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RESUMO 

Com a criação da Petrobras, no final da década de 30, deu-se partida o 

desenvolvimento de tecnologias e pesquisa do petróleo brasileiro. Desde então, poços de óleo 

foram descobertos em quase todos os estados brasileiros ao longo dos anos para cada vez 

maiores profundidades, aumentando os desafios tecnológicos e logísticos que são também 

acompanhados de soluções com maiores custos. Este trabalho teve como meta realizar o projeto 

de dois risers completamente fabricados de material compósito (termoplástico reforçado com 

fibras de carbono), utilizando as matrizes PEEK e PVDF separadamente, por meio das 

propriedades mecânicas dos seus constituintes, da mecânica clássica do laminado e assumindo 

que este se comporta com um duto de paredes espessas. Além disso, por meio de análise 

computacional de elementos finitos utilizando a ferramenta Orcaflex buscou-se fazer uma 

comparação da carga de topo, da mínima tensão no TDZ e da curvatura máxima das tecnologias 

de dutos, flexível convencional, compósitos e rígido convencional. Com o objetivo de calcular 

e hierarquizar os efeitos principais e de interação dos fatores de entrada nas variáveis de resposta 

das análises numéricas, foi realizada uma análise estatística de sensibilidade com base no 

planejamento de experimentos (DOE – Projeto of Experiments) e com auxílio do software 

Statistica 8.0. Com objetivo realizar uma análise abrangente e comparativa do ponto de vista 

econômico (CAPEX e OPEX) com os dutos convencionais , foi confeccionada uma matriz 

SWOT dos dutos termoplásticos de modo a entender suas forças e fraquezas para entrada no 

mercado. Ao final, foi concluído que os dutos compósitos mostraram, em comparação com as 

outras tecnologias analisadas, redução da carga de topo, curvatura inferiores as limites de 

projeto e compressão no TDZ quando sob efeito de onda regular. Além disso, os fatores de 

entrada para o estudo estatístico de DOE : Tecnologia de duto, lamina d’água, direção de 

carregamento e onda regular mostraram elevada representatividade para o caso estudado, 

considerando os fatores de saída: Carga de topo, mínima tensão efetiva no TDZ e máxima 

curvatura no TDZ. Devido a redução da carga de topo encontrada, a possibilidade de instalação 

na configuração catenária livre, dispensando módulos de flutuadores caros, a sua superior 

durabilidade por conta da resistência aos gases corrosivos e o limite de projeto em que se 

encontram as tecnologias convencionais , os dutos compósitos se mostraram como uma 

excepcional solução técnica e econômica aos metais no longo prazo, mesmo que por conta dos 

desenvolvimentos ainda recentes, poucos testes de campo foram realizados colaborando para 

uma certa insegurança do mercado na aquisição de tais tecnologias. 

Palavras-chave: Riser, materiais compósitos, Orcaflex, 
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ABSTRACT 

 

With Petrobras creation, in the 1930s, technologies development and research of 

Brazilian oil has increased. Since then, oil wells have been discovered over the years all around 

Brazil, with increasing water depths, especially considering recent discoveries in the pre-salt. 

Technological and logistical challenges are, thus, foreseen, always aligned to costs to be 

overcome to produce oil, on a large scale, in this geological area. The goal of this work was, 

then, to design two thermoplastic composite (PEEK-carbon fiber based, and PVDF-Carbon 

fiber based) risers by means of the mechanical properties of their constituents, from the 

composite laminate classic mechanics, assuming thick-walled cylinder theory. In addition, by 

means of finite elements analysis using the Orcaflex software, a comparison of the top load, the 

minimum tension in TDZ and the maximum curvature between flexible pipes (conventional 

and composite) and rigid pipes technologies was performed. In order to rank the main and 

interaction effects of the input factors in the response variables, a statistical sensitivity analysis 

based on Design od Experiments (DOE) was performed using software Statistica 8.0. Finally, 

a SWOT matrix of the thermoplastic pipes was created aiming to compare this technology with 

the conventional ones from an economic and logistic perspective (CAPEX and OPEX). It was 

observed that the composite pipes showed, compared to the conventional pipe technologies, a 

reduction of the top load, curvature comparable to the conventional flexible and compression 

in TDZ when under regular wave effect. In addition, input factors of the DOE analysis like pipe 

technology, depth, loading direction and regular wave showed high representativeness for the 

case studied, considering the output factors top load, minimum effective tension in TDZ and 

curvature radius. The observed reduction of the top load highlights the possibility of installation 

in the free catenary configuration, dismissing thus expensive float module units. Additionally, 

composite technologies can promote increased durability due to the resistance to corrosive 

gases, proving to be an exceptional alternative solution technically and economically to metal-

based technologies in the long term, despite the fact that robust track record is still to be 

developed.  

 

Keywords: Riser, Orcaflex, Composite Materials 
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1 INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por óleo faz com que indústria petrolífera se desenvolva 

continuamente de forma a suprir as demandas de mercado. Para tal é necessário o 

desenvolvimento de novas tecnologias que permitam e viabilizem a extração do petróleo. A 

exploração, que antes era realizada apenas em terra, hoje alcança reservatórios marítimos com 

profundidades cada vez maiores. Destaca-se, então, a importância desenvolver novas estruturas 

marítimas que estão expostas a condições e carregamentos ambientais severos, e de prever o 

comportamento das mesmas de forma a evitar danos e colapsos futuros. 

1.1 MOTIVAÇÃO 

Desde a criação da Petrobras, no final da década de 30, deu-se partida a produção de 

tecnologias e pesquisa do petróleo brasileiro. Desde então poços de óleo foram descobertos em 

quase todos os estados brasileiros ao longo dos anos sendo os mais expressivos a Bacia de 

Campos com o primeiro campo descoberto, Garoupa, em 1974 com 124m de profundidade, 

seguido pelos gigantes Albacora segundo a Petrobras (2019), Marlin Roncador e Barracuda, na 

década de 90 com profundidades entre 620m e 1050m segundo relatório da ANP (2019), e no 

início dos anos 2000 a descoberta do campo de Jubarte, em águas profundas, com lâmina 

d’aguas que podem chegar a 1500m, de acordo com dados da agencia nacional do petróleo.  

Já no final dos anos 2000 deu-se a descoberta da bacia sedimentar offshore do país 

abaixo da camada salina, A bacia de Santos, contando com uma característica marcante: águas 

ultra profundas, chegando a 2200m como encontrado nos campos de Lula segundo dados da 

ANP (2010). O último marco foi estabelecido em profundidade de produção de petróleo no mar, 

com a instalação do navio-plataforma BW Pioneer, em lâmina d’água de 2.500 metros, no Golfo 

do México (MORAIS, 2013), como esquematizado na Figura 1.1, que mostra de forma 

cronológica a evolução da produção em águas profundas e ultra profundas, assim como, a 

Figura 1.2 que representa cronologicamente os desenvolvimentos offshore mais representativos 

mundialmente. O eixo horizontal mostra dos anos 1981 a 2017 e o vertical a profundidade 

instalada ao longo deles, SIMPSON & LIMA (2019) 
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Figura 1.1 – Recordes mundiais na produção de petróleo em águas profundas e ultra profundas, Morais, 2013 

 

Figura 1.2 – Evolução ao longo dos anos das profundidades perfuradas, Simpson & Lima, 2019 

 

Com as descobertas no Pré-sal, a posição ocupada pela empresa no plano mundial 

deverá se fortalecer nos próximos anos, tanto em volumes de produção quanto em 

desenvolvimentos tecnológicos, dado o grande potencial de crescimento das reservas brasileiras 

e os desafios tecnológicos e logísticos que estão sendo superados para se produzir petróleo, em 

grande escala, naquela área geológica. 
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Como país líder mundial em produção petrolífera em grandes profundidades, com 

cerca de 22% do todo de acordo com os dados da IPEA (2013), o Brasil mostra-se um cenário 

muito favorável para resolução de alguns desafios encontrados na exploração ultra profunda 

como a altas pressões de operação devido as maiores colunas d’agua e baixas temperaturas. 

Essa tendência de mudança do mercado de exploração em águas rasas para exploração 

em águas profundas e ultra profundas está intimamente ligada a quantidade de tecnologia 

aplicada nas operações de modo que essas requerem risers mais compridos resultando em um 

aumento de peso significativo que as plataformas devem suportar, além da limitação dos dutos 

atuais quando expostos a gases corrosivos como H2S e CO2, como citado por AMAECHI et al, 

(2018), OCHOA & SALAMA, (2005), BARBOSA, et al (2019), LOUREIRO (2019). 

Quando materiais de maiores desempenhos são exigidos, como mostra a Figura 1.3, o 

custo inicial associado a aquisição, CAPEX, de todas as famílias é superior em relação aos 

materiais convencionais de engenharia. Observa-se que os custos para materiais de alto 

desempenho possuem a mesma ordem de grandeza, independente da sua família, como é visto 

com o titânio, o compósito reforçado com fibra de carbono (CFRP – Carbon Fiber Reinforced 

Polymer) e o polímero PEEK. 

 

Figura 1.3 – Custos comparativos entre as diversas classes de materiais, Elsevier 2005 

 

No caso dos dutos de rígidos de aço, devido à presença de gases corrosivos H2S e CO2, 

camadas extras de metal de sacrifício são inseridas no projeto, o que além de aumentar o custo 
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inicial, eleva também a carga que será suportada no topo da plataforma, exigindo navios mais 

robustos e inserção de módulos de flutuadores, elevando também o custo operacional. Com o 

objetivo de minimizar os custos operacionais, surgem como proposta de solução os dutos em 

compósitos termoplásticos (TCP – Thermoplastic Composite Pipe), que contam com reduzido 

peso específico, elevada resistência a corrosão e excepcional resistência a fadiga por tração 

como exposto por: MAGMA GLOBAL (2019), BARBOSA, et al (2019), LOUREIRO (2019) 

e AIRBORNE (2019). 

 

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O trabalho aqui apresentado tem como objetivo geral realizar o projeto teórico de um 

duto compósito termoplástico, partindo das propriedades dos materiais poliméricos combinados 

com a fibra de carbono, avançando para a teoria clássica do laminado e comportamento de 

cilindro de paredes espessa, assim como realizar um estudo comparativo destes com as 

presentes tecnologias de dutos do mercado (risers convencionais flexíveis e rígidos) por meio 

de análise em elementos finitos e análise estatística de sensibilidade para a exploração e 

produção em águas ultra profundas. 

Como objetivos específicos, destacam-se: 

1. A análise computacional realizada pelo método de elementos finitos por 

intermédio do software ORCAFLEX, sendo utilizada com o objetivo de 

investigar e comparar o comportamento global de três estruturas: Riser Rígido, 

Riser Flexível e Riser Compósito com base nas variáveis de saída.carga de topo, 

mínima tração efetiva no TDZ e máxima curvatura. 

2. Análise estatística de sensibilidade pela metodologia de DOE (do inglês 

Design Of Experiment) para entender o como os fatores de entrada 

selecionados, a saber tecnologias de dutos, profundidade, massa específica do 

fluido interno, direção de carregamento e deslocamento, corrente de superfície 

e onda regular, influenciam na resposta final de cada caso. 

3. Avaliação econômica preliminar com relação à ordem de grandeza dos custos 

associados de CAPEX, ou seja, custo inicial de aquisição, e OPEX, custo 

operacional, para cada uma das estruturas analisadas, utilizando estimativas 
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semelhantes as encontradas no mercado offshore e a ferramenta de Matriz 

SWOT. 

Um fluxograma representativo do trabalho como um todo com base nos objetivos 

supracitados é mostrado na Figura 1.4. 

 

 

Figura 1.4 – Fluxograma de estudo. Elaborado pelo Autor (2019) 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 MATERIAIS COMPOSITOS  

 

Materiais compósitos, que são matrizes poliméricas reforçadas com fibras, surgem 

como uma solução aos diversos problemas encontrados com os aços. Segundo Kaw (2006), 

“um material compósito consiste em dois ou mais constituintes, assim, a análise e o projeto 

destes materiais são diferentes dos convencionais, como os metais”. Compósitos são, assim, 

materiais multifásicos feitos artificialmente, que exibem uma proporção significativa de ambas 

as fases que o constituem, de tal forma que é obtida uma melhor combinação das propriedades 

tais como rigidez, tenacidade e resistências as condições do ambiente e de temperatura elevada 

(CALLISTER, 2012). A vantagem primordial de um compósito é a capacidade de agregar as 

melhores propriedades de um tipo de material num só composto (LEITE, 2009). 

Muitos dos materiais compósitos são compostos por apenas duas fases: uma 

denominada matriz, a qual é continua e envolve a outra fase, chamada fase dispersa. Com 

relação ao seu reforço, fase dispersa, os compósitos podem ser classificados em três tipos: 

compósitos reforçados por partículas, compósitos reforçados com fibras e compósitos 

estruturais, como esquematizado na Figura 2.1, (CALLISTER, 2012). 

 

Figura 2.1 – Esquema de classificação para vários tipos de compósitos. Callister, 2012 

 

Nos compósitos reforçados com fibras a fase dispersa apresenta a geometria de uma 

fibra, que podem estar dispostas, quando descontínuas, como fibras curtas ou como fibras 

longas. A diferença entre esses dois conceitos é simples: longas sempre que o comprimento da 
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fibra for superior ao comprimento crítico de fibras e curtas quando o comprimento for inferior 

ao crítico (CALLISTER, 2012). Desempenho superior é ainda obtido quando as fibras 

contínuas são dispostas na matriz, produzindo fitas que podem ser utilizadas como base para 

produção de dutos, como será discutido a seguir. 

A interação fibra-matriz é responsável por transmitir para as fibras a solicitação que a 

matriz é submetida. Se não houver adesão adequada entre fibras e matriz dizemos que o reforço 

é ineficaz e a resistência mecânica pode ser inferior a comparada com a da matriz unicamente, 

pois a fibra nesse caso atua como concentrador de tensões na matriz. 

 

2.1.1 Matrizes Poliméricas 

 

A matriz em um material compósito tem como principais funções ligar as fibras umas 

às outras, transmitir e distribuir a elas a maior parte das tensões aplicadas externamente. Além 

disso, a matriz deve proteger as fibras individuais contra danos na superfície e prevenir a 

propagação de trincas frágeis entre as fibras, separando uma fibra da outra, em virtude da sua 

natureza dúctil e baixa dureza, em relação as fibras (CALLISTER, 2012). 

