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RESUMO 

 

Diante da demanda crescente pelo desenvolvimento de tecnologias e serviços relacionados à 

exploração e produção de petróleo e gás natural, este trabalho tem como objetivo a elaboração 

de um estudo sobre o dano por fadiga em tubulações presentes no Topside de unidades 

flutuantes do tipo FPSO, mais precisamente na fadiga induzida pela ação das ondas. Levou-se 

em consideração o processo estocástico proveniente da ação das ondas do mar, assim como a 

influência do movimento da unidade e das acelerações que são produzidas no FPSO levando 

ao acúmulo de dano por fadiga, para que ao final do trabalho um procedimento do cálculo do 

dano por fadiga fosse apresentado. 

 

Palavras-Chave: Tubulações; Fadiga; Ondas; FPSO. 
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ABSTRACT 

 

Faced with the growing demand for the development of technologies and services related to 

the exploration and production of oil and natural gas, this work aims to elaborate a study of 

the fatigue damage in pipes present on the Topside of floating units of the FPSO type, 

precisely in wave-induced fatigue. The estochastic process coming from the action of the sea 

waves, as well as the influence of the movement of the unit and of the accelerations that are 

produced in the FPSO leading to the accumulation of damage by fatigue was taken into 

account, so that at the end of the work a calculation procedure of the fatigue damage was 

presented. 

 

Key-words: Pipes; Fatigue; Waves; FPSO. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nos dias atuais, os investimentos na indústria petrolífera e suas ramificações vêm 

desempenhando um papel importantíssimo no desenvolvimento da economia brasileira. 

Portanto, existe um grande incentivo à elaboração de pesquisas e trabalhos nesta área com o 

intuito de atribuir melhorias ao setor, como o desenvolvimento de tecnologias mais avançadas 

ou melhoria da cadeia produtiva. 

Este capítulo tem como objetivo introduzir o assunto abordado neste trabalho de modo 

que fique claro para o leitor qual será o foco de estudo, os desafios encontrados no seu 

decorrer e quais as suas maiores motivações. Portanto, também são apresentados os tópicos 

contidos na revisão bibligráfica que serão necessários para a apresentação do procedimento 

final de cálculo por fadiga, assim como uma breve introdução à história da indústria no país. 

1.1 A INDÚSTRIA PETROLÍFERA NO BRASIL 

Segundo MORAIS (2013), o Brasil iniciou sua trajetória na indústria petrolífera com a 

busca por fontes de petróleo no país em 1860, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos da 

América davam os primeiros passos na indústria petrolífera. 

O autor também relata a grande dificuldade que houve pela busca de petróleo no país, 

havendo até mesmo certa descrença na possibilidade de exploração do petróleo brasileiro. Foi 

somente em 1939, no Recôncavo Baiano, que ocorreu a primeira descoberta de acumulação 

de petróleo no país e iniciou-se a importantíssima trajetória desta indústria até os dias atuais. 

A importância da indústria de óleo e gás para o país se concretizou ainda mais com o 

passar das décadas e atualmente, ainda se recuperando de um período de instabilidade, o setor 

vem demonstrando um crescimento significativo. A história a cerca desta indústria é de 

grande importância para que seja possível entender o cenário atual do setor, o qual é 

responsável por gerar grandes impactos na economia nacional. 

1.2 FORMULAÇÃO DA SITUAÇÃO PROBLEMA 

A análise de fadiga em tubulações, geralmente, envolve um estudo da análise de 

flexibilidade das tubulações, muita das vezes por conta da variação de temperatura e a 

consequente dilatação térmica do material. Partindo do princípio de que o cenário deste 

trabalho é composto por tubulações presentes na estrutura Topside de uma unidade flutuante 
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do tipo FPSO (Floating, Productions, Storage and Offloading), o estudo da fadiga nestas 

tubulações envolverá também os deslocamentos da estrutura e as acelerações da unidade 

flutuante.  

O foco de estudo estará nos ciclos de carregamentos com origem na ação das ondas do 

mar, geralmente dependentes da geometria da embarcação e dos dados ambientais ali 

provenientes. Sendo assim, é preciso realizar um estudo dos processos estocásticos que 

definem a ação das ondas sobre a unidade flutuante para que posteriormente sejam definidos 

todos os carregamentos que contribuirão para o acúmulo de dano por fadiga na tubulação. 

A partir de dados ambientais referentes à localização de operação do FPSO, ou seja, os 

estados de mar que são levados em considerações, juntamente ao estudo das acelerações da 

unidade e todo o conhecimento da disciplina de fadiga, é possível calcular o acúmulo de dano 

na tubulação. 

Considerou-se que as tubulações mencionadas no decorrer deste estudo são fabricadas 

em aço, com resistência ao escoamento inferior a 960 Mpa, uma vez que a utilização de 

diversos materiais, como os poliméricos e compósitos, também são utilizados com frequência 

nestas funções. 

1.3 OBJETIVO DO TRABALHO 

Conforme os parágrafos anteriores, o foco deste trabalho é o estudo do dano por fadiga 

em tubulações encontradas no Topside de um FPSO a partir das acelerações induzidas pelas 

ondas no mar na unidade flutunte. Elaborou-se uma base sólida de informações na revisão 

bibliográfica, a partir de trabalhos acadêmicos e normas técnicas, para que ao final do 

trabalho um procedimento elaborado para o cálculo do dano por fadiga em tubulações fosse 

apresentado. 

A revisão bibliográfica conta com as definições e estudos a cerca de: 

• Unidades flutuantes do tipo FPSO; 

• Dados ambientais; 

• Movimentos do FPSO; 

• Análise de Fadiga. 
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Após a apresentação da revisão bibliográfica, a metodologia do trabalho apresenta um 

procedimento para o cálculo do dano  seguida de um procedimento para o cálculo das 

acelerações na unidade e de um exercício prático com o objetivo de encontrar as acelerações 

que foram induzidas em um FPSO pela ação das ondas do mar. 
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2 UNIDADES FLUTUANTES DO TIPO FPSO 

 

Floating, Productions, Storage and Offloading (FPSO) são unidades flutuantes 

capazes de realizar a produção, o armazenamento e escoamento de petróleo e/ou gás natural. 

Os FPSOs surgiram com a necessidade de atender a grande demanda da indústria de óleo e 

gás, principalmente em águas cada vez mais profundas, conforme ilustra a Figura 2.1 

(MORAIS, 2013). 

Além da sua atuação em águas profundas, os FPSO’s são as unidades flutuantes 

capazes de transferir petróleo para navios de armazenagem e transporte com maior 

praticidade, sem muitas restrições. O FPSO é uma unidade de produção, armazenamento e 

escoamento de petróleo estacionário, onde o petróleo é armazenado em tanques e transferido 

para navios, chamados navios aliviadores, de acordo com a necessidade. 

Para que o armazenamento e a transferência do petróleo sejam possíveis, o FPSO 

conta com uma unidade de separação e tratamento dos fluídos produzidos pelos poços de 

petróleo, em uma planta de processo instalada no convés da embarcação. Muitas vezes, navios 

são convertidos em FPSOs através da instalação da planta de processo na embarcação, uma 

opção mais econômica e com menor tempo de entrega (PINTO, 2010). 

 

 

Figura 2-1 - Unidades flutuantes em águas profundas. Fonte: Petróleo em Águas Profundas 

(MORAIS, 2013). 
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2.1 FORÇAS ATUANTES NA UNIDADE FLUTUANTE 

Uma embarcação genérica permanece em equilíbrio devido à ação de duas forças 

iguais e contrárias no sentido, o peso total do navio, considerando o centro de gravidade, e o 

empuxo devido ao mar, considerando o centro de gravidade do volume de água deslocado, em 

todos os pontos de sua superfície (PINTO, 2010). 

 

2.1.1 Modelo de Viga-Navio 

 

A representação do navio por uma viga, chamada de Viga-Navio, é comum em 

análises estruturais para representar o comportamento estrutural de embarcações. Devido às 

forças de flutuação e ao cenário apresentado, a embarcação sofrerá uma tendência de flexão 

para cima e para baixo, em instantes distintos, como uma viga em flexão (Figura 2-2). 

Quando o sentido de flexão arqueia a viga para baixo ocorre o fenômeno intitulado de 

sagging ou tosamento, consequentemente o convés sofrerá uma compressão e o fundo da 

embarcação uma tração. A situação contrária é similar, quando a viga é arqueada para cima, 

chama-se de hogging ou alquebramento, ocorrendo compressão onde existia antes a tração e 

vice-versa. Quando esses fenômenos ocorrem é necessário que a embarcação possua toda a 

sua estrutura com dimensões e distribuições adequadas, garantindo assim uma boa 

estabilidade e resistência (TROVOADO, 2010). 

 

 
Figura 2-2 -Alquebramento e tosamento. Fonte: FAIRBAIRN (1865) 
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2.1.2 Carregamentos Longitudinais e Transversais 

 

A tendência ao equilíbrio entre o peso do navio e o empuxo é umas das principais 

fontes de carregamentos longitudinais, no entanto uma embarcação também estará sujeita a 

cargas transversais, as quais têm origem na pressão hidrostática e dinâmica sofrida pela 

embarcação. É notório lembrar que cargas longitudinais e transversais podem ocorrer no 

mesmo instante de tempo, sendo assim consideradas as cargas combinadas no projeto. 

Essa condição de equilíbrio da embarcação, a qual foi assumida no parágrafo anterior, 

ocorre uma vez que a massa total e o momento devido à massa sejam equivalentes ao 

empuxo, logo seria possível assumir a equação (STEFEN, S.F.): 

∫ (𝑚(𝑥) − 𝑏(𝑥))𝑑𝑥
𝐿

2

−
𝐿

2

= 0                                                                     (2.1) 

Sendo: 

m(x) = Distribuição de massa da embarcação; 

b(x) = distribuição do empuxo; 

L = Comprimento ao longo da linha d’água; 

x = Distância a partir da seção média e positiva no sentido da proa da embarcação.  

É de tal maneira, que é possível assumir, para qualquer seção xi, o momento fletor 

dado por: 

𝑀𝑖 = ∫  (𝑥 +
𝐿

2
)(𝑚(𝑥) − 𝑏(𝑥))𝑑𝑥

𝑥𝑖

−
𝐿

2

                  (2.2) 

 

Na maioria das embarcações convencionais, ao se tratar de carregamentos 

longitudinais, os momentos de flexão e as forças cisalhantes no plano vertical tem maior 

relevância no projeto, porém o mesmo também sofre a ação de forças cisalhantes no plano 

horizontal e momento torçor em torno do seu eixo longitudinal. 

Carregamentos longitudinais e transversais podem ocorrer ao mesmo tempo, gerando 

uma série de carregamentos combinados, podendo haver uma redução da resistência 

transversal pelo carregamento longitudinal e vice versa. 
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2.1.3 Equação das Forças Atuantes na Unidade Flutuante 

 

Uma onda regular incidente em um corpo flutuante gera uma resposta no sistema que 

corresponde à uma força de excitação, no entanto ondas radiadas e difratadas também irão 

causar interferências na situação-problema e portanto serão somadas às forças de excitação.  

Segundo CHAKRABARTI (1987) as componentes das forças de excitação atuando na 

unidade podem ser classificadas em três categorias: 

• Formulação de Morison - Considerando a parte viscosa da força, quando a mesma se 

sobressai em relação aos efeitos inerciais, como em corpos esbeltos. 

• Formulação de Froude-Krylov - Considerando a pressão gerada pela ação da onda sem 

a perturbação do corpo. Neste caso os efeitos de inércia são predominantes. 

• Modelo de Difração / Radiação – Considerando a modificação que ocorre na pressão 

da onda devido à presença do corpo, gerando efeitos de difração, interferência e 

radiação de ondas (FARIAS, 2017). 

 

O sistema de forças atuantes na unidade é composto por, além das forças de excitação, 

um conjunto de forças com origem: 

• Na massa adicional gerada através da movimentação do volume do fluido pelo 

movimento do corpo em aceleração.  

• No amortecimento potencial devido às ondas geradas pelo movimento do corpo. 

• No amortecimento viscoso devido à geração de vórtices e fricção no fluido e 

proporcional ao quadrado da velocidade. 

• Na restauração, ou seja, forças que atuam na tentativa de restaurar o equilíbrio do 

sistema. São proporcionais ao deslocamento do corpo. 

 

Partindo do princípio da segunda lei de Newton, em que o somatório das forças 

externas é igual ao produto da massa do sistema pela sua aceleração, a equação das forças 

atuantes no sistema, com origem no seu centro de gravidade, é escrita da seguinte maneira 

(FARIAS, 2017): 

𝐹𝑚 +  𝐹𝑓𝑘 +  𝐹𝑑 −  𝐴�̈� −  (𝐵 − 𝐵𝑣)�̇� −  𝐶𝑥 = 𝑀�̈�                                                     (2.3) 
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Sendo que: 

Fm = Força de Morison 

Ffk = Força de Froude-Krilov 

Fd = Força de difração 

A = Matriz de massa adicional 

B = Matriz de amortecimento viscoso 

𝑩𝒗 = Matriz de amortecimento potencial 

C = Matriz de restauração  

M = Matriz de massa 

𝑣 = Velocidade do corpo 

 

A matriz de amortecimento potencial será baseada na teoria potencial, a qual considera 

que a presença de um corpo flutuante irá alterar de maneira significativa o fluxo do fluido 

incidente, desconsiderando qualquer efeito viscoso.  Vale ressaltar que ainda que haja a 

ausência de onda incidente, o corpo em movimento irá originar ondas e consequentemente, 

forças de inércia potenciais. 

Existem dois fenômenos presentes nesta teoria, o da difração e o da radiação. O 

primeiro considera a distorção das ondas devido à existência da estrutura e o segundo 

considera as ondas que são geradas pela movimentação do corpo presente. Lembrando que 

esta teoria é linear, ou seja, o movimento da estrutura será da mesma ordem de grandeza que a 

amplitude da onda. 

As forças de restauração serão forças de restauração hidrostáticas, como por exemplo, 

a restauração do movimento de heave ou movimento de pitch, movimento de translação no 

eixo vertical e de rotação no eixo x consecutivamente, e outras combinações. Já a matriz de 

massa será elaborada definindo-se a massa total, o centro de gravidade, os momentos de 

inércia, ou raios de giração, e os produtos de inércia. 

