2014
Art. 22 VII - Padrões de Emissão
Atmosférica para Processos de
Geração de Calor ou Energia –
Motores Estacionários
Secretaria de Meio Ambiente e
n/a
500
Recursos Hídricos do Estado do
Paraná
Regulação ambiental da
termelétrica no Brasil Paraná controle de emissões de poluentes
-

(*) As emissões apresentadas na tabela 1 acima são valores indicativos. Os parâmetros do gases de

exaustão foram calculados com base nas condições ambiente e nas especificações de combustível
fornecidas no anexo 1.

A Karpowership reafirma seu compromisso em realizar todos os estudos de monitoramento das
emissões de poluentes e demonstrará a conformidade dos padrões de emissões permitidos.
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4.4.5

RESÍDUOS SÓLIDOS

A Karpowership tem como compromisso a não geração e redução, dentro do possível, dos
resíduos sólidos, tanto perigosos quanto não perigosos, seguindo as diretrizes da Política
Nacional de Resíduos Sólidos Brasileira instituída pela Lei Federal nº 12.305/2010 e seu Decreto
Regulamentador nº 7.404/2010, bem como a Política Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do
Rio de Janeiro instituída pela Lei 4.191/2003.
Quando a geração de resíduos não puder ser evitada, a Karpowership priorizará sua reutilização
e reciclagem de uma maneira segura para a saúde humana e o meio ambiente. Quando os
resíduos não puderem ser recuperados ou reutilizados, eles serão tratados, destruídos ou
descartados de maneira ambientalmente correta, incluindo o controle adequado de emissões e
resíduos resultantes do manuseio e processamento dos resíduos.
Para o tanto, a Karpowership irá apresentar seu Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS) específico para este Projeto.
Durante a operação do Powership os principais resíduos sólidos gerados incluirão resíduos
sólidos domésticos, resíduos de alimentos, resíduos de plástico, resíduos médicos e resíduos de
atividades de manutenção, como lodo de combustível. Todos os resíduos sólidos serão
coletados separadamente a bordo do Powership, armazenados em áreas temporárias,
transferidos para prestadores de serviço licenciados e dispostos de forma adequada em
conformidade com o Anexo III da MARPOL, Prevenção da Poluição por Substâncias Nocivas
Transportadas pelo Mar na Forma Embalada, MARPOL Anexo V Prevenção da Poluição por
Resíduo de navios e as eventuais condicionantes do licenciamento ambiental e demais
legislações vigentes e pertinentes.
A natureza de cada resíduo ou subproduto e a quantidade a ser gerada durante as operações de
rotina do Powership estão relacionadas a seguir;

Tipo

Descrição

Efluente Sanitário

Consiste principalmente em água cinza (de pias, banheiras, chuveiros, lava-louças e
lava-roupas), água negra (a água usada para dar descarga nos vasos sanitários,
combinada com os dejetos humanos que ela despeja); sabões e detergentes; e
papel higiênico.

Resíduos Sólidos
Domésticos

Papel, papelão, garrafas, metal, alimentos, plásticos, resíduos de carga, (madeira)

Efluente Industrial

Lixivia de água contaminada e águas residuais oleosas de máquinas de navios e
sub-tanques de máquinas auxiliares, ensecadeiras ou peças semelhantes.

Resíduo sólido

Tubo fluorescente, bateria, tapetes e materiais oleosos.

Resíduo hospitalar

Geralmente, resíduos médicos são resíduos de serviços de saúde que podem estar
contaminados por sangue, fluidos corporais ou outros materiais potencialmente
infecciosos.

As quantidades abaixo fornecem uma estimativa e estão sujeitas a alterações de acordo com o
número de funcionários e a demanda de geração de energia. Abaixo está o que deve ser
considerado para cada navio.
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Karpowership - geração de resíduos estimada por embarcação.
Tipo de
resíduo

Plásticos

Resíduos de
comida

Quantidade

Manuseio / processamento no
local

Finalidade e localização
pretendidas se removidos fora
do local.

50 m 3

Os plásticos serão mantidos em
recipientes e quando a
capacidade de armazenamento
for sobrecarregada,
dependendo da localização do
projeto, a tripulação do navio
levará para a costa ou
autoridade portuária ou a
empresa de eliminação de
resíduos pode levar através de
barcos apropriados. Os plásticos
serão descartados quando
atingir a quantidade suficiente
(mensalmente).