As matrizes poliméricas podem ser de materiais termoplásticos, termorrígidos, e até 

mesmo materiais elastômeros. No polímero termofixo, ou termorrígido, as cadeias estão unidas 

por ligações covalentes, que ao ser aquecida sofre o processo de cura, formando uma estrutura 

de rede cristalina rígida que é quimicamente irreversível. Após a cura, os termofixos são 

insolúveis e infusíveis, dado que um posterior aquecimento provocará apenas uma degradação 

no componente (CANEVAROLO, 2002). 

Já as matrizes termoplásticas, as cadeias poliméricas estão ligadas unicamente por 

ligações de Van Der Waals secundárias, de tal maneira que o aporte de calor, atua rompendo 

temporariamente tais uniões que são facilmente rearranjadas com o resfriamento, sob formo de 

polímero sólido (CANEVAROLO, 2002). Tais capacidades de amolecer, escoar e ser 

reprocessada quando sujeito a um aumento de temperatura e pressão, além de resistir a impacto, 

contar com a possibilidade de ser processada em grandes volumes e garantir certa 

confiabilidade na produção de peças, tem impulsionado seu uso em compósitos (MIJOVIC & 

LEE, 1989). 
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Na indústria de óleo e gás, empresas de referência na fabricação de tubos compósitos 

reforçados com fibras, como Airborne e Magma-Pipe, utilizam matrizes termoplásticas como: 

Polietileno (PE), PVDF e PEEK. 

 

O Polietileno (PE), de modo geral, conta com a cadeia polimérica mais simples de todas, 

como representado em (2.1), podendo arranjada linearmente com ramificações, como no caso 

do polietileno de baixa massa específica (PEBD) ou possuir uma cadeia linear não ramificada, 

como é o caso do polietileno de alta massa específica (PEAD). Tal simplicidade, é 

acompanhada de elevada produção mundial desse tipo de plástico e com isso, baixíssimo de 

produção. 

 

 

(2.1) 

  

 

De acordo como CALLISTER, (2012) quando as propriedades mecânicas, dos dois tipos 

de polietileno apresentados são comparadas, pode-se observar uma superioridade do polietileno 

de alta massa específica, devido seu maior grau cristalinidade em comparação ao de baixa 

massa específica  

O PEAD exibe baixa reatividade química. O material é estável em soluções alcalinas de 

qualquer concentração e em soluções salinas, independente do pH. Ele não é solúvel em 

temperatura ambiente com nenhum solvente conhecido e em altas temperaturas, o polietileno 

de alta massa específica se dissolve em alguns hidrocarbonetos alifáticos e aromáticos. Porém, 

mesmo assim podemos considerar que o PEAD é relativamente resistente ao calor, dado que 

sua temperatura de fusão se encontra próximo a 140ºC, (CANEVAROLO, 2002) (CALLISTER, 

2012).  

Empresas expressivas no mercado de fabricação de dutos compósitos como a Airborne 

desenvolveram dutos termoplásticos compósitos utilizando como matriz o PEAD, como 

ilustrado na Figura 2.3, extraída diretamente na companhia. Nesse caso, o duto mostrado foi 

fabricado usando fibra de vidro e PEAD (do inglês HDPE), como matriz compósita. 
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Figura 2.2 – Ilustrativo TCP – Fibra de vidro com PEAD -  Airborne Oil and Gas, 2019 

 

O Fluoreto de polivinilideno (PVDF), é um termoplástico opaco e semicristalino 

caracterizado pela sua excelente resistência química, devido a presença do átomo de flúor como 

pode ser observado em (2.2) que mostra a fórmula desse polímero. 

 

 

(2.2) 

  

 

Além disso, como detalhado pela empresa incomplast (2019), esse polímero conta com 

boas propriedades de tração, flexão, torção e compressão. Soma-se a isso sua grande resistência 

ao envelhecimento. Entretanto tal termoplástico é atacado pelo ácido sulfúrico fumegante, 

algumas aminas fortemente básicas, álcalis quentes e concentradas, e metais alcalinos. 

Somando-se a isso, contamos com uma elevada resistência ao envelhecimento e extensa 

faixa de temperaturas de trabalho que vai de -50ºC a 150ºC, (INCOMPLAST, 2019), o que 

permite a aplicação desse polímero em confecção de dutos submarinos.  

Assim como no caso dos PEAD a Airborne também, vem desenvolvendo dutos 

termoplásticos compósitos utilizando como matriz o PVDF, como ilustrado na Figura 2.3, 

extraída diretamente na companhia. Nesse caso, o duto mostrado foi fabricado usando fibra de 

carbono e PVDF como matriz compósita. 
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Figura 2.3 – Ilustrativo TCP – Fibra de carbono com PVDF - Airborne oil and gas, 2019 

 

O Poli (éter-éter-cetona) ou PEEK como é conhecido pela indústria se destaca pelo 

seu alto nível quanto arranjo de rigidez, durabilidade, resistência química e mecânica como 

mencionado por KURTZ (2011).  

 Esse polímero termoplástico, atrai o interesse para aplicações estruturais da indústria 

aeronáutica e offshore devido suas altas temperaturas de serviço com potencial de uso contínuo 

de -60ºC a 260°C (INCOMPLAST, 2019), além de baixa emissão de fumaça e manutenção de 

resistência e tolerância a danos em temperaturas elevada. Sua unidade básica de repetição, ou 

mero, é um composto poliaromático, com cadeia linear e semicristalino, como representado na 

fórmula abaixo. 

 

 

  (2.3) 

  

O PEEK, quando comparado a demais termoplásticos, é bem avaliado por possuir mais 

tempo de mercado, no entanto ele possui alto custo e obstáculos no processamento a fim de 

obter peças com propriedades bem-dispostas, isso se dá por conta da sua alta temperatura de 

processamento (382 a 399 °C) e a alta viscosidade quando é fundido (MANZUR, 2008). 

 

Assim como citado para os termoplásticos anteriores, o PEEK, já é usado na indústria 

de óleo e gás para a fabricação de dutos compósitos termoplásticos reforçados com fibras. A 

empresa, MAGMA PIPE lidera esse mercado, combinado esse polímero de elevada 

performance com fibras de carbono. O m-pipe, duto fabricado pela empresa Magma Pipe, 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Cadeia_linear
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ilustrado na Figura 2.4 possui a massa de 1/6 de um duto flexível e suportar pressões de 

operação e resistência superiores a 137 MPa, (MAGMAGLOBAL, 2019). 

 

 

Figura 2.4 – Ilustrativo TCP – M-PIPE - Magmaglobal, 2019 

 

2.1.2 Fibras 

 

As fibras são os constituintes principais em um material compósito reforçado com fibra. 

Eles ocupam preferencialmente a maior fração de volume em um laminado compósito e 

compartilham a maior parte da carga atuando sobre uma estrutura compósita. A seleção correta 

do tipo de fibra, fração de volume de fibra, comprimento de fibra e orientação de fibra é muito 

importante, pois tem grande impacto na resistência e modulo de tração, flexão e compressão do 

laminado. 

No caso de fibras sintéticas, como aramida, o alto grau de alinhamento das cadeias 

poliméricas e, por sua vez, a cristalinidade, são as principais características das fibras e afetam 

diretamente propriedades como tenacidade, módulo e alongamento na ruptura, sendo, portanto, 

grandemente influenciadas pelas técnicas de processamento utilizadas. De acordo com 

MALLICK (2007), as fibras mais usadas como reforço nos materiais compósitos são, contudo, 

as fibras de vidro e as fibras de carbono. 

2.1.2.1 Fibras de Vidro  

São as mais comuns de todas os reforços para compósitos de matriz de polímero. 

Composto basicamente por sílica (SiO2 – 50% a 60%), tem como principais vantagens o baixo 

custo e alta resistência, entretanto contam como pouca resistência à abrasão e um módulo menor 

em comparação com as outras fibras de reforço avançadas, como carbono. 
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É tipicamente dividida em 4 grupos de acordo com as suas aplicações e propriedades 

características (MALLICK 2007); São elas do tipo A, E, S e C. Os dados sumarizados de suas 

propriedades encontram-se na Tabela 2.1 

• Vidro tipo A: Obtida com o uso de soda cáustica e por isso não muito resistente 

a meios básicos. 

• Vidro tipo E: Muito usada para isolamento em aplicações elétricas: de alumino-

boro silicatos, com um percentual reduzido de álcalis (< 2%). Ainda hoje 

constitui a maior porcentagem dos vidros utilizados para as fibras. 

• Vidro tipo S: A fibra de vidro com maior resistência mecânica; 

• Vidro tipo C: resistente ao ataque de ácidos que degradariam o tipo E. A maioria 

das fibras de vidro tem solubilidade limitada em água, a depender do valor de 

pH. Íons clorídricos podem danificar os vidros tipo E. 

Tabela 2.1. – Propriedades Mecânicas dos variados tipos de fibra de vidro, Composites Manufacturing Magazine 2019 

Tipo de Fibra 

de Vidro 
Aplicação 

Massa Específica 

[g/cm3] 

Modulo de Young 

[GPa] 

Tipo E Resistência Elétrica 2.56 – 2.62 78 – 79 

Tipo C Resistência Ácida 2.39 68 

Tipo A Resistência Alcalina 2.63 77.5 

Tipo S Elevada Resistência mecânica 2.43 88 

 

Uma das desvantagens da fibra de vidro em aplicações offshore é a sua susceptibilidade 

a hidrólise em altas temperaturas. Em testes realizados pela empresa Owens Corning, fabricante 

de fibras de vidro com propriedades acima da média, estipulou por meio de testes com fibras 

de vidro do tipo E, que após cerca de 100 horas expostas em meio aquoso reduzem sua carga 

suportada para cerca de 40% como pode ser visualizado na Figura 2.5. Vale notar além disso 

que mesmo a fibra produzida pela empresa (Advantex Glass), possui um decaimento 50% de 

sua resistência nas suas primeiras 100 horas de exposição. 
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Figura 2.5 – Owens Cornings Testes, Advantex Glass, 2019 

2.1.2.2 Fibras de Carbono  

São os reforços amplamente selecionados quando se deseja alta resistência e alto módulo, 

sendo muito utilizado na fabricação de compósitos de matriz de polímero de alto desempenho, 

contudo com alto custo em comparação a fibra de vidro. Destaca-se por sua excepcional razão 

entre resistência mecânica e peso e alta razão modulo elástico e peso, além de possuir alta 

resistência a fadiga sob tração, (GONÇALVES, 2009). 

Estruturalmente, as fibras de carbono consistem de uma mistura de carbono amorfo e grafite. 

O seu elevado módulo de tração resulta da forma grafítica, na qual os átomos de carbono são 

arranjados em uma estrutura alográfica de cristais de planos ou camadas paralelas. Os átomos 

de carbono em cada plano estão dispostos nos cantos por hexágonos regulares de interconexão. 

A ligação de alta resistência entre os átomos de carbono no plano da camada resulta num 

módulo extremamente elevado, enquanto a ligação fraca do tipo Van der Waals entre as 

camadas vizinhas apresenta um módulo inferior nessa direção, (MALLICK, 2007) tal como é 

representado na Figura 2.6.  
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Figura 2.6 – Estrutura grafítica, adaptado, Superiorgraphite,2019 

 

A tecnologia atual para produzir fibras de carbono geralmente se concentra na 

decomposição térmica de vários precursores orgânicos. No entanto, atualmente as fibras de 

carbono disponíveis são feitas usando um dos três materiais precursores: poliacrilonitrilo (PAN), 

PITCH e RAYON (fibra têxtil lustrosa). As propriedades típicas de cada classe de fibras de 

carbono são apresentadas na Tabela 2.2 (AGARWAL, 1999) 

Tabela 2.2. – Propriedades típicas por classe de fibras de carbono – Agrwal, 1999 

Propriedades PAN PITCH RAYON 

Modulo de 

Young 

[GPa] 

230 - 595 170 - 980 415 - 550 

Resistência a 

Tração [GPa] 
1,92 - 6,20 2,27 - 4,06 2,07 – 2,76 

Massa 

específica 

[g/cm3] 

1,77 - 1,96 2,0 - 2,2 1,7 

Alongamento % 0,4 - 1,2 0,25 - 0,7 - 

 

Ligações covalentes 

Ligações de 

Van der Waals 

Átomos de 

carbono 
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Figura 2.7 – Propriedades mecânicas para os diferentes tipos de fibra de carbono, adaptado de D.D. Edie, 1998 

 

Como pode-se notar na Tabela 2.2 e na Figura 2.7, as fibras produzidas de cada 

diferente precursor possuem diferentes vantagens e desvantagens em termos de custo e boas 

propriedades. As baseadas em PAN possuem o menor custo e boas propriedades mecânicas, 

sendo considerada a classe dominante de fibras de carbono e amplamente utilizada na indústria 

aeroespacial. Já as fibras baseadas em piche geralmente possuem elevada rigidez e 

condutividade térmica, o que as trona muito útil na produção de satélites e aplicações em que 

se faz necessário o gerenciamento térmico. Por último, as fibras de carbono produzidas a partir 

da decomposição térmica de RAYON, não são utilizadas em aplicações estruturais, contando 

ainda com uma baixa condutividade térmica. Vale salientar ainda que as fibras de carbono estão 

disponíveis numa grande variedade de combinações e propriedades, porque estas podem ser 

facilmente alteradas, controlando sua estrutura através do processo de fabricação, (AGARWAL, 

1999). A grande limitação para o uso das fibras de carbono está relacionada a sua vida a fadiga 

em compressão.  

 

2.1.3 Métodos de Fabricação de Polímeros e Compósitos 

Uma grande variedade de diferentes técnicas é empregada no processamento dos materiais 

poliméricos, normalmente sob temperaturas elevadas. No caso dos termoplásticos os 
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aquecimentos são acima da sua temperatura de transição vítrea (Tg), se forem amorfos, ou 

acima da sua temperatura de fusão (Tm), caso semicristalinos. Entende-se por Tg o valor médio 

da faixa de temperatura na qual, durante o aquecimento do termoplástico, as cadeias poliméricas 

de sua fase amorfa adquirem mobilidade. Já por Tm, o valor médio da faixa de temperatura em 

que, durante o aquecimento, o termoplástico atinge o estado fundido, (CALLISTER, 2012). 

para a fabricação Tais comportamentos estão sumarizados na Figura. Na fabricação do TCP, o 

processamento de plásticos mais utilizado é o da extrusão, sumarizado na seção 2.1.3.1. 