A equação 2.3 apresentada anteriormente dará espaço à equação do movimento que 

será usada mais a frente da construção na função de transferência da embarcação.  
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2.2 ESTRUTURA TOPSIDE DE UM FPSO 

A planta de processo instalada no FPSO recebe o nome de estrutura Topside e consiste 

em toda a parte do casco entre a linha d'água e o convés e pode ter, basicamente, dois tipos de 

configurações distintas, o Estrado Metálico ou Pancake e as Plantas Modulares. A 

configuração modular permite que a estrutura seja construída a partir de subconjuntos pré-

montados içados para o convés do casco (Figura 2-3). 

Sendo a unidade projetada para navegar em águas profundas, toda a sua estrutura 

Topside sofrerá contínuas ações de cargas inerciais de movimentos cíclicos, com uma grande 

variação de tensão, e também da ação de acelerações e deslocamentos pelo movimento cíclico 

de ondas e do vento e deformações de viga-navio. (BATALHA, 2009). 

Portanto, ao realizar uma análise de fadiga em uma estrutura Topside de uma unidade 

flutuante estacionária, os carregamentos dinâmicos que deverão ser considerados são gerados 

principalmente por ondas e pelo vento. Neste trabalho, como previamente mencionado, será 

considerada apenas a ação das ondas. 

 

 

Figura 2-3  - Estrutura Topside do FPSO Itaguaí. Fonte: PETROBRAS. 
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2.2.1 Análise de Flexibilidade de Tubulações 

 

A planta de processos da estrutura Topside é composta por uma estrutura metálica e 

por diversas tubulações de materiais metálicos, que são o foco deste trabalho, instaladas em 

uma configuração adequada à estrutura da embarcação. O traçado das tubulações na estrutura 

Topside é de grande importância e é partir dele, e de outras propriedades, que é realizado o 

cálculo de flexibilidade das tubulações.  

Segundo (SILVA, 2012) as tubulações devem seguir um traçado não retilíneo, com 

mudanças de direções no plano ou no espaço que lhes proporcione absorver as dilatações 

térmicas por meio de flexões e torções nos diversos trechos da tubulação. O mesmo também 

adota como regra geral que não deve haver nenhum trecho de tubo reto entre dois pontos 

fixos, exclui-se aqueles tubos contendo juntas de expansão ou dispositivos equivalentes. 

 

Para realizar o cálculo na análise de flexibilidade de uma tubulação, é necessário 

calcular todas as tensões internas e respectivas reações sobre os pontos extremos da tubulação 

em questão, ou qualquer ponto que restringe também o seu movimento, seja ela planejada 

com os diversos tipos de traçados apresentados acima, ou outros mais. SILVA (2012) 

apresenta aalguns exemplos de cálculos de flexibilidade para tubulações com traçados 

distintos, além de dispensar o cálculo de flexibilidade em tubulações que apresentam as 

seguintes características: 

Figura 2-4 - Exemplos de traçados não retilíneos em tubulações. Fonte: TELLES, (2012) 
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● Quando a tubulação for idêntica e exposta às mesmas condições de uma tubulação 

já previamente e corretamente calculada; 

● Quando a tubulação for paralela com os mesmos pontos extremos e de restrição de 

movimento de outra tubulação de maior diâmetro e mesmo grau de temperatura ou 

temperatura mais elevada, porém com o mesmo diâmetro; 

● Tubulações que operem em temperatura ambiente, sem exposição ao sol e sem 

serem sujeitas à lavagem com vapor; 

● Tubulações enterradas; 

● Tubulações, planas ou espaciais, de materiais metálicos de boa ductilidade, com 

dois únicos pontos de fixação no extremo, que satisfaça o critério: 

 

𝐷𝑌

(𝐿−𝑈)2 < 208,3                              (2.4) 

 

Sendo, D o diâmetro externo do tubo em milímetros, Y a resultante das dilatações em 

milímetros, L o comprimento da tubulação em metros e U a distância entre os pontos 

extremos em metros. Tal formulação tem origem na norma ASME B.31.3, a qual também 

define que tal dispensa não se aplica às tubulações com mais de 7000 ciclos de aquecimento 

durante a vida útil.  
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3 DADOS AMBIENTAIS 

As condições ambientais a que a unidade flutuante estará exposta e o modo como irá 

operar contribuem para os danos estruturais e perturbações de funcionamento na unidade. 

Existem diversos fenômenos naturais aplicáveis a casos específicos, porém os mais 

importantes nos casos offshore são: o vento, as ondas e as correntes marítimas (DNVGL-RP-

C205). Este trabalho irá analisar as tubulações presentes na parte Topside de uma unidade 

flutuante do tipo FPSO convencional e irá abordar o fenômeno das ondas. 

A análise de fadiga em tubulações Topside de um FPSO dependerá de carregamentos 

dinâmicos que se originam de ações ambientais, conforme citado no parágrafo acima, sendo 

de extrema importância para esta análise. Os mesmos deverão ser levados em consideração de 

acordo com a localização de operação específica da unidade flutuante. 

 

3.1 CONCEITO ESTATÍSTICO 

Para esta análise, é de grande importância esclarecer a diferença entre um processo 

determinístico e um processo randômico ou estocástico. 

O processo determinístico tem seus valores definidos em função do tempo, valores 

esses os quais são pré-determinados a partir dos dados iniciais do problema. Os processos 

chamados de estocásticos não podem ser determinados com precisão em um instante de tempo 

no futuro, uma vez que não dependente apenas dos dados iniciais, mas de um grupo de fatores 

randômicos ou aleatórios. Neste segundo caso, é necessária a utilização de um modelo 

probabilístico. 

Na análise de tubulações offshore, os carregamentos ambientais que se originam das 

ondas podem ser analisados de acordo com um modelo determinístico ou estocástico, 

utilizando-se ondas regulares ou irregulares, de acordo com as normas e definições que serão 

apresentadas a seguir. 
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3.2 TEORIA DAS ONDAS 

BATALHA (2009) descreve que por meio de qualquer perturbação que possa 

ocasionar a variação de pressão em um fluido próximo à superfície, ocorrerá a movimentação 

da massa fluida em busca do seu equilíbrio com a pressão externa, ou seja, a pressão 

atmosférica e com isso, haverá a mudança de forma desta superfície. A teoria das ondas é um 

modelo matemático que tem como objetivo, a determinação das velocidades e acelerações do 

fluido. 

Partindo do princípio de que as ondas do mar são fenômenos aleatórios e totalmente 

irregulares, seja em sua altura, comprimento ou velocidade de propagação, uma onda real 

seria melhor descrita por um modelo de onda randômico e não regular.  

Segundo o manual de práticas recomendadas DNVGL-RP-C205, este modelo pode ser 

linear ou não linear, sendo o primeiro modelo constituído pela soma de diversos pequenos 

componentes de ondas lineares com diferentes amplitudes, frequências e direções, podendo 

até mesmo ser aplicável o princípio da superposição em ondas irregulares. A teoria das ondas 

busca encontrar as relações ideais entre a amplitude e o comprimento das ondas 

regulares/irregulares. 

 

3.2.1 Ondas Regulares 

 

Apesar de ondas regulares não representarem ondas reais, uma vez que as mesmas não 

existem na prática, elas são utilizadas com muita frequência em análises de estruturas 

offshore, portanto que a aproximação não traga riscos à integridade da estrutura. Uma onda 

regular possui propriedades distintas, como peso, altura, comprimento e velocidade. 

Ondas regulares de pequena amplitude podem ser simuladas por funções senoidais e 

apresentarem as seguintes características, de acordo com o manual DNVGL-RP-C205: 

● Comprimento (λ): Distância entre duas cristas consecutivas 

● Altura (H): É a distância vertical do vale à crista  𝐻 =  𝐴𝐶 +  𝐴𝑇 

● Período (T): Intervalo de tempo entre cristas sucessivas passando por um ponto 

específico 

● Velocidade de fase (c): Velocidade de propagação da onda 𝑐 =
λ

𝑇
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● Frequência da onda (f): 𝑓 =
1

𝑇
 

● Frequência angular da onda (ω): 𝜔 =
2∗𝜋

𝑇
 

● Número da onda (k): 𝑘 =
2∗𝜋

𝜆
 

● Elevação da superfície 𝑧 =  𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡): A elevação da superfície é a distância entre 

o nível de água parada e a superfície da onda. 

● Profundidade da água (d): Profundidade da água até o leito marinho 

 

Figura 3-1 - Propriedades de ondas regulares. Fonte: Adaptada de DNVGL-RP-C205. 

 

Existem algumas teorias capazes de representar matematicamente uma onda regular, 

com o intuito de encontrar a mais adequada, existem três parâmetros de maior importância a 

serem avaliados, são eles a altura da onda, sua amplitude e seu período, os quais darão origem 

aos parâmetros adimensionais listados a seguir: 

a) Parâmetro de inclinação da onda: 

𝑆 = 2𝜋
𝐻

𝑔𝑇2 = (
𝐻

𝜆0
)                               (3.1) 

b) Parâmetro de águas rasas:  

𝜇 = 2𝜋
𝑑

𝑔𝑇2 = (
𝑑

𝜆0
)                               (3.2) 

c) Número de Ursell: 

𝑈𝑟 =
𝐻𝜆2

𝑑3                                 (3.3) 

Velocidade da onda, c 

Período da onda T = λ/c 

Elevação da superfície 

em t = 0 
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Sendo λ0 o comprimento de onda para águas profundas lineares. 

A teoria mais simples é a Teoria de Airy ou das Ondas Lineares, na qual se considera 

que a amplitude da onda é sempre inferior ao seu comprimento e à profundidade da água, 

podendo descrever a amplitude como sendo 
𝐻

2
 e então, a elevação de superfície livre como: 

𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡) =
𝐻

2
𝑐𝑜𝑠𝛩                   (3.4) 

Levando em consideração a direção de propagação medida a partir do eixo x positivo e 

o número de onda, a fase da onda é: 

𝛩 = ( 𝑘(𝑥𝑐𝑜𝑠(𝛽) + 𝑦𝑠𝑖𝑛(𝛽)) − 𝜔𝑡)                            (3.5) 

Sendo: 

• β = Direção de propagação da onda 

• k = Número de onda 

• 𝜔 = Frequência angular da onda 

• t = instante de tempo 

 A expressão anterior leva à uma relação entre o período T da onda e o comprimento 

de onda λ para ondas lineares com profundidade de água d: 

𝑇 = [
𝑔

2𝜋𝜆
𝑡𝑎𝑛ℎ (

2𝜋𝑑

𝜆
)]

−
1

2
                              (3.6) 

Uma vez que a velocidade angular é  𝜔 =
2𝜋

𝑇
 e o número de onda 𝑘 =

2𝜋

𝜆
, a relação de 

dispersão para ondas lineares será:  

𝜔 = [𝑔𝑘𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑑)]
1

2                              (3.7) 

Sendo g a aceleração da gravidade. 

Nos gráficos a seguir é possível observar a relação entre o comprimento de onda λ, em 

metros, e a velocidade com o período T, em segundos, consecutivamente, em diversas 

profundidades de água d: 
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Figura 3-2 - Uma aproximação do comprimento de onda λ (m) em função do período de 

onda T (s) para várias profundidades de água d. Fonte: DNV-RP-C205. 
 

 

 

Figura 3-3 - Velocidade de fase (m/s) em função do período de onda (s) em várias 

profundidades de água. Fonte: DNV-RP-C205. 
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3.2.2 Ondas Irregulares 

 

Como mencionado anteriormente, o estado real do mar é aleatório e irregular, sendo 

impossível a sua previsão no instante do acontecimento, com precisão, tornando-se então 

necessário o uso da estatística e suas propriedades para descrevê-lo. Tais propriedades 

estatísticas irão variar de acordo com o tempo a longo prazo. 

No entanto, esses mesmos processos aleatórios descritos acima são considerados 

estacionários nas condições de ambiente em que se encontram, levando então a uma 

simplificação do problema. Uma vez que sejam considerados os eventos de curta duração, os 

processos aleatórios, tais como o estado do mar e ação do vento, serão considerados 

constantes. 

Uma representação mais realística das ondas pode ser encontrada utilizando-se um 

modelo espectral, no qual o estado irregular das ondas é representado superpondo-se várias 

ondas regulares, com diferentes propriedades, enquanto o modelo regular fazia uso de apenas 

um trem de ondas, definido por sua altura H e período T (BATALHA, 2009). 

É possível modelar o estado do mar e suas ondas irregulares a partir de um modelo 

probabilístico estocástico, como por exemplo, ao chamar a elevação da superfície do mar de 

Z(t), pode-se defini-la por uma série de funções em senos e cossenos, perante a seguinte 

expressão: 

𝑍(𝑡) =  ∑ 𝑧(𝑡)𝑁→∞
𝑛=1 = ∑ 𝑧0𝑛. 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑛. 𝑡 −  ᴪ𝑛)𝑁→∞

𝑛=1                                                       (3.8) 

Sendo que: 

● ωn = Frequências da onda com intervalo (0; ∞) 

● ᴪn = Fases da onda com distribuição uniforme no intervalo [0;2ᴨ]. 

● z0n = Amplitudes dos harmônicos zn(t). 

● N = Ordem da teoria das ondas 

 

Então z(t) pode ser considerada a soma de diversas variáveis aleatórias independentes. 
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Figura 3-4 - Sinal de onda randômico visto como a soma de ondas regulares. Fonte: 

BATALHA, A. S., (2009). 

 

3.3 REPRESENTAÇÃO ESPECTRAL 

Esta seção tem como objetivo discorrer e exemplificar a utilização de modelos 

espectrais como solução para a representação do estado do mar, sendo esta baseada no 

Manual de Práticas Recomendadas DNVGL-RP-C205. 

 

3.3.1 Espectro de Onda 

 

Como abordado anteriormente, tratando-se de ondas regulares, o estado de mar pode 

ser definido apenas pela altura H e o período T do trem de ondas, enquanto as ondas 

irregulares necessitam de uma superposição de ondas regulares, representadas por um modelo 

espectral, ou seja, uma função de densidade espectral de potência do deslocamento vertical da 

superfície do mar.  