185 m 3

Os resíduos alimentares serão
coletados em um saco lacrado
diariamente e removidos fora
do local para um aterro
aprovado pela empresa de
eliminação de
resíduos. Dependendo da
localização do projeto, a
tripulação do navio levará para
a autoridade costeira ou
portuária ou a empresa de
eliminação de resíduos pode
levar através de barcos
apropriados. Os resíduos
alimentares não serão
misturados com outro resíduo e
serão recolhidos após cada
refeição e eliminados de forma
adequada todos os dias
(diariamente).

De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
II e IV), outros regulamentos
internacionais e locais, e o
Procedimento de Gestão de
Resíduos KPS, a Powership fará
um acordo com empresas
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.

Principal fonte
por dia

Área de
manutenção,
escritórios,
cozinha

Cozinha no
navio

Papel,
papelão,
garrafas,
metal

Documentação
e embalagem
redundantes

Óleo de
cozinha

Cozinha no
navio

1,6 m 3

6,1 m 3

por mês

6,7 m 3

202 m 3

0,001 m 3

0,02 m 3

Papel, papelão, garrafas, metais
serão mantidos em recipientes
e quando a capacidade de
armazenamento for
sobrecarregada, dependendo
da localização do projeto, a
tripulação do navio levará para
a costa ou autoridade portuária
ou a empresa de eliminação de
resíduos pode levar através de
barcos apropriados.
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Tipo de
resíduo

Quantidade
Principal fonte
por dia

por mês

Manuseio / processamento no
local

O óleo de cozinha será
guardado em recipientes e
quando a capacidade de
armazenamento for enchida,
transferido para o porto ou
para a empresa de eliminação
de resíduos pela
tripulação. (por mês)

Efluente
sanitário

Armários de
água,
banheiros etc.
Abluções no
navio

2m3

60 m 3

Dependendo da localização do
projeto e da disponibilidade de
instalações de eliminação
licenciadas; A transferência de
efluente sanitário é realizada
por meio da operação Ship to
Ship (STS) ou por caminhão. Se
a Nave Estadual estiver próxima
à costa, com o auxílio de
mangueira flexível adequada
nas condições em que forem
realizadas as medidas de
derramamento, o efluente
sanitário poderá ser bombeado
para caminhões. Outra opção
será o caso em que os tanques
IBC são carregados a bordo de
uma barcaça / balsa / navio de
serviço e o navio de serviço
navegará para o local onde o
Powership está atracado. Em
seguida, o efluente sanitário
pode ser bombeado para
tanques / tanques.

Finalidade e localização
pretendidas se removidos fora
do local.
De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
II e IV), outros regulamentos
internacionais e locais, e o
Procedimento de Gestão de
Resíduos KPS, a Powership fará
um acordo com empresas
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.

De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
II e IV), outros regulamentos
internacionais e locais, e o
Procedimento de Gestão de
Resíduos KPS, a Powership fará
um acordo com empresas
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.

O efluente sanitário será
coletado em tanques de coleta
que são esvaziados por
caminhão a vácuo o suficiente
para serem transportados para
uma estação de tratamento
local aprovada. A frequência de
remoção será suficiente para
evitar que o tanque de coleta
transborde
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Tipo de
resíduo

Quantidade
Principal fonte
por dia

por mês

Efluente
sanitário

Atividades de
manutenção e
operação de
rotina

0,04 m 3

1,2 m 3

ano e
materiais
oleosos

Atividades de
manutenção e
operação de
rotina

0,02 m 3

0,5 m 3

Resíduo
hospitalar

Centro de
Saúde

0,00003 m 3

0,001 m 3

Manuseio / processamento no
local

Finalidade e localização
pretendidas se removidos fora
do local.