 

 

Figura 2.8 – Influencia da Tg e Tm no comportamento mecânico dos termoplásticos, Silva, A, 2005 

Quanto à fabricação dos compósitos, também são diversos os métodos disponíveis. No 

presente trabalho, por tratar-se de um TCP, o método de enrolamento filamentar de fabricação 

foi utilizado e será descrito na seção 2.1.3.2. 

2.1.3.1 Processamento por Extrusão 

 

Por CALLISTER, (2012) o processo de extrusão consiste na modelagem de um 

termoplástico viscoso sob pressão por meio de uma matriz com extremidade aberta, tal que 

uma rosca ou parafuso sem fim transporta o material através de uma câmara, onde ele é 

sucessivamente compactado, fundido e conformado como uma carga contínua de um fluido 

viscoso, como ilustrado na Figura. 
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Figura 2.9 – Diagrama esquemático do processamento por extrusão, Callister 2012 

 

A extrusão ocorre conforme essa massa fundida é forçada através de um orifício matriz, 

no caso dos dutos compósitos termoplásticos, no formato de um tubo.  

 

2.1.3.2 Enrolamento Filamentar 

 

O método de enrolamento filamentar, do inglês filament winding, é utilizado para 

fabricação de superfícies de revolução, como tubos cilíndricos e esferas, constantemente 

empregado na fabricação de vasos de pressão, grandes tanques e tubulações na indústria 

química. (AGARWAL, 2009).  

O modelo clássico desse processo mecanizado, utilizando fibras e polímeros 

termorrígidos, estabelece o enrolamento do reforço de fibras contínuas em angulações 

específicas sobre um mandril, ou modelo tubular. Como é mostrado na Figura 2.10do 

fabricante ALANCYS, o mandril gira em torno do seu eixo central enquanto as fibras são 

aplicadas num deslocamento contínuo paralelamente ao eixo do mandril. Para prover 

ligação e coesão ao tubo, as fibras são banhadas na matriz polimérica (termofixos) antes 

da sua aplicação sobre o modelo tubular. 
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Figura 2.10 – Diagrama esquemático do processo clássico de enrolamento filamentar, adaptado de Alancys 2019 

 

O enrolamento filamentar de fitas de compósito termoplástico pode ser realizado em 

equipamentos semelhantes, com a utilização de três eixos de controlador de tensões e de 

um sistema de aquecimento. A adaptação de equipamentos de enrolamento filamentar 

convencionais ao trabalho com fitas de compósito termoplástico é relativamente fácil, 

apenas sendo necessário instalar sistemas de aquecimento, para fundir/amolecer o 

termoplástico, consolidando-se as camadas enroladas.  

De acordo com SILVA, J. (2005), as matrizes termoplásticos permitem realizar ciclos 

de enrolamento filamentar mais longos (independentes do tempo de gel, importante para 

os termofixos, e que podem ser necessários para a produção de estruturas complexas ou 

espessas) do que os compósitos termofixos. A Figura 2.11 mostra esquematicamente um 

equipamento de enrolamento filamentar destinado a trabalhar com fitas de compósito 

termoplástico. 

 

Figura 2.11 – Diagrama esquemático do processo de enrolamento filamentar térmico,  

adaptado de Mack & Schledjewski, 2012 

Mandril Rotativo 

Rolos de Fibra 

Fitas reforçadas 

Rolos de fitas 
Controlador 

de tensão 
Zona de pré-

aquecimento Zona de aquecimento 

Mandril 
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Vários ciclos, de ida e volta na deposição das fibras são necessários para o recobrimento 

total de uma camada, com isso cada lâmina fabricada por enrolamento filamentar é 

balanceada e simétrica em relação ao seu plano central da espessura. As velocidades 

transversais de transporte das fibras possuem um sincronismo em relação a velocidade de 

giro do mandril, acarretando um ângulo de orientação das fibras pré-determinado para a 

etapa de programação do enrolamento de filamentos. (GUTH, 2018). 

Existem 3 formas pelas quais as fibras podem ser arranjadas sobre o molde tubular 

rotativo (Figura 2.12): Circunferencial, helicoidal e polar, de modo a gerar as propriedades 

mecânicas desejadas (CALLISTER,2012). O ângulo de enrolamento dessas fibras 

influencia muito nas propriedades mecânicas do componente final fabricado. Camadas com 

ângulos pequenos em relação ao eixo do mandril, proporcionam resistência ao 

carregamento axial. Já para ângulos grandes de enrolamento, conta-se com elevada 

resistência circunferencial. 

Outro parâmetro muito importante para a definição das propriedades mecânicas dos 

compósitos de maneira geral é a fração volumétrica de matriz e fibra, que será melhor 

explorado na seção 2.2. 

 

 

Figura 2.12 – Representação dos tipos de enrolamento filamentar, Callister 2012  
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Estudos analíticos foram conduzidos por VERGANI & COLOMBO (2018) em dutos 

fabricados por enrolamento filamentar para a indústria de óleo e gás, expostos a 

carregamentos axiais e pressão interna. No trabalho, foi identificado que a fração 

volumétrica de fibras entre 40% e 60% e ângulo de enrolamento entre 44.5% e 52.5% do 

tipo helicoidal são os parâmetros optimizados para fabricação de risers de modo a garantir 

o máximo de resistência a pressão interna e externa, sem comprometer a resistência à tração 

e à flexão. 

 

2.2 MECÂNICA DOS MATERIAIS COMPÓSITOS  

Uma estrutura feita de materiais compósitos é geralmente composta por várias lâminas 

empilhadas umas nas outras, conhecendo a macro mecânica de uma única lâmina, desenvolve-

se um laminado, cujo comportamento mecânico pode ser encontrados para todas as lâminas. 

Este conhecimento de análise de compósitos pode então constituir a base para o desenho 

mecânico de estruturas feitas de compósitos.  

De maneira genérica, a resposta mecânica dos materiais a aplicação de carga pode ser 

dividida em três grupos de comportamento: isotrópicos, anisotrópicos e ortotrópicos. A Figura 

2.13 ilustra tais perfis de deformação após aplicação de carga. 

 

 

Figura 2.13 – Ilustração material (a) isotrópico, (b) Ortotrópico e (C) Anisotrópico, Guth, 2018  

 

Segundo KAW (2006), um material isotrópico possui propriedades que são iguais em 

todas as direções. Por exemplo, o módulo de aço de Young é o mesmo em todas as direções. 

Um corpo homogêneo tem propriedades que são iguais em todos os pontos.  
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Segundo MALLICK (2007), em um material anisotrópico, as propriedades são 

diferentes em todas as direções, de tal forma que este não possui planos de simetria em sua 

propriedade.  

De acordo como KAW (2006), os materiais ortotrópicos, assim como os compósitos 

reforçados com fibras, em geral, contêm três planos ortogonais de simetria da propriedade do 

material, ou seja, os planos 1–2, 2–3 e 1–3. As interseções desses três planos de simetria, ou 

seja, os eixos 1, 2 e 3, são chamadas de direções principais do material, como é demonstrado 

na Figura 2.13. 

 

Figura 2.14 – Representação ortogonais de um laminado reforçado com fibras, elaborado pelo Autor 

 

Quando se trata de materiais compósitos, vale salientar que uma lâmina é uma única 

camada plana de fibras unidirecionais ou tecidas dispostas em uma matriz. Já um laminado é 

uma pilha de camadas de compósitos, na qual cada camada pode ser colocada em várias 

orientações e pode ser constituída por diferentes sistemas de materiais (KAW, 2006). 

2.2.1 Micromecânica do laminado - Teoria das misturas 

A micromecânica é utilizada para estimar as propriedades mecânicas dos materiais 

compósitos a partir de valores conhecidos das propriedades das fibras e da matriz. 

 

De acordo com CALLISTER (2012), a resposta mecânica de um compósito depende 

dos comportamentos tensão-deformação das fases fibras e matriz, das suas frações volumétricas, 

do arranjo das fibras no compósito e a direção na qual a tensão está sendo aplicada. Os plásticos 

reforçados por fibras são constituídos genericamente de várias lâminas empilhadas, na qual 

cada lâmina tem fibras contínuas preferencialmente orientadas em uma direção, também 

descrita como direção longitudinal. Por isso, a direção perpendicular à orientação das fibras é 

descrita como direção transversal, como ilustrado na Figura 2.12 
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Figura 2.15 – Representação genérica dos laminados, Callister 2012  

 

A Figura 2.16, retirada do CALLISTER (2012), mostra o comportamento genérico dos 

dois componentes de um compósito reforçado por fibras. Assim como mostrado na curva tensão 

deformação, em a), as fibras possuem um caráter tipicamente frágil e a fase matriz, dúctil em 

comparação com as fibras. Um compósito, possui um comportamento mecânico como a mescal 

desses dois formadores, assim como representado em b). Inicialmente, estágio 1, tanto a fibra 

quanto a matriz deformam-se elasticamente até o momento em que a matriz escoa e deforma-

se plasticamente, estágio 2, e neste dado momento a proporção de carga suportada pelas fibras 

aumenta até falhar. 

 
 Figura 2.16 – a). Curva genérica tensão-deformação de fibra frágil e matriz dúctil. 

b). Curva genérica tensão-deformação de um compósito reforçado por fibras, Callister 2012  
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Uma lâmina possui três planos de simetria posicionados ortogonalmente entre si 

conforme Figura 2.13. Desta maneira, para que se possa caracterizar elasticamente uma lâmina 

ortotrópica deve-se determinar nove constantes elásticas (Guth, 2018):  

 

E1       =      módulo de elasticidade da lâmina na direção longitudinal 

E2 = módulo de elasticidade da lâmina na direção transversal  

(paralelo ao plano da lâmina);  

E3 = módulo de elasticidade da lâmina na direção transversal  

(perpendicular ao plano da lâmina); 

G12 = módulo de cisalhamento longitudinal paralelo ao plano da lâmina  

(medido no plano 1-2); 

G13 = módulo de cisalhamento transversal perpendicular ao plano da lâmina  

(medido no plano 1-3); 

G23 = módulo de cisalhamento transversal perpendicular ao plano da lâmina  

(medido no plano 2-3); 

v12 = Coeficiente de Poisson longitudinal paralelo ao plano da lâmina  

(medido no plano 1-2); 

v13 = coeficiente de Poisson transversal perpendicular ao plano da lâmina  

(medido no plano 1- 3); 

v23 = coeficiente de Poisson transversal perpendicular ao plano da lâmina  

(medido no plano 2- 3) 

Como citado na seção anterior, os compósitos de fibras orientados unidirecional mente 

são uma classe especial de materiais ortotrópicos. Com base nestas constantes, pode-se notar 

também que a lâmina unidirecional ortotrópica, é transversalmente isótropa, logo é possível 

simplificar as propriedades elásticas são iguais na direção 2–3 como: E2 = E3; G12 = G13                           

e v12 = v13. 

Como o comportamento dos compósitos é a miscelânea do comportamento dos seus 

componentes, sendo Vf e Vm a frações volumétricas, Ef e Em os módulos elasticidade, Gf e Gm 

os módulos de cisalhamento e vf e vm, os coeficientes de Poisson das fibras e da matriz 

respectivamente, é possível estipular empiricamente as propriedades de uma lâmina nas suas 

respectivas direções 1, 2 e 3, por meio da lei das misturas. 

De acordo com CALLISTER (2012) e KAW (2006) os módulos de elasticidade de um 

compósito na sua direção longitudinal (E1 - paralelo as fibras), na sua direção transversal (E2 - 
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perpendicular as fibras) e o coeficiente de Poisson nesse plano (v12) podem ser obtidos a partir 

da lei das misturas, tal como mostrado a seguir. 

 

𝐸1 = 𝑉𝑓𝐸𝑓 + (1 − 𝑉𝑓)𝐸𝑚                                              (2.4) 

𝐸2 = 𝐸𝑚𝐸𝑓 (𝑉𝑚𝐸𝑓 + 𝑉𝑓𝐸𝑚)                                              (2.5) 

𝑣12 = 𝑣𝑓𝐸𝑓 + (1 − 𝑣𝑓)𝐸𝑚                                              (2.6) 

 

Para a determinação do coeficiente de Poisson no plano 2-3 da lâmina, foi utilizada a 

hipótese simplificadora e conservativa de que as fibras não contribuem na resistência quando o 

carregamento aplicado se encontra perpendicular a elas. Dessa maneira, temos v23 = vm, ou seja, 

apenas a matriz é responsável pelo comportamento mecânico da lâmina nesse cenário. 

O módulo de cisalhamento no plano 1-2 e 2-3, considerando o comportamento 

ortotrópico da lâmina com fibras longas e alinhadas é estimado de acordo com o trabalho de 

COLOMBO & VERGANI (2018) e GUTH, (2018), respectivamente de acordo com as 

equações a seguir. 

 

𝐺12 = 
𝐸𝑚[1+(

𝐺𝑓− 𝐺𝑚 

𝐺𝑓+ 𝐺𝑚
)𝑉𝑓]

1−(
𝐺𝑓− 𝐺𝑚 

𝐺𝑓+ 𝐺𝑚
)𝑉𝑓

                                              (2.7) 

𝐺23 = 
𝐸2

2(1 + 𝑣23)
⁄                                                 (2.8) 

 

Como o objetivo de contemplar todo o comportamento mecânico da lâmina é de 

interesse obter também a suas propriedades quanto a resistência, além das elásticas já citadas. 

Dessa forma, conhecendo tais limites de falha tanto da fibra quanto da matriz é possível estimar 

a resistência da lâmina compósita, assim como na regra das misturas. 