Existem alguns parâmetros capazes de representar o estado de mar para ondas 

irregulares e assim realizar o ajuste do modelo espectral adequado, estes parâmetros são: a 

altura de onda significativa Hs, o período de cruzamento zero Tz ou período de pico, os quais 

são calculados de acordo com os registros de elevações do mar, e os fatores de forma 

espectral. 
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O período de cruzamento zero pode ser obtido a partir da fração ente o intervalo de 

tempo total Ts e do número de cruzamentos zeros registrados Nz enquanto o número de 

registros de cristas Nc e o intervalo de tempo total Ts, resultarão no período de crista. A 

diferença entre os dois períodos, Tc e Tz, determina a largura de banda do espectro de mar, 

estreita ou larga (DNVGL-RP-C205). 

O cálculo do momento espectral assume grande importância ao ser utilizado no 

cálculo da altura significativa e dos períodos citados acima, os quais irão representar o estado 

do mar para o modelo estocástico. 

Segundo o manual DNVGL-RP-C205, os momentos espectrais mn, de ordem geral n, 

são definidos como: 

𝑚𝑛 = ∫ 𝑓𝑛. 𝑆(𝑓)𝑑𝑓
∞

0
                                         (3.9) 

Sendo: 

f = Frequência da onda correspondente; 

S(f) = Densidade espectral eum função de f. 

CHAKRABARTI (1986) define que o momento espectral de ordem zero corresponde 

à área do espectro, mais precisamente, a área sob a curva do espectro de densidade de energia. 

Enquanto BATALHA (2009) define que o momento de primeira ordem corresponderia ao 

valor médio e o momento de segunda ordem corresponde ao valor médio quadrático. 

A norma também assume que, uma vez que a densidade espectral de potência S(ω), a 

qual descreve a potência por unidade de frequência, é dada pela função da frequência angular, 

segue que: 

𝑆(𝜔) =
𝑆(𝑓)

2ᴨ
                                        (3.10) 

Então por consequência, o momento espectral Mn em relação ao mn, de ordem geral n, 

é: 

𝑀𝑛 = ∫ 𝜔𝑛. 𝑆(𝜔)𝑑𝑤 = (2. ᴨ)𝑛∞

0
. 𝑚𝑛                                              (3.11) 

A altura significativa de onda Hs pode ser calculada através da fórmula: 
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𝐻𝑆 =  𝐻𝑚0 = 4√𝑚0 = 4√𝑀0                                                                                 (3.12) 

O período de cruzamento zero Tz será definido por: 

𝑇𝑧 =  𝑇𝑚02 = √
𝑚0

𝑚2
= 2𝜋√

𝑀0

𝑀2
                                                                                  (3.13) 

O período de crista Tc será definido por: 

𝑇𝑐 =  𝑇𝑚24 = √
𝑚0

𝑚4
= 2𝜋√

𝑀0

𝑀4
                                                                                  (3.14) 

O período médio de onda T1 será definido por: 

𝑇1 =  𝑇𝑚01 =
𝑚0

𝑚1
= 2𝜋

𝑀0

𝑀1
                                                                                       (3.15)                                                                              

No entanto, para que todos os cálculos apresentados acima possam ser validados com 

êxito, é necessário definir a densidade espectral de potência S(ω), escolhida de acordo com o 

modelo espectral utilizado. 

A escolha do espectro de mar é função do fenômeno a ser estudado e dos 

levantamentos em medições realizadas na posição geográfica escolhida. Os espectros de mar 

usualmente adotados no Brasil são os espectros de Pierson-Moskowitz e de Jonswap 

(BRANDÃO, 2008). 

O espectro de Pierson-Moskowitz é apresentado pela seguinte S(ω): 

𝑆𝑃𝑀(𝜔) =  
5

16
𝐻𝑆

2𝜔𝑝
4𝜔−5 exp (−

5

4
(

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

)                                                                   (3.16) 

Sendo ωp a frequência angular de pico: 𝜔𝑝 =
2𝜋

𝑇𝑝
. 

Já o espectro de Jonswap surgiu com uma adaptação do espectro de Pierson-

Moskowitz, para estado de mar completamente desenvolvido, dentro de uma situação limite e 

possui a seguinte formulação: 

𝑆𝐽(𝜔) =  𝐴𝑦𝑆𝑃𝑀(𝜔)𝛾
exp(−0.5(

𝜔−𝜔𝑝

𝜎𝜔𝑝
)

2

)
                                                                   (3.17) 

Sendo 𝑆𝑃𝑀(𝜔) o espectro de Pierson-Moskowitz e: 
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•  = Parâmetro (não dimensional) de pico do espectro. 

• 𝐴𝑦= Fator de normalização (Aγ = 1-0.287 ln(γ)). 

•  = Parâmetro de largura espectral. 

 𝜎 =  𝜎𝑎  𝑠𝑒  𝜔 < 𝜔𝑝 

 𝜎 =  𝜎𝑏 𝑠𝑒 𝜔 > 𝜔𝑝 

 

Segundo o manual DNVGL-RP-C205, os valores médios para os dados experimentais 

do espectro Jonswap seriam: 

γ = 3,3, σa = 0,07 e σb = 0,09. 

Sendo que para o parâmetro de pico γ = 1, o espectro de Jonswap se reduz ao espectro 

de Pierson-Moskowitz. 

 

 

Figura 3-5 - Espectro de Jonswap para Hs = 4 m, Tp = 8 s,  = 1 e  = 5. Fonte: DNVGL-

RP-C205. 

Para valores de  entre 1 e 7, é possível chegar em uma relação para os períodos de 

pico, cruzamento zero e médio a partir de: 

 

𝑇𝑧

𝑇𝑝
= 0,6673 + 0,05037𝛾 − 0,006230𝛾2 + 0,0003341𝛾3                                          (3.18) 
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𝑇1

𝑇𝑝
= 0,7303 + 0,04936𝛾 − 0,006556 + 0,0003610𝛾3                                              (3.19) 

 

Para γ = 1.0 (Espectro de Pierson-Moskowitz) encontra-se um período de pico no 

valor de Tp = 1.4049Tz e um período médio de T1 = 1.0867Tz. 

Uma vez que nenhum valor seja dado para o parâmetro de forma de pico para o 

espectro, as seguintes relações poderão ser usadas, segundo a norma: 

• Para 
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
≤ 3,5 é possível dizer que  = 5. 

• Para 3,6 <
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
< 5 é possível dizer que  = exp (5,75 − 1,15

𝑇𝑝

√𝐻𝑠
). 

• E, finalmente, para 
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
≥ 5 o valor é de  = 1. 

 

3.3.2 Diagrama de Dispersão de onda 

 

Com o intuito de que a análise espectral seja validada é necessário, primeiramente, 

partir de uma série de medições e resultados experimentais compondo uma base sólida de 

estudos de dados ambientais que possibilitam a probabilidade de ocorrência de um estado de 

mar específico em um período também específico. 

Os dados ambientais necessários para a análise de fadiga em tubulações neste trabalho 

são na verdade dados oceanográficos e marinhos, a partir de medidas observadas e coletadas 

de dados de ondas, do nível do mar e dados meteorológicos. Com resultados coletados para 

diversos estados de mar, é possível encontrar valores para a altura significativa de onda (Hs), 

o período de pico (Tp) e período de cruzamento zero (Tz). Após a coleta de todas as 

informações ambientais citadas no parágrafo anterior será elaborado um documento de 

especificação técnica denominado METOCEAN, referente a uma região específica, região de 

operação do FPSO.  

Diante destas informações técnicas documentadas é elaborado um diagrama de 

dispersão de ondas a partir das distribuições de altura significativa de onda (Hs) e período de 

cruzamento zero (Tz) chegando ao número de ocorrências de onda para o estado de mar 

especificado. A seguir é apresentado um exemplo de diagrama de dispersão encontrado na 

norma DNVGL-RP-C205: 
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Nota: O diagrama apresentado na Tabela 3-1 servirá apenas de exemplo virtual para 

um diagrama de dispersões genérico neste trabalho. 

Através deste diagrama é possível então representar todos os estados de mar que estão 

presentes em uma determinada localidade, de acordo com as suas frequências de ocorrência. 

Para cada direção de incidência de onda, ou seja, Norte, Sul, Leste, Oeste, Nordeste, 

Noroeste, Sudeste e Sudoeste, haverá um dado diagrama de dispersão característico podendo 

variar conforme os períodos do ano e as condições ambientais. (LOUREIRA, 2008). 

A partir de um número de estados de mar selecionados, com Hs e Tz específicos, e o 

número de ocorrências no tempo experimental que foi realizado, encontra-se o percentual de 

ocorrências e consequentemente o número de ocorrências no tempo desejado, por exemplo, de 

um ano. Portanto, para cada estado de mar haverá uma condição de fadiga de acordo com a 

direção de incidência. 

 

 

 

 

Tabela 3-1 - Diagrama de dispersão de ondas. Fonte: DNVGL 
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4 ANÁLISE DO MOVIMENTO DO FPSO 

Uma vez que o objetivo deste trabalho é a análise de fadiga em tubulações Topside de 

um FPSO, o efeito das cargas das ondas sobre uma unidade flutuante é de extrema 

importância para a realização desta pesquisa.  

4.1 CLASSIFICAÇÃO DOS MOVIMENTOS 

Uma unidade flutuante pode apresentar seis tipos de movimentos oscilatórios 

diferentes, sendo três deles movimentos rotacionais, Roll, Pitch e Yaw, nos eixos X, Y e Z, 

respectivamente, e os outros três são movimentos translacionais, Surge, Sway e Heave, nos 

eixos X, Y e Z, respectivamente, conforme ilustra a Figura 4-1. Os seis movimentos serão 

definidos a seguir, de acordo com BHATTACHARYA (1978): 

● Surge ou Avanço: É o movimento de translação no sentido da proa, ou seja, 

movimento linear no eixo X sem provocar mudanças no plano de flutuação. 

● Sway ou deriva: É o movimento de translação no sentido positivo na direção de 

boreste para bombordo, ou seja, movimento linear na direção do eixo Y e também não 

provoca mudança no plano de flutuação. 

● Heave ou Afundamento: É o movimento de translação vertical da embarcação, ou seja, 

no sentido positivo ou negativo do eixo Z. O navio mantém seu equilíbrio estável 

devido à ação da gravidade ao perder seu plano de flutuação. 

● Roll ou Jogo: É o movimento de rotação em torno do eixo X. Sua ação provoca 

variações no plano de inclinação YZ da embarcação e na distribuição do seu volume 

submerso. 

● Pitch ou Arfagem: É o movimento de rotação em torno do eixo Y. Sua ação provoca 

variações no plano de inclinação XZ da embarcação e na distribuição do seu volume 

submerso. 

● Yaw ou Guinada: É o movimento de rotação no eixo Z.  Sem provocar mudanças no 

plano de flutuação do navio 
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As unidades flutuantes do tipo FPSO se distinguem de embarcações convencionais por 

serem consideradas unidades estacionárias de produção, ou seja, as trações nos cabos e linhas 

de ancoragem acabam promovendo uma quantidade maior de movimentos de oscilação. 

Enquanto em navios convencionais, os graus de liberdade com movimentos puramente 

oscilatórios acabam se restringindo apenas à três dos seis apresentados acima, o movimento 

de Roll, Pitch e Heave. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cargas induzidas pelo movimento das ondas podem causar uma resposta elástica de 

alta frequência e devido aos efeitos desse carregamento não linear, algumas respostas 

aparecem sempre nas frequências naturais. Para unidades flutuantes, os períodos naturais dos 

movimentos são de grande importância para a execução do projeto (DNVGL-RP-C205). 

Na tabela abaixo é possível visualizar os períodos naturais para os movimentos em 

diferentes tipos de unidades flutuantes: 

 

Figura 4-1 - Graus de liberdade em uma embarcação. Fonte: USP, 2011. 
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Tabela 4-1 - Períodos Naturais para unidades flutuantes. Fonte: DNV-RP-C205. 

 

Períodos naturais para uma estrutura offshore atracada segundo o movimento de 

Surge, Sway e Yaw são normalmente mais de 100 segundos, demonstrando uma falta de 

rigidez no plano horizontal nas unidades flutuantes em geral. 

4.2 EQUAÇÃO DO MOVIMENTO E ACELERAÇÃO 

As equações de movimento e das acelerações de uma unidade flutuante deverão ser 

determinadas em relação à amplitude e fase das ondas em função da posição do centro de 

movimentos, ângulo de incidência de ondas e frequências de ondas (BATALHA, 2009). 

É possível descrever a força inercial a partir da sua aceleração, as cargas inerciais 

aliviam a carga do peso ou somam-se a elas dependendo da direção da aceleração. Para tal, é 

necessário conhecer a 2ª lei de Newton, a qual diz que �⃗�𝑅 = 𝑚�⃗�. 

4.2.1 Equação da aceleração de translação 

 

Assumindo como exemplo o movimento de heave, translação no eixo z, da 

embarcação e que o produto da massa pela aceleração pode ser escrito como: 

𝑚𝑎 = 𝑚
𝑑2𝑧

𝑑𝑡2                    (4.1)

       

O deslocamento na direção vertical Z pode ser descrito genericamente como: 

𝑧 = 𝑧𝑎 𝑐𝑜𝑠 (𝜔𝑡)                    (4.2)  

Sendo:    

za = posição de maior elevação para o movimento de Heave 
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ω = Frequência angular 

Derivando o deslocamento na direção vertical na Equação 4.2, a velocidade pode ser 

descrita como: 

 �̇� = −𝑧𝑎𝜔 𝑠𝑖𝑛 (𝜔𝑡)                   (4.3) 

Derivando novamente, a aceleração para translação vertical é encontrada: 

�̈� = −𝜔2𝑧𝑎𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡)                   (4.4) 

Diante das equações apresentadas acima, a aceleração máxima, na posição za, é 

encontrada com valor negativo, somando-se a carga do peso próprio. A aceleração máxima 

pode ser escrita da seguinte maneira: 

�̈� = 𝜔2𝑧𝑎                                (4.5) 

Finalmente a carga inercial total máxima com centro de gravidade de massa m para o 

movimento de heave é encontrada: 

𝐹ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒 = 𝐹�̈� = 𝑚𝜔2𝑧𝑎                   (4.6) 

O procedimento acima foi elaborado para o movimento do tipo heave, de translação 

em torno do eixo Z no entanto pode ser utilizado, analogamente, para os movimentos do tipo 

surge e sway, de translação nos eixos X e Y respectivamente. Em breve a aceleração de 

rotação será também apresentada. 