De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
A frequência de descarte será
II e IV), outros regulamentos
suficiente para evitar que os
internacionais e locais, e o
recipientes sejam enchidos
Procedimento de Gestão de
demais e a capacidade de
Resíduos KPS, a Powership fará
armazenamento ultrapasse% 80
um acordo com empresas
da taxa de segurança.
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.
De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL"), Anexos I, II e IV,
A frequência de descarte será
outros regulamentos
suficiente para evitar que os
internacionais e locais, e o
recipientes sejam enchidos
Procedimento de Gestão de
demais e a capacidade de
Resíduos KPS, a Powership fará
armazenamento ultrapasse% 80
um acordo com empresas
da taxa de segurança.
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.
De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
II e IV), outros regulamentos
Os resíduos hospitalares serão
internacionais e locais, e o
mantidos em recipientes com
Procedimento de Gestão de
sacos lacrados e, quando a
Resíduos KPS, a Powership fará
capacidade de armazenamento
um acordo com empresas
for sobrecarregada, os sacos
licenciadas de eliminação de
são entregues pela tripulação
resíduos de acordo com os
nas unidades de saúde públicas.
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos. Para resíduos
médicos, serão utilizadas as
Instituições de Saúde Pública
mais próximas.
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Tipo de
resíduo

Resíduos de
baterias e
outros

Quantidade
Principal fonte
por dia

Atividades de
manutenção e
operação de
rotina

0,002 m 3

por mês

0,07 m 3

Manuseio / processamento no
local

Finalidade e localização
pretendidas se removidos fora
do local.

As baterias e outros resíduos
serão mantidos em caixas
especiais, quando a capacidade
de armazenamento for
sobrecarregada, dependendo
da localização do projeto que a
tripulação do navio irá levar
para a costa ou autoridade
portuária ou que a empresa de
descarte de resíduos possa
levar através de barcos
apropriados.

De acordo com a Convenção
Internacional para a Prevenção
da Poluição por Navios
(MARPOL 73/78 ou "Convenção
MARPOL" em suma) (Anexos I,
II e IV), outros regulamentos
internacionais e locais, e o
Procedimento de Gestão de
Resíduos KPS, a Powership fará
um acordo com empresas
licenciadas de eliminação de
resíduos de acordo com os
regulamentos locais para
descartar todo o estoque de
resíduos.

De acordo com a Convenção Internacional para a Prevenção da Poluição por Navios (MARPOL
73/78 ou "Convenção MARPOL" em suma) (Anexos I, II e IV), outras regulamentações
internacionais e locais e o Procedimento de Gerenciamento de Resíduos da Karpowership, fará
um acordo com empresas licenciadas de eliminação de resíduos de acordo com os regulamentos
locais para descartar todo o estoque de resíduos e lamas.
Registros e certificados de coleta de resíduos, principalmente o manifesto de transporte de
resíduos – MTR (NOP INEA nº 35), serão devidamente emitidos e mantidos em arquivo durante
toda a operação.
A Karpowership obterá as aprovações e/ou acordos contratuais adequados, conforme exigido
pelas leis locais e pelos requisitos internacionais de HSE vigentes, antes do descarte de qualquer
resíduo perigoso e não perigoso.
A empresa responsável pela coleta e destinação de resíduos devidamente licenciada será
responsável pela transferência, transporte, armazenamento temporário e destinação final
ambientalmente correta dos resíduos líquidos e sólidos perigosos e não perigosos.
A tabela a seguir (Inventário de Resíduos de acordo com a MARPOL) apresenta os tipos de
resíduos que ocorrerão durante as operações de rotina do Powership.
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CLASSIFICAÇÃO DE RESÍDUOS DE ACORDO COM MARPOL

MARPOL Anexo V
Parte I

Plásticos
Comida
Doméstico (papel,
papelão, garrafas, metal)
Óleo de cozinha

MARPOL Anexo IV

Efluente sanitário

MARPOL Anexo V
Parte I

Resíduo sólido Hospitalar
Descarte de baterias e
outros

MARPOL Anexo I

Panos e materiais oleosos

Não-perigoso

Perigoso

Plásticos, alimentos, domésticos (papel, caixa de papelão, garrafas, metal), óleo de cozinha,
efluente sanitário, resíduo sólido hospitalar, resíduos de baterias e outros, trapos e materiais
oleosos, lodo de óleo, tipos de resíduos gerados durante a operação do Powership serão
transferidos para um contratado licenciado para tratamento e descarte fora do local apropriado.
A frequência de coleta recomendada dos tipos de resíduos mencionados acima:
•
•
•
•
•