Partindo dessa premissa, COLOMBO & VERGANI (2018), em seu estudo, estipulou 

a resistência de uma lâmina de acordo com as equações a seguir, onde S1 e S2 correspondem a 

resistência da lâmina a tração nos sentidos paralelo e perpendicular das fibras respectivamente, 

S1c e S2c, as suas resistências a compressão nas respectivas direções longitudinal e transversal 

ao reforço e S12 a sua resistência ao cisalhamento no plano 1-2. 
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𝑆1 = 𝑆𝑓 𝑥 𝑉𝑓                                                          (2.9) 

𝑆2 = 𝑆𝑚 [1 − (√𝑉𝑓 − 𝑉𝑓) (1 − 
𝐸𝑚

𝐸𝑓
⁄ )]                                (2.10) 

𝑆1𝑐 =  𝑆𝑓𝑐 𝑥 𝑉𝑓                                                        (2.11) 

𝑆2𝑐 =  𝑆𝑚𝑐 [1 − (√𝑉𝑓 − 𝑉𝑓) (1 − 
𝐸𝑚

𝐸𝑓
⁄ )]                                (2.12) 

𝑆12 = 𝑆12𝑚 [1 − (√𝑉𝑓 − 𝑉𝑓) (1 − 
𝐺𝑚

𝐺𝑓
⁄ )]                                (2.13) 

 

2.2.2 Macro mecânica – Teoria Clássica do Laminado 

Como proposto por MALLICK (2007), uma vez determinadas as propriedades da 

placa compósita (fibra + matriz) por meio da micromecânica, este deve ser abordado como 

material homogêneo ortotrópico na sua caracterização macro mecânica. Como mencionado na 

seção 2.2, um laminado compósito consiste no empilhamento de lâminas em determinadas 

orientações das suas fibras com o objetivo de se obter propriedades mecânicas específicas.  

Conforme AGARWAL (1999), a abordagem macro mecânica consiste em analisar o 

comportamento da estrutura, ou seja, o comportamento mecânico do laminado que é constituído 

por uma sequência de lâminas empilhadas. 

O comportamento mecânico de um laminado é dependente da quantidade de camadas 

e das orientações das fibras dessas camadas. Dois laminados podem conter o mesmo número 

total de camadas bem como orientações semelhantes das fibras de reforço, entretanto, estes 

podem ainda assim ser diferentes e muito provavelmente apresentarão comportamentos 

completamente distintos em função do arranjo baseado no qual as camadas foram empilhadas, 

como pode ser visto ilustrado no exemplo da Figura 2.17 
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Figura 2.17 – Diferenças na Resistência a flexão de acordo com a angulação das fibras no laminado, Hyer, 1997 

 

O exemplo anterior, consiste em um laminado de 4 camadas que para a) apresenta as 

fibras nas duas camadas mais externas orientadas a 0º e as fibras das duas camadas mais internas 

orientadas a 90º, enquanto que para b) o compósito apresenta as duas camadas mais externas 

com fibras orientadas a 90º e as camadas internas com fibras orientadas a 0º. Como mostra a 

figura, quando submetidos ao mesmo momento fletor, o primeiro laminado irá deformar muito 

menos que o segundo pois as fibras que resistem ao momento fletor (fibras orientadas a 0º) 

estão mais separadas, visto que se encontram nas camadas mais externas, resultando em uma 

maior resistência à flexão. 

2.2.2.1 Equações de tensão deformação para uma lâmina 

Relacionamentos semelhantes em 3D para um laminado (placa) sob forças de 

cisalhamento e axial combinadas e momentos de flexão e torção podem ser desenvolvidos por 

meio da teoria clássica do laminado (GUTH, 2018), partindo das seguintes pressuposições: 

• Cada uma das lâminas é homogênea e ortotrópica; 

• O laminado é fino e é carregado somente no plano; 

• Sem deslizamento entre as interfaces de lâminas; 

• As relações tensão-deformação são lineares; 

• Os deslocamentos são contínuos e pequenos para todo o laminado. 

Uma das principais teorias concernentes à análise de estruturas e materiais foi 

introduzida por Kirchhoff, por volta de 1800. Tal teoria se foca na deformação de linhas que, 

antes da deformação, são retas e normais ao plano médio geométrico do laminado, de tal 

maneira que independentemente das deformações induzidas no laminado não há deformação z, 

na direção da espessura do laminado, (HYER 1997). 
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Mantendo as pressuposições acima e aplicando essa teoria no caso geral de 

carregamento de uma placa, 2.18, onde conta-se com momentos aplicados (M), carregamentos 

distribuídos (q), cargas planares (N) e carregamentos pontuais (P), a equação tensão deformação 

que calcula as tensões globais em cada lâmina é apresentada na equação (2.14), tal que a matriz 

[S] representa a sua rigidez, (HYER, 1997) (KAW, 2006). 

 

  

Figura 2.18 –Laminado carregado, Hyer, 1997 

 

[

𝜎1

𝜎2

𝜏12

]  =  [

𝑆11 𝑆12 𝑆16

𝑆21 𝑆22

𝑆61 𝑆62

𝑆21

𝑆66

] [

𝜀1

𝜀2

𝛾12

]                                            (2.14) 

 

Com objetivo de encontrar a matriz de rigidez [S] da lâmina, deve-se investigar os 

elementos da matriz de flexibilidade [C], que são obtidos através das propriedades mecânicas 

na fibra e matriz, medidos em ensaios de laboratório (NASCIMENTO, 2008). De acordo com 

SILVA, A (2005) os materiais compósitos possuem diferentes matrizes dependendo do seu 

comportamento. No caso dos polímeros combinados com isotrópica transversal a matriz de 

flexibilidade [C] é representada abaixo. É notório ainda que as matrizes de rigidez e 

flexibilidade são inversas tal que [S] = [C]-1 
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[𝐶] =  

[
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0

0
0
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1
𝐺31

⁄

0

0
0
0
0
0

1
𝐺12

⁄

]
 
 
 
 
 
 
 

                      (2.15) 

 

2.2.2.2 Força e momento resultante no laminado 

Os carregamentos e momentos requeridos para produzir as deformações específicas 

no plano médio geométrico, diferentes para os diversos problemas práticos, são verdade 

integrais das tensões ao longo da espessura do laminado, (HYER, 1997) (KAW, 2006). Estas 

integrais mostradas a seguir para a direção x a seguir e são análogas para a direção do plano y 

e do plano xy, no caso de cisalhamento. Um exemplo de carregamento no empilhamento de 

lâminas é mostrado na Figura 2.19 onde N = força normal e M = momento de flexão  

 

𝑁𝑥 = ∫ 𝜎𝑥𝑑𝑧

𝐻
2⁄

−𝐻
2⁄

                                                       (2.16) 

𝑀𝑥  =  ∫ 𝜎𝑥𝑧𝑑𝑧

𝐻
2⁄

−𝐻
2⁄

                                                     (2.17) 

 

 

 

Figura 2.19 – Forças e momentos requeridos para deformar o empilhamento, Hyer, 1997 
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Da mesma forma, a integração das tensões em cada lâmina obtém-se os momentos 

resultantes por unidade de comprimento no plano x-y através da espessura do laminado.  

Analogamente pode-se utilizar na forma de matriz conforme a Equações a seguir, que 

representam as forças e momentos aplicados no laminado, respectivamente. 

[

𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

] =  ∫ [

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥

] 𝑑𝑧

𝐻
2⁄

−𝐻
2⁄

                                                (2.18) 

[

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦

] =  ∫ [

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥

] 𝑧𝑑𝑧

𝐻
2⁄

−𝐻
2⁄

                                              (2.19) 

Substituindo o vetor estado de tensões pela equação (2.14) e combinado as duas 

matrizes é possível chegar a uma expressão geral que relaciona as s tensões no laminado em 

função das deformações a partir de uma única matriz (matriz de rigidez do laminado), a qual 

contém informações sobre a rigidez do laminado em questão. Assim, 

[
 
 
 
 
 
 
𝑁𝑥

𝑁𝑦

𝑁𝑥𝑦

𝑀𝑥

𝑀𝑦

𝑀𝑥𝑦]
 
 
 
 
 
 

=

[
 
 
 
 
 
𝐴11 𝐴12 𝐴16

𝐴12 𝐴22 𝐴21

𝐴16

𝐵11

𝐵12

𝐵16

𝐴26

𝐵12

𝐵22

𝐵26

𝐴66

𝐵16

𝐵26

𝐵66

𝐵11

𝐵12

𝐵16

𝐷11

𝐷12

𝐷16

𝐵12

𝐵22

𝐵26

𝐷12

𝐷22

𝐷26

𝐵16

𝐵26

𝐵66

𝐷16

𝐷26

𝐷66]
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
𝜀𝑥

𝜀𝑦

𝛾𝑥𝑦

𝑘𝑥

𝑘𝑦

𝑘𝑥𝑦]
 
 
 
 
 

                    (2.20) 

A matriz de rigidez tensional [A] relaciona a força resultante com as tensões no plano. 

A matriz de rigidez de flexão [D] relaciona os momentos de flexão resultantes com as 

curvaturas da placa. A matriz de rigidez do acoplamento [B] relaciona os termos de força e 

momento com as tensões do meio plano e as curvaturas do plano médio. 

 

2.2.3 Critérios de falha 

2.2.3.1 Critério de Máxima Tensão 

Para KAW (2006), esta teoria é baseada na teoria de máxima tensão normal e máxima 

tensão cortante por Tresca aplicada a materiais isotrópicos. A falha é prevista em uma lâmina, 

se alguma das tensões normais ou de corte nos eixos locais for igual ou superior a tensão final 

correspondente final das lâminas unidirecionais. 
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Para MALLICK (2007), conforme a teoria da máxima tensão, a falha pode ocorrer 

quando quaisquer tensões nas principais direções dos materiais são iguais ou superiores às 

correspondentes força máxima. Assim, para evitar falhas, para o caso simples de carga de tensão 

uniaxial na direção x, apenas xx é presente e yy para τxy = 0”.   

Desta forma a lâmina irá falhar quando qualquer das situações das inequações a baixo 

ocorrer.  

𝜎1  ≥  𝑆1 𝑜𝑢 𝑆1𝑐  ≥  𝜎1𝑐                                                  (2.21) 

𝜎2  ≥  𝑆2 𝑜𝑢 𝑆2𝑐  ≥  𝜎2𝑐                                                  (2.22) 

𝜏12  ≥  ± 𝑆12                                                           (2.23) 

Onde 𝜎1, 𝜎2, 𝜏12, S1, S2, S1c, S2c e S12 são: tensão longitudinal, tensão transversal, tensão 

de cisalhamento, resistência longitudinal à tração, resistência transversal à tração, resistência 

longitudinal à compressão, resistência transversal à compressão e resistência ao cisalhamento 

respectivamente. 

2.2.3.2 Critério de Tsai-Hill 

Esta teoria é baseada na falha de energia de distorção de Von Mises, cujo estudo é o 

critério de rendimento de energia distorcida materiais isotrópicos aplicados aos anisotrópicos. 

 Para KAW (2006), o critério pode ser considerado como uma estimativa para 

desenvolver uma interação quadrática, que tem por finalidade ajustar melhor os resultados 

apresentados experimentalmente. Esta teoria utiliza-se da plasticidade anisotrópica e a aplica 

para uma possível falha frágil de materiais homogêneos e anisotrópicos. A superfície para a 

falha deste critério é fornecida pela inequação abaixo 

𝜎1
2

𝑆1
2  −  

𝜎1𝜎2

𝑆1
2  +  

𝜎2
2

𝑆2
2  +  

𝜏12
2

𝑆12
2 < 1                                 (2.24) 

Onde 𝜎1, 𝜎2, 𝜏12, S1, S2 e S12 são: tensão longitudinal, tensão transversal, tensão de 

cisalhamento, resistência longitudinal à tração, resistência transversal à tração e resistência ao 

cisalhamento respectivamente. 
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2.3 RISERS  

Muitos são os sistemas de dutos usados na exploração de óleo e gás. Os dutos 

conhecidos na indústria como “risers” (do inglês) têm sido usados desde os primeiros dias da 

indústria offshore. Estes componentes têm como objetivo transportar fluidos líquidos, gasosos 

e multifásicos, de maneira segura, do leito marinho até a plataforma de exploração, no caso dos 

dutos de produção, e da plataforma até a cabeça do poço, situada no leito marinho, no caso dos 

dutos de injeção. (MILLER, 2017). Além do carregamento devido o movimento da embarcação, 

o “riser” está também exposto aos efeitos das ondas e efeitos da corrente marítima e deve 

suportar seu peso próprio dentro da água. 

Esses tubos, quando formados por mais de uma camada, podem ser inicialmente 

classificados em unbonded (“não colados”) ou bonded (“colados”). O risers classificados com 

bonded são os que não contam com movimento relativo entre suas camadas, como por exemplo 

os TCPs, que serão explorados nas seções posteriores. Já os classificados como unbonded, como 

por exemplo os dutos flexíveis e híbridos, são aqueles que suas camadas podem apresentar 

movimentos relativos umas às outras. 

Nas sessões seguintes serão apresentadas as classificações desses dutos quanta a sua 

função desempenhada, seu material de fabricação e por último, as configurações mais 

encontradas na indústria offshore. 

2.3.1 Classificação quanto ao projeto de fabricação 

De maneira geral, existem dois tipos de “risers” que mais recorrentes na indústria, são 

eles os rígidos e os flexíveis, e sua utilização depende do tipo de operação que se deseja realizar 

e das condições que estes iram enfrentar no campo (KUBOTA, 2003). Além destes, muitos são 

os estudos para o desenvolvimento de dutos fabricados completamente por materiais 

compósitos. (AMAECHI et al, 2018) (OCHOA et al, 2005) 

As características desses três projetos das linhas submarinas estão expostas nas seções 

subsequentes. 

 

2.3.2 Dutos Rígidos 

 



32 

 

 

Sendo os primeiros dutos submarinos utilizados pela indústria, os rígidos, fabricados 

completamente de material metálico, eram inicialmente conectados em plataformas fixas que 

operavam em lâmina d’agua rasa (MILLER, 2017). 

Os dutos rígidos, como representado na Figura 2.20, são em geral constituídos de aço, 

como representado na Figura 3 mas poderia também ser de titânio. Em geral é instalado na 

vertical, mas também pode ser instalado em catenária em águas profundas ou até mesmo com 

o auxílio de boias na configuração conhecida pela indústria offshore, “steel lazy wave riser”, 

como será mostrado na seção 2.2.6. 

Em virtude de sua simplicidade estrutural, possuem baixo custo em relação às linhas 

flexíveis, além de grande resistência a flexão e colapso em profundidades elevadas, motivos 

pelo qual são bastante utilizados em regiões de exploração com grandes lâminas d’águas de 

exploração e instalações submarina. 