No entanto, é necessário encontrar a equação da aceleração para cada um dos seis 

graus de liberdade, ângulos de incidência e calado de operações, o qual define a posição do 

centro do movimento, diferentes e ainda sim, variando a frequência das ondas que incidem na 

embarcação. 

Segundo BATALHA (2009) a equação de deslocamento poderá ser escrita então da 

seguinte forma: 

𝑦𝑑,𝛽(𝑡) = 𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 +  𝜑)                                                                                                 (4.7) 

Consequentemente, a equação da aceleração poderá ser escrita como: 
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𝑎𝑑,𝛽(𝑡) = −𝜔2𝐴𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑡 +  𝜑)                                (4.8) 

Sendo: 

• β = ângulo de incidência das ondas na embarcação. 

• t = instante de tempo durante o período de repostas, em segundos. 

• d = calado de operação. É o chamada intermediário, das 3 classificações possíveis 

para o calado: carregamento total (máximo), carregamento de sobrevivência 

(mínimo) e de operação. 

• A = amplitude de reposta para a onda unitária. 

• φ = ângulo de fase do RAO. 

• ω = frequência angular da onda [rad/s]. 

Considerando um corpo em movimento de translacação e rotação em torno de um 

ponto arbitrário, chamado de centro do movimento, é possível que haja um deslocamento 

deste ponto em relação a cada um dos seis graus de liberdade, sendo então necessário 

trabalhar com uma matriz de rotação. Portanto, são assumidas coordenadas xp, yp e zp como as 

coordenadas para o deslocamento a partir de um ponto P, é possível encontrar a aceleração 

translacional total, baseada na equação de aceleração (4.8): 

𝐴𝐺(𝑡) =  [

𝐴𝑥𝑝(𝑡)

𝐴𝑦𝑝(𝑡)

𝐴𝑧𝑝(𝑡)

] =  
𝑑2

𝑑𝑡2 [

∆𝑥𝑝(𝑡)

∆𝑦𝑝(𝑡)

∆𝑧𝑝(𝑡)

]                                                                                 (4.9) 

Além do deslocamento em torno do ponto P, a estrutura poderá se inclinar de acordo 

com os ângulos de Euler, que no caso são os próprios ângulos de Roll, Pitch e Yaw: 

 = Ângulo de rotação em torno de X (Roll) 

 = Ângulo de rotação em torno de Y (Pitch) 

 = ângulo de rotação em torno de Z (Yaw) 



 

40 

 

 

Figura 4-2 - Angulos de rotação na embarcação para Roll, Pitch e Yaw. Fonte: 

Departamento de Engenharia Naval, ESCOLA POLITÉCNICA, UFRJ. 

Portanto, as acelerações translacionais para heave (direção no eixo Z) e surge (direção 

no eixo X), são decompostas em ângulos gerados pelos movimentos de pitch, yaw e roll. 

Tomando como exemplo o ângulo de pitch, rotação em torno do eixo Y conforme a Figura 

4.3, e deslocando os eixos Z e X para Z’ e X’, respectivamente,  é possível chegar as equação 

das acelerações: 

𝑎𝑥
′ = 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒 cos() − 𝑎ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒 sin()                                                                        (4.10)          

𝑎𝑧
′ = 𝑎ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒 cos() − 𝑎𝑠𝑢𝑟𝑔𝑒 sin()                                                                    (4.11) 

 

Figura 4-3 - Decomposição do vetores de aceleração para o movimento de Pitch. Fonte: 

BATALHA, 2009. 
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O mesmo também é possível para os ângulos de yaw e roll nos planos XY e YZ. 

Segundo CHIANIS e MANGIAVACCHI (1983, apud BATALHA, 2009) as matrizes 

de rotação para os seis graus de liberdade podem ser definidas da seguinte maneira: 

• Matriz de rotação de roll (eixo X): 

𝑅𝑥𝑥 =  [
1 0 0
0 cos(𝜃) sin(𝜃)

0 − sin(𝜃) cos(𝜃)
]                                                                                     (4.12) 

• Matriz de rotação de pitch (eixo Y): 

𝑅𝑦𝑦 =  [
cos() 0 − sin()

0 1 0
sin() 0 cos()

]                                                                                     (4.13) 

• Matriz de rotação de yaw (eixo Z): 

𝑅𝑧𝑧 =  [
cos() sin(𝜃) 0

− sin(𝜃) cos() 0
0 0 1

]                                                                                  (4.14) 

E por meio da equação apresentada a seguir, é possível chegar à transformação 

desejada: 

[

𝑎𝑥(𝑡)
𝑎𝑦(𝑡)

𝑎𝑧(𝑡) + 𝑔
] = [𝑅𝑘𝑘][𝑅𝑗𝑗][𝑅𝑖𝑖] [

𝐴𝑥𝑝(𝑡)

𝐴𝑦𝑝(𝑡)

𝐴𝑧𝑝(𝑡) + 𝑔

]                                                                (4.15) 

Sendo: 

• ii, jj e kk = Índices que representam o eixo de rotação. 

• g = Aceleração da gravidade. 

• Axp(t), Ayp(t) e Azp(t) = Aceleração de translação no eixo global da embarcação - 

Equação (31). 

• x(t), y(t) e z(t) = Acelerações finais nos os eixos locais da tubulação. 
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A partir da equação 4.15 de transformação da aceleração é possível chegar a distintos 

valores para as acelerações finais utilizando diferentes sequências de rotação. Exemplo de 

sequência de rotação: roll-pitch-yaw. 

 

4.2.2 Equação da aceleração de rotação 

 

Em primeiro lugar, é necessário pontuar que para ângulos de rotação com valores de 

amplitudes pequenos é possível realizar uma análise para cada um dos graus de liberdade 

separadamente, mesmo que a embarcação sofra usualmente com os seis graus de liberdade 

simultaneamente (BATALHA, 2009). 

Um corpo rígido em rotação irá experimentar duas componentes de aceleração 

perpendicularmente a uma dada distância r em relação ao eixo de rotação: 

• Aceleração na direção da velocidade instantânea = r 

• Aceleração voltada para o eixo de rotação = rω2 

Sendo ω a velocidade angular e  a aceleração angular, taxa de variação da velocidade 

angular, dada por 𝛼 =  
𝑑𝜔

𝑑𝑡
=  

𝑑2𝜃

𝑑𝑡2 . 

A força atuante também será decomposta em duas componentes nas direções das duas 

acelerações apresentadas acima, uma força tangencial e uma força centrífuga: 

𝐹𝑡 = 𝑚𝑟𝛼                                                                                                                       (4.16) 

𝐹𝐶 = 𝑚𝑟𝜔2                                                                                                                    (4.17) 

Em BHATTACHARYA (1978) é definida a equação de movimento de Roll e 

consequentemente, de Pitch e Yaw. A partir do angulo de rotação de Roll, , e seu angulo de 

amplitude máxima, 𝑎, a equação do movimento é: 

 =  𝑎 cos(𝜔𝑡)                                                                                               (4.18) 

Sendo ω a frequência angular da onda. 
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Derivando a equação do movimento uma vez chega-se a equação da velocidade 

angular e ao derivar pela segunda vez, chega-se a equação da aceleração angular, descritas em 

sequência a seguir: 

̇ = −ω𝑎 sin(𝜔𝑡)                                                                                                         (4.19) 

̈ = −𝜔2𝑎 cos(𝜔𝑡)                                                                                                       (4.20) 

Tendo a sua máxima em: ̈ = 𝜔2𝑎. 

Conforme a equação apresentada anteriormente para a aceleração tangencial (𝑟𝛼) e 

aceleração angular de 𝛼 =  
𝑑2𝜃

𝑑𝑡2
, a aceleração tangencial máxima para o movimento de Roll 

será então: 

𝑟𝛼 =  𝑟𝜔2𝜃𝑎 =  
4𝜋2𝑟𝜃𝑎

𝑇
                                                                                                   (4.21) 

Sendo:  𝜔 =
2𝜋

𝑇
. 

Encontrada a aceleração tangencial para o movimento de Roll, a próxima etapa é 

encontrar a força tangencial para um dado peso w sobre a embarcação, a qual deverá ser 

decomposta em duas direções, vertical e horizontal, segundo a figura 4.4 apresentada a seguir 

(BHATTACHARYA, 1978). 
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Figura 4-4 - Força tangencial durante o movimento de Roll. Fonte: BHATTACHARYA  

(1978) 

 

A partir da equação da força tangencial na Equação (4.16) e a aceleração tangencial 

máxima na Equação (4.21), a força tangencial para o movimento de Roll é expressa pelas 

componentes: 

𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑦 =  𝑇𝑟𝑦 =  
𝑤

𝑔

4𝜋2𝑧0𝜃𝑎

𝑇2                                                                                               (4.22) 

𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑧 =  𝑇𝑟𝑧 =  
𝑤

𝑔

4𝜋2𝑦0𝜃𝑎

𝑇2                                                                                                (4.23) 

A aceleração centrífuga devido ao movimento de Roll é encontrada a partir da equação 

(𝑚𝜔2𝑟), sabendo que 𝑣 = 𝜔𝑟, e expressa por: 

𝐶𝑅 =  𝑚𝜔2𝑟 =  
𝑤

𝑔
(�̇�2)𝑟                                                                                                 (4.24) 

A partir da figura 4.4 nota-se que a aceleração centrífuga, CR, também deverá ser 

decomposta em duas componentes, horizontal e vertical, a força centrífuga será: 

𝐶𝑟𝑜𝑙𝑙 ℎ =  𝐶𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑦 = 𝐶𝑅 cos(𝛽) =
𝑤

𝑔
(�̇�)2 𝑟𝑐𝑜𝑠(𝛽) =  

𝑤

𝑔
(�̇�)2𝑦0                                  (4.25) 

𝐶𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑣 =  𝐶𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑧 = 𝐶𝑅 sin(𝛽) = −
𝑤

𝑔
(�̇�)2𝑧0                                                                  (4.26) 
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Uma vez que a velocidade angular é muito pequena, geralmente menor que 0,15 rad/s, 

se comparada com a força gravitacional, a força centrífuga torna-se insignificante. No entanto, 

nota-se que a força centrífuga é máxima quando o angulo de inclinação é zero, ou seja, a 

embarcação encontra-se na posição de equilíbrio durante o movimento de Roll, ou a mesma é 

nula quando o ângulo de Roll é máximo (BHATTACHARYYA, 1978). 

Este conhecimento é importante para que seja possível desprezar a ação da força 

centrífuga nesta análise e consequentemente, a força resultante em suas componentes é 

expressa por: 

𝑅𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑦 = 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑦 =  ± 
𝑤

𝑔

4𝜋2𝑧0𝜃𝑎

𝑇2                                                                                       (4.27) 

𝑅𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑧 = 𝑇𝑟𝑜𝑙𝑙 𝑧 =  ± 
𝑤

𝑔

4𝜋2𝑦0𝜃𝑎

𝑇2                                                                                       (4.28) 

Analogamente, mesmo critério é utilizado no passo a passo para encontrar  a 

aceleração e a força resultante do movimento de Pitch e Yaw, com seus respectivos ângulos,  

e . 

4.3 FUNÇÃO DE TRANSFERÊNCIA (RAO) 

A Função de Transferência ou Operador de Amplitude de Resposta (Response 

Amplitude Operators - RAO) é capaz de traduzir a resposta dinâmica da estrutura do navio em 

relação ao intervalo de frequências a partir da ação das ondas na embarcação, suficientemente 

grande para abranger toda a faixa de frequência no espectro de onda (CHAKRABARTI, 

1987), a partir de diversas grandezas, tais como a aceleração, o deslocamento, as tensões e a 

velocidade. 

O RAO de deslocamento é calculado a partir do seu comportamento, ou seja, o 

deslocamento da embarcação em diversos pontos sobre a unidade flutuante, assumindo os seis 

graus de liberdade. Com o intuito de chegar ao RAO, os deslocamentos utilizados estarão de 

acordo com as seguintes condições: 

• As condições de operação da unidade. Conforme visto anteriormente, existem 3 

classificações possíveis para o calado: carregamento total (máximo), o calado de 

operação (intermediário) e o carregamento de sobrevivência (mínimo) e de operação. 

A partir dai, é definida a posição do centro de movimentos da embarcação. 
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• O ângulo de incidência das ondas na embarcação pode ser definido de acordo com a 

Fig. 4.5: 

 

 

Figura 4-5- Ângulo de incidência da onda na embarcação. Fonte: BATALHA (2009). 

 

O RAO será encontrado no formato de tabela de acordo com as diferentes direções de 

incidência da onda, e de acordo com um intervalo de frequências de onda, haverá uma 

resposta da unidade sob a ação de uma onda de amplitude unitária para cada grau de liberdade 

(FARIAS, 2017). Logo, CHAKRABARTI (1987) define a função como a amplitude de 

resposta, por amplitude de onda unitária.  

A partir da Equação 2.3 apresentada na seção 2.2 é possível encontrar a equação do 

movimento, isolando as forças de excitação 𝐹𝑗(𝜔, 𝛽): 

(𝑀𝑗,𝑘 +  𝐴𝑗,𝑘(𝜔)) �̈� + (𝐵𝑗,𝑘(𝜔) + 𝐵𝑣)�̇� + 𝐶𝑥 = 𝐹𝑗(𝜔, 𝛽)                                          (4.29) 

Sendo j e k os graus de liberdade do 1 ao 6. 
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A partir da equação apresentada acima e supondo que as forças de excitação são 

harmônicas no tempo é possível encontrar a equação do movimento e da aceleração através da 

derivação das equações consecutivamente. 

O RAO deverá ser calculado com o auxílio de um software específico para análise 

hidrodinâmica e possuirá a seguinte caracterização, através da equação 4.29: 

𝑅𝐴𝑂(𝜔) =
𝑥

𝜁𝑎
=

𝐹0

𝐶−[𝑀+𝐴(𝜔)]𝜔2+𝑖𝐵(𝜔)𝜔
                                                                       (4.30) 

 

 

Figura 4-6 - Exemplo de um gráfico dos RAOs de deslocamento para uma FPSO. Fonte: 

BATALHA (2009). 

