
A Champion e a Petrobras operam uma plataforma em um navio FPSO (Unidade Flutuante 
de Produção, Armazenamento e Escoamento), situada na Bacia de Campos nas águas 
do Sudeste do Brasil. Um sistema já existente de bombas pneumáticas, que vinha 
operando por cerca de cinco anos, bombeava inibidor de parafina. Problemas e reparos 
ocorriam muito frequentemente, e as despesas de manutenção relacionadas, somadas ao 
fornecimento de peças sobressalentes, tornaram-se problemáticas e caras.

Uma solução foi fornecida pela CheckPoint Pumps 
and Systems para atacar os obstáculos enfrentados 
pela Champion e Petrobras. Estas unidades 
deveriam ser localizadas na torre de atracação da 
FPSO, que tem um espaço projetado muito restrito. 
O sequestrante de H2S (sulfeto de hidrogênio) 
substituiu o inibidor de parafina, e foi necessário que 
dez diferentes pontos de injeção fossem abastecidos 
por dez bombas. Estas bombas deveriam injetar o 
químico à taxa de 100 LPH (24 GPH) com pressões de 
até 185 kg/cm² (2700 psig).

A CheckPoint Engineered Solutions projetou um arranjo de cinco skids empilhados, com três skids embaixo para apoiar 
dois skids empilhados em cima. Esta configuração de dez bombas permitiu agilidade na instalação das unidades no 
local. Cada skid de duas bombas também poderia ser posicionado de forma independente em qualquer lugar da 
embarcação, oferecendo o máximo de flexibilidade para futuras operações.

Cada skid continha todos os componentes necessários para o funcionamento ideal da bomba, bem como monitores 
de pressão e amortecedores de vibração para alcançar um fornecimento constante de produtos químicos - crítico para 
os procedimentos de sequestrante de H2S. A CheckPoint foi capaz de fornecer o sistema completo 39 dias úteis após a 
solicitação da encomenda.

Por fim, a CheckPoint Pumps and Systems projetou uma solução eficaz, rápida e de qualidade, que atendeu às 
necessidades da Champion e da Petrobras.

Sistemas pneumáticos projetados de bombas 
para produtos químicos
 • Projeto configurado para o cliente
 • Pequena área ocupada
 • 10 pontos independentes de injeção 
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