 

Figura 2.20 – Instalação de duto rígido em campo, 2Hoffshore, 2019 

 

2.3.3 Dutos Flexíveis 

 

De acordo com a Petrobras (2015), as linhas flexíveis são os dutos empregados em 

todo sistema submarino de coleta e escoamento, com formato tubular, composto de camadas de 

materiais metálicos e não metálicos, não fixas umas nas outras, cada qual com uma função 

específica. Em suas extremidades, possuem acessórios denominados “conectores”.  
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Tal combinação gera um tubo final de baixa rigidez a flexão e alta rigidez axial, a 

torção e radial, sendo assim capaz de resistir a várias solicitações como os tubos de aço, 

(ARAUJO, 2018). 

Esses dutos unbonded possuem camadas de aço metálicas, com arranjo helicoidal, 

proporcionam resistência mecânica a estrutura sendo as responsáveis por absorver cargas de 

tração, de flexão e de pressão interna/externa, enquanto que as camadas de poliméricas possuem 

função de vedação e por isso proporcionam estanqueidade, proteção contra corrosão e evitam a 

abrasão das camadas metálicas como descrito por: MONTENEEGRO (2012), GASPARETTO 

(2017), TEIXEIRA (2018), ARAUJO, (2018) e PADILHA, (2009). 

A Figura 2.21 mostra a secção de um tubo flexível real e a Figura 2.22 um esboço com 

base na norma API 17B (2014) além de explicitar as camadas mais importantes dos flexíveis, 

que são mostradas a seguir 

 

Figura 2.21 – Duto Flexível em secção, Petrobras, 2019 

 

 

Figura 2.22 – Camadas Padrão de um Flexível, API 17B Adaptado, 2014 
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2.3.3.1 Componentes dos Dutos Flexíveis 

 

Nessa seção, serão apresentadas de maneira aprofundada as camadas padrões dos 

“risers” flexíveis e o sumário das suas funções. Todas os tópicos a seguir foram extraídos e 

adaptados da norma API 17B (2014) que regulamenta os tubos flexíveis. 

 

Carcaça Interna: Também conhecida como “Barreira de Pressão”, é a camada mais 

interna do duto e tem como função resistir à pressão hidrostática externa, proveniente da lâmina 

d’agua ondo a estrutura está instalada, evitando colapso da linha Somando-se a isso, essa 

carcaça possui um formato geométrico intertravado e é geralmente fabricada de aço inoxidável 

(AISIs 304, 304L, 316, 316L 409 e 430) de modo a resistir a corrosão do fluido interno 

(formação). A Figura 6 representa onde esse componente está situado no duto e a Figura 7 

mostra o perfil de intertravamento da carcaça. 

 

 

Figura 2.23 – Carcaça Interna, MONTENEGRO, 2012 

 

 

Figura 2.24 – Intertravamento da Carcaça Interna, API 17B Adaptado, 2014 

 

Barreira de vedação interna: Camada polimérica aplicada por meio de extrusão 

sobre a barreira de pressão externa, como mostrado na Figura 2.25, tem como função a vedação 
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interna e transmitir a pressão do fluido interno para a armadura de pressão. Geralmente é 

fabricada de termoplásticos entre eles HDPE (Polietileno de alta massa específica), PVDF 

(Fluoreto de Polivinilideno), PA11(Poliamida 11 – Nylon 11), PA12 (Poliamida 12 – Nylon 

12). 

 

 

Figura 2.25 – Barreira de Vedação, Montenegro, 2012 

Mesmo que essa camada tenha com papel fundamental a estanqueidade do fluido 

interno, como topo polímero, podemos contar com permeação de pequenas moléculas de 

hidrocarboneto, H2S, CO2 e H2O para o anular da linha, exemplificado na Figura 2.26 que 

podem entrar em contato com as partes metálicas e causar processos corrosivos, 

(GASPARETTO, 2017). 

 

 

Figura 2.26 – Permeação para região do anular, Gasparetto, 2017 

 

Armadura de Pressão: Camada metálica que tem como função conter a pressão 

interna, proveniente do fluido transportado. Usualmente fabricado de aço carbono, podendo ser 

de aço inoxidável caso deseja-se minimizar o processo de corrosão devido a permeação de gases 
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nos anulares. Esse componente é constituído circunferencialmente de tiras metálicas helicoidais 

perfilados variados de acordo com a norma API 17B (2014), como mostrados como 

representados na Figura 2.28. A representação desse componente é mostrada na Figura 2.27 

 

 

Figura 2.27 – Armadura de Pressão, Montenegro, 2012 

 

 

Figura 2.28 – Exemplos de perfis de armadura de pressão de dutos flexíveis, Gasparetto, 2017 

 

Armadura de Tração: Duas ou quatro camadas compostas de arames de aço carbono, 

representados na Figura 2.29, em ângulos iguais e opostos (para obter um equilíbrio de torção) 

que variam entre 15 a 55 graus em relação ao eixo longitudinal (PADILHA, 2009). Esse 

componente tem como função resistir a esforços axiais, provenientes do peso próprio da linha 

na água (com fluido dentro ou não), e dos movimentos causados por carregamentos marítimas 

e movimentações da plataforma. Os arames de aço carbono podem possuir perfil plano, 

retangular ou circular (MALTA, 2010) e serem de teores variados de carbono, baixo, médio ou 

alto, dependendo das condições de aplicação (LODÕNO, 2011)  
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Figura 2.29 – Armadura de Pressão, Montenegro, 2012 

 

Fitas de Alta Resistência: Conhecidas industrialmente com “ABC Tapes”, são fitas 

de reforço constituídas de material polimérico enroladas helicoidalmente sobre a armadura de 

tração, como na Figura 2.30, com a finalidade de garantir maior estabilidade estrutural evitar 

flambagem quando o duto experimentar cargas compressivas, resistindo ao mecanismo de falha 

conhecido como birdcaging (do inglês gaiola de passarinho) ou efeito de fundo negativo 

ilustrado na Figura 2.31. O material polimérico aqui usado pode varia entre tecidos de elevada 

tensão de ruptura (poliéster e polipropileno) (PADILHA, 2009) tais como aramida ou fibra de 

vidro (ARAUJO, 2018). 

 

 

Figura 2.30 – Fitas de Alta resistência, Montenegro, 2012 
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Figura 2.31 – Exemplo do efeito de fundo negativo ou gaiola de passarinho em cabos de aço, Tang, et al., 2019 

 

Capa de vedação externa: Assim como a barreira de vedação interna a capa de 

vedação é uma camada polimérica aplicada por meio de extrusão, porém, sobre as fitas de alta 

resistência mais externas do duto, como mostrado na Figura 15. Sua função e assegura a 

estanqueidade do duto (vedação) e proteger os componentes internos de todos os possíveis 

danos causados pelo ambiente como, envelhecimento, abrasão e corrosão. 

 Na fabricação, é usual o aporte de uma camada de tecido sobre as fitas de alta 

resistência para evitar que, após a extrusão, o polímero e se funda nas fibras de vidro durante o 

resfriamento (MONTENEGRO, 2012). Os materiais usados nesta camada variam entre HDPE 

(polietileno de alta massa específica), PA11 (Nylon 11) e PA12 (Nylon 12) (API 17B, 2014) 

(ARAUJO, 2018) (MONTENEGRO, 2012). 
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Figura 2.32 – Capa de vedação, Montenegro, 2012 

 

Capa Externa: Também conhecida como capa plástica, é uma camada polimérica, 

normalmente fabricada de HDPE (Polietileno de alta densidade) ou PA11 (Poliamida 11 – 

Nylon 11), e tem como função proteger toda a estrutura de danos mecânicos. A Figura 16 ilustra 

a posição desse componente no tubo flexível. 

 

 

Figura 2.33 – Capa Externa, Montenegro, 2012 

 

 

 

 

2.3.4 Dutos Compósitos 

 

2.3.4.1 Transição Dutos Flexíveis para Compósitos – Risers Híbridos 
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Ainda pouco difundido na indústria offshore, esses tipos de tubos são uma variação 

dos dutos flexíveis, visto na seção 2.3.3, onde as partes metálicas são substituídas por materiais 

poliméricos.  

Empresas de grande expressão de mercado no cenário brasileiro como a TechnipFMC 

e a BHGE já propuseram pequenas substituições em suas linhas flexíveis, aplicando materiais 

poliméricos no lugar de algumas partes metálicas, porém mantendo o metal em outras camadas. 

Aptara™ Composite Flexible, Figura 2.34, produzido pela BHGE (2019) por exemplo 

é uma dessas novas tecnológicas linhas. Destinada para aplicações ultra profundas e altas 

pressões esse riser compósito trata-se de uma linha flexível onde foi substituída a barreira de 

pressão interna por fibra de carbono reforçada com material termoplástico como pode ser 

demostrado na Figura 2.35. De acordo com dados da própria fabricante, BHGE (2019), essa 

mudança contribui para 30% de redução de massa sem prejudicar a rigidez axial e a flexão, 

além de reduzir o custo e tempo de instalação. Somando-se a isso contamos com redução de 

permeação do fluxo de gás através do anular do tubo, reduzindo o risco operacional e 

adicionando benefícios de custo ao longo do ciclo de vida do campo.  

 

Figura 2.34 – Aptara™ Composite Flexible, BHGE, 2019. 
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Figura 2.35 – Aptara™ Composite Flexible em secção, BHGE, 2019 

 

Desenvolvido por DO & LAMBERT (2012), com patrocínio da empresa TechnipFMC, 

uma outra alteração da tradicional linha flexível foi mostrada ao mercado. Essa nova estrutura 

consiste na substituição das armaduras de tração por uma estrutura fabricada em fibra de 

carbono, como ilustrado na Figura 2.36. 

 

Figura 2.36 – Technip Composite Riser, Do & Lambert (2012).  
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2.3.4.2 Dutos Termoplásticos Compósitos 

 

Os dutos termoplásticos compósitos, do inglês (TCP – Thermoplastic Composite Pipe) 

são estruturas flexíveis bonded fabricadas de laminados reforçados com fibras e matriz 

termoplástica, como ilustrado na Figura 2.37. Esses dutos são mais flexíveis, propriedade 

mecânica dos termoplásticos, permitindo seu emprego em aplicações onde uma maior 

deformação por flexão é necessária.  

 

Figura 2.37 – Seção duto termoplástico compósito, DNV-RP-F119 (2017) 

 

Como pode-se observar na imagem acima, o corpo desse tipo de duto é fabricado de 

três pastes principais: Um Liner termoplástico interno, o laminado termoplástico uma capa 

externa termoplástica. O componente mais interno tem como função a contenção do fluido que 

irá escoar por esse tubo, garantindo que nada permeie para o laminado. O laminado 

termoplástico é o componente estrutural que suportará cargas internas, externas e de flexão. Por 

fim a capa externa tem como função a cobertura superficial do tubo.  

Além disso, outras camadas podem ser adicionadas caso existam necessidades 

externas. Existem ainda os dutos que não contam com Liner interno ou capa externa e nesse 

caso o laminado TCP deve garantir a impermeabilidade dos meios internos e externo a ele. 

Tipicamente, conectores são anexados nas extremidades desses tubos, como é 

ilustrado na Figura 2.38 
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Figura 2.38 – Esquemático TCP com conector, DNV-RP-F119 (2017) 

Quanto a fabricação desses risers, de acordo com a norma DNV-RP-F119, tipicamente, 

o Liner interno e a capa externa são um tubo termoplástico fabricado por extrusão, processo 

descrito na seção 2.1.3.1 já o TCP laminado trata-se de uma matriz termoplástica composta por 

fibras, fabricado pelo processo chamado enrolamento filamentar, descrito na seção 2.1.3.2. 

Quanto ao material de fabricação, qualquer matriz termoplástica pode ser utilizada e 

as fibras mais comuns para a fabricação desses tubos são Carbono, Vidro e Aramida. Empresas 

como a AIRBORNE e a MAGMA-PIPE, atuam nesse mercado de óleo e gás oferecendo suas 

novas soluções em riser, flowlines e jumpers, como visto na seção 2.1.2. 

2.3.5 Tipos De Configuração 

Os Risers com aplicação dinâmica podem apresentar diferentes configurações, com 

uso de flutuadores e sem uso de flutuadores. Os tipos mais conhecidos, segundo API 17B (2014), 

estão representados na Figura 2.39.  

 

 

Figura 2.39 Configurações de Risers dinâmicos, adaptado da API 17B (2014). 

 



44 

 

 

 A escolha da configuração a ser utilizada é baseada em alguns parâmetros de projeto, 

tais como: condições de mar, perfis de corrente, profundidade, número de linhas, facilidade de 

instalação, movimentos da unidade flutuante e sua capacidade de suporte. 

Em configurações do tipo lazy wave e steep wave módulos de boia, de material 

polimérico (espuma sintética) flutuante definido de acordo com a profundidade de água, são 

empregados, com formato detalhado na Figura 2.40, que são acoplados ao riser de modo a 

adquirir a configuração de projeto, e minimizar a carga no topo do riser. 

 

Figura 2.40 Detalhe dos módulos de flutuação Teixeira, (2018) 

 

2.4 MODELAGEM COMPUTACIONAL – METODO DE ELEMENTOS 

FINITOS (MEF) 

Para ARAUJO (2018) ao se realizar uma análise estrutural, é necessário criar um 

modelo simplificado que represente a realidade. Na formulação do problema, deve-se definir 

as varáveis envolvidas, assumir hipóteses, formular as equações de equilíbrio, escolher os 

métodos de solução numérica mais adequados para cada caso e finalmente interpretar os 

resultados. 

Os sistemas podem ser classificados de duas maneiras; discretos e contínuos. Todos 

os sistemas discretos, de maneira geral, têm sua resposta determinada por um conjunto de 

equações diferenciais e condições de contorno associadas, ambas finitas. Entretanto, quando se 

trata de um sistema contínuo, o número de incógnitas é infinito que, para sua resolução, deve 

ser aproximado por um sistema discreto equivalente com número finito de graus de liberdade. 
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Como explanado por FONSECA (2002), o método de elementos finitos é o método 

que mais tem sido utilizado para discretização dos meios contínuos. Além disso, vale ressaltar, 

que o MEF é muito utilizado face à analogia física direta com o seu emprego, entre o sistema 

físico real (estrutura analisada) e o modelo (malha de elementos fintos)  

De acordo com GONÇALVES (2009), o método dos elementos finitos se baseia nessa 

ideia para a solução de diversos problemas de engenharia: divide-se o contínuo em pequenas 

regiões e calcula-se o equilíbrio para uma região isolada. A solução do problema consiste no 

cálculo da interação entre as regiões por meio da montagem de matrizes. 