 

4.4 ESPECTRO DE RESPOSTA 

CHAKRABARTI (1987) define o espectro de resposta como a densidade de energia 

de resposta de uma estrutura devido ao espectro de densidade de energia de onda de entrada. 

Sendo possível, a partir do espectro de resposta, visualizar graficamente as máximas respostas 

para o deslocamento, a tensão e outras grandezas desejadas. 
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A norma DNVGL-RP-C205 assume que para um sistema linear, o espectro de resposta 

é encontrado a partir da função de transferência e do espectro de onda, em uma determinada 

frequência, pela seguinte equação: 

𝑆𝑅(𝜔) = [𝑅𝐴𝑂(𝜔)]2𝑆(𝜔)                                                                                             (4.31) 

• SR(ω) = Espectro de resposta (m2-s) 

• S(ω) = Espectro de onda (m2-s) 

• RAO(ω) = Função de Transferência (amplitude/amplitude de onda – m/m) 

• ω = Frequência angular da onda(rad/s) 

 

 

Figura 4-7 - Representação gráfica do Espetro de onda, do RAO da força inercial e do 

espectro de resposta da força inercial. Fonte: CHAKRABARTI (1987). 

 

Portanto, na prática o espectro de resposta será encontrado através do RAO, função de 

transferência em formato de tabela, variando com o ângulo de incidência e amplitude, 

conforme visto na seção 4.3 e das condições ambientais apresentadas no espectro de onda. 
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As condições ambientais serão apresentadas em dois casos, para a condição de 

operação da embarcação e para a condição limite de sobrevivência, prevendo a ação das ondas 

em 1 ano e para daqui a 100 anos, respectivamente. 

Finalmente um ponto de interesse deverá ser escolhido com sua respectiva aceleração 

e futuramente o mesmo será utilizado para encontrar as tensões naquele ponto. 
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5 ANÁLISE DE FADIGA 

 

O fenômeno da fadiga é definido como sendo a ruptura de materiais sujeitos a ciclos 

de natureza cíclica de tensão ou deformação, podendo levar à falha precoce do material ou 

deixá-lo com danos permanentes (BRANCO,1999). Portanto, é de suma importância, que seja 

calculado o acúmulo de dano à fadiga no projeto de tubulações do FPSO, tal como é descrito 

neste trabalho, garantindo assim a funcionalidade de toda a estrutura. 

5.1 CONCEITO GERAL 

Esta seção foi baseada no Manual de Práticas Recomendadas DNVGL-RP-C203, 

válida para materiais em aço no ar com resistência de escoamento inferior a 960 Mpa e para 

materiais em aço em água do mar com proteção catódica ou aço com corrosão livre, de até 

550 MPa. 

Para a análise de resistência à fadiga em estruturas offshore, geralmente considera-se a 

fadiga de alto ciclo, ou seja, ciclos superiores a 10.000. A norma cita que para unidades 

flutuantes do tipo FPSO, a fadiga de baixo ciclo pode ser um problema significativo, 

dependendo do processo de carregamento e descarregamento do ciclo, porém este tema não 

será abordado neste trabalho. 

A análise de fadiga pode ser baseada em dados da curva S-N ou na mecânica da 

fratura. Para componentes em que uma falha pode levar a graves consequências, é necessária 

uma análise mais detalhada, considerando-se uma parte maior da estrutura, considerando-se 

sempre todas as faixas de tensões que contribuem para o dano à fadiga. Lembrando-se que, as 

faixas de tensões adequadas são encontradas a partir de uma análise determinística e/ou 

espectral. 

5.2 CONCENTRAÇÃO DE TENSÃO 

A presença de concentrações de tensões em pontos de tensões máximas pode levar à 

ruptura por fadiga muito rapidamente casa não haja nenhum tipo de intervenção na estrutura. 

Os efeitos de concentração de tensões, os Hot Spot Stress, obtidos por meio de 

aplicação de fatores de concentração de tensões, devem ser considerados na variação de 

tensões final inseridos como um dos principais parâmetros de entrada para a curva S-N no 

cálculo do dano à fadiga de uma junta qualquer (BATALHA, 2009). 
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Segundo o Manual de Práticas Recomendadas DNVGL-RP-C203 os pontos de Hot 

Spot são os pontos mais suscetível ao início de uma trinca por fadiga devido ao efeito 

combinado da tensão estrutural e da geometria da solda ou um entalhe similar. No caso de 

juntas tubulares convencionais, derivam-se os fatores de concentração de tensão para obter o 

Hot Spot Stress, encontrando a tensão nesse ponto, é inserida na curva S-N que seja relevante 

para as juntas tubulares. É possível encontrar a tensão de Hot Spot utilizando a tensão 

nominal, tensão em uma região afastada o suficiente da região de concentração, a partir da 

relação: 

𝜎ℎ𝑜𝑡𝑠𝑝𝑜𝑡 = 𝑆𝐶𝐹𝜎𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙                   (5.1) 

Sendo SCF (Stress Concentration Factor), o fator de concentração de tensão. 

Na figura a seguir, é possível verificar um ponto de concentração de tensões localizado 

na “margem” do cordão de solda. 

 

 

Figura 5-1 - Trinca por fadiga no pé da solda. Fonte: DNVGL-RP-C203. 

  

A presença de solda em juntas de conexão é, portanto, um ponto importante a ser 

considerado na análise da tubulação.  

O fator de concentração de tensões é definido em função do tipo de carga aplicada, 

sendo assim, um mesmo elemento em uma estrutura possuirá distintos fatores de concentração 

para distintas tensões. A princípio o SCF pode ser expresso por: 
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𝑆𝐶𝐹 =
𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑎 𝑛𝑎 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒𝑖𝑟𝑎 𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒

𝑇𝑒𝑛𝑠ã𝑜 𝑚é𝑑𝑖𝑎 𝑜𝑢 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑛𝑎 𝑠𝑒çã𝑜 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑙
               (5.2) 

Uma série de cálculos para encontrar o fator de concentração de tensões, SCF, para 

distintas estruturas é apresentada no manual DNVGL-RP-C203. 

Também é possível encontrá-lo através da utilização do método dos elementos finitos 

em casos os quais a geometria seja muito complexa. É preciso lembrar que para determiná-lo, 

em qualquer método, é preciso estar atento à geometria do tipo de ligação. As distintas 

fórmulas para o cálculo do SCF encontradas na norma citada acima, são baseadas na 

classificação do tipo de junta da tubulação.  

5.3 CÁLCULO DO RAO DE TENSÕES 

A partir dos estudos apresentados neste trabalho, é possível realizar o cálculo do RAO 

de tensões que será utilizado no cálculo da fadiga para a tubulação. A seguir é apresentado um 

passo a passo genérico baseado em BATALHA (2009) e no Manual de Recomendações 

DNVGL-RP-C206 e DNVGL-RP-C205. 

1. Criação de um modelo em elementos finitos em um software adequado. 

 

2. Coleta de dados referentes à análise de movimento da unidade, ou seja, os dados 

utilizados para a confecção do RAO de deslocamento para diferentes ângulos de 

incidência das ondas na embarcação e os distintos calados de operação, conforme 

apresentado no capítulo 4. 

 

3. Definição da posição da tubulação em relação ao centro de movimentos da 

embarcação e consequentemente, o seu aproamento para que seja possível encontrar 

o RAO de acelerações, o qual terá sua metodologia de cálculo apresentada no 

Capítulo 6. 

 

4. Leitura da tabela de RAO de acordo com cada frequência de onda adequada e suas 

amplitudes de movimento para os três movimentos de translação, Surge, Sway e 

Heave, e os três movimentos de rotação, Roll, Pitch e Yaw, e suas respectivas fases. 
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5. Cálculo do espectro de acelerações através do espectro do mar selecionado, em 

conjuntos com seus parâmetros adequados, e do RAO de acelerações. O RAO de 

acelerações será em função da geometria de embarcação e das matrizes de entrada 

apresentadas anteriormente no capítulo 4.3. 

 

6. Análise estrutural de acordo com os graus de liberdade e cálculo das tensões para 

cada carregamento especificado no item 4. Necessária a utilização de um software 

adequado. 

 

7. Escolha dos pontos de interesse na tubulação. A partir dos pontos escolhidos são 

determinados alguns parâmetros, tais como o fator de concentração de tensões 

(SCF). 

 

8. Cálculo dos componentes de tensão para as acelerações reais a partir dos 

componentes de tensões de aceleração unitária no item 5, e as acelerações 

calculadas  no item 6, uma vez que a solicitação sobre a tubulação é uma função 

linear da aceleração no centro do movimento, da massa da estrutura e da sua 

posição, assumindo linearidade. As componentes de tensões são: 

 

• a – Tensão normal no sentido axial – tração positiva e compressão negativa. 

• by – Tensão normal devido a esforços de flexão em torno do eixo Y. 

• bz – Tensão normal devido a esforços de flexão em torno do eixo Z. 

• vy – Tensão de cisalhamento média na direção do eixo Y. 

• vz – Tensão de cisalhamento média na direção do eixo Z. 

 

9. Cálculo da variação de tensão final utilizando as componentes de tensão 

apresentadas no item 10 e as tensões nominais combinadas, apresentadas na Figura 

5- 3 e calculada com o suporte de um software específico, chegando à hot-spot. 

A variação de tensão máxima também deve ser encontrada. 

 

10. Gerar o RAO de tensões a partir dos dados encontrados. 

 

11. Realizar este passo a passo para cada ponto de interesse na tubulação. 



 

54 

 

 

5.4 CURVA S-N 

Na maioria das vezes, as curvas S-N são derivadas de dados provenientes de teste de 

fadiga realizados em pequenas amostras até que a amostra alcance a falha. Os resultados 

destes ensaios geram a curva que pode ser descrita como uma relação entre as variações de 

tensões e o número de ciclos que levaram à ruptura do material. 

Segundo o Manual de Práticas Recomendadas DNVGL-RP-C203 existem três 

conceitos diferentes para uma curva S-N: 

• Curva S-N pela variação da tensão nominal: 

Geralmente curvas classificadas como “E” até “W3”. 

• Curva S-N de tensão Hot spot: 

Geralmente curvas classificadas como “D” ou “F”. 

• Curva S-N de tensão por entalhe 

A equação básica de uma curva S-N, segundo a norma, pode ser expressa do seguinte 

modo: 

𝐿𝑜𝑔(𝑁) = 𝐿𝑜𝑔(𝑎) − 𝑚𝐿𝑜𝑔(𝜎0)                             (5.3) 

• N = Número de ciclos que leva à falha estrutura da junta 

• 𝛥𝜎 = Variação de tensão constante 

• m = Declive inverso negativo da curva S-N (Constante) 

• 𝐿𝑜𝑔(𝑎) = Interceptação do log do eixo N pela curva S-N 

𝐿𝑜𝑔(𝑎)  = 𝐿𝑜𝑔(𝑎) − 2𝑠𝐿𝑜𝑔(𝑁)                  (5.4) 

• 𝐿𝑜𝑔(𝑎) = Intercepção da curva S-N média com o eixo Log(N) 

• 𝑠𝐿𝑜𝑔(𝑁)= Desvio padrão do log(N) 

5.4.1 Classificação das Curvas S-N 

 

A classificação das curvas S-N depende de alguns fatores, tais como: 
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• O detalhe geométrico. 

• A presença de proteção catódica (anticorrosivo). 

• A direção da tensão flutuante. 

• O método de fabricação e inspeção. 

• O ambiente de instalação e operação da estrutura. 

• O tipo de solda. 

É notório que se tratando de estruturas offshore sujeitas a cargas típicas de onda e 

vento, a principal contribuição ao dano por fadiga será encontrada na região com ciclos 

superiores a 106. Uma vez que o objetivo deste trabalho é tratar de tubulações presentes na 

estrutura Topside de um FPSO, a tabela a seguir, extraída da norma DNVGL-RP-C203, 

tratará apenas de materiais que se encontram expostos ao ar. 

De acordo com a Tabela 5-1, é possível observar a importância da espessura para a 

análise de fadiga dos elementos. BATALHA (2009) define em sua dissertação que para os 

elementos que possuem espessuras maiores, ocorre uma maior probabilidade de sofrerem com 

surgimento de trincas, pois será maior a possibilidade de ocorrência defeitos ou danos. 

Também é citado que para uma espessura maior da solda, são exigidos procedimentos mais 

complexos de execução, e que consequentemente podem acarretar níveis maiores de tensões 

residuais. 

Tabela 5-1 - Curvas S-N para detalhes no ar. Fonte: DNV-RP-C203. 
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Para os casos com números de ciclos menores que 107, a inclinação da curva utilizada 

pela norma é m1 e para os casos com números de ciclos mais altos, uma inclinação m2 é 

utilizada na curva, são as chamadas curvas bi-lineares. É válido citar que a curva S-N pode ser 

também extrapolada linearmente para um número menor de ciclos com objetivo no uso 

prático em uma análise de fadiga. 

Uma vez que a curva F3 tem sido a curva mais recomendada de acordo com as normas 

técnicas utilizadas, a mesma será a curva recomendada também neste trabalho.  

Figura 5-2 - Curvas S-N para detalhes no ar. Fonte: DNV-RP-C203. 

  

5.5 DANO E VIDA A FADIGA 

A vida de fadiga é o número de ciclos de tensão em uma magnitude específica 

necessária para causar falha por fadiga e pode ser calculada com base nas curvas S-N sob a 

hipótese de dano cumulativo linear (Regra de Palmgren-Miner). 

A lei linear de acumulação de dano, ou lei de Palmgren-Miner é amplamente utilizada 

no mundo inteiro devido à sua simplicidade. Ela traduz que o dano induzido por um bloco de 

carga i, com amplitude de tensão deformação constante, pode ser calculado como sendo o 
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número de ciclos realizados ni sobre o número de ciclos para chegar à falha Ni (PEREIRA, 

2006). Portanto o dano acumulado diante da aplicação de k blocos de carga será: 

𝐷 =  ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑘
𝑖=1                                (5.5) 

Segundo o manual DNVGL-RP-C203, quando a distribuição de faixas de tensão de 

longo prazo é expressa por um histograma de tensão, consistindo de um número conveniente 

de blocos de faixas de tensão constantes Δσi, cada um com um número de repetições de 

tensões ni, têm-se a expressão: 

𝐷 =  ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖

𝑘
𝑖=1 =

1

𝑎
∑ 𝑛𝑖𝛥𝜎𝑖

𝑚𝑘
𝑖=1 ≤ 𝜂                            (5.6) 

Onde: 

• D = Dano por fadiga acumulado 

• 𝑎 = Interceptação da curva S-N com o eixo N  

• m = declive inverso negativo da curva S-N 

• k = Número de blocos de tensão 

• ni = Número de ciclos de tensão no bloco de tensão i. 