•
•
•

Os plásticos devem ser descartados quando atingirem a quantidade suficiente. (por mês)
Os resíduos alimentares não devem ser misturados com outro resíduo e devem ser
recolhidos após cada refeição e eliminados de forma adequada todos os dias. (Diário)
O resíduo doméstico deve ser descartado quando atingir quantidade suficiente. (por
mês)
O óleo de cozinha deve ser descartado quando atingir a quantidade suficiente. (por mês)
O efluente sanitário deve ser coletado em tanques de coleta que são esvaziados por
caminhão a vácuo o suficiente para serem transportados para uma instalação de
tratamento local aprovada. A frequência de remoção deve ser suficiente para evitar que
o tanque de coleta transborde.
Resíduos hospitalares: A frequência da coleta deve ser tal que impeça o transbordamento
das valas de coleta.
Resíduos de baterias e outros: A frequência de remoção deve ser suficiente para evitar
que os recipientes sejam enchidos demais.
Panos e materiais oleosos: A frequência de remoção deve ser suficiente para evitar que
os recipientes sejam enchidos demais.

Todos os resíduos e águas residuais gerados durante a operação do Powership serão
temporariamente colocados na área de armazenamento temporário de resíduos sólidos e
porões de tanques.
4.4.6

GESTÃO DE RUÍDO

As principais fontes de ruído durante a operação dos Powerships podem ser definidas como:
motores; sistemas de exaustão; e unidades de entrada do compressor no navio. No entanto, a
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maior parte do ruído é absorvida devido ao próprio projeto e estrutura do Powership otimizado
através de diversas análises de elementos finitos. Os cálculos são continuamente efetuados
durante o período de construção do Powership e de acordo com a tecnologia dos motores,
sendo atualizado durante sua modelagem e implementação, para assegurar o menor impacto
possível.
do Powership e tecnologia de motor atualizada até o estágio de implementação para garantir o
menor efeito possível no meio ambiente.
O ruido do Powership atendera todos os requerimentos legais aplicáveis

Referência

Recomendações do IFC / Banco
Mundial - (LAeq por hora)
Industrial

Residencial

Diurno

70 dBA

55 dBA

Noturno

70 dBA

45 dBA

Área

Será realizado monitoramento de ruído durante todo o período de operação e o desenvolvedor
garante o cumprimento das normas nacionais e internacionais que limitam a geração de ruído
em áreas industriais e residenciais.
4.4.7

COMPROMISSO SOCIOAMBIENTAL

A Karpowership reafirma seu compromisso de que o Projeto de Geração de Energia proposto
neste Memorial Descritivo será conduzido de acordo com a mencionada avaliação e
conscientização ambiental e social local, federal e internacional. Em caso de conflito ou
inconsistência entre as especificações que compõem o Padrão Geral de Qualidade, os padrões
locais e nacionais do Brasil prevalecerão sobre os demais padrões.
4.5