2.4.1 ORCAFLEX 

Uma ferramenta desenvolvida pela empresa ORCINA, o Orcaflex é um programa de 

elementos finitos 3D não linear que consegue contabilizar as granes deformações dos risers a 

partir da sua configuração inicial. 

O programa utiliza o método “Lumped Mass”, modelando os dutos como uma linha 

dividida em vários segmentos retilíneos sem massa com um nó em cada ponta. Cada segmento 

modela apenas as propriedades axiais e de torção da linha, dado que outras propriedades como 

flutuabilidade e massa são concentradas nos nós, presentes nas extremidades (ORCINA, 2019) 

Os segmentos são numerados do “End A”, extremidade superior da linha, até o “End 

B”, extremidade inferior da linha, sendo que cada um une o nó não ao n+1, como representado 

na Figura 2.41 
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Figura 2.41 – Modelagem da linha no Orcaflex - Fonte: Manual Online Orcina, (2019).  

Disponível em https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Default.htm 

 

Cada segmento representa um conjunto mola / amortecedor que modela as 

propriedades estruturais da linha. A rigidez e o amortecimento axial são representados no centro 

de cada segmento de modo que esse conjunto aplica uma tensão efetiva igual e oposta aos nós 

em cada uma das pontas. Já as propriedades flexoras, são moduladas pelo conjunto mola / 

amortecedor rotacional em cada um dos lados do nó, abrangendo da direção axial do nó, nz, até 

a direção axial do segmento sz. A rigidez a torção, é representada no centro de cada elemento 

por um componente de massa/amortecedor de torção, aplicando torques opostos aos nós de cada 

ponta. 

Todos as definições anteriores estão presentes no manual online da ORCINA (2019) e 

são representadas na Figura 2.42que além disso mostra também os ângulos e sistemas de 

coordenadas usados na descrição teórica. Tais recursos de modelagem, associação de molas e 

amortecedores, são também utilizados para estimar o comportamento mecânico visco-elástico 

dos polímeros nos modelos empíricos de Maxwell, Voight e na sua união Maxwell-Voight. 

 

https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Default.htm
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Figura 2.42 – Modelagem detalhada de linha no Orcaflex, Orcina, 2019  

Disponível em https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Default.htm 

 

Os parâmetros de entrada incluem desde movimentação da embarcação, dados do riser 

e efeitos ambientais como: perfil do leito marinho, vento, corrente e ondas. O programa utiliza 

linhas, boias, embarcações, conexões etc. para modelar o ambiente offshore que melhor 

represente a realidade projetada. 

Para a análise computacional via Orcaflex, necessitam-se fornecer os seguintes 

parâmetros da tubulação: Rigidez Axial, Rigidez à Flexão, diâmetro interno e externo, massa 

do duto, coeficiente de arrasto entre outros. Caso o duto seja composto por diferentes seções, 

como é muito comum em tubos flexíveis, as propriedades e cada seção devem ser explicitadas. 

Para os risers de configuração tipo lazy wave, com a presença de flutuadores, essa 

seção considera um material equivalente (ver Figura 39), com massa linear (𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣), diâmetro 

externo (𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣) e coeficiente de arrasto (𝐶𝑑𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣) equivalente ao sistema bóia mais duto. As 

fórmulas de cada um dos componentes equivalentes são mostradas a seguir 

https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex/Default.htm
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Figura 2.43 – Representação da seção equivalente na região com flutuadores, Orcina (2019). 

 

𝑀𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = 
(𝑀𝑅𝑆)+𝑀𝐵

𝑆
                                              (2.25) 

Onde,  

MR => massa linear do riser vazio no ar [kg/m] 

MB=> massa de um módulo de flutuação [kg] 

S => Distância entre os centros de módulos de flutuação consecutivos [m] 

 

𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣 = √
4

𝐸𝑡

𝑆

𝜋𝑌𝑤
                                                    (2.26) 

𝐸𝑡 = (
𝜋

4
 𝑆 𝐷𝑅

2 𝑌𝑤) + 𝐸𝑆                                           (2.27) 

Tal que: 

Et = Massa de empuxo total [kg] 

DR = Diâmetro externo do riser [m] 

Yw = Massa específica da água [kg/m³] 

EB = massa de flutuabilidade mínima de cada modulo. 

 

𝐶𝑑𝐸𝑞𝑢𝑖𝑣 =
[(𝐷𝐵𝐿𝐵)+ 𝐷𝑅(𝑆− 𝐿𝐵)]𝐶𝑑𝑟

𝐷𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑆
                                    (2.28) 

 

Onde, 

DB = Diâmetro externo do módulo de flutuação [m] 

LB = Comprimento do módulo de flutuação [m] 

CdR = Coeficiente de arrasto normal do Riser 
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2.4.1.1 Modelagem dos Carregamentos 

Para ARAUJO (2018), uma das etapas mais importantes para quantificar o 

carregamento no riser é definir adequadamente os coeficientes hidrodinâmicos agregados. As 

forças são calculadas em cada elemento modelado a cada passo de tempo com (ORCINA, 2019), 

baseadas nos coeficientes de arrasto e inércia. 

De acordo com a DNV-RP-C205 (2017), o cálculo dessa força nos risers pode ser feito 

por meio da equação de Morison, que é amplamente empregada quando o objetivo é de calcular 

a força de um fluido sobre um corpo esbelto de diâmetro D se valor for menor que o 

comprimento da onda incidente, λ > 5D. 

𝐹 = 
𝐷

2
𝐶𝑑𝑝𝑤𝑣‖𝑣‖ + 𝑝𝑤

𝜋𝐷2

4
𝑎𝑠 + 𝐶𝑎𝑝𝑤

𝜋𝐷2

4
𝑎𝑟                                         (2 1) 

Tal que: 

F = Força hidrodinâmica [N/m] 

Cd = Coeficiente adimensional de arrasto 

Cm = Coeficiente adimensional de inércia 

Ca = Cm – 1 = Coeficiente adimensional de massa adicionada 

D = Diâmetro externo do riser [m] 

pw = Massa específica da água [kg/m3] 

v = Velocidade relativa entre o elemento do riser e as partículas de água [m/s] 

as = Vetor aceleração do fluido [m/s2] 

ar = Vetor aceleração relativa entre o riser e as partículas de água [m/s2] 

 

Nessa formulação de MORISON (1950), o primeiro termo do lado direito representa 

a força de arrasto (viscosa), o segundo termo, a força de inércia e o último, os efeitos de massa 

adicional (do inglês, Added Mass Force).  

A formulação citada acima, será utilizada pelo programa para calcular as forças 

hidrodinâmicas aplicadas no riser, sendo para cada passo de tempo o software irá calcular as 

velocidades e acelerações. Entretanto, os coeficientes de massa adicionada e de arrasto devem 

ser fornecidos como dados de entrada.  

A ORCINA (2019), recomenda em seu manual para cilindros lisos Cda = 0.008 e         

Cdn = 1.2, sendo n e a referentes aos valores normal e axial ao tubo respectivamente. Para os 

coeficientes de massa adicional a ORCINA (2019), sugere que o valor diametral, subscrito d, 
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esteja na faixa entre 1.2 e 2.0 e despreza o valo referente ao axial, subscrito a. De modo a 

obtermos um resultado mais conservador possível, o valor de maior módulo para o coeficiente 

de massa adicionada no sentido diametral foi adotado. Todos esses dados foram sumarizados 

na Tabela 2.3  

Tabela 2.3. Coeficientes Hidrodinâmicos. 

Coeficiente Hidrodinâmico Dado de Input no Software 

Cda 0.008 

Cdn 1.2 

Cmd 2.0 

Cma 0.0 

 

2.4.2 CARREGAMENTOS AMBIENTAIS 

 

2.4.2.1 Ondas 

As ondas são carregamentos periódicos provenientes do mar com altura, comprimento, 

velocidade de propagação e formato irregulares e aleatórios. Essas intemperes atuam nos dutos, 

por meio da equação de Morison, e também nas embarcações gerando movimento nelas, via 

RAO, tal como discutido na seção 2.4.3. 

No que tange a modelagem computacional, podemos usar métodos de análise: Ondas 

Regulares e Ondas Irregulares 

2.4.2.1.1 Ondas Regulares 

Ondas regulares são aquelas que apresentam amplitude constante ao longo do tempo. 

Dentre as muitas as teorias matemáticas criadas com o objetivo de descrever o comportamento 

das ondas regulares, temos a onda Airy (Regular Linear), onda de Stokes e onda Cnoidal. 

Onda Airy (Onda Regular Linear): É a teoria mais simplista de todas, caracterizada 

como uma curva senoidal (ou cossenoide). Sua base teórica assume que a frequência de 

oscilação é única, a altura da crista e do vale são iguais e que a altura de onda é muito menos 

que o seu comprimento ou a profundidade analisada. Seu formato é mostrado na Figura 2.44 
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Figura 2.44 – Onda Regular Airy, DNV-RP-C205 (2017) 

A equação de governo deste tipo de onda, como citado anteriormente, é do tipo 

senoidal (ou cossenoide), sendo descrita por: 

𝑛 = 𝐴 𝑥 cos(𝜔𝑡 +  𝜑)                                                                  (2 2) 

Os parâmetros mencionados na Figura 2.46 e na sua equação são: 

d = Profundidade [m] 

H = Altura de Onda [m] 

c = Velocidade da onda [m/s] 

λ = Comprimento da onda [m] 

η = Elevação da onda [m] 

t = Tempo [s] 

A = Amplitude [m] = H/2 

ω = Frequência Angular [radianos/s] = 2π/T 

T = Período de onda [s] 

Φ = Ângulo de fase [radianos] 

 

De acordo com DNV – RP –C205 (2017), existem ainda outro modelo não-lineares de 

onda que distribuem comprimentos diferentes para cristas e vales, como mostrado na Figura 

2.45. 
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Figura 2.45 – Exemplificação das teorias de ondas regulares, Karegar, 2013 

 

Onda Stokes: Onda regular não-linear de boa aplicação para casos com lâmina d’água 

intermediário e profundo. Possui crista maior que vale, e é dividida por ordens, tal que, quanto 

maior a ordem maior essa esta diferença. 

Onda Cnoidal: Onda regular com elevados picos e longas vales. Muito usada para 

modelos de águas rasas e alturas elevadas de onda. 

Conforme aumenta-se a altura da onda são necessárias outras teorias que forneçam 

soluções mais realísticas para os problemas, como visto na Figura 2.45. Mencionado por LE 

MÉHAUTÉ (1976), a escolha da onda usa baseia-se no diagrama representado na Figura 2.46 

que fornece as regiões sugeridas para aplicação de cada teoria.  

Pode-se notar na Figura 2.46 que no eixo vertical temos a relação da altura da onda 

com seu período (H/gT2) e no eixo horizontal, relaciona a profundidade com o período da onda 

(d/gT2). Observa-se ainda que podemos classificar o mar de acordo com a relação de dois 

fatores, a profundidade da região (d) e a comprimento de onda (L), como: 

• Raso para d/L < 0,040; 

• Intermediário para 0,50 < d/L < 0,040;  

• Profundo para d/L > 0,50. 
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Figura 2.46 – Regiões de validade das teorias de ondas regulares, Le Méhauté 1976 

 

Em geral, é necessário fornecer aos programas de elementos finitos o tipo de onda 

escolhida a partir dos dados do campo e da Figura 2.46, e os valores característicos da altura de 

onda máxima (Hmax) e seu período de onda associado (THmax). 

2.4.2.1.2 Ondas Irregulares 

Para Teixeira (2018), o processo de formação de ondas é um fenômeno randômico e 

aleatório, de tal maneira que a condição de elevação a superfície livre do mar apresenta 

configurações de amplitudes não constantes ao longo do tempo. 

Na tentativa de caracterizar a superfície realista do mar, utiliza-se uma modelagem 

matemática considerando a elevação da superfície como superposição linear de vários 
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harmônicos como visto na equação a baixo, considerando uma distribuição matemática da 

energia da onda, S (w), pela banta de frequências mais relevantes. 

𝑛 =  ∑ 𝐴𝑖
𝑖
1  𝑥 𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑖𝑡 + 𝜑𝑖)                                                               (2 3) 

Em que: 

n = Número de Harmônicos 

t = Tempo [s] 

Ai = Amplitude do harmônico i [m] 

ωi = Frequência Angular do harmônico i [radianos/s] = 2π/Ti 

Ti = Período de onda do harmônico i [s] 

Φi = Ângulo de fase aleatório [radianos] 

 

De acordo com TEIXEIRA (2018), o método mais utilizado para coleta dos dados da 

região á através da instalação de boias oceanográficas, para fazer medições da elevação da 

superfície do mar e da direção de incidência da onda durante cerca de 20 min a cada 3 h, 

conforme ilustrado na Figura 2.47. Esta movimentação do mar em intervalos de 3h é 

denominada estados-de-mar. 

 

Figura 2.47 – Exemplo de Registro da Elevação da Superfície do Mar, Teixeira, 2018 

 

A partir de tratamentos estatísticos de dados coletados a curto prazo, o estado do mar 

é completamente caracterizado por densidades espectrais. Essa distribuição de energia em 

função da frequência é chamada espectro de onda (do inglês, wave spectrum) e é proporcional 

a amplitude da onda como por exemplo os espectros apresentados na Figura 2.48, retirada de 

KAREGAR (2013). Os valores apresentados na distribuição dependem da localidade e tem 

específicos tempos de retorno, como será visto posteriormente. 
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Figura 2.48 – Exemplos De Espectros de Onda, Karegar 2013 

 

Para o espectro S (w) na literatura de ondas, existem variadas métodos de distribuição. 

As duas mais usuais e encontradas na norma DNV RP C205(2017) são Pierson-Moskowitz e 

JONSWAP (Joint North Sea Wave Project) que serão mostradas a seguir. 