• Ni = Número de ciclos para chegar à falha em uma faixa de tensão constante. 

• η = Fator de uso= 1 / Fator de Fadiga (DFF) 

A Palmgren-Miner assume que para que haja a ocorrência de falha o valor do dano 

acumulado será de D = 1,0, ou seja, para que não haja a ocorrência de falha o dano acumulado 

deverá ser menor que um. Lembrando que todas as faixas de tensão significativas, e que 

contribuem para o dano por fadiga, deverão ser consideradas através de uma análise 

determinística ou espectral (DNVGL-RP-C205). 

A vida à fadiga é calculada na norma através da fratura mecânica, no entanto em 

BATALHA (2009) a vida à fadiga pode ser encontrada a partir da seguinte equação: 

𝐿 =
𝐿0

𝐷
                                                                                                                        (5.7) 

Onde: 
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• Lo= Vida útil da estrutura ou número de ciclos n0 que deverá ser definido em 

função de um período de referência. 

• D = Número total de ciclos em todos os intervalos i. 

Em uma explicação mais simplista, o dano devido à fadiga pode ser encontrado 

através da razão entre o número de ciclos de carga aplicado à estrutura e o número de ciclos 

que causa a falha da estrutura, conforme apresentado na seção anterior. Porém nesta seção 

será apresentado o método de cálculo do dano à fadiga, a partir da utilização da distribuição 

de Weibull. 

A distribuição de faixa de tensão para a análise de fadiga pode ser apresentada como 

uma distribuição de Weibull, uma distribuição de probabilidade contínua de dois parâmetros 

conforme será apresentada a seguir (DNVGL-RP-C203): 

𝑄(𝛥𝜎) = 𝑒𝑥𝑝[ − (
𝛥𝜎

𝑞
)

ℎ

]                                                   (5.8) 

Sendo as variáveis da equação: 

• Q = A probabilidade de exceder a faixa de tensão Δσ 

• h = Parâmetro de forma de Weibull 

• q = Parâmetro da escala de Weibull, definido a partir do intervalo de tensão Δσ 

𝑞 =
𝛥𝜎

(𝐿𝑛(𝑛0))
1
ℎ

                                                     (5.9) 

Sendo que Δσ0 é a maior faixa de tensão dentre os n0 ciclos. 

Para o cálculo de dano à fadiga em detalhes altamente carregados é recomendado que 

se calcule o range máximo de tensões que se origina da ação das ondas durante o intervalo de 

carregamento e descarregamento do ciclo. O resultado encontrado deverá ser somado ao range 

de tensões encontrada no cálculo de dano à fadiga para baixo ciclo (DNVGL-RP-C205). 

Através da equação abaixo, encontramos a faixa de tensão máxima durante o intervalo 

de carregamento e descarregamento: 

𝛥𝜎 = 𝛥𝜎0 (1 −
𝐿𝑜𝑔(𝑛𝐿𝐶𝐹)

𝐿𝑜𝑔(𝑛0)
)

1

ℎ
                           (5.10)  
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• Δσ0 = Faixa de tensão máxima para n0 ciclos de ação das ondas. 

• nLCF = número de ciclos de carregamentos e descarregamentos durante o tempo de 

vida. 

• h = Parâmetro de Weibull da ação das ondas. 

• Neste trabalho o cálculo do acúmulo de dano à fadiga será realizado com base na 

Equação (5.6). 
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Figura 6-1 – Fluxograma de procedimento para o cálculo do dano por fadiga em tubulações 

no Topside de um FPSO. 

6 METODOLOGIA 

 

Com o objetivo de concretizar e por em prática todo o conteúdo apresentado neste 

trabalho, será apresentada uma metodologia de cálculo de dano por fadiga e um procedimento 

de cálculo das acelerações na unidade devido à ação das ondas do mar, seguidos de um 

exemplo prático para uma tubulação encontrada no Topside de um FPSO. O dano acumulado 

será calculado para a tubulação em questão e maiores detalhes serão apresentados nos 

parágrafos a seguir. 

6.1 METODOLOGIA DO CÁLCULO DO DANO À FADIGA 

Com a finalidade de calcular o dano por fadiga em uma tubulação presente no Topside 

de um FPSO, um fluxograma foi elaborado apresentando um procedimendo adequado para 

este cálculo. O fluxograma é apresentado na Figura 6-1 e os parágrafos conseguintes 

complementam a explicação para o procedimento. 

 

Primeiramente, é necessário coletar os dados ambientais de acordo com a localização 

de operaçaõ do FPSO. Todos estes dados estão disponíveis em um documento, o qual 
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geralmente recebe o nome de METOCEAN, inclui-se o diagrama de dispersão de ondas 

contendo as informações do estado de mar, o número de ocorrência das ondas e o espectro de 

mar com todos os seus parâmetros necessários, conforme apresentado no Capítulo 3. 

Após o tratamento dos dados ambientais, é necessário selecionar o RAO de 

deslocamentos e acelerações da unidade flutuante, os quais foram elaborados com base nos 

capítulos anteriores. A partir dos RAOs e do espectro de mar selecionado na Equação 4.3  é 

possível obter o espectro de resposta da aceleração e consequentemente iniciar o cálculo das 

tensões no ponto. Na seção a seguir é apresentado um procedimento para o cálculo das 

acelerações na tubulação e posteriormente, é dada continuidade ao procedimento de cálculo 

de dano por fadiga, conforme a Figura 6-1. 

6.1.1 Cálculo da aceleração 

 

Nesta seção é apresentado um procedimento para o cálculo das aceleração em pontos 

específicos da tubulação a partir de uma análise hidrodinâmica. Portanto, foi elaborado um 

fluxograma com o objetivo de facilitar o entendimento da metodologia de cálculo da 

aceleração. 

A análise hidrodinâmica é baseada em um modelo hidrodinâmico da embarcação 

composto de dois modelos específicos, o modelo de massa e o modelo de painéis, sendo 

necessária a utilização de softwares específicos para a realização desta análise. O primeiro 

será responsável pelo cálculo da matriz de massa do sistema e o segundo será responsável 

pelo cálculo das matrizes de amortecimento, restauração e massa adicional, as quais fazem 

parte da equação do movimento, conforme apresentado no Capítulo 4. 

Tanto o modelo de massa hidrodinâmica quanto o modelo de painéis são realizados 

para as duas principais condições de carregamento da embarcação: 

• Condição de lastro (Ballast condition) 

• Condição de carga total (Full condition) 

Sendo a condição de lastro, ou Ballast Condition, referente às embarcações quando 

estão sem carga a bordo. 
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Figura 6-2 – Fluxograma de procedimento para o cálculo das acelerações devido às 

ondas do mar. 

As propriedades geométricas da embarcação e as propriedades hidrostáticas deverão 

ser informadas junto ao modelo da embarcação de acordo com cada uma das duas condições 

citadas acima, de lastro e de carga. 

A seguir é apresentado o fluxograma para cálculo das acelerações. O modelo de massa 

e o modelo de painéis são abordados nos parágrafos conseguintes. 

  

6.1.1.1 Modelo de painéis 

 

É comum a utilização do modelo matemático de painéis para representação da 

embarcação, o qual apesar de restrito a corpos arbitrários com velocidade de avanço média 

zero, atende grande parcela das unidades fixas ou flutuantes encontradas na indústria 
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atualmente (JOURNEE e MASSIE, 2001). O modelo de painéis é utilizado em conjunto com 

as propriedades hidrostáticas apresentadas necessárias, como por exemplo: 

• Volume deslocado; 

• Área de flutuação; 

• Centro de Gravidade Longitudinal; 

• Centro de Gravidade Vertical; 

• Centro de Flutuação Longitudinal; 

• Centro de Flutuação Vertical. 

E algumas das propriedades geométricas da embarcação, como por exemplo: 

• Comprimento de fora a fora 

• Comprimento entre perpendiculares 

• Comprimento de linha d'água 

• Largura extrema 

• Tonelagem Bruta 

• Porte Bruto 

• Calado Máximo 

• Calado Mínimo 

• Frente Perpendicular 

• Ré Perpendicular 

O modelo de painéis é exemplificado na Figura 6-3 e a superfície do corpo é dividida 

em pequenos painéis até que seja suficiente para assumir que as forças e a pressão do fluido 

são constantes sobre cada elemento. 
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Figura 6-3 - Exemplo da representação do casco de uma embarcação em 3D usando o 

modelo de painéis. Fonte: JOURNEE e MASSIE (2001). 

De acordo com o Capítulo 2, as forças atuantes na embarcação são divididas em forças 

potenciais, forças viscosas e forças de excitação. Portanto, a partir dos dados apresentados 

anteriormente e de um software adequado, as matrizes referentes à equação da força e 

consequinte equação do movimento são encotradas.  

As forças potenciais ocorrem devido à aceleração e desaceleração das partículas do 

fluido pela mudança de trajetória com a presença do corpo rígido. As matrizes geradas por 

essas forças são: 

a) Matriz de amortecimento potencial 

b) Matriz de massa adicional. 

As forças viscosas ocorrem devido ao surgimento da camada limite com o 

cisalhamento entre as partículas do fluido e tem maior importância quando a amplitude do 

movimento é elevada, gerando portanto: 

c) Matriz de amortecimento viscoso. 

As forças de excitação considerando a pressão devido à ação da onda sem 

perturbações do corpo e a pressão da onda devido à presença do corpo. 

Forças de restauração hidrostática, as quais tendem a levar o sistema perturbado de 

volta ao seu equilibro e geram então: 

d) Matriz de restauração. 



 

65 

 

Cada uma dessas quatro matrizes é gerada utilizando-se o modelo de painéis e as 

propriedades hidrostáticas  e geométricas apresentadas, e são aplicadas como os dados de 

entrada ou input na análise hidrodinâmica da embarcação, junto à matriz de massa 

hidrodinâmica, compondo a equação do movimento para a geração do RAO de acelerações. 

6.1.1.2 Modelo de Massa 

 

A matriz hidrodinâmica de massa é baseada nas condições de carregamento da 

embarcação e as propriedades da embarcação tais como o peso e o centro de gravidade. É 

necessária a utilização de um modelo de elementos finitos (FEM) com o peso da embarcação 

adequado, o cálculo dos momentos de inércia e do raio de giração em relação ao centro de 

gravidade. 

A partir de um software capaz de realizar uma análise hidrodinâmica e com as 

propriedades citadas no parágrafo anterior em conjunto com um modelo FEM da embarcação, 

o software será capaz de gerar a matriz de massa hidrodinâmica da embarcação, a qual servirá 

como dado de entrada junto às outras matrizes apresentadas no tópico anterior para compor a 

equação de movimento da embarcação. Uma vez que se considere a simetria da embarcação, 

alguns coeficientes serão zero. A seguir é apresentado um exemplo da matriz de massa para a 

condição de carga total (Equação 6.1), uma matriz 6x6: 

|

|

𝑀         0          0
0 𝑀 0
0 0 𝑀

0 𝑚𝑍𝑔 −𝑚𝑌𝑔
−𝑚𝑍𝑔 0 𝑚𝑋𝑔
𝑚𝑌𝑔 −𝑚𝑋𝑔 0

0 −𝑚𝑍𝑔 𝑚𝑌𝑔
𝑚𝑍𝑔 0 −𝑚𝑋𝑔

−𝑚𝑌𝑔 𝑚𝑋𝑔 0

𝐼𝑥𝑥 −𝐼𝑥𝑦   −𝐼𝑥𝑧
−𝐼𝑦𝑥  𝐼𝑦𝑦 −𝐼𝑦𝑧
−𝐼𝑧𝑥  −𝐼𝑧𝑦 𝐼𝑧𝑧

|

|
                                                    (6.1) 

 

Sendo: 

• M =  Massa Total; 

• Xg, Yg e Zg = Centros de gravidade; 

• Ixx, Iyy e Izz = Momentos de inércia ou raios de giração; 

• Ixy, Ixz e Iyz  = Produtos de inércia. 

𝑅𝑎𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝐺𝑖𝑟𝑎çã𝑜 =  √
𝑀𝑜𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎
                                                                         (6.2) 
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Vale notar também que a variável m atua como uma unidade de conversão entre kg e 

metro, ajudando a definir os pontos de massa. 

 

6.1.1.3 RAO das acelerações 

 

Após a elaboração do modelo de painéis e do modelo de massa as matrizes obtidas são 

usadas como o dados de entrada para o cálculo do RAO para cada um dos graus de liberdade 

nas duas condições, de lastro (Ballast Condition) e de carga (Full Condition). 

 As matrizes citadas nas seções 6-1-1-2 e 6-1-1-1 são as mesmas as quais foram 

previamente apresentadas no Capítulo 2 para que o modelo esteja de acordo com a equação do 

movimento na Equação (4-29): 

• Matriz de massa; 

• Matriz de massa adicional; 

• Matriz de amortecimento; 

• Matriz de restauração. 

Portanto, o cálculo do RAO é realizado a partir da equação do movimento com o 

suporte do software adequado utilizando-se as matrizes acima, as propriedades hidrostáticas e 

geométricas da embarcação apresentada neste capítulo para diversos pontos pré-estabelecidos, 

para todos os seis graus de liberdade de movimento, variando de acordo com o ângulo de 

incidência. 

É necessário lembrar que os seis graus de movimento geralmente não ocorrerão 

separadamente em uma embarcação realista, havendo uma série de combinações possíveis de 

movimentos da embarcação que podem ser somados ou subtraídos. 

Geradas as tabelas contendo os RAOs da embarcação, é necessário encontrar o 

espectro de resposta a partir da Equação 4.31 dada as condições de espectro de mar as quais 

serão exemplificadas na seção 6.2 de Exemplo Prático. 