IMPLANTAÇÃO DO PROJETO

Como primeiro passo do projeto, uma linha de transmissão entre a torre final e a subestação de
conexão com o Sistema Integrado Nacional, com capacidade suficiente para evacuar os 560 MW
de energia contratada será instalada. Será, uma linha de transmissão aérea de 138 kV, com as
devidas interfaces - Ponto de Conexão (bay) - com a subestação de conexão (SE Zona Oeste, de
Furnas) que é capaz de evacuar os 560 MW..
Os Powerships e a FSRU serão atracados na Baía de Sepetiba da mesma forma como outros
projetos já foram comprovadamente instalados em diferentes locais do mundo. O projeto de
amarração das embarcações, levando em consideração condições específicas do local, como
clima, profundidade, tráfego marítimo etc. Estudos detalhados de atracação serão elaborados
por profissionais qualificados e experientes, considerando dados de condições climáticas de
longo prazo, estrutura do fundo do mar e atracação do GNLC.
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Após a finalização dos execução dos procedimentos de amarração, a conexão de das mangueiras
flutuantes entre o FSRU e os Powerships bem como a linha de transmissão aérea serão
finalizadas antes do início dos testes de geração de energia.. OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO
Toda a manutenção e operação são gerenciadas pela equipe de O&M da Karpowership, a bordo
24 horas por dia, 7 dias por semana. O sistema elétrico dos Poweships permite que o pessoal
observe e controle todos os sistemas remotamente. Com esta implementação e pessoal
altamente educado a bordo, que está trabalhando com três turnos cada um é de oito horas por
dia, o Karpowership tem como objetivo evitar qualquer incidente e monitorar todas as
operações remotamente apenas seguindo todos os parâmetros do sistema SCADA na sala de
controle.
O projeto será autossuficiente do ponto de vista da água, pois os navios são construídos com
significativa capacidade de dessalinização, permitindo aproveitar a água do mar. Se equipados
com capacidade adicional de dessalinização e se despachados na carga base, cada navio pode
produzir até 10.000 toneladas de água pura por excesso de água por dia.
Além da tecnologia de equipamentos confiáveis e dos mais recentes sistemas de automação e
monitoramento, a Karpowership aplica procedimentos de manutenção preditivos e preventivos
de acordo com as instruções dos fabricantes de equipamentos. Graças à eficiente manutenção
preventiva, garantimos disponibilidade, confiabilidade, qualidade e aumento da vida útil dos
equipamentos.
Os Powerships são projetados, equipados e tripulados em conformidade para atender a
quaisquer locais remotos, onde a logística é difícil, especialistas locais ou oficinas são limitadas
ou não existem. O conjunto inicial de peças sobressalentes dos Powerships é adquirido e é o
suficiente para 15.000 a 18.000 horas de funcionamento e para as grandes manutenções de
equipamentos geradores, o que tornam os Powerships altamente disponíveis.
O planejamento de contingência de operação e manutenção de Karpowership inclui a
preparação de até mesmo para grandes deficiências, o suficiente para interrupção parcial ou
total da geração. Mesmo que nunca tenhamos precisado, os planos de contingência de
interrupção de negócios preveem e planejamos disponibilidade, logística e estudo de
levantamento pesado de grandes equipamentos críticos, para que a retificação da falha possa
ser feita com segurança no menor tempo possível.
A qualidade e eficiência da tarefa de operação e manutenção a bordo do monitoramento por
sistema de planejamento de recursos corporativos (SAP).
Cada Powership é implementado com manutenção de base de computador, sistema de
manutenção de base e planejamento de recursos materiais (SAP PM-QM-MM), incluindo todos
os procedimentos individuais com intervalos, descrições de trabalho, precauções de HSE, peças
de reposição e ferramentas necessárias para serem usadas e a mão de obra será necessária.
O monitoramento minucioso do combustível, óleo lubrificante, água de resfriamento,
qualidades de água da caldeira, ou seja, todos os consumos operacionais nos permitem indicar
se há alguma manutenção preventiva necessária antes dos intervalos de manutenção de rotina
do equipamento.
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Todos os procedimentos de Operação e Manutenção para cada sistema e equipamento também
são definidos nos manuais da Karpowership O&M. Assim, podemos treinar eficientemente a
tripulação para operações e manutenção corretas dos sistemas e equipamentos de Powership.
4.6

FASE DE DESCOMISSIONAMENTO/DESATIVAÇÃO

Após a conclusão do contrato de fornecimento de energia, as embarcações deixarão os locais
de instalação e todas as mangueiras e conexões elétricas serão desativados e removidas os
navios sairão do porto e todos os dutos e conexões de rede serão desativados e a infraestrutura
posteriormente removida. Antes do início do descomissionamento, o Projeto será desligado,
desenergizado e desconectado da rede elétrica. A KARPOWERSHIP notificará com antecedência
as autoridades relevantes sobre a desativação das atividades desativadas.
4.6.1

POWERSHIPS E FSRUE

Tanto os Powership como o FSRU estarão ancorados de forma temporária através de spread
mooring (ancoragem em múltiplos pontos) sem qualquer outro recurso, não havendo nenhuma
instalação permanente nesse sentido. Todas as embarcações acima mencionadas serão
desativadas e desmobilizadas usando sua autopropulsão ou transportadas usando recursos
como rebocadores ou embarcações de transporte pesado especializadas. As instalações
temporárias necessárias para a ancoragem serão removidas sem deixar vestígios ou causar
qualquer perturbação ao ambiente marinho.
4.6.2

MANGUEIRAS FLUTUANTES FLEXÍVEIS

Uma vez que embarcações do projeto tenham sido desmobilizadas, serão efetuados o
descomissionamento e a remoção das mangueiras flexíveis flutuantes. Uma vez
desconectadas, as mangueiras flexíveis podem ser retiradas usando equipamento
marítimo padrão. Considerando que as mangueiras flexíveis flutuarão, não haverá
qualquer perturbação do fundo do mar.
4.6.3

LINHAS DE TRANSMISSÃO

As linhas de transmissão sobre o mar serão removidas e recolhidas ao inventário dos
Powerships, e as torres serão removidas e transportadas por embarcação especializada.
As linhas de transmissão são muitas vezes recondicionadas e utilizadas para facilitar a
entrega confiável de energia, porém, se a linha de transmissão for removida, elementos
acima do solo da linha de transmissão, como as torres, condutores; e a fibra seria
removida e os materiais seriam descartados, reciclados, reutilizados ou vendidos.
Para o descomissionamento do Ponto de Acesso da LT, os equipamentos relevantes
serão removidos e desmontagem incluirá a remoção do aço, disjuntores, condutores e
outros materiais que poderiam ser recondicionados e reutilizados ou vendidos como
sucata.
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ATTACHMENT I

ESPECIFICAÇÕES DE EMISSÕES DOS FABRICANTES
DOS MOTORES
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Exhaust gas emissions at 100% Load, 1150 kW/Cyl. Engine

Rehman, PPPET

Fuel Type

Natural Gas
Methan No.
Ash content
Sulphur content

[wt.-%]
[wt.-%]

80
Gas is considered Sulphur free.

[wt.-%]
[wt.-%]

max. 0.4
max. 0.7

Lube oil Type
SAE40

Ash content
Sulphur content
Ambient Conditions

Air temperature
Air pressure
Absolute humidity
Relative atmospheric humidity
Altitude

[°C]
[mbar]
[g/kg]
[%]
[m]

5
1013
0.03
99
5

25
1000
6
30
5

45
1013
15.2
25
5

[%]
[kW/cyl.]
[1/min]
[°C]
[°C]
[t/h]

100
1150
514
50
364
120.8

100
1150
514
50
363
120.8

100
1150
514
52
357
121.5

12.2

12.2

12.2

9.1

9.9

11.1

1.3

1.1

0.9

205

170

140

1.7
265

1.7
265

1.7
265

< 0.05

< 0.05

< 0.05

<5

<5

<5

< 10

< 10

< 10

Engine Parameters

Engine Load
Mech. Output
Speed
Charge air temperature
Exhaust gas temperature
Exhaust gas massflow
Exhaust Gas Emissions

O2

[Vol.-%] (dry)

H2O

[Vol.-%] (act. O2)

NOx

1)

[g/kWh]
3
[mg/mN ]

CO

SO2

[g/kWh]
3
[mg/mN ] (dry; 15% O2)
2)

3)

*)

[g/kWh]
3
[mg/mN ]

TSP

(dry; 15% O2)

*)

(dry; 15% O2)

*)

3

[mg/mN ] (dry; 15% O2)

All values only for guidance, not guaranteed, except values with addition *)
Note:

Measuring instrument tolerance not chargeable upon MAN Diesel & Turbo SE.
O2, NOx, CO, HC measurement according ISO 8178.
Reference conditions for norm-cubic-meter (mN3): 1013 mbar, 0°C.
1) Calculated as NO2.
2) The SO2 content in the exhaust gas is valid for fuel and lube oil with a sulphur content as specified above.
3) Total solid particulates (TSP) = soot + ash, without condensed or absorbend water, hydro-carbons and sulfates.
Measurement acc. VDI 2066, Part 2 resp. 3, equivalent to PM, US EPA method 17. The TSP content in the
exhaust gas is valid for fuel and lube oil with an ash and sulphur content as specified above.
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KARPOWERSHIP KPS2 6x18V50SG POWERSHIP (OP455509)

Flue gas data
The values below are indicative values for the plume dispersion calculation only. The flue gas parameters are
calculated based on the site conditions and fuel specification given in this document.
Site conditions
Engine type

Wärtsilä

W 18V50SG

Ambient air temperature
Ambient air relative humidity
Altitude above sea level

514 RPM

°C
%
m

25
60
0

Fuel gas specification
CH4
C2H6
C3H8
i-C4H10
n-C4H10
i-C5H12
n-C5H12
n-C6H14
n-C7H16
CO2
N2

Methane
min
mol %
Ethane
max
mol %
Propane
max
mol %
i-Butane
max
mol %
n-Butane
max
mol %
i-Pentane
max
mol %
n-Pentane
max
mol %
n-Hexane
max
mol %
n-Heptane and higher
max
mol %
Carbon dioxide
max
mol %
Nitrogen
max
mol %
Total sulphur
max
ppm-v
No silicon and aromatic based compounds
Other gas parameters according to Wärtsilä’s specification.