 

Pierson-Moskowitz: 

 

𝑆𝑃𝑀(𝑤) =  
5

16
𝐻𝑠

2𝑤𝑝
4 𝑤−5𝑒𝑥𝑝 (−

5

4
(

𝑤

𝑤𝑝
)
−4

)                               (2 4) 

 

JONSWAP: 

 

𝑆𝐽(𝑤) =  𝐴𝜑𝑆𝑃𝑀(𝑤)𝜑
𝑒𝑥𝑝(−0,5(

𝑤−𝑤𝑝

𝜎 𝑤𝑝
)
2

)
                                         (2 5) 

Onde: 

SPM (w) = Espectro Pierson-Moskowitz  

φ = Parâmetro adimensional de forma de pico 

σ = Paramerto de Largura Espectral 

  σ = 0.07 para ωp ≥ ω 

σ = 0.09 para ωp < ω 

ωp = Frequência Angular de pico i (radianos/s) = 2π/Tp 
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Aγ = Fator de normalização =1 – 0.287ln(γ) 

 

De acordo com TEIXEIRA (2018), o valor de γ é definido em função da localidade 

(região onde está em estudo) de tal maneira temos para bacia de campos por exemplo a 

expressão: 

 

𝜑 =  exp (1,0394 − 0,01966
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
 )                                                      (2 6) 

 sendo: 

   HS = Do inglês, “Significant Wave Height”, é a altura média do maior um terço das 

onda de um dado estado de mar 

Tp = Do inglês, “Peak Period”, é o periodo onde  a energia do espectro é máxima 

 

Como mostrado na DNV RP C205 (2017) a distribuição JONSWAP é recomendada 

para o caso da seguinte desigualdade ser satisfeita: 

 

3,6 <  
𝑇𝑝

√𝐻𝑠
⁄ < 5                                                                    (2 7) 

Esse parâmetro adimensional da forma do pico faz uma grande diferença na 

distribuição JONSWAP, como pode ser observado na Figura 2.49, retirada da norma DNV RP 

C205 (2017). 

 

 

Figura 2.49 – Onda Irregular com espectro JONSWAP com HS = 4.0m e Tp = 8.0 s, (DNV RP C205, 2017) 
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2.4.2.1.3 Ondas Regulares X Ondas Irregulares 

Como bem descrito por ARAUJO (2018), a abordagem regular costuma ser usada 

como passo inicial para a análise dinâmica de todos os casos de carregamento porque representa 

uma solução analítica com melhor custo benefício (mais simples e menor tempo de simulação) 

além de ser um método mais conservativo, a princípio. 

2.4.2.2 Correntes 

Correntes, assim como as ondas são carregamentos ambientais que incidem na unidade 

flutuante, atuando em seu deslocamento, do inglês Offset, e no riser, com forças de arrasto e 

sustentação de acordo com MORISON (1950) e gerando vibrações induzidas por vórtices. 

De acordo com a norma DNV RP C205 (2017), algumas das correntes mais comuns 

são detalhadas a baixo: 

Correntes geradas pelo vento: Causadas devido ao gradiente de pressão provenientes 

da movimentação do ar.  

Correntes maré: Oriundas da movimentação harmônica dos astros, geralmente fracas 

em elevadas profundidades, porém consideráveis em regiões costeiras.  

Correntes de circulação: Resultantes dos movimentos de larga escala dos oceanos, 

como corrente do Golfo do México. 

No ORCAFLEX são consideradas como carregamento em regime permanente, de 

modo que não mudam sua intensidade ao longo da análise. 

Esses carregamentos de intensidade e direção aproximadamente constantes, 

geralmente variam de acordo com a profundidade, formando assim um perfil de vetores com 

diferentes módulos e direção, como ilustrado na Figura 2.50. 
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Figura 2.50 – Ilustração da rotação da direção e módulo ao longo da profundidade, Orcina, 2019 

 

Como mencionado por TEIXEIRA (2018) correntes na indústria offshore são 

estatisticamente separadas pelo seu período de retorno, que é o período de tempo médio que um 

determinado evento hidrológico é igualado ou superado uma vez. 

2.4.3 MOVIMENTAÇÃO DO NAVIO 

 

O movimento final do flutuante é a soma de três componentes distintos, GONÇALVES 

(2009), que são: Deslocamento Estático (ou deriva média), offset, Movimentação de baixa 

frequência, do inglês slow drift motion e RAO, sigla do inglês Response Amplitude Operators. 

O primeiro desses listados acima, o deslocamento estático, resulta do efeito combinado 

do vento, corrente e maré. A corrente atua tanto diretamente sob a plataforma quando 

indiretamente sob o riser e, assim, movimenta também a plataforma. 

O segundo, movimentação de baixa frequência, é causado pela resposta a ondas de 

baixa frequência e como tais períodos são muito altos, usualmente não são considerados na 

análise dinâmica, GONÇALVES (2009). 

O último deles, RAO, consiste na resposta direta às forças geradas pelas ondas. As 

características da resposta de cada embarcação a esses movimentos são diferentes e podem ser 

representadas por meio dos RAOs. 
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Segundo TEIXEIRA, (2018), o RAO é composto por um par de valores que são: uma 

amplitude (A) e uma fase (𝜑𝑟), para 6 graus de liberdade, relacionado a uma determinada onda 

unitária com direção e período particular. Logo, para cada direção de onda unitária haverá um 

RAO unitário de resposta correspondente para cada grau de liberdade. A fase da resposta não 

coincide com a fase da onda e essa diferença representa o atraso da estrutura ao responder uma 

força excitadora. 

Para ARAUJO, (2018), o sinal da fase é motivo de muita confusão e de muitos erros 

na definição do modelo, pois é necessário verificar se elas são fornecidas em Lags (atraso, 

negativo) ou Leads (avanço, positivo). Assim, o programa consegue transferir as 

movimentações do corpo rígido para o topo do duto. Os RAOs utilizados serão definidos no 

decorrer deste trabalho. 

Como mostra KAREGAR, (2013) o programa de elementos finitos ORCAFLEX 

utiliza a seguinte formulação para caracterizar a resposta do navio em relação a movimentação 

das ondas: 

𝑋𝑖(𝑡) = 𝐴𝑥𝑅𝐴𝑂𝑥𝑐𝑜𝑠(𝑤𝑡 + 𝜑𝑟)                                                      (2 8) 

Tal que: 

Xi = Resposta do grau de liberdade i 

A = Amplitude da onda [m] 

RAO = Amplitude RAO do grau de liberdade i 

w = Frequência Angular da Onda [radianos/s] 

𝜑𝑟 = Ângulo da fase associado [graus] 

t = Tempo [s] 

A Figura 2.51 ilustra e nomeia os graus de liberdade de uma embarcação: 

• Três de translação: heave (eixo z), sway (eixo y) e surge (eixo x);  

• Três de rotação: yaw (eixo z), pitch (eixo y) e roll (eixo x). 
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Figura 2.51 – Graus de liberdade de uma embarcação, Araujo, (2018)  
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo, apresentam-se os métodos utilizados para o desenvolvimento do estudo, 

sendo detalhados aspectos como: 

• Projeto teórico do duto termoplástico reforçado por fibras a partir da teoria 

clássica do laminado; 

• Modelagem computacional utilizando o software de elementos finitos 

ORCAFLEX; 

• Analise estatística de sensibilidade via planejamento experimental;  

• Avaliação de viabilidade econômica por meio da matriz SWOT 

3.1 PROJETO TEÓRICO DO DUTO COMPÓSITO 

A abordagem para analisar o comportamento mecânico duto termoplástico reforçado 

por fibras é representada na Figura 3.1. Tal metodologia, partindo das propriedades básicas dos 

polímeros combinados, cálculo das propriedades da lâmina, determinação do número de 

camadas do laminado para a aceitação dos critérios de falha citados na seção 2.2.3 e a 

determinação da rigidez axial e flexional do duto a partir da sua geometria circunferencial, for 

empregada em um script em Python e está disponível no Apêndice C. 

 

Figura 3.1 – Sequência para o projeto de duto estrutural compósito, adaptado de Kaw, 2006 
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3.1.1 Propriedades da Lâmina 

Partindo das propriedades mecânicas da fibra e da matriz, o primeiro passo do script 

em Python calcula as propriedades básicas da lâmina pelas equações demostradas na seção 2.2.1, 

assumindo que todas fibras são longas e unidirecionais e que não existe deslocamento relativo 

entre a matriz e o reforço de fibras. 

Com o objetivo de facilitar o dimensionamento de um duto termoplástico, composto 

de laminados balanceados, ou seja, com a configuração de sanduíche ±ϕ, onde ϕ é o ângulo de 

orientação das fibras em relação ao eixo do tubo, como mencionado na seção 2.1.3.2, é de 

interesse considerar uma lâmina como a combinação de duas ±ϕ, entretanto a resistência nas 

direções 1 e 2, precisaram ser adaptadas. 

Sabendo que a rotação entre uma lâmina orientada em + ϕ é de 90º com relação a 

orientada em – ϕ, ao combinarmos essas suas lâminas, podemos observar que as resistências 

originais da lâmina S1 e S2 ficam alinhadas quando o laminado balanceado é montado, como 

é representado na Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 – Resistências da lâmina balanceada adaptada, elaborado pelo autor, 2019 

 

Além disso como proposta simplificadora, é considerado o não escorregamento entre 

as camadas ±ϕ e dessa forma a propriedade final da lâmina balanceada, com espessura de duas 

vezes a lâmina original, é expressa pela equação a baixo, onde Slb1, Slb2 e Slb12 são as resistências 

nas direções originais 1 e 2 da lâmina e resistência ao cisalhamento. 

𝑆𝑙𝑏1 = 𝑆𝑙𝑏2 = 𝑆1 + 𝑆2                                                                                           (3 9) 

𝑆𝑙𝑏12 = 2 𝑥 𝑆12                                                                                                            (3 10) 
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3.1.2 Método Analítico para o Projeto dos Dutos Compósitos 

A casca é definida como um corpo limitado por duas superfícies curvas, onde a 

distância entre as superfícies é pequena diante das outras dimensões. O lugar geométrico dos 

pontos igualmente distantes das superfícies é a superfície média. O segmento de reta limitado 

pelas superfícies, e normal à superfície média, é a espessura (t). A relação entre o raio de 

curvatura da superfície média e a espessura da casca exerce um papel importante no estudo das 

cascas pois, sendo r»t, a casca se diz fina ou delgada, do contrário, ela é classificada como 

espessa. A teoria de casca fina é aplicável a dutos com a relação r/t > 10. 

Essa classificação em delgadas ou espessas é de fundamental importância pois, se 

tratando de cascas finas, a análise de tensões se dá de forma mais simplificada. Para o projeto 

inicial que será realizado neste trabalho, os dutos consistirão de tubos cilíndricos fechados 

sujeitos a pressão interna e externa com diâmetro inicial fixo. 

Em particular, quando aplicados a tubos cilíndricos, pode-se considerar a teoria de 

mecânica de vaso de pressão cilíndrico de paredes finas tais que quando sujeitas a pressão 

interna (P), surge as tensões em três direções principais: 

• Tensão Axial (σx = σa), paralela ao eixo do cilindro 

• Tensão Radial (σz = σr), no sentido da espessura 

• Tensão Tangencial (σy = σc), circunferencialmente à superfície cilíndrica 

 

Figura 3.3 – Tensões nos vasos de pressão de paredes finas, adaptado de Kaw, 2006 
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Figura 3.4 – Cilindro de paredes grossas, adaptado de Cook & Young, 1999 

 

Entretanto, para as pressões de projeto nesse trabalho atribuídas, a premissa de cascas 

foi infringida. Desse modo, foi necessário o uso da teoria de tubos de paredes grossas sob 

carregamento de pressões internas e externas, ilustrado na Figura 3.4, por meio da solução de 

LAMÉ (1833). Para a condição de equilíbrio nesse cenário essas tensões são expressas por pelas 

equações seguintes, de acordo com COOK & YOUNG (1999). Para tal, Pi, representa a pressão 

interna, Pe a pressão externa, b e r, o diâmetro interno e a o raio externo 

𝜎𝑥 = 𝜎𝑎 =  𝑃𝑖
𝑎2

(𝑏2− 𝑎2)
(1 +

𝑏2

𝑟2) −  𝑃𝑒
𝑏2

(𝑏2− 𝑎2)
(1 +

𝑎2

𝑟2)                 (3 11) 

𝜎𝑦 = 𝜎𝑐 = 
𝑃𝑖𝑏2−𝑃𝑒𝑎2

𝑎2− 𝑏2
                                                                                                    (3 12) 

𝜎𝑧 = 𝜎𝑟 =  𝑃𝑖
𝑎2

(𝑏2− 𝑎2)
(1 −

𝑏2

𝑟2) −  𝑃𝑒
𝑏2

(𝑏2− 𝑎2)
(1 −

𝑎2

𝑟2)                  (3 13) 

 

Como demonstrado por XING et al (2015), ao simplificar o modelo ignorando a 

direção 3, o estado de tensão nas fibras de configuração balanceada ±ϕ, pode ser descrito pelas 

três equações a seguir, dado que as tenções, axial (σx) e tangencial (σy) são obtidas pelas 

considerações de tubos de paredes finas. 

𝜎1 = 𝑐2𝜎𝑥 + 𝑠2𝜎𝑦 + 2𝑐𝑠𝐺𝑥𝑦(𝜎𝑥𝑋0 + 𝜎𝑦𝜑0)                                                             (3 14) 
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𝜎2 = 𝑠2𝜎𝑥 + 𝑐2𝜎𝑦 − 2𝑐𝑠𝐺𝑥𝑦(𝜎𝑥𝑋0 + 𝜎𝑦𝜑0)                                                   (3 15) 

𝜏12 =  𝑐𝑠(−𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) + (𝑐2 − 𝑠2)𝐺𝑥𝑦(𝜎𝑥𝑋0 + 𝜎𝑦𝜑0)                                 (3 16) 

 

Onde as variáveis X0, φ0 e Gxy são definidas por e os valores de E1, E2, G12 e v12 são 

respectivamente o modulo de elasticidade na direção longitudinal, o modulo de elasticidade na 

direção transversal, o módulo de cisalhamento e o coeficiente de Poisson da lâmina calculados 

a partir da regra da mistura, como descreve a subseção anterior. 

𝑋0 = 2𝑐𝑠 [
𝑠2

𝐸2
− 

𝑐2

𝐸1
+

1

2
(

1

𝐺12
−

2𝑣12

𝐸1
) (𝑐2 − 𝑠2)]                                                  (3 17) 

𝜑0 = 2𝑐𝑠 [
𝑐2

𝐸2
− 

𝑠2

𝐸1
+

1

2
(

1

𝐺12
−

2𝑣12

𝐸1
) (𝑐2 − 𝑠2)]                                                 (3 18) 

1

𝐺𝑥𝑦
= (

1+𝑣12

𝐸1
+

1+𝑣12

𝐸2
) (2𝑐𝑠)2 +

1

𝐺12
(𝑐2 − 𝑠2)2

                                               (3 19) 

 

3.1.3 Determinação da Parede do Duto 

Na ótica de um projeto de tubo uma das partes mais importantes é a dimensão correta 

de sua espessura de parede, de forma que não ocorra uma falha por conta de um sub 

dimensionamento ou o desperdício de material com um duto superdimensionado, que na 

maioria das vezes impacta o custo do projeto. 

