
COMPRESSORES CENTRÍFUGOS, ROTATIVOS
E ALTERNATIVOS APLICÁVEIS A

INDÚSTRIAS
 

Carga Horária - 24 horas
De 25 de Abril a 12 de Maio
Aulas de segunda a quinta-feira das 19h às 21h
 



SOBRE O CURSO
Este curso tem como objetivo apresentar conceitos de
compressores centrífugos, rotativos e alternativos. São abordadas
as suas aplicações e aspectos construtivos, com enfoque prático
nas áreas de desempenho, rotodinâmica, operação, manutenção e
normas aplicáveis.

APLICAÇÃO: 

Os conhecimentos adquiridos nesse curso poderão ser aplicados no
projeto, testes, comissionamento, operação e manutenção dos
equipamentos.



Introdução: funções, aplicações, especificação de processo, tipos de compressores, princípio de
funcionamento.
Termodinâmica básica aplicada a compressores: definições, primeira e segunda lei, processos ideais de
compressão (adiabático e politrópico), comportamento de gás real, equações de estado, balanço energético de
compressores.
Caminho do gás e descrição dos componentes: carcaças, diafragmas, rotor, mancais radias, mancais de
escoras, sistema de posicionamento axial, sistemas de selagem, caixa multiplicadora, sistemas auxiliares.
Difusão, compressão, diagrama de velocidades, Head de Euller, curvas de desempenho, curvas do sistema,
envelope operacional.
Instrumentação de processo, instrumentação da máquina.
Controle anti-surge, capacidade, divisão de carga, interação entre malhas.

MÓDULO 1: COMPRESSORES DE CENTRÍFUGOS

DETALHES DO CURSO



Princípios de funcionamento: Etapas de compressão em equipamentos volumétricos, relação de
compressão interna.
Princípios de operação: rendimento volumétrico, performance, under e over-compression.
Componentes: parafusos macho e fêmea, geometrias dos parafusos, mancais radiais e de escora,
selos a óleo, selos mecânicos, selos secos a gás, slide-valve.
Injeção de óleo (TCV), sistema de lubrificação.
Métodos de controle de capacidade.
Análise de um sistema de compressão utilizado em Unidade de Recuperação de Vapor.
Vantagens e desvantagens.

MÓDULO 2: COMPRESSORES DE PARAFUSO (SECO E MOLHADO)



Princípio de funcionamento
Principais componentes
Ciclo Ideal
Ciclo Real
Rendimento Volumétrico
Rendimento Termodinâmico
Rendimento Mecânico
Controle de capacidade
Sistema de lubrificação aberto e fechado

MÓDULO 3: COMPRESSORES ALTERNATIVOS



Pré requisitos: Não é necessária experiência prévia para realização
deste curso.

CARGA HORÁRIA - 24 HORAS

Profissionais das áreas de projetos (OEM, EPC ou usuário), suporte técnico,
manutenção, comissionamento e operação de equipamentos rotativos.

PÚBLICO ALVO



O curso prevê exercícios
práticos e estudos de caso.

MATERIAL DE APOIO

Garantia de que o
profissional realizou o

curso.

EMISSÃO DE CERTIFICADO

O curso será ministrado em
tempo real via Plataforma

Teams, com interação entre
aluno e professor.

O CURSO SERÁ ON-LINE



INSTRUTORES

Consultor com mais de 30 anos de
atuação em auditoria, avaliação,
precificação, contratação, projeto,
implantação, manutenção e operação de
plantas de processo de óleo e gás com
ênfase emturbomáquinas.

CLEUBER VALADÃO
Consultor em turbomáquinas com 10 anos
de experiência em assessoramento técnico
através de simulação dinâmica de
sistemas de compressão, avaliação
termodinâmica de turbomáquinas, análise
e diagnóstico de vibrações, análise modal
experimental e operacional de
turbomáquinas, simulações rotodinâmicas,
acompanhamento de testes de fábrica em
diversos equipamentos.

LEANDRO DE OLIVEIRA ZAGUE



INSTRUTORES

Engenheiro e gerente pela Petrobras com 35 anos de experiência
em turbomáquinas, equipamentos dinâmicos (bombas, VAC, ar
comprimido, ventiladores, entre outro), equipamentos de
movimentação de cargas, sistemas elétricos e automação
industrial.

EDUARDO LOSADA



contato@etm-turbo.com ETM Energy & Turbomachinery www.etm-turbo.com