92.11
6.33
0.99
0.12
0.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.29
10.0

Lubricating oil: According to Wärtsilä’s specification
Individual stacks
Flue gas data per one stack
Engine load
Total number of stacks
Stack height above ground level
Exit diameter of one stack
Exhaust gas temperature at stack outlet
Exhaust gas pressure at stack outlet
Exhaust gas volume flow, wet, at above temperature and pressure
Typical exhaust gas velocity
Exhaust gas volume flow (dry, at 0 C and 101.325 kPa)
Typical flue gas oxygen (O2) content ,wet
Typical flue gas oxygen (O2) content ,dry
Typical flue gas water (H2O) content

%
m
m
°C
kPa
m3/s
m/s
m3/s
% vol
% vol
% vol

100
1
30.0
1.60
361
100
57.0
28.3
21.6
10.8
12.0
10.0

Maximum emissions at steady load for one engine at 100% load:

This information is confidential and proprietary to Wartsila
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NOx

as NO2, dry 15% O2

mg/Nm3
g/s

200
6.53

CO

dry 15% O2

mg/Nm3
g/s

250
8.17

Nm3 defined at

0 °C , 101.325 kPa (absolute pressure)

Emission measurement methods
Emission data provided in this document is valid only with the measurement methods listed below
Nitrogen oxides (NOx)
EN 14792:2017. Stationary source emissions. Determination of the mass concentration of nitrogen
oxides. Standard reference method. Chemiluminescence.
Carbon monoxide (CO)
EN 15058:2017. Stationary source emissions. Determination of carbon monoxide. Standard reference
method: non-dispersive infrared spectrometry
Oxygen (O2)
EN 14789:2017. Stationary source emission - Determination of volume concentration of oxygen Standard reference method: Paramagnetism

This information is confidential and proprietary to Wartsila
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Project.No.

Date

Karpowership

18V 51/60 DF

5303141

12.07.17

Revision

Rev B

Subject

author, department

Exhaust gas emissions (Gas Fuel Mode) at 100% Load

Rehman, PPPET

Fuel Type

Natural Gas
Methan No.
Ash content
Sulphur content

[wt.-%]
[wt.-%]

80
Gas is considered Sulphur free.

[wt.-%]
[wt.-%]

max. 0.4
max. 0.7

Lube oil Type
SAE40

Ash content
Sulphur content
Ambient Conditions

Air temperature
Air pressure
Absolute humidity
Relative atmospheric humidity
Altitude

[°C]
[mbar]
[g/kg]
[%]
[m]

-5
1013
0.03
1
5

25
1000
6
30
5

45
1013
15.2
25
5

[%]
[kW/cyl.]
[1/min]
[°C]
[°C]
[t/h]

100
1050
514
55
388
111.5

100
1050
514
55
382
111.1

100
1050
514
55
380
110.5

11.9

11.9

11.9

9.4

10.1

11.3

2.5

2.2

1.6

390

330

250

1.6
245

1.6
245

1.6
245

< 0.01

< 0.01

< 0.01

<2

<2

<2

< 10

< 10

< 10

Engine Parameters

Engine Load
Mech. Output
Speed
Charge air temperature
Exhaust gas temperature
Exhaust gas massflow
Exhaust Gas Emissions

O2

[Vol.-%] (dry)

H2O

[Vol.-%] (act. O2)

NOx

1)

[g/kWh]
3
[mg/mN ]

CO

SO2

[g/kWh]
3
[mg/mN ] (dry; 15% O2)
2)

3)

*)

[g/kWh]
3
[mg/mN ]

TSP

(dry; 15% O2)

*)

(dry; 15% O2)

*)

3

[mg/mN ] (dry; 15% O2)

All values only for guidance, not guaranteed, except values with addition *)
Note:

Measuring instrument tolerance not chargeable upon MAN Diesel & Turbo SE.
O2, NOx, CO, HC measurement according ISO 8178.
Reference conditions for norm-cubic-meter (mN3): 1013 mbar, 0°C.
1) Calculated as NO2.
2) The SO2 content in the exhaust gas is valid for fuel and lube oil with a sulphur content as specified above.
3) Total solid particulates (TSP) = soot + ash, without condensed or absorbend water, hydro-carbons and sulfates.
Measurement acc. VDI 2066, Part 2 resp. 3, equivalent to PM, US EPA method 17. The TSP content in the
exhaust gas is valid for fuel and lube oil with an ash and sulphur content as specified above.
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