O espectro de mar adotado neste trabalho foi o de Jonswap para a Bacia de Campos 

uma vez que recentemente a Petrobras propôs um ajuste do espectro para as condições da 

Bacia de Campos é possível fazer o uso do mesmo para esta região. Segundo FARIAS (2017) 

projetos que utilizam fadiga estocástica poderão utilizar o espectro de Jonswap na faixa de 
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4s≤Tp≤17.7s e 0.47m≤ Hs≤6.51m, e fazer uso das seguintes equações para determinação dos 

parâmetros de forma ou “de pico”, α e γ: 

𝛾 = 𝑒𝑥𝑝 (1,0394 − 0,01966 (
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
))                                                                                         (6.2) 

𝛼 = 5,0609 (
𝐻𝑠2

𝑇𝑝4
) (1 − 0,287 𝑙𝑛(𝛾))                                                                                         

(6.3) 

 

Sendo assim possível utilizar a seguinte equação que relaciona Tz e Tp: 

𝑇𝑧 = 𝑇𝑝√
5+𝛾

10,89+𝛾
                                                                                                                              (6.4) 

 

6.1.2 Cálculo do Acúmulo de Dano 

 

Dando continuidade ao procedimento de cálculo de dano por fadiga apresentado na 

figura 6-2, é preciso encontrar os valores para as tensões no ponto escolhido da tubulação para 

que o cálculo seja realizado. Primeiramente é utilizado um software específico para o cálculo 

das tensões a partir da aceleração no ponto e dos parâmetros geométricos da tubulação, 

inclusive considerando o fator de segurança aplicável. 

Através da curva S-N apresentada na Figura 5-4-1 o número de ciclos para chegar à 

falha é encontrado utilizando-se o valor da tensão no ponto. Já o número de ciclos ocorridos é 

encontrado através da soma dos números de ciclo para os diferentes números de mar 

apresentados e então o cálculo do dano é realizado utilizando-se a Regra de Palmgren-Miner 

apresentada na Equação 5.5. 

6.2 EXEMPLO PRÁTICO 

O estudo apresentado nesta seção é baseado em um FPSO em sua condição de 

operação, projetado para operar na Bacia de Campos em águas rasas com uma profundidade 

de lâmina de água de 100 a 120m. O estado de mar é definido a partir do espectro de 

JONSWAP conforme algumas recomendações gerais da norma DNVGL-RP-C205. 

Vale ressaltar também, que considerou-se um FPSO do tipo turret, o qual possui um 

sistema de ancoragem muito específico, concentrando a chegada das linhas de amarração e 

dos risers num único ponto, permitindo assim o livre movimento de rotação do navio. O 
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sistema de ancoragem do tipo turret consiste em um corpo central cilíndrico conectado ao 

casco da embarcação através do swivel, uma série de rolamentos e juntas rotativas 

(MEDEIROS, 2015). 

 Este exemplo prático é aplicado com o intuito de calcular as acelerações induzidas 

pelas ondas em um ponto específico, uma tubulação no Topside do FPSO. No entanto, este 

capítulo também apresta as propriedades que deverão ser definidas posteriormente, para 

chegar ao cálculo do dano por fadiga utilizando o procedimento apresentado no capítulo 

anterior. 

Todos os dados utilizados neste capítulo são baseados em situações reais, no entanto 

podem ser adaptados conforme necessário e são dados inteiramente fictícios. Algumas das 

características geométricas e hidrostáticas da embarcação podem ser encontradas na tabela a 

seguir e servirão de base para o cálculo das acelerações na tubulação, a partir da metodologia 

apresenta no sessão 6-1-1. 

 

Tabela 6-1 - Características geométricas do FPSO. 

Característica Valor 

Comprimento de fora a fora -LOA (m) 335 

Comprimento entre perpendiculares - LPP (m) 310 

Comprimento de linha d'água - LWL (m) 322 

Largura extrema (m) 58 

Tonelagem Bruta (t) 15.830 

Porte Bruto (t) 307.280 

Calado Máximo (m) 22,5 

Calado Mínimo (m) 12,9 

Frente Perpendicular – FP (m) 22,15 

Ré Perpendicular – AP (m) 22,34 

 

Tabela 6-2 - Características hidrostáticas do FPSO. 

Característica Valor 

Volume deslocado (m3) 3,33528E+05 

Área de flutuação (m2) 1,6750E+04 

Centro de Gravidade Longitudinal - LCG (m) 169,8 
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Figura 6-5 - Propriedades geométricas de uma embarcação convencional. Fonte: Ciência e 

Tecnologia da Borracha (CTB). 

 

 

Figura 6-6 Volume de água deslocado de uma embarcação convencional. Fonte: Ciência e 

Tecnologia da Borracha (CTB).Figura 6-7 - Propriedades geométricas de uma embarcação 

convencional. Fonte: Ciência e Tecnologia da Borracha (CTB). 

Figura 6-4 - Propriedades geométricas de uma embarcação convencional. Fonte: 

MACHADO, SANTOS e VASSALO (2018). 

 

Centro de Gravidade Vertical - VCG (m) 18,7 

Centro de Flutuação Longitudinal - LCB (m) 170,1 

Centro de Flutuação Vertical - VCB (m) 11,8 

 

Nas figuras 6-4, 6-5 e 6-6 é possível observar para melhor entendimento, algumas das  

propriedades apresentadas nas tabelas anteriores: 
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Figura 6-6 Volume de água deslocado de uma embarcação convencional. Fonte: 

Ciência e Tecnologia da Borracha (CTB). 

 

 

 

 

 

Também é necessário apresentar os dados ambientais referentes à localização de 

operação da embarcação. Com o intuito de chegar às cargas ambientais e apresentar o 

comportamento das ondas que irão incidir sobre O FPSO, os seguintes dados deverão ser 

apresentados: 

Tabela 6-3 - Características do Estado de mar. 

Característica 

Altura Significativa de onda - Hs (m) 

Período de cruzamento zero - Tz (s) 

Direção de incidência da onda 

 

O período de cruzamento zero Tz utilizado varia de 5,593 até 12,708 segundos, 

conforme as tabelas apresentadas no Apêndice do trabalho, enquanto os casos do nº 1 ou nº 

104 são combinações entre as alturas de onda significativas, em metros, e os ângulos de 

incidência de ondas na embarcação. 

A partir dos dados apresentados nesta seção, as propriedades geométricas da 

embarcação e as propriedades hidrostáticas em conjuto com os modelos da embarcação 

produzidos em softwares específicos, modelo de elementos finitos e modelo de painéis, e 

utilizando o procedimento de cálculo apresentado da Figura 6-2, é possível chegar ao cálculo 

RAO das acelerações.  

O RAO das acelerações é inicialmente calculado para o centro de gravidade da 

embarcação, no entanto pode ser encontrado para distintos pontos da embarcação fazendo uso 

de uma extrapolação para o ponto específico desejado, portanto o próprio software é capaz 
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então de apresentar os resultados do RAO no ponto escolhido. Este exercício prático 

considerou que a tubulação escolhida econtra-se localizada em um modelo central da unidade 

flutuante. 

Segundo a Equação 4.31, o software é capaz de encontrar o espectro de resposta das 

acelerações a partir do RAO das acelerações e do espectro de mar selecionado.  A tabela 

contendo o espectro de respostas é apresentada no Apêndice deste trabalho. 

As acelerações extremas encontradas no ponto da tubulação são apresentadas a seguir 

e serão discutidas na conclusão deste trabalho: 

• Aceleração máxima longitudinal: 0,31927 [m/s2]. 

• Aceleração máxima transversal: 0,050477 [m/s2]. 

• Aceleração máxima vertical: 1,333127 [m/s2]. 

Este exemplo não seguirá com as carascterísticas da tubulação, no entanto para que o 

cálculo das tensões seja realizado com o objetivo de dar continuidade ao procedimento de 

cálculo de dano por fadiga, será necessário que as seguintes características sejam apresentadas 

para um estudo de caso real: 

Tabela 6-4 - Características geométricas da tubulação 

Característica 

Área da seção transversal (m2) 

Comprimento (m) 

Módulo da seção (m3) 

Peso (kg) 

 

A partir das caracteríscas da tubulação, um modelo da tubulação no software dedicado 

é elaborado e as acelerações e os fatores de concentração de tensões são incluídos neste 

modelo. Será possível encontrar as tensões: 

• Tensão máxima longitudinal; 

• Tensão máxima transversal; 

• Tensão máxima vertical. 
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Utilizando a curva F3 do gráfico da Curva S-N é encontrado o número de ciclos para 

chegar à falha de acordo com cada tensão apresentada. O número de ciclos ocorridos é 

encontrado documentado na tabela contendo os dados ambientais para aquela região e com 

isso torna-se possível o cálculo do acúmulo de dano. 

Segundo a regra de Palmgren-Miner o dano acumulado será encontrado e caso seja 

menor do que 1 conclui-se que não ocorrerá falha nesta tubulação. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Este trabalho teve como principal objetivo o estudo da fadiga a partir do cálculo do 

acúmulo de dano em tubulações localizadas no Topside de um FPSO, as quais se encontram 

sob a ação de carregamentos cíclicos oriundos da ação das ondas do mar e a consequente 

movimentação da unidade flutuante. 

A partir do estudo elaborado neste trabalho foi possível aprofundar-se na disciplina de 

estudo da fadiga, no entanto com maior foco no estudo do estado de mar, a hidrodinâmica de 

estruturas flutuantes, e principalmente no processo de cálculo de dano devido à ação das 

ondas em tubulações instaladas no Topside de FPSOs, a partir das condições de mar no local 

em que o FPSO está instalado. 

Foi elaborado um grande embasamento teórico, tanto acadêmico quanto de 

normatização dentro da indústria offshore, para que por fim uma metodologia de cálculo do 

acúmulo de dano em tubulações no Topside de um FPSO pudesse ser apresentada de maneira 

simplificada e prática. 

O resultado do exercício prático, apesar de fictício, é capaz de demonstrar resultados 

muito próximos de um estudo de caso real, no entanto algumas considerações devem ser feitas 

para melhor esclarecer os resultados obtidos: 

• Uma vez que foi considerado um FPSO do tipo turret, a embarcação irá sofrer com 

o livre movimento de rotação, permitindo com que a embarcação possa se alinhar 

com a força ambiental predominante. Como consequência, os ângulos de 

incidência das ondas se diferem bastante de um FPSO com ancoragem do tipo 

spread mooring system, em que a amarração é fixa nas duas extremidades do 

navio, proa e poupa, e é mais usual dentro da indústria petrolífera. Devido aos 

ângulo de incidência de onda mais restritos neste tipo de ancoragem, as 

acelerações encontradas são menores do que se comparados a outros tipos de 

FPSO. 

• As aceleração também foram menores uma vez que considerou-se uma tubulação 

contida em um modulo central na unidade flutuante. Portanto, caso fossem 

considerados pontos mais próximos às extremidas da embarcação, os valores das 

acelerações tenderiam a ser maiores. 
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A relevância deste tipo de trabalho para a indústria na atualidade é de significativa 

importância, pois com a retomada do crescimento da indústria offshore e principalmente da 

indústria de óleo e gás, as quais sempre tiverem um papel altamente importante na economia 

do país, a demanda por novas tecnologias e estudos que a viabilizam a construção, 

manutenção e segurança das estruturas flutuantes e sistemas subaquáticos é crescente. 

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O foco deste trabalho constitui-se no cálculo do dano para carregamentos provenientes 

da ação das ondas do mar, portanto sugere-se dar continuidade ao procedimento de cálculo do 

dano por fadiga apresentado no trabalho, além do cálculo das acelerações na tubulação, 

principalmente com a utilização de softwares específicos. Também é sugerido que seja 

realizada esta análise a partir de um estudo de caso real, o qual possa concretizar e viabilizar 

ainda mais todo o estudo apresentado neste trabalho com o cálculo das tensões e 

consequentemente do dano acumulado na tubulação. 

Sugere-se que seja elaborado um estudo mais completo contendo as distintas origens 

de fadiga na tubulação, incluindo-se um estudo da significância de outros fontes de 

carregamentos tais como a corrente marinha e o vento, e um estudo mais completo quanto à 

hidrodinâmica de estruturas flutuantes. 

Outro ponto de interesse, é a realização de um estudo de caso com estes 

procedimentos para distintos pontos e a consequênte comparação entre eles. Uma vez o 

exercício prático contido neste trabalho levou em considerão as tubulações presentes em um 

modelo central, sugere-se a realização do exerício em pontos distintos do FPSO, tais como 

proa e poupa do navio. Além disso, também fica sugerido a utilização de um FPSO com 

ancoragem do tipo spread mooring system e sua posterior comparação aos resultados do 

FPSO do tipo turret. 

Este trabalho teve como foco as tubulações produzidas em aço, portanto sugere-se 

também a elaboração de um estudo em tubulações com materiais diveros, tais como materiais 

poliméricos e compósitos. Inclusive um estudo a cerca das diferenças relatadas entre o aço e 

os distintos materiais escolhidos seria de grande relevância para a indústria. 

No início da conclusão deste trabaho a retomada do crescimento da petrolífera é 

mencionada, além do mais também é notório que com o passar dos anos a demanda por novas 
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tecnologias no mercado e estudos que viabilizem a otimização dos processos já existentes está 

cada vez mais em alta.  

É com este propósito que é sugerido um estudo de análise de fadiga baseado nessa 

metodologia elaborado com foco na criação de técnicas de Machine Learning que se 

comparadas aos métodos tradicionais de análise de fadiga poderão apresentar uma maior 

agilidade e menor custo computacional. O processo de digitalização e inovação está cada vez 

mais em evidência na atualidade, portanto é necessário que as diferentes metodologias de 

análises de engenharia se transformem com o passar do tempo. 
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9 APÊNDICES 

 

Neste apêndice serão apresentadas as tabelas contendo o resultado das acelerações 

encontradas em um ponto da tubulação para as três direções em x, y e z, e seus respectivos 

números de ocorrência. 