Com o objetivo corretamente selecionar a espessura da parede, o projeto de um Riser se inicia 

com ao cálculo o dado da pressão interna de operação e o diâmetro interno no qual se deseja 

fabricar esse tubo. Assim, foi implementado no script em Python, encontrado no Apêndice C, 

um loop interativo para esse dimensionamento, de acordo com o fluxograma da Figura 3.5. 

Partindo da espessura de parede igual a espessura de uma lâmina balanceada, o programa 

calcula as pressões axiais e tangenciais por meio das considerações dos vasos de pressão e logo 

após, o estado de tensão nas fibras de configuração balanceada ±ϕ, pelas considerações de 

XING et al (2015). Paralelamente, as propriedades mecânicas da lâmina compósita, e da lâmina 

balanceada como descrito na seção 3.1.1, são calculadas para a aplicação dos critérios de falha. 

Com todos os dados necessários, agora disponíveis, os critérios de fala de tensão máxima e 

Tsai-Hill, como mostrado na seção 2.2.3 são checados. Caso um deles for insatisfeito o 
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programa adiciona a espessura mais uma camada de lâmina balanceada e o processo se repete 

até que a parede do duto seja suficiente para resistir as cargas de pressão interna. 

 

 

Figura 3.5 – Fluxograma do cálculo da espessura, elaborado pelo autor, 2019 

 

3.1.4 Aproximação da Rigidez Axial e Flexional 

Como discutido na seção 2.2.2 o comportamento mecânico de um laminado compósito 

possui características muito diferentes as dos aços convencionais, dado que em muitas ocasiões 

se comporta de maneira anisotrópica. Como o duto projetado deste trabalho é composto por 

laminados balanceados e simétricos, algumas simplificações podem ser feitas para representar 

o comportamento do tubo compósito reforçado com fibras quando sujeito a carregamentos 

axiais e flexionais. 

Assumindo a formulação do empilhamento de lâminas com todas as fibras continuas 

unidirecionais alinhadas a um eixo de referencia (x1), com fator de distribuição de fibras muito 

similar nas direções x2 e x3, (podendo assumir equivalência de propriedades nessas direções), 

o material estudado foi modelado como transversalmente isotrópico, (XING et al, 2015) 

(NASCIMENTO, 2008). 
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Partindo dessas premissas, a matriz [C]12 de flexibilidade do laminado, da seção 2.2.2, 

pode ser simplificada para: 

[𝐶]12 =

[
 
 
 
 
 
 
 

1
𝐸1

⁄

−𝑣12
𝐸1

⁄

−𝑣13
𝐸1

⁄

−𝑣12
𝐸2

⁄

1
𝐸2

⁄

−𝑣23
𝐸2

⁄

0
0
0

0
0
0

−𝑣13
𝐸3

⁄

−𝑣23
𝐸3

⁄

1
𝐸3

⁄

0
0
0

0
0
0

1
𝐺23

⁄

0
0

0
0
0
0

1
𝐺31

⁄

0

0
0
0
0
0

1
𝐺12

⁄

]
 
 
 
 
 
 
 

                            (3 20) 

 

Além disso, como descrito por XING et al (2015) e NASCIMENTO (2008) pode-se 

simplificar algumas propriedades da lâmina para de acordo com as equações a baixo  

𝐸2 = 𝐸3;  𝐺31 = 𝐺12;  𝑣12 = 𝑣13;  𝐺23 = 
𝐸2

2
(1 + 𝑣23)

⁄
⁄ ; 𝑣23 = 0 

A matriz de rigidez [S]12 deste material é obtida através da inversão da matriz de 

flexibilidade [C]12. O resultado da inversão da matriz C para cada material selecionado para 

fibra e compósito está apresentado na seção 4.5. 

Uma vez definidos os coeficientes da matriz de interesse, com o objetivo final de 

encontrar a rigidez axial do duto compósito a partir do laminado balanceado ±ϕ, faz-se 

necessário calcular a matriz rigidez do laminado em coordenadas cartesianas [S]xy a partir do 

sistema de coordenadas local [S]12 do laminado, como é exemplificado na Figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6 – Rotação do sistema de referência do laminado, elaborado pelo autor, 2019 
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Inicialmente, por meio da teoria clássica do laminado, discriminada na seção 2.2.2, 

sabe-se que a relação de tensão deformação para os materiais compósitos segue o 

comportamento: [σ]12 = [S]12 [ε]12, onde [σ]12 é a matriz de tensões aplicadas na lâmina, [S]12, 

corresponde a matriz de rigidez e [ε]12 a matriz de deformação como consequência da tensão 

aplicada. 

Além disso, de acordo com SILVA, A (2005), determinando-se corretamente uma 

matriz de rotação [T]mxn, pode-se deslocar a referência relativa às direções principais de forma 

que esta coincida com o sistema cartesiano proposto. Assim, uma vez definida a matriz, tem-se 

para a tensão e para a deformação, respectivamente: 

[𝜎]12 = [𝑇][𝜎]𝑥𝑦  e  [𝜀]12 = [𝑇′][𝜀]𝑥𝑦 onde [T] e [T’], são: 

 

[𝑇] =

[
 
 
 
 
 

𝑐2

𝑠2

0

𝑠2

𝑐2

0
0
0

−𝑐𝑠

0
0
𝑐𝑠

0
0
1
0
0
0

0
0
0
𝑐
𝑠
0

0
0
0
−𝑠
𝑐
0

2𝑐𝑠
−2𝑐𝑠

0
0
0

𝑐2 − 𝑠2]
 
 
 
 
 

                                                                               (3 21) 

[𝑇′] =

[
 
 
 
 
 

𝑐2

𝑠2

0

𝑠2

𝑐2

0
0
0

−2𝑐𝑠

0
0

2𝑐𝑠

0
0
1
0
0
0

0
0
0
𝑐
𝑠
0

0
0
0
−𝑠
𝑐
0

𝑐𝑠
−𝑐𝑠
0
0
0

𝑐2 − 𝑠2]
 
 
 
 
 

                                                                              (3 22) 

 

Tendo definido as matrizes para tensão e deformação e rotação, escreve-se: 

[𝜎]12 = [𝑆]12[𝜀]12                                                                             (3 23) 

Aplicando as relações de rotação acima, 

[𝑇][𝜎]𝑥𝑦 = [𝑆]12[𝑇′][𝜀]𝑥𝑦                                                                   (3 24) 

Multiplicando ambos os lados por, [𝑇]−1, 

[𝑇]−1[𝑇][𝜎]𝑥𝑦 = [𝑇]−1[𝑆]12[𝑇
′][𝜀]𝑥𝑦                                                       (3 25) 

Como, [𝑇]−1[𝑇] = [𝐼] ([I] = Matriz Identidade) ficamos com: 
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[𝜎]𝑥𝑦 = [𝑇]−1[𝑆]12[𝑇
′][𝜀]𝑥𝑦                                                        (3 26) 

Dessa forma a matriz de rigidez cartesiana é definida por: 

[𝑆]𝑥𝑦 = [𝑇]−1[𝑆]12[𝑇
′]                                                                  (3 27) 

Como esse trabalho visa, em uma das suas etapas, comparar o comportamento do duto 

compósito com os dutos rígidos e flexíveis por meio de analise numérica utilizando o software 

ORCAFLEX, há o interesse de se obter aproximadamente os valores de rigidez axial e flexional 

do duto.  

No caso de dutos metálicos, a rigidez Axial [EA] e a flexão [EI], são obtidas a partir 

de propriedades do material, E (Modulo de Young) e de propriedades geométricas, A (Área de 

seção transversal) e I (Segundo momento de inércia de área). Considerando um cilindro de 

paredes finas, a área de seção e segundo momento de inércia são definidos a baixo, tal que ID 

e OD são os diâmetros interno e externos ao duto: 

𝐴 = 
𝜋(𝑂𝐷2−𝐼𝐷2)

4
 𝑒 𝐼 =  

𝜋(𝑂𝐷4−𝐼𝐷4)

64
                                                    (3 28) 

Dado que metais são materiais isotrópicos, a sua rigidez em qualquer eixo, é associada 

ao seu módulo de Young ou sua rigidez base. Para os compósitos, coo visto anteriormente, essa 

rigidez é variada dependendo do plano de aplicação de carga. Fazendo uma analogia, 

considerando a matriz de rigidez no sistema de referência cartesiano da lâmina, com o objeto 

de simplificar a análise e aproximar os dados necessários, foram adotados para o cálculo da 

rigidez axial e de flexão os elementos Sxy22 (Axial na direção y) e Sxy44 (Flexão em torno do 

eixo y), respectivamente, da matriz de rigidez cartesiana da lâmina, [S]xy.  

Além disso, semelhante ao adotado na seção 3.1.1, foi necessário combinar a rigidez 

das variadas camadas de laminados balanceados. Foi assumido que não há deslocamento 

relativo entre as camadas e um comportamento semelhante de deformação das camadas, dado 

que ao dobrar o número de camadas, dobra-se a resistência do duto compósito. 

Dessa forma a rigidez axial e de flexão, necessárias para posterior análise de elementos 

finitos, são definidas abaixo, onde NC é o número de camadas, defino na seção 3.1.3, Sxy22 e 

Sxy44 elementos, axial na direção y e de flexão em torno do eixo y, da matriz de rigidez no 

sistema cartesiano, A, área de seção transversal e I o segundo momento de inércia de área. 

𝐸𝐴𝐷𝑢𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝑁𝐶 𝑥 𝑆𝑥𝑦22 𝑥 𝐴 [𝑘𝑁]                                                                                    (3 29) 
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𝐸𝐼𝐷𝑢𝑡𝑜 𝐶𝑜𝑚𝑝ó𝑠𝑖𝑡𝑜 = 𝑁𝐶 𝑥 𝑆𝑥𝑦44 𝑥 𝐼 [𝑘𝑁𝑚2]                                                                                (3 30) 

 

3.2 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS - DOE 

Muitos estudos experimentais são realizados sem planejamento estatístico, o que 

ocasiona muito trabalho e poucas respostas conclusivas para o pesquisador. O estudo estatístico 

possibilita ao pesquisador organizar o experimento de forma a minimizar a quantidade de 

experimentos e maximizar a qualidade das respostas obtidas. O estudo de planejamento 

experimental consiste em uma análise estatística sustentada em cálculos puramente numéricos, 

cujos resultados fossem aplicáveis a uma avaliação dos fatores que influenciam os fatores de 

resposta dos dutos rígidos, flexíveis e compósitos submarinos. O intuito deste estudo foi o de 

fazer uma análise de sensibilidade com relação aos principais fatores de entrada associados à 

aplicação offshore de diferentes tecnologias de fabricação de riser. 

No caso deste trabalho, o planejamento de experimentos será executado como uma 

ferramenta de tratamento dos dados obtidos. Assim, será possível analisar, a princípio, a 

influência de dados de entrada nas variações dos dados de saída (análise de sensibilidade) a 

partir do processamento dos resultados, segundo a metodologia descrita a seguir. 

Um exemplo do modelo estatístico polinomial é mostrado na Figura 3.7, onde os 

pontos azuis são os resultados da variável de resposta e a linha vermelha, o polinômio, proposto 

para seguir a tendência dos resultados. O R2, nesse exemplo igual a 0.842, mostrado também 

no gráfico é o coeficiente de determinação, que significa o quanto representativo o modelo 

matemático se mostra em relação aos fatores de entrada. Em outras palavras, 84,2% das 

variações observadas a partir da variação dos fatores de entrada são explicadas pelo modelo 

proposto. De forma genérica a formulação do polinômio é mostrada a seguir onde os β0, β1, ... 

βk são chamados de coeficientes e os x0, x1, ... xk, chamados de coeficientes. Na análise de 

sensibilidade aqui proposta, os coeficientes angulares do polinômio estarão associados à 

influência de cada um dos fatores de entrada selecionados em relação às variáveis de resposta 

de interesse. 

 

𝑌 =  𝜷0 + 𝜷1𝑥1 + 𝜷2𝑥2 + ⋯+ 𝜷12𝑥1𝑥2 + ⋯                                           (3 31) 
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Figura 3.7 – Exemplo do polinômio estatístico, elaborado pelo autor, 2019 

 

O projeto de experimentos, baseia-se em um planejamento fatorial que requer a 

execução de experimentos para todas as possíveis combinações de variáveis em seus 

respectivos níveis. Entende-se por nível de uma variável um valor a ela atribuído. Os valores 

atribuídos aos níveis de uma variável/fator não precisam necessariamente valores numéricos. 

Entretanto, ressaltamos que planejamentos mais sofisticados muitas vezes restringem sua 

aplicação a matrizes em que os níveis das variáveis são representados apenas por valores 

numéricos. A seguir, para efeitos didáticos, será apresentada a metodologia de um planejamento 

fatorial em que cada variável pode apresentar dois níveis, tal como descrito anteriormente. 

Planejamentos fatoriais de ordens superiores ou contendo números diferenciados de níveis são 

obtidos a partir da extrapolação dos conceitos aqui apresentados. 

O planejamento fatorial 22 constitui uma ferramenta adequada quando as informações 

relacionadas a um dado sistema de interesse são escassas. Este planejamento permite analisar 

duas variáveis que afetam os resultados finais. Cada uma destas variáveis deve adquirir dois 

níveis: superior (+1) e inferior (-1). Os diferentes níveis das diferentes variáveis são cruzados 

em ensaios práticos e os resultados obtidos permitem direcionar qual é a combinação dos níveis 

das variáveis analisadas capaz de gerar resultados satisfatórios. O número de experimentos 

necessários para que todos os níveis de todas as variáveis analisadas se cruzem será o número 

de níveis adotado para cada variável elevado ao número de variáveis selecionadas para análise. 

R2 = 0,842
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Como neste exemplo analisamos duas variáveis a dois níveis cada, temos 2² = 4 experimentos. 

Quando se analisam fatores dentro de um planejamento experimental tem-se por objetivo 

verificar se os fatores selecionados influenciam as respostas esperadas e, em caso afirmativo, 

como isto se dá. O efeito isolado de uma variável sobre as respostas obtidas é chