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(57) Resumo: TROCADOR DE CALOR SUBMARINO E MÉTODO PARA O CONTROLE DE TEMPERATURA. A invenção diz
respeito a um trocador de calor submarino para esfriar ou aquecer um fluido contendo hidrocarboneto, o dito trocador de calor
compreendendo: uma seção de convecção circundada por uma casca ou invólucro que compreende: uma ou mais entradas e
saídas de trocador de calor; uma ou mais entradas e saídas de fluido contendo hidrocarboneto e um ou mais tubos de convecção
que carregam fluido adaptados para a transferência de calor entre o fluido contendo hidrocarboneto no interior dos tubos na
lateral oposta dos tubos, em que o trocador de calor é fornecido com um ou mais dispositivos reguladores de fluxo para controlar
a temperatura de saída de fluido contendo hidrocarboneto, em que o fluido trocador de calor circula em um circuito fechado para a
transferência de calor tanto com o dito fluido contendo hidrocarboneto quanto com a água do mar circundante no exterior do
invólucro. A invenção também diz respeito a um método para esfriar ou aquecer um fluido contendo hidrocarboneto.
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“TROCADOR DE CALOR SUBMARINO E MÉTODO PARA O CONTROLE DE 

TEMPERATURA” 

Campo da invenção 

[0001] A invenção diz respeito a uma unidade de trocador de calor submarino 

com controle de temperatura de saída e, especialmente, um trocador de calor por 

convecção, para o arrefecimento ou aquecimento de uma corrente de fluido 

contendo hidrocarboneto produzido, tal como a partir de um ou mais poços 

submarinos, e métodos para tal controle da temperatura. 

Fundamentos  

[0002] A temperatura de uma corrente contendo hidrocarboneto produzido a 

nível submarino é geralmente quente e pode normalmente variar em 

temperaturas na faixa de 30 a 150° C, em pressões prevalecentes. A fim de 

processar ou de transportar uma corrente de fluido  hidrocarboneto quente pode 

ser necessário regular a temperatura da corrente, tal como por arrefecimento da 

corrente a uma temperatura específica, por exemplo, na faixa de 0 a 60° C. 

[0003] Vários refrigeradores de óleo existentes localizados no fundo do mar 

não são controláveis e têm a limitação de apenas arrefecer o óleo a partir de uma 

corrente de poço após a separação do gás de fase. Tais refrigeradores são 

usados para reduzir a temperatura do óleo,  por causa das restrições de 

temperatura de oleodutos ou por outras razões. 

[0004] Também existem diversos refrigeradores de gás instalados 

submarinos. 

[0005] Um tipo conhecido de refrigeradores submarinos consiste de feixes de 

tubos de aço, em que a corrente de processo quente flui. A água do mar a cerca 

de 4° C flui livremente através da parte externa dos tubos, refrigerando 

diretamente a corrente de processo por dissipação de calor através das paredes 

do tubo de aço para a água do mar circundante. A quantidade de arrefecimento 

depende fortemente da corrente do mar, quando a transferência de calor é 

aumentada várias vezes, se houver uma corrente marinha forte. Desta forma, a 

temperatura de saída da corrente de processo é dada por variáveis não 
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controláveis. Para algumas aplicações onde qualquer arrefecimento adicional é 

considerado uma vantagem, isto pode ser satisfatório. 

[0006] Entretanto, os fluidos de hidrocarboneto  podem desenvolver 

deposições de cera e hidrato quando resfriados abaixo de determinadas 

temperaturas. Uma formação de deposições de cera e/ou de hidratos dentro dos 

tubos ou equipamentos de processo reduzirão a capacidade das ditas partes e no 

pior caso, levar ao bloqueio que impede as produções e é tanto demorado e caro 

de remover. Por isso, o arrefecimento descontrolado de fluidos de hidrocarboneto 

em instalações submarinas é indesejável, quando a temperatura de saída de tais 

refrigeradores pode resultar em condições de processo indesejáveis, tais como as 

temperaturas inferiores à temperatura de formação de hidrato ou de cera no 

fluido. 

[0007] Em um sistema de processamento submarino mais elaborado do que 

refrigeração a óleo ou de compressão de gás, por exemplo, para o nocaute de 

água controlável futuro ou controle do ponto de orvalho do hidrocarboneto, a 

temperatura de saída de um trocador de calor submarino deve ser controlável. 

Isto irá permitir que a temperatura da corrente de processo de saída seja fixa, 

independentemente da mudança das correntes de fluxo, as  temperaturas de 

fluxo, temperatura do mar e correntes marinhas. 

[0008] Um controle da temperatura de hidrocarbonetos contendo correntes de 

processo também será vantajoso para o controle de hidrato como existe um risco em 

sistemas submarinos de ter áreas refrigeradas abaixo da temperatura do hidrato 

(tipicamente de 20 a 30° C). Para evitar depósitos, tais como hidratos, abaixo das 

ditas temperaturas, inibidores de hidratos são adicionados ao fluxo. Os inibidores de 

hidrato convencionais podem ser um álcool (metanol ou etanol) ou um glicol, tais 

como monoetilenoglicol (MEG ou 1,2-etanodiol), que são baratos e simples de 

injetar. Entretanto, a quantidade de inibidor de hidrato necessária é proporcional ao 

teor de água da corrente e em níveis elevados exigirá um processo de regeneração 

de inibidor de hidrato na extremidade receptora. 

[0009] Controlando-se o fluxo de água através do feixe de tubos que transportam 
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uma corrente contendo hidrocarboneto, o controle da temperatura de saída do 

refrigerador possa ser fornecido. A maneira sugerida corrente para a sua realização 

é colocar o feixe de tubos em um invólucro (tanque grande, casca ou revestimento) 

com aberturas em cada extremidade para a passagem de escoamento de água do 

mar. A quantidade de água do mar que entra/sai do tanque, isto é, o fluxo de água 

do mar através do feixe de tubos, pode ser controlado a fim de ajustar o coeficiente 

de transferência de calor e, consequentemente, a temperatura de saída da corrente 

que contém o hidrocarboneto. 

[0010] O WO 2008/147219, (FMC Kongsberg Subsea), diz respeito a uma 

unidade de refrigeração submarina tendo uma entrada para um fluido quente e uma 

saída para fluido esfriado, a unidade de arrefecimento que compreende um certo 

número de espirais expostas à água do mar, e meios para gerar um fluxo de água do 

mar além das espirais, em que os meios próprios para gerar o fluxo de água do mar 

compreendem um propulsor e um atuador rotativo, e em que o refrigerador está 

incluído em um duto. 

[0011] O WO 2010/ 002272, (Aker Subsea AS), diz respeito a um trocador e 

calor por convecção submarino para esfriar ou aquecer um fluido contendo 

hidrocarboneto em ambiente submarino. O trocador de calor compreende uma seção 

de convecção com um tubo de transporte de fluido adaptado para a transferência de 

calor entre os fluidos de hidrocarboneto realizados de um lado da parede do tubo e a 

água circundante no lado oposto da parede do tubo. A seção de convecção é 

delimitada por um invólucro com uma entrada de água do mar e uma saída de água 

do mar e o trocador de calor é fornecido com meios para escoamento controlado do 

fluxo de água do mar da entrada de água do mar para a saída de água do mar. 

[0012] Em consequência, os documentos referidos acima descrevem um 

mecanismo de controle para regular o fluxo de água do mar através do feixe de 

tubos com um propulsor ou uma bomba, respectivamente. 

[0013] O US 3158010 diz respeito a um trocador de calor com feixes de tubo 

helicoidalmente enrolados. 

[0014] O uso de água do mar para o resfriamento direto de tubos que carregam 
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os fluidos contendo hidrocarboneto quente relativo pode dar origem a descamação 

indesejada e desenvolvimento marinho ou bio incrustações. A escamação pode 

ocorrer em superfícies de temperaturas elevadas na água do mar, tais como 60° C e 

acima, por deposição de compostos inorgânicos, como, por exemplo, CaCO3 e 

CaSO4. A bio-incrustação ou desenvolvimento podem ocorrer em quaisquer 

equipamentos submarinos, mas é intensificado por temperaturas quentes, como nos 

tubos quentes de um trocador de calor. Além disso, as temperaturas elevadas 

aumentam o risco de corrosão dos tubos de arrefecimento, o que pode conduzir a 

fugas e mau funcionamento. 

[0015] A formação de escamações e incrustações nas paredes do tubo reduz a 

eficiência da transferência de calor através da formação de uma película isolante ou 

uma camada do lado da água do mar das superfícies do tubo e pode, além disso, 

provocar corrosão. A formação de tais camadas não só reduz a transferência de 

calor e a eficiência do trocador de calor, mas podem também diminuir a via de 

passagem para o fluxo de água do mar. Estes efeitos podem tanto reivindicar 

rendimento de água do mar aumentado, tal como por um aumento da capacidade da 

bomba ou de um excesso de dimensionamento do trocador de calor para compensar 

a redução na transferência de calor total. Alternativamente, pode ser necessária uma 

limpeza regular das superfícies expostas ao aumento de escamação e incrustações. 

[0016] Os trocadores de calor sugeridos na técnica anterior, com a temperatura 

de saída controlável estão sujeitos à escamação e incrustações mencionadas. 

Devido aos invólucros dos feixes de tubos, em que a água do mar entra em contato 

com os tubos de transporte de hidrocarboneto quente, são difíceis ou impossíveis de 

se limpar fisicamente. Além disso, o uso de biocidas e/ou produtos químicos anti-

escamação para a remoção de tais incrustações de escamação é indesejável, 

devido à dificuldade em lidar com tais substâncias em nível submarino de maneira 

segura e controlada no que diz respeito aos aspectos ambientais. 

[0017] Em consequência, existe uma necessidade quanto a um trocador de calor 

submarino com controle de temperatura de saída, que não esteja sujeito ou menos 

propenso às preocupações dos trocadores de calor da técnica anterior. 
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Sumário e objetivo da invenção 

[0018] A invenção diz respeito a um trocador de calor submarino e um método 

para o controle da temperatura, por arrefecimento ou aquecimento submarino de um 

fluido contendo hidrocarboneto. 

[0019] O trocador de calor da presente invenção é capaz de refrigerar ou 

aquecer qualquer fluido contendo hidrocarboneto, tanto uma fase de líquido quanto 

de gás, possivelmente, contendo água, em vários graus. 

[0020] Especificamente, o trocador de calor pode ser concebido para o 

arrefecimento de um gás contendo hidrocarboneto, que antes foi separada a partir 

de um fluxo multifásico por um separador, abaixo de uma temperatura tão baixa 

quanto possível para nocautear a água, mas não para n região da temperatura de 

formação de hidrato. Os líquidos condensados de água e o condensado podem ser 

separados a partir do dito gás por um segundo separador, tal como um purificador 

de condensado de água proporcionando uma segunda fase gasosa, intensificado 

para o transporte ao longo de grandes distâncias, possivelmente com a adição de 

uma quantidade limitada de inibidor de hidrato, cuja quantidade é significativamente 

mais baixa do que a quantidade necessária para o transporte da primeira fase de 

gás separado. 

[0021] Em um aspecto a invenção, diz-se respeito a um trocador de calor 

submarino para esfriar ou aquecer um fluido contendo hidrocarboneto, o dito 

trocador de calor compreende; 

uma seção de convecção fechada por um casca ou invólucro 

compreendendo: 

uma ou mais entradas ou saídas de fluido trocador de calor; 

uma ou mais entradas ou saídas de fluido contendo hidrocarboneto; e 

um ou mais tubos de convecção que carregam fluido adaptados para a 

transferência de calor entre o fluido contendo hidrocarboneto no interior dos tubos e 

um fluido de trocador de calor circundante na lateral oposta dos tubos, 

em que o trocador de calor é fornecido com um ou mais dispositivos de 

regulação de fluxo para controlar a temperatura de saída do fluido contendo 
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hidrocarboneto, em que o fluido trocador de calor circula em um circuito fechado, 

para a transferência de calor, tanto com o dito fluido contendo hidrocarboneto quanto 

com a água do mar circundante no exterior do invólucro. 

[0022] O dispositivo de regulação de fluxo pode ser uma bomba ou um 

compressor que regula a taxa de fluxo do fluido trocador de calor e, além disso, os 

tubos de convecção dentro da seção de convecção são enrolados de uma maneira 

helicoidal. Além disso, o trocador de calor pode ser posicionado verticalmente, 

opcionalmente, para facilitar a drenagem. 

[0023] Além disso, o circuito fechado pode compreender um ou mais tubos de 

convecção externos adaptados para a transferência de calor entre o fluido trocador 

de calor no interior dos tubos e a água do mar circundante, no lado oposto dos 

tubos. No caso de dois ou mais tubos de convecção externos, que podem estar 

dispostos em um de: uma disposição paralela livre para ficar em uma disposição 

horizontal, vertical ou inclinada, uma disposição helicoidal de uma forma auto-

suportada ou enrolada em torno do invólucro do trocador de calor. 

[0024] Além disso, o dispositivo de regulação de fluxo pode ser um propulsor ou 

ejetor para aumentar o fluxo de água do mar circundante através dos tubos externos 

de convecção, opcionalmente, em que os tubos de convecção estão incluídos dentro 

de um invólucro cilíndrico de extremidades abertas. 

[0025] O fluido contendo hidrocarboneto e o fluido trocador de calor podem fluir 

de maneira co-corrente ou contra-corrente e/ou o fluxo do fluido trocador de calor 

pode ser invertido. 

[0026] Os tubos de convecção externos e/ou os tubos de convecção internos 

podem ser equipados com um aquecedor elétrico par evitar a escamação ou 

desenvolvimento. 

[0027] O trocador de calor pode compreender um tubo de comunicação de 

distribuição na entrada do fluido contendo hidrocarboneto, opcionalmente, para 

distribuir o fluido contendo hidrocarboneto de fase gasosa e líquida em proporções 

iguais em todos os tubos de convecção internos. 

[0028] O circuito fechado de convecção pode compreender um circuito de 
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derivação ignorando os tubos de convecção externos e o dispositivo de regulação de 

fluxo também pode também ser uma válvula no circuito de desvio de regulação da 

taxa de mistura de fluido trocador de calor que passa através dos tubos de 

convecção externos e do desvio. 

[0029] O fluido no circuito fechado de convecção pode, em alguns casos, ser 

principalmente um dispositivo de gás e, consequentemente, o fluxo pode ser um 

compressor, em que o circuito fechado compreende uma válvula de expansão, 

opcionalmente na entrada do fluido trocador de calor da seção de convecção. 

[0030] Em outro aspecto, a invenção diz respeito a um método para o 

arrefecimento ou aquecimento submarino de um hidrocarboneto contendo de fluido 

compreendendo: 

passar o dito fluido contendo hidrocarboneto através de um ou mais tubos 

de convecção em uma seção de convecção fechada de um trocador de calor 

submarino; e 

passar o dito fluido trocador de calor em torno dos ditos tubos de 

convecção dentro da dita seção de convecção fechada, a fim de refrigerar ou 

aquecer o fluido contendo hidrocarboneto; 

e circular o dito fluido trocador de calor em um circuito fechado, através 

da água do mar no exterior da seção de convecção fechada, a fim de refrigerar ou 

aquecer o fluido trocador de calor antes de entrar na seção de convecção fechada 

do trocador de calor novamente. 

[0031] A temperatura do hidrocarboneto que contém fluido que deixa a seção de 

convecção do trocador de calor pode ser regulada pela velocidade do fluxo do fluido 

trocador de calor, opcionalmente, por uma bomba ou um compressor. 

[0032] O fluido trocador de calor pode ser passado através de um ou mais tubos 

de convecção externos do circuito fechado na água do mar no exterior da seção de 

convecção fechada. Além disso, a temperatura do hidrocarboneto que contém fluido 

que sai da seção de convecção do trocador de calor pode ser regulada forçando-se 

uma corrente de água do mar em torno das ditas tubulações externas de convecção, 

opcionalmente, por um propulsor ou ejetor. 
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[0033] Algum do fluido trocador de calor que passa que passa no circuito 

fechado, através da água do mar pode ser passado através de uma linha de desvio, 

desviando o um ou mais tubos de convecção externa e em que a taxa de mistura é 

regulada por pelo menos uma válvula na linha de desvio e/ou na linha que 

compreende os tubos de convecção externos. Em consequência, a temperatura do 

fluido contendo hidrocarboneto que deixa a seção de convecção do trocador de calor 

pode ser então regulada pela velocidade da mistura dos fluidos de troca de calor que 

passa na linha de desvio e/ou na linha que compreende os tubos de convecção 

externos. 

Breve descrição dos desenhos 

[0034] A invenção será descrita a seguir em detalhes adicionais, por exemplo, 

pelas formas de realização com referência aos desenhos anexos, nenhuma das 

quais deve ser entendida como limitante do escopo da invenção. Deve notar-se que 

os desenhos são apenas para fins ilustrativos. As dimensões de parte e das 

unidades representadas nos desenhos não são reais e são apenas para a ilustração 

dos princípios. Qualquer combinação dos elementos mostrados em cada forma de 

realização separada é considerada e pode ser aplicada a fim de obter o efeito similar 

da forma de realização anterior. 

[0035] A Fig. 1 mostra uma vista lateral em corte transversal de uma primeira 

forma de realização de uma unidade de trocador de calor de acordo com a invenção. 

[0036] A Fig. 2 mostra uma vista lateral da unidade de trocador de calor da figura 

1. 

[0037] A Fig. 3 mostra uma vista lateral em corte transversal de uma unidade de 

trocador de calor de um segundo modo de realização de uma unidade de trocador 

de calor de acordo com a invenção. 

[0038] A Fig. 4 mostra uma vista lateral em corte transversal de uma unidade de 

trocador de calor de uma terceira forma de realização de uma unidade de trocador 

de calor de acordo com a invenção. 

[0039] A Fig. 5 mostra uma vista lateral em corte transversal de uma unidade de 

trocador de calor de uma forma de realização adiante de uma unidade trocador de 
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calor de acordo com a invenção. 

[0040] A Fig. 6 mostra uma vista lateral em corte transversal de uma unidade de 

trocador de calor de uma quinta forma de realização de uma unidade de trocador de 

calor de acordo com a invenção. 

Descrição detalhada da invenção 

[0041] O termo "fluido de processo" é pretendido incluir qualquer fluido que é 

esfriado (ou aquecido) pelo trocador de calor, a fim de ser processado ou 

transportado e, possivelmente, ainda processado mais tarde. 

[0042] O termo "fluido contendo hidrocarboneto" pretende abranger qualquer tipo 

de líquido ou gás ou misturas contendo hidrocarbonetos, tais como o petróleo e/ou 

gás a partir de um local de produção, ambos sem ou com água em qualquer 

quantidade. 

[0043] O termo "trocador de calor" é utilizado para compreender qualquer 

dispositivo ou sistema em que um fluido é aquecido ou esfriado por convecção com 

um outro fluido, devido a diferenças de temperatura. 

[0044] A Figura 1 mostra uma vista em corte transversal de uma primeira forma 

de realização do trocador de calor 1 de acordo com a presente invenção. O trocador 

de calor 1 compreende um tubo de comunicação 10 e uma seção de convecção 20 

em uma casca ou invólucro, a dita seção de tubo de comunicação e convecção 

sendo seladas uma à outra por uma divisória 102. O volume do tubo de 

comunicação 10 é limitado por um invólucro 101 e a divisória 102 e recebe fluido de 

processo através de uma entrada de fluido de processo 11. O fluido do processo 

recebido pelo tubo de comunicação 10 é distribuído através da divisória 102 para um 

ou mais tubos de convecção internas 13 que passam através da seção de 

convecção 20, o qual é limitado por um invólucro cilíndrico ou invólucro 201, uma 

parede de fundo 203 e a dita divisória 102. O conector 10 pode ser um tubo de 

comunicação de distribuição que, no caso de um fluido de processo contendo uma 

mistura de petróleo e gás assegura uma distribuição igual de fases em cada tubo de 

convecção interna, a fim de evitar uma concentração local das fases em alguns 

tubos que podem causar depósitos. 
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[0045] Os tubos de convecção internos 13 estão agrupados em conjunto em um 

processo de saída de fluido 12 na extremidade oposta da seção de convecção. 

[0046] O esquema dos tubos de convecção internos 13 no interior da seção de 

convecção 20 pode variar, mas são, neste exemplo, montados de uma forma 

helicoidal, como mostrado na figura 1, tal como em uma disposição em espiral 

helicoidal, em que uma grande área de transferência de calor pode ser ativada 

dentro de um volume pequeno da seção de convecção. 

[0047] Em um trocador de calor em espiral, o feixe total é formado como um 

dispositivo cilíndrico com tubos enrolados em camadas circulares. Todos os tubos 

são enrolados com um ângulo de inclinação fixo. Os rolos finais do tubo são 

dispostos em diferentes camadas, em que cada nível contém vários tubos. A direção 

de enrolamento de cada camada pode ser a mesma ou alternando entre as 

camadas. Todos os tubos têm o mesmo comprimento. O grau radial ou longitudinal 

entre os tubos pode ser flexivelmente variado. 

[0048] A seção de convecção 20, sendo limitada pelo invólucro cilíndrico 201, a 

parede de fundo 203 e a dita divisória 102, ainda compreendem uma ou mais 

entradas de fluido trocador de calor 21 e uma ou mais saídas de fluido trocador de 

calor 22, em que o fluido trocador de calor pode passar livremente por cima dos 

tubos trocadores de convecção trocadores de calor helicoidais incluídos internos 13. 

As saídas de fluido trocador de calor 22 podem ser orientados na direção 

longitudinal ou direção radial e diversas saídas são preferíveis quando dirigidas na 

direção radial, para evitar regiões de fluxo imobilizadas em partes da seção de 

convecção 20. 

[0049] Como mostrado na figura 1, o trocador de calor exemplificado desta forma 

de realização é colocado verticalmente e operado em um modo contra-corrente, em 

que o fluido trocador de calor de entrada 21 é colocado perto do fundo do mar e as 

saídas de fluido trocador de calor 22 estão posicionadas no topo da parte da seção 

de convecção de calor 20. O fluido do processo entra no lado superior pela entrada 

11 do trocador de calor 1 e é extraído para a parte inferior da seção de convecção 

20 pela saída 12. O posicionamento vertical do trocador de calor permite a fácil 
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drenagem de líquidos no trocador de calor durante as paradas. 

[0050] A seção de convecção 20, do trocador de calor 2 pode, de preferência 

compreender um elemento de desvio do fluxo 202 ou elemento de turbulência, tal 

como um invólucro, posicionado no interior do centro da seção de convecção 20, 

para dirigir o fluido trocador de calor mais diretamente sobre os tubos de convecção 

internas e dificultar a passagem direta através do meio do arranjo de espiral dos 

ditos tubos. O elemento de desvio 202 pode ter qualquer forma adequada e tem, 

nesta forma de realização, uma forma cilíndrica centrada no meio da seção de 

convecção, com um comprimento menor do que a seção, posicionada a uma 

distância vertical entre o trocador de calor de entrada de fluido e ligado à dita divisão 

102 na parte superior da seção. Esta disposição dirige o fluido trocador de calor para 

as zonas mais periféricas, na parte inferior e para cima ao longo dos tubos de 

convecção internas 13 e, posteriormente, para fora para as saídas da lateral superior 

22. O elemento de desvio 202 também pode proporcionar resistência estrutural para 

a unidade e pode ser usado como suporte para os tubos de convecção internos 13 

no interior do trocador de calor. Quaisquer elementos de desvio adequados e/ou 

defletores podem ser usados para dirigir o fluxo do fluido trocador de calor de uma 

forma ótima. 

[0051] A Figura 2 mostra uma vista lateral externa do trocador de calor 1 na 

figura 1. O fluido trocador de calor que sai da seção de convecção 20 pelas saídas 

superiores 22 é conduzido em tubos de convecção externos 23 dispostos em uma 

forma de serpentina do lado de fora do tanque trocador de calor 1 no invólucro 

cilíndrico 201 no sentido da extremidade inferior, onde são recolhidos em um tubo de 

entrada 24 antes de entrar no trocador de calor de novo através do trocador de calor 

de entrada de fluido 21. O número de tubos de convecção externos 23 

correspondem preferivelmente ao número de saídas 21. A transferência de calor 

entre o invólucro 201 e os tubos de convecção externos 23 é desprezível. A 

transferência de calor entre o invólucro 201 e a água do mar circundante pode 

contribuir para a transferência de calor total. 

[0052] No modo mostrado na presente forma de realização, o trocador de calor 1 

Petição 870190125339, de 29/11/2019, pág. 17/35



 12/22 

é usado para esfriar um fluido de processo por troca de calor com um trocador de 

calor ou de fluido que circula em circuito fechado ou circuito fechado de refrigeração. 

Deste modo, a convecção natural no interior da seção de convecção 20, contribui 

para um aumento da flutuabilidade do fluido de refrigeração, o que induz o fluxo 

ascendente do fluido de refrigeração. O fluido de refrigeração, sendo aquecido como 

o fluido de processo contra-corrente o aquece, proporciona a circulação do fluido de 

refrigeração do fundo para o topo. 

[0053] Com a utilização de um circuito fechado para o fluido trocador de calor, 

qualquer fluido adequado pode ser utilizado, por exemplo, água do mar ou glicol. 

Desta maneira, o fluido trocador de calor pode ter propriedades inerentes ou ser 

fornecido com propriedades, tais como por meio de substâncias adicionais, 

adequadas para melhorar o processo de troca de calor, por exemplo, para evitar a 

escamação ou o desenvolvimento interno ou evitar ou permitir a mudança de fase do 

fluido trocador de calor. 

[0054] Da mesma maneira que o fluido trocador de calor é aquecido e avança na 

seção de convecção 20, para dentro do tanque 1, os tubos de convecção externos 

23 irão aquecer a água do mar que circunda o trocador de calor do tanque 1 e a 

água do mar avançará devido a um aumento da flutuabilidade. Isto intensificará a 

circulação da água do mar como a água do mar avançará e será substituída por 

água do mar fria. A circulação da água do mar pode fornecer um certo trocador de 

calor contracorrente do lado de fora do tanque 1, a refrigeração do fluido trocador de 

calor antes de entrar na seção de convecção 20, do trocador de calor 1 novamente. 

Normalmente, a corrente marinha fornecerá um fluxo de água do mar importante 

através dos tubos de convecção externos 23 fornecendo sua convecção. 

[0055] A fim de controlar a temperatura de saída do fluido do processo, a 

circulação do fluido trocador de calor é controlada. O controle de temperatura pode 

ser obtido pelo controle da taxa de fluxo do fluido trocador de calor, a fim de regular 

a transferência de calor entre os dois fluidos. Preferivelmente, os meios de 

circulação na forma de uma bomba 50 são usados para controlar a taxa de fluxo do 

fluido trocador de calor. Os meios de circulação meios alternativos podem ser 
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qualquer um de um propulsor ou ejetor no interior da seção de convecção 20 por 

circulação forçada do fluido trocador de calor entre os tubos de convecção internos 

13. 

[0056] A Figura 3 mostra uma outra forma de realização da presente invenção 

em uma vista em corte transversal. O trocador de calor do tanque 2 compreende 

uma seção de convecção 40 limitada por um invólucro cilíndrico ou invólucro 401, 

uma parede inferior 403 e uma parede de topo 404 e tendo uma entrada de fluido de 

processo 31 que distribui o dito fluido de processo em um ou mais tubos de 

convecção internos 33 que passam através da seção de convecção 40 e sendo 

agrupados em uma saída de fluido de processo 32. A entrada do fluido de processo 

31 e de saída 32 pode ter qualquer forma e posição de ligação no trocador de calor 

do tanque 2, por exemplo, como mostrado na figura 1, mas são, nesta forma de 

realização, posicionados com a entrada do fluido de processo 31 e uma saída 32 na 

parte superior e na parte inferior, respectivamente, do invólucro cilíndrico 401. A 

entrada do fluido de processo pode também compreender ou estar ligada a um tubo 

de comunicação de distribuição, tal como mostrado na figura 1, para distribuir o 

fluido de processo nos tubos internos de convecção 33. 

[0057] A disposição dos tubos de convecção internos 33 no interior da seção de 

convecção 40 pode ser montada de uma forma helicoidal, como mostrado na figura 

3, semelhante à disposição descrita acima e mostrada na figura 1, ou qualquer outro 

dispositivo apropriado. 

[0058] A seção de convecção 40 ainda compreende um trocador de calor de 

entrada de fluido 41 e uma saída 42 na parte central inferior e superior, 

respectivamente, da seção de convecção. O fluido trocador de calor pode passar 

livremente sobre os tubos de convecção trocadores de calor internos helicoidais 

incluídos 33. A fim de impedir que o dito fluido trocador de calor passe diretamente 

através do meio de disposição em espiral dos ditos tubos internos de convecção 33, 

um elemento de desvio 402, elemento de cobertura ou de turbulência é colocado no 

centro da parte interior da seção de convecção 40 para dirigir o dito fluido mais 

diretamente sobre os ditos tubos. O elemento de desvio 402 pode ter qualquer forma 
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adequada e, nesta forma de realização, está em uma forma cilíndrica posicionada no 

meio da seção de convecção 40, com um comprimento menor do que a dita seção e 

posicionados a uma distância vertical tanto entre o trocador de calor de entrada de 

fluido 41 quanto a saída 42. O elemento de desvio orienta o fluido trocador de calor 

para fora das zonas mais periféricas da seção de convecção 40 na parte inferior e 

para cima ao longo dos tubos de convecção internos 33, e em seguida de volta para 

o centro novamente na parte superior da seção de convecção 40 na direção da 

saída 42. 

[0059] O trocador de calor 2 exemplificado na figura 3, também é colocado 

verticalmente e operado em um modo contra-corrente, tal como descrito acima, em 

que o fluido trocador de calor de entrada 41 é colocada perto do fundo do mar e da 

saída 42 está posicionado na parte superior da convecção de calor seção 40. O 

fluido do processo entra pela parte superior do trocador de calor 2 por meio de 

processo de entrada de fluido 31 e é extraído na parte inferior da seção de 

convecção 40 através da saída do fluido de processo 32. Nesta forma de realização, 

tanto a entrada 31 quanto a saída 32 estão posicionadas em posições radiais do 

lado do trocador de calor 2. 

[0060] Como mostrado na figura 3, o fluido trocador de calor que sai da seção de 

convecção 40 da saída superior 42 é distribuído a um circuito de convecção externo 

3. O circuito de convecção 3 compreendem uma disposição para aumentar a área de 

contato com a água do mar, no presente exemplo na forma de vários tubos de 

convecção externos 43 dispostos em paralelo, permitindo que a água do mar 

circunde os ditos tubos e flua entre estes. O fluido trocador de calor é esfriado 

enquanto flui através do circuito de convecção 3 e especialmente flui através dos 

ditos tubos de convecção 43, antes de ser coletado e levado ao trocador de calor 2 

através da entrada 41. O fluido trocador de calor pode ser transportado através do 

circuito de convecção 3 a partir da saída 42 por um tubo 44, por meio de uma bomba 

60 e um segundo tubo 45 para os tubos de convecção externos 43 através de uma 

ou mais divisões. Os ditos tubos de convecção externos 43 podem estar dispostos 

de qualquer forma adequada, tal como um ou mais dos tubos verticais paralelos, 
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tubos paralelos horizontais ou inclinados ou disposições em espiral helicoidal, tal 

como aqueles descritos no interior ou no exterior do trocador de calor 1, 2 e 

mostrados em mais detalhes nas figuras 4 e 5. Os tubos de convecção separados 43 

são então unidos e o fluido troca calor é deixado por um tubo 46 na entrada 41. 

[0061] No modo desta forma de realização, o trocador de calor 2 é utilizado para 

a refrigeração de um fluido de processo por transferência de calor com um fluido 

trocador de calor por convecção. Este modo induz uma convecção natural no interior 

da seção de convecção 40 que contribui para a flutuabilidade no interior da seção, 

tal como descrito acima. 

[0062] Os tubos de convecção externos 43 também aquecerão a água do mar 

em torno deles e no caso de água do mar ainda contribuirão com a circulação de 

água do mar, uma vez que é aquecida e substituída por água do mar fria. Entretanto, 

as correntes prevalecentes de água do mar podem contribuir muitas vezes com um 

fluxo mais importante de água do mar através dos tubos externos 43 de convecção 

em uma direção geralmente horizontal. A circulação pode fornecer uma certa troca 

de calor contracorrente do lado de fora dos tubos 43, dependendo da orientação dos 

tubos em relação ao fluxo de água do mar existente ou gerado, a refrigeração do 

fluido trocador de calor antes de entrar na seção de convecção do trocador de calor 

novamente. O fluxo de água do mar ao redor do tubo de convecção externo disposto 

43 pode também ser melhorado e, em parte, controlado por um dispositivo de fluxo 

70, tal como um propulsor, como mostrado na figura 3, por escoamento forçado e 

controlável, em parte, da água do mar em torno dos tubos externos 43, tal como em 

um fluxo orientado para cima e/ou cruzado para obter tanto convecção natural 

quanto convecção forçada. 

[0063] Na figura 3 um propulsor, que força a água do mar através dos tubos 

paralelos externos 43, exemplifica o dispositivo de fluxo 70. Da mesma maneira, um 

sistema ejetor para circular água do mar pode ser usado, fornecendo o fluxo de água 

do mar através do feixe, a água do mar em pressão alta sendo bombeada através 

de um único tubo principal, onde a água do mar secundária é ejetada no fluxo. O 

sistema de abastecimento de água do mar principal, então, tem alta pressão e fluxo 
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volumétrico baixo, reduzindo a capacidade da bomba (mas aumentando cabeça de 

bomba). A taxa de fluxo de água do mar pode ser controlada até certo ponto e, desta 

maneira, controla a transferência de calor, o perfil de temperatura e a temperatura de 

entrada do fluido trocador de calor para a seção de convecção. Pode ser utilizado 

um sistema de bomba de fornecimento de energia para o sistema de injetor. 

[0064] A fim de controlar a temperatura de saída do fluido do processo de 

tomada 32, a circulação do fluido trocador de calor pode ser controlada. O controle 

da temperatura pode ser obtido controlando-se a taxa de fluxo do fluido trocador de 

calor, a fim de regular a transferência de calor entre os dois fluidos. A bomba 60 

pode controlar a taxa de fluido do fluido trocador de calor, assegurando taxa de 

transferência de calor correta entre o fluido trocador de calor e o fluido de processo. 

A temperatura do fluido trocador de calor ainda é regulável pelo dispositivo de 

escoamento 70, a qual pode proporcionar um aumento de convecção e, assim, um 

aumento da diferença de temperatura do fluido trocador de calor da saída para a 

entrada. Alternativamente ou além disso, o dispositivo de fluxo 70 pode contribuir 

para manter a temperatura de entrada do fluido trocador de calor na entrada 41 

constante com o aumento ou diminuição do fluxo de água do mar ao longo dos tubos 

43 em ajuste as mudanças na temperatura do mar e, especialmente, as mudanças 

nas correntes. 

[0065] O circuito de convecção externo 3 pode também compreender um 

equalizador hidrostático 61 para pressurizar o interior dos membros tubulares do 

circuito de convecção, de modo que a pressão interna é equilibrada com a água do 

mar no exterior. Além disso, o circuito de convecção 3 pode compreender 

opcionalmente um tanque de tampão para o fluido trocador e calor (não mostrado). 

As diferenças na pressão no interior dos tubos e tubulações submarinos ou qualquer 

equipamento que necessite de elementos de paredes espessas para suportar a 

pressão hidrostática da água do mar em profundidade marinha real. Pela pressão 

equilibrando os tubos e as tubulações e outros elementos do circuito de convecção 

externo, e especialmente os tubos de convecção externos, a espessura dos ditos 

tubos pode ser reduzida e uma refrigeração mais eficaz é obtida com a água do mar. 
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Além disso, tal equilíbrio de pressão permite a utilização de outros materiais para 

tubos de aço, tais como, por exemplo, alumínio. 

[0066] A fim de controlar ainda mais a refrigeração do fluido trocador de calor, 

uma linha de derivação 47 no circuito de convecção 3 com os tubos de convecção 

externos 43 pode estar presente, com uma válvula de controle de fluxo 48 que 

regula a quantidade de fluido desviando dos tubos de convecção externos 43. A 

quantidade fluido trocador de calor que passa através da linha de derivação 47 

influenciará a temperatura final do fluido trocador de calor que entra na seção de 

convecção 40 na entrada 41 como os fluidos a partir da derivação 47 e do fluido 

ainda sendo esfriado nos tubos de convecção externos 43 são misturado em taxas, 

dependendo da válvula de controle 48. Em consequência, a bomba de circulação 60 

pode rodar a uma velocidade constante, enquanto a válvula 48 controla a 

temperatura resultante, na entrada 41. Com uma temperatura da água do mar na 

faixa de 0 a 4° C, a temperatura de admissão do fluido trocador de calor, por 

exemplo, pode ser ajustado para estar dentro de um intervalo de temperatura de 

cerca de 15 a 25° C. O desvio 47 também é vantajoso no caso de eventuais fugas 

no sistema, tal como nos tubos de convecção externos 43. 

[0067] A Figura 4 mostra um trocador de calor semelhante à figura 3, em que os 

tubos de convecção externos 53 do circuito de convecção 3 estão dispostos em 

forma de espiral helicoidal de um tubo vertical, em posição vertical. Nesta 

configuração, a água do mar pode ser aquecida e contribuir com a circulação ao 

longo dos tubos e através do tubo que forma a disposição do tubos, devido ao 

aumento da flutuabilidade quando a água do mar é aquecida e substituída por água 

do mar fria. 

[0068] Uma linha de derivação opcional 47 dos tubos de convecção externos 53 

com uma válvula de controle de fluxo 48 que regula a quantidade de fluido ignorando 

os tubos de convecção externos 53 também é mostrada. A válvula 48 proporciona a 

possibilidade de levar em conta diferenças de temperatura e as correntes de água 

do mar que afetam a temperatura final do fluido que sai dos tubos de convecção 

externos 53, quando não está presente no dispositivo de fluxo para ajustar o fluxo de 

Petição 870190125339, de 29/11/2019, pág. 23/35



 18/22 

água do mar em torno dos tubos de convecção externos 53. 

[0069] A Figura 5 mostra uma outra forma de realização de um trocador de calor 

semelhante ao da figura 3 e 4, em que os tubos de convecção externos 54 do 

circuito de convecção 3 também estão dispostos em forma de espiral helicoidal de 

um tubo, mas em que o tubo é posicionado de forma horizontal. 

[0070] A fim de obter um maior controle do efeito de esfriamento ou aquecimento 

dos tubos de convecção externos 54, os tubos são, nesta forma de realização, 

parcialmente envoltos por um invólucro cilíndrico opcional 71 com extremidades 

abertas, em que o fluxo de água do mar ao longo de tubos de convecção externos 

54 é controlado por um dispositivo de fluxo 70. Um propulsor aqui exemplifica o 

dispositivo de fluxo 70, mas um ejetor ou dispositivo semelhante também pode ser 

usado para o fluxo forçado de água do mar ao longo e em torno dos ditos tubos de 

convecção 54 por convecção forçada. Em uma outra forma de realização, o 

invólucro 71 também pode compreender defletores ou dispositivos para fechar e 

abrir uma ou ambas as aberturas das extremidades do invólucro (não mostrado), tal 

como para controle adicional através do fluxo ou para fechar a caixa 71, tal como 

para a propósitos de limpeza. 

[0071] Como mencionado acima, o trocador de calor da presente invenção 

também pode ser utilizado para o aquecimento de fluidos de processo, por troca de 

calor com a água do mar mais quente do que o fluido do processo. 

[0072] A Figura 6 mostra uma outra forma de realização de um trocador de calor 

de acordo com a presente invenção, em que um trocador de calor 102 com o circuito 

de convecção 103 pode ser usado como um sistema de refrigeração por 

compressão de vapor. O trocador de calor 103 é semelhante aos trocadores de calor 

das antigas formas de realização das figuras 3, 4 e 5, exceto para uma entrada de 

fluido trocador de calor 141 posicionado na parede lateral do seu invólucro 201, a 

uma distância vertical entre a parte inferior do dito trocador de calor 102, em vez de 

na parte inferior. O circuito de convecção 103 também é semelhante à forma de 

realização das figuras 3, 4 e 5, mas é composto por um compressor 160, em vez de 

uma bomba e, além disso, uma válvula de expansão 164 no circuito de convecção 
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de troca de calor antes de entrada de fluido 141 do trocador de calor. Desta maneira, 

na presente forma de realização, o circuito do trocador de calor e a convecção é 

adaptada para utilizar um refrigerante que circula como fluido trocador de calor, por 

exemplo, propano. 

[0073] O trocador de calor 102 funciona como um evaporador. Através da troca 

de calor com o refrigerante, o qual é evaporado, o fluido do processo que atravessa 

os tubos de convecção internos 233 é refrigerado. O vapor do refrigerante em fase 

gasosa sai da seção de convecção 240 do trocador de calor 102 pela saída do fluido 

do trocador de calor 142 e alimentada por um tubo 144 para o compressor 160 onde 

o vapor é comprimido. O gás comprimido de vapor é transportado para uma 

disposição de tubos de convecção externos 153 de um tubo 145. Nesta forma de 

realização, os tubos de convecção externos 153 do circuito de convecção 103 estão 

dispostos em forma de espiral helicoidal de um tubo vertical, em posição vertical, 

como na figura 4. A disposição dos tubos de convecção pode, entretanto, ter 

qualquer forma o que seja adequada, por exemplo, qualquer um dos ajustes 

mencionados acima ou quaisquer outras disposições adequadas. 

[0074] Os tubos de convecção externos 153 funcionam como um condensador 

onde o vapor refrigerante comprimido é condensado se compreendendo 

principalmente um líquido pela troca de calor com a água do mar fria. 

[0075] O refrigerante líquido a partir dos tubos de convecção 153 é transportado 

por um tubo 146 para a dita válvula de expansão 164 a partir do qual as saídas de 

refrigerante como uma mistura de fluidos em duas fases e entra na seção de 

convecção 240 do trocador de calor 102 pela entrada 141. A dita entrada pode estar 

posicionada acima do nível do líquido do refrigerante no trocador de calor, como 

mostrado na figura 6, deixando o trocador de calor de tubos 233 parcialmente 

imersos na fase líquida do refrigerante 203 e o espaço para o vapor de refrigerante 

204 de uma parte de topo da seção de convecção 240. 

[0076] O processo descrito acima funcionará mesmo com efeito variável sobre os 

tubos de convecção externos 153 para a água do mar como a variação no 

refrigeração dará origem a uma variação na relação de gás e líquido a partir da 

Petição 870190125339, de 29/11/2019, pág. 25/35



 20/22 

válvula de expansão. A temperatura do fluxo de entrada na zona de convecção 240 

por entrada 141 será constante e a refrigeração do fluido de hidrocarboneto pode ser 

controlada através da regulação da velocidade de circulação do compressor 160 

para contabilizar variações na refrigeração das correntes marinhas. 

[0077] O sistema de convecção descrito acima pode, por exemplo, ser utilizado 

como uma segunda fase da refrigeração de fluido de hidrocarboneto que, 

essencialmente, a maior parte da água foi eliminada por uma fase de refrigeração e 

separação anterior. O mecanismo e o processo pode, por exemplo, ser utilizado para 

reduzir o ponto de orvalho de um hidrocarboneto gasoso abaixo da temperatura da 

água do mar, tal como para a produção de gás seco. 

[0078] Exemplo 

[0079] Um sistema de arrefecimento de acordo com as formas de realização das 

figuras de 3 a 5 pode receber um hidrocarboneto gasoso quente produzido a partir 

de um poço submarino a cerca de 100 bar e 80° C nas quantidades de cerca de 60 

kg/s. Uma entrada de passa o dito gás para a seção de convecção interna do 

trocador de calor e passa o gás no interior dos tubos de convecção dos mesmos, 

quando o gás pode ser refrigerado para uma temperatura de saída de cerca de 25° 

C. O fluido trocador de calor, neste caso a água na quantidade de cerca de 55 kg/s 

entra no trocador de calor a cerca de 15° C e 30 bar e passa sobre a superfície 

exterior dos ditos tubos de convecção dentro do invólucro de trocador de calor 

através da seção de convecção interna do mesmo e é aquecida a uma temperatura 

de saída de cerca de 60° C. O fluido trocador de calor é então dirigido através do 

circuito externo de convecção, onde é refrigerado a cerca de 15° C antes de entrar 

na seção de convecção interna. A quantidade de água do mar a cerca de 4° C e 30 

bar necessária para obter a refrigeração do fluido trocador de calor mencionada é da 

ordem de 3.500 kg/s, que passa sobre o circuito externo, e, especialmente, os tubos 

de convecção, pela corrente natural ou por fluxo forçado através da utilização de um 

dispositivo de fluxo, tal como mencionado na forma de realização acima. 

[0080] Em comparação com os trocadores de calor submarinos da técnica 

anterior, em que a água do mar é utilizada em contato direto com os tubos de 
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convecção que transportam os fluidos de processo, a presente invenção faz uso de 

um circuito fechado, contendo um fluido trocador de calor para transferência de 

calor, com os ditos tubos de convecção e, por sua vez, que trocas calor com a água 

do mar por tubos de convecção externos. Assim, a temperatura da superfície do 

circuito de convecção externo, ou seja, tubos 23, 43, 53, 54 e 154 é reduzida em 

comparação com a temperatura de superfície dos tubos internos 13 e 33 e pode ser 

mantida abaixo da temperatura em que ocorre escamação e em uma temperatura 

onde o desenvolvimento marinho e a corrosão são reduzidos. Além disso, o 

posicionamento externo do circuito de convecção externo pode permitir raspagem 

física e remoção de incrustações marinhas e controle de incrustações melhorado. 

[0081] Portanto, a presente invenção também aumenta o controle de incrustação 

e, em consequência, limita a necessidade para a supercapacidade em construção 

de trocador de calor submarinos e proporciona um controle mais preciso da 

temperatura. 

[0082] A maioria dos esfriadores submarinos da técnica anterior é do tipo passivo 

ou tem apenas meios de controle do escoamento diretos limitados da água do mar 

através dos tubos trocadores de calor contendo fluido de hidrocarboneto. A falta de 

exatidão do controle da temperatura destes esfriadores precedentes, portanto, o 

nível de temperatura nos ditos esfriadores pode refrigerar de maneira segura um 

fluido de hidrocarboneto sem arriscar depósitos de hidrato ou outros. 

[0083] A invenção fornece a possibilidade de controlar a temperatura do fluido no 

lado do tubo (como fluido quente) em todas as taxas para baixo e pode usar tanto 

convecção forçada quanto convecção livre no lado da água do mar. A temperatura 

do fluxo de processo é controlável e o risco de formação de hidrato é 

consideravelmente reduzido. 

[0084] O circuito fechado permite disposições mais complexas do tubo, bem 

como elementos de desvio e os defletores dentro da seção de convecção do 

trocador de calor, como a incrustação e o crescimento de organismos marinhos são 

eliminados. O fluido trocador de calor pode ser água ou qualquer mistura de água ou 

glicol ou qualquer mistura destes, e podem conter inibidores de escamação e de 
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crescimento, tais como biocidas ou produtos químicos de limpeza que mantêm o 

circuito fechado livre de contaminantes e depósitos. 

[0085] Deve ser observado que o fluido de processo que, em geral, será um 

fluido contendo hidrocarboneto é preferivelmente funcionado através do lado do tubo 

de convecção dos tubos de convecção internos 13 e 33, a fim de obter uma 

refrigeração homogênea do fluido, embora o oposto seja possível pelo 

funcionamento do circuito fechado ligado ao fluido trocador de calor para os tubos de 

convecção internos 13 ou 33 para a troca de calor moderado. Os critérios para este 

modo de funcionamento oposto devem ser que os fluidos contendo hidrocarboneto 

não são refrigerados abaixo de qualquer temperatura de formação de cera e/ou 

hidrato e, portanto, não permite qualquer controle preciso quando a temperatura no 

interior da seção de convecção varia com respeito à distância e contato com os 

tubos de convecção internos. 
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REIVINDICAÇÕES 

1. Trocador de calor submarino para esfriar ou aquecer um fluido 

contendo hidrocarboneto, o dito trocador de calor compreendendo; 

• uma seção de convecção fechada por um casca ou invólucro 

compreendendo: 

uma ou mais entradas e saídas de fluido trocador de calor; 

uma ou mais entradas e saídas de fluido contendo hidrocarboneto; e 

um ou mais tubos de convecção que carregam fluido adaptados para a 

transferência de calor, entre o fluido contendo hidrocarboneto no interior dos tubos e 

um fluido de trocador de calor circundante na lateral oposta dos tubos,  

em que o trocador de calor é fornecido com um ou mais dispositivos de 

regulação de fluxo para controlar a temperatura de saída do fluido contendo 

hidrocarboneto, caracterizado pelo fato de que o fluido trocador de calor circula em 

um circuito fechado, para a transferência de calor, tanto com o dito fluido contendo 

hidrocarboneto quanto com a água do mar circundante no exterior do invólucro. 

2. Trocador de calor de acordo com a reivindicação 1, caracterizado pelo 

fato de que o dispositivo de regulação de fluxo é uma bomba ou um compressor que 

regula a taxa de fluxo do fluido trocador de calor. 

3. Trocador de calor de acordo com a reivindicação 1 ou 2, caracterizado 

pelo fato de que os tubos de convecção dentro da seção de convecção são 

espiralados de uma maneira helicoidal. 

4. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

3, caracterizado pelo fato de que o trocador de calor está posicionado 

verticalmente, opcionalmente para facilitar a drenagem. 

5. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 

a 4 caracterizado pelo fato de que o circuito fechado compreende um ou mais 

tubos de convecção externos adaptados para a transferência de calor entre o 

fluido de troca de calor no interior dos tubos e água do mar circundante do lado 

oposto dos tubos. 

6. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 
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a 5, caracterizado pelo fato de que dois ou mais tubos de convecção externos 

estão dispostos em um de: uma disposição paralela de posição livre em uma 

disposição horizontal, vertical ou inclinada; uma disposição helicoidal de uma 

maneira de posição livre ou enrolado em torno do invólucro do trocador de calor. 

7. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

6, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de regulação de fluxo é um 

propelente ou ejetor para aumentar o fluxo de água do mar circundante através 

dos tubos de convecção externos, opcionalmente em que os tubos de convecção 

são agrupados dentro de um invólucro cilíndrico de extremidade aberta. 

8. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

7, caracterizado pelo fato de que o fluido contendo hidrocarboneto e o fluido de 

troca de calor flui de uma maneira co-corrente ou contra-corrente. 

9. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

8, caracterizado pelo fato de que o fluxo de fluido de troca de calor pode ser 

invertido. 

10. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 9, caracterizado pelo fato de que os tubos de convecção externos e/ou os 

tubos de convecção internos são equipados com um aquecedor elétrico. 

11. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 10, caracterizado pelo fato de que o trocador de calor compreende um tubo de 

comunicação de distribuição na entrada do fluido contendo hidrocarboneto, 

opcionalmente para distribuir fluido contendo hidrocarboneto de fase de gás e 

líquido em razões iguais em todos os tubos de convecção internos. 

12. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 11, caracterizado pelo fato de que o circuito de convecção fechado 

compreende um circuito de desvio que desvia dos tubos de convecção externos. 

13. Trocador de calor de acordo qualquer uma das reivindicações 1 a 

12, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de regulação de fluxo é uma 

válvula no circuito de desvio que regula a taxa de mistura do fluido trocador de 

calor que passa através dos tubos de convecção externos e do desvio. 
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14. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 1 a 

13, caracterizado pelo fato de que o fluido contendo hidrocarboneto é 

principalmente um gás. 

15. Trocador de calor de acordo com qualquer uma das reivindicações 

1 a 14, caracterizado pelo fato de que o dispositivo de regulação de fluxo é um 

compressor e o circuito fechado compreende uma válvula de expansão, 

opcionalmente à entrada de fluido trocador de calor da seção de convecção. 

16. Método para esfriamento ou aquecimento submarino de um fluido 

contendo hidrocarboneto que compreende: 

• passar o dito fluido contendo hidrocarboneto através de um ou mais 

tubos de convecção em uma seção de convecção fechada de um trocador de calor 

submarino; e 

• passar o dito fluido trocador de calor em torno dos ditos tubos de 

convecção dentro da dita seção de convecção fechada, a fim de refrigerar ou 

aquecer o fluido contendo hidrocarboneto; 

caracterizado pelo fato de que o método compreende a circulação do dito 

fluido trocador de calor em um circuito fechado, através da água do mar no exterior 

da seção de convecção fechada, a fim de refrigerar ou aquecer o fluido trocador de 

calor antes de entrar na seção de convecção fechada do trocador de calor 

novamente, em que a temperatura do fluido contendo hidrocarboneto que deixa a 

seção de convecção do trocador de calor é regulada por um ou mais dispositivos de 

regulação de fluxo. 

17. Método de acordo com a reivindicação 16, caracterizado pelo fato 

de que o um ou mais dispositivos de regulação de fluxo compreende uma bomba 

ou um compressor. 

18. Método de acordo com a reivindicação 16 ou 17, caracterizado pelo 

fato de que o fluido de troca de calor é passado através de um ou mais tubos de 

convecção externos do circuito fechado em água do mar no exterior da seção de 

convecção incluída. 

19. Método de acordo com a reivindicação 18, caracterizado pelo fato 
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de que a temperatura do fluido contendo hidrocarboneto que deixa a seção de 

convecção do trocador de calor é regulada forçando-se uma corrente de água do 

mar em torno dos ditos tubos de convecção externos, opcionalmente por um 

propulsor ou ejetor. 

20. Método de acordo com qualquer uma das reivindicações de 16 a 19, 

caracterizado pelo fato de que algum fluido de troca de calor que passa no circuito 

fechado através da água do mar é passado através de uma linha de desvio, que 

desvia o um ou mais tubos de convecção externos e em que a taxa de mistura é 

regulada por pelo menos uma válvula na linha de desvio e/ou a linha que 

compreende os tubos de convecção externos. 

21. Método de acordo com a reivindicação 20, caracterizado pelo fato 

de que a temperatura do fluido contendo hidrocarboneto que deixa a seção de 

convecção do trocador de calor é regulada pela taxa de mistura dos fluidos de 

troca de calor que passam na linha de desvio e/ou a linha que compreende os tubos 

de convecção externos. 

22. Uso de um trocador de calor, caracterizado pelo fato de ser como 

definido em qualquer uma das reivindicações 1 a 15, caracterizado pelo fato de ser 

para esfriar ou aquecer um fluido contendo hidrocarboneto em ambiente submarino. 
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