Tabela 9-1 – Resultado das acelerações na direção x. 

x 

Casos Tz (s) Aceleração (m/s²) n 

caso 1 5,5930 0,0499 67906 

caso 2 5,5930 0,0642 47694 

caso 3 5,5930 0,0784 23084 

caso 4 6,3110 0,0529 68041 

caso 5 6,3110 0,0741 44394 

caso 6 6,7880 0,1367 7194 

caso 7 9,8727 0,1046 802 

caso 8 8,4550 0,1644 986 

caso 9 9,8770 0,1551 741 

caso 10 11,2940 0,0962 252 

caso 11 6,3110 0,0953 22374 

caso 12 9,1660 0,0720 1641 

caso 13 9,1660 0,1583 1752 

caso 14 9,8770 0,0705 823 

caso 15 9,8770 0,0987 1729 

caso 16 9,8770 0,1269 2161 

caso 17 10,5860 0,1244 1114 

caso 18 10,5860 0,1521 768 

caso 19 11,2940 0,0687 369 

caso 20 11,2903 0,0747 1455 

caso 21 12,7080 0,1345 64 

caso 22 5,5930 0,0214 25864 

caso 23 5,5930 0,0357 49748 

caso 24 6,3110 0,1165 6475 

caso 25 7,0280 0,0936 30564 

caso 26 7,0280 0,1204 11586 

caso 27 7,7420 0,0748 12093 

caso 28 9,8727 0,1046 8533 

caso 29 8,4550 0,1345 11663 

caso 30 8,4550 0,1943 601 

caso 31 9,1660 0,1008 7686 

caso 32 9,1660 0,1296 8174 

caso 33 9,1660 0,1871 943 
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caso 34 9,1660 0,2158 233 

caso 35 9,8770 0,1833 1060 

caso 36 11,0580 0,0413 37 

caso 37 10,5860 0,0691 730 

caso 38 10,5860 0,0968 1757 

caso 39 10,5860 0,2074 288 

caso 40 10,5860 0,2351 58 

caso 41 11,2940 0,1787 351 

caso 42 11,2940 0,2062 234 

caso 43 11,2940 0,2336 117 

caso 44 11,2930 0,0424 46 

caso 45 12,0010 0,0707 161 

caso 46 12,0010 0,1272 110 

caso 47 12,0010 0,1555 93 

caso 48 5,5930 0,0499 19594 

caso 49 5,5930 0,0642 8961 

caso 50 6,0717 0,0283 20777 

caso 51 6,3110 0,0529 52190 

caso 52 6,3110 0,0741 34246 

caso 53 6,0713 0,0371 64647 

caso 54 7,0280 0,0669 26225 

caso 55 7,0280 0,1471 4441 

caso 56 7,7420 0,1048 24134 

caso 57 7,7420 0,1347 16164 

caso 58 7,7420 0,1646 5213 

caso 59 9,8727 0,0747 3302 

caso 60 9,8727 0,1644 2910 

caso 61 8,6920 0,2213 264 

caso 62 9,1660 0,0432 155 

caso 63 9,8770 0,1551 5043 

caso 64 9,8770 0,2398 206 

caso 65 10,8220 0,1794 816 

caso 66 9,6330 0,0959 3980 

caso 67 9,8720 0,1226 2292 

caso 68 9,8720 0,1498 1679 

caso 69 11,2930 0,0988 273 

caso 70 9,8727 0,0448 248 

caso 71 11,2903 0,1046 7591 

caso 72 6,5500 0,0947 13980 

caso 73 8,9290 0,0437 175 

caso 74 10,1110 0,0715 1248 

caso 75 10,1110 0,1574 5609 

caso 76 10,1110 0,2432 198 

caso 77 10,1133 0,0420 40 
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caso 78 10,1133 0,0701 388 

caso 79 10,1133 0,0981 2775 

caso 80 10,1133 0,1261 4208 

caso 81 10,1133 0,2101 349 

caso 82 11,0580 0,1240 1292 

caso 83 11,0580 0,1515 787 

caso 84 8,4500 0,0675 15652 

caso 85 10,5850 0,1835 152 

caso 86 9,1580 0,0745 1885 

caso 87 9,8727 0,1345 894 

caso 88 10,1097 0,1623 534 

caso 89 10,3467 0,1895 86 

caso 90 6,0717 0,0331 15264 

caso 91 7,2650 0,1087 9372 

caso 92 6,0713 0,0930 12433 

caso 93 6,5500 0,1178 11628 

caso 94 8,2173 0,0748 2292 

caso 95 8,9290 0,1020 2153 

caso 96 8,9290 0,1312 1631 

caso 97 11,0560 0,0995 2820 

caso 98 11,0560 0,1280 5967 

caso 99 11,0560 0,1848 860 

caso 100 9,6400 0,2129 268 

caso 101 9,4030 0,3193 66 

caso 102 10,3497 0,1810 1729 

caso 103 8,9290 0,2586 206 

caso 104 9,1660 0,2845 153 

 

 

Tabela 9-2 – Resultado das acelerações na direação y. 

Y 

Casos Tz (s) Aceleração (m/s²) n 

caso 4 5,5930 0,0030 47694 

caso 5 5,5930 0,0037 23084 

caso 6 5,8323 0,0043 4426 

caso 7 6,3110 0,0030 68041 

caso 8 6,3110 0,0041 44394 

caso 11 7,0257 0,0076 4973 

caso 14 8,4550 0,0134 3270 

caso 15 8,4550 0,0164 986 

caso 17 9,1660 0,0164 1808 

caso 21 9,8770 0,0156 916 
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caso 23 9,8770 0,0290 226 

caso 25 11,2940 0,0203 252 

caso 29 5,5930 0,0017 88699 

caso 38 6,3110 0,0065 8908 

caso 43 7,7420 0,0085 14759 

caso 45 8,4550 0,0075 3198 

caso 53 9,1660 0,0200 1752 

caso 54 9,6393 0,0237 320 

caso 57 9,8770 0,0201 2161 

caso 61 10,5860 0,0132 538 

caso 64 10,5860 0,0289 768 

caso 69 11,2940 0,0262 396 

caso 72 12,0010 0,0149 152 

caso 75 12,0010 0,0328 42 

caso 78 5,5930 0,0010 25864 

caso 80 5,5930 0,0023 25737 

caso 86 6,3110 0,0053 18122 

caso 89 7,0280 0,0062 30564 

caso 90 7,0280 0,0080 11586 

caso 94 7,7420 0,0109 12619 

caso 96 8,4550 0,0105 16075 

caso 100 9,1660 0,0055 177 

caso 101 9,1660 0,0091 2107 

caso 102 9,1660 0,0128 7686 

caso 106 9,1660 0,0273 233 

caso 111 9,8770 0,0246 2614 

caso 116 10,5860 0,0184 1757 

caso 117 10,1127 0,0237 1326 

caso 120 10,5860 0,0395 288 

caso 121 10,5860 0,0447 58 

caso 122 11,7653 0,0087 35 

caso 128 11,2940 0,0436 234 

caso 132 12,0010 0,0209 280 

caso 133 12,0010 0,0268 110 

caso 135 12,0010 0,0388 76 

caso 136 12,7080 0,0144 120 

caso 137 12,7080 0,0202 48 

caso 142 5,5930 0,0030 8961 

caso 143 6,0717 0,0017 15015 

caso 144 6,3110 0,0030 52190 

caso 145 6,3110 0,0041 34246 

caso 148 6,0713 0,0025 66119 

caso 149 7,0280 0,0044 26225 

caso 156 7,7420 0,0133 5213 
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caso 160 8,4550 0,0134 10424 

caso 161 8,4550 0,0164 3379 

caso 162 9,1653 0,0191 791 

caso 163 9,6370 0,0219 261 

caso 169 9,1660 0,0164 12777 

caso 173 9,8770 0,0112 772 

caso 174 9,8770 0,0156 3397 

caso 177 9,8770 0,0290 2511 

caso 178 9,8770 0,0335 422 

caso 184 10,3497 0,0340 838 

caso 187 11,7653 0,0145 321 

caso 188 11,7653 0,0203 476 

caso 190 11,7653 0,0319 285 

caso 191 11,7653 0,0377 287 

caso 193 10,8217 0,0486 149 

caso 203 11,2903 0,0258 112 

caso 206 5,5930 0,0014 25919 

caso 213 6,5500 0,0064 9390 

caso 217 7,7407 0,0096 4265 

caso 218 8,2167 0,0059 6550 

caso 219 7,5040 0,0083 18770 

caso 222 7,5037 0,0045 15643 

caso 223 8,9290 0,0072 3303 

caso 229 9,4030 0,0248 247 

caso 234 8,9290 0,0198 5613 

caso 235 9,6393 0,0237 2394 

caso 238 8,6883 0,0066 2866 

caso 241 9,6400 0,0201 4222 

caso 246 9,6393 0,0129 652 

caso 249 9,4023 0,0282 667 

caso 256 12,2367 0,0260 364 

caso 261 11,5297 0,0147 214 

caso 264 11,5297 0,0322 203 

caso 270 10,3467 0,0312 130 

caso 273 6,0717 0,0020 16445 

caso 277 7,7403 0,0048 4123 

caso 280 7,5040 0,0061 15858 

caso 281 9,4000 0,0079 4431 

caso 285 8,2173 0,0106 6571 

caso 288 7,5037 0,0100 3568 

caso 291 7,2627 0,0054 12211 

caso 292 11,0560 0,0090 547 

caso 293 9,6400 0,0117 3196 

caso 297 11,0560 0,0270 178 
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caso 299 10,1127 0,0343 244 

caso 300 9,6400 0,0381 127 

caso 306 9,8763 0,0240 3036 

caso 309 10,8217 0,0378 205 

caso 310 9,8763 0,0413 92 

caso 312 11,0573 0,0505 96 

 

 

Tabela 9-3 – Resultados das acelerações na direação z. 

Z 

Casos Tz (s) Aceleração (m/s²) n 

caso 1 6,3110 0,1829 24114 

caso 4 5,5930 0,1358 47694 

caso 5 5,5930 0,1660 23084 

caso 7 6,3110 0,1306 68041 

caso 17 9,1660 0,5035 1808 

caso 18 9,1660 0,6154 865 

caso 24 10,5860 0,6127 653 

caso 25 11,2940 0,5024 252 

caso 29 5,5930 0,0755 88699 

caso 33 6,5497 0,1917 18262 

caso 38 6,3110 0,2875 8908 

caso 44 8,4550 0,1622 349 

caso 46 8,4550 0,3786 9294 

caso 47 8,4550 0,4868 6276 

caso 48 8,4550 0,5949 2224 

caso 51 9,1660 0,3916 4802 

caso 54 9,1660 0,7272 532 

caso 55 9,8770 0,3082 823 

caso 58 9,8770 0,6782 1420 

caso 60 8,9217 0,2015 1510 

caso 61 10,5860 0,3403 538 

caso 70 11,2940 0,7897 207 

caso 71 11,2940 0,9332 162 

caso 74 12,0010 0,6568 85 

caso 75 12,0010 0,8026 42 

caso 76 12,7080 0,3629 80 

caso 78 5,5930 0,0453 25864 

caso 80 5,5930 0,1056 25737 

caso 85 6,3110 0,1829 48147 

caso 86 6,3110 0,2351 18122 

caso 92 7,7420 0,2461 12093 
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caso 93 7,7420 0,3445 22887 

caso 94 7,7420 0,4431 12619 

caso 95 8,4550 0,2703 4677 

caso 101 9,1660 0,2796 2107 

caso 106 9,1660 0,8391 233 

caso 107 9,8770 0,1850 51 

caso 109 9,8770 0,4316 2810 

caso 110 9,8770 0,5548 3602 

caso 112 9,8770 0,8016 1060 

caso 116 10,5860 0,4764 1757 

caso 120 10,5860 1,0210 288 

caso 121 10,5860 1,1571 58 

caso 125 11,2940 0,6462 675 

caso 128 11,2940 1,0770 234 

caso 131 12,0010 0,3649 161 

caso 137 12,7080 0,5082 48 

caso 142 5,5930 0,1358 8961 

caso 143 6,0717 0,0774 15015 

caso 144 6,3110 0,1306 52190 

caso 148 6,0713 0,1083 66119 

caso 149 7,0280 0,1895 26225 

caso 150 7,0280 0,2652 25111 

caso 151 7,0280 0,3411 10473 

caso 162 8,9290 0,6947 599 

caso 166 9,1660 0,1678 155 

caso 169 9,1660 0,5035 12777 

caso 170 9,1660 0,6154 6521 

caso 182 9,8757 0,6067 1589 

caso 183 10,1127 0,7416 1031 

caso 184 10,1127 0,8696 818 

caso 187 10,1100 0,3541 2030 

caso 188 10,3477 0,4972 564 

caso 196 12,2367 0,5099 271 

caso 199 12,2367 0,9470 76 

caso 200 11,7653 0,2162 35 

caso 203 12,2367 0,6508 85 

caso 206 5,5930 0,0654 25919 

caso 213 7,2627 0,2849 3949 

caso 217 7,7407 0,4084 4054 

caso 224 9,6370 0,3740 9299 

caso 225 9,1653 0,4833 7524 

caso 226 8,9290 0,5815 2456 

caso 229 9,8757 0,8963 216 

caso 232 8,9290 0,3873 6091 
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caso 235 8,9290 0,7191 1321 

caso 237 10,1110 0,9503 130 

caso 239 8,6883 0,3013 3185 

caso 242 10,5850 0,6711 4362 

caso 244 9,4030 0,9229 401 

caso 246 7,7360 0,3398 5192 

caso 257 10,8220 0,7624 601 

caso 258 10,3493 0,9276 322 

caso 260 10,1123 1,1889 196 

caso 263 12,4723 0,6544 91 

caso 264 10,5850 0,8019 152 

caso 266 11,5297 1,2271 103 

caso 267 11,7653 0,3603 253 

caso 273 6,0717 0,0875 16445 

caso 276 8,2143 0,1728 6655 

caso 277 10,1043 0,2244 3907 

caso 283 6,7880 0,2388 14266 

caso 284 7,2660 0,3422 14435 

caso 285 9,1653 0,4354 6117 

caso 286 10,5813 0,5210 1877 

caso 287 7,5037 0,2669 20965 

caso 292 8,6920 0,2734 726 

caso 297 8,6920 0,8204 397 

caso 299 9,6400 1,0530 182 

caso 304 7,9777 0,4217 3000 

caso 305 8,4537 0,5459 5770 

caso 307 11,7643 0,7995 1617 

caso 309 9,6393 1,0322 155 

caso 312 9,6400 1,3331 63 

 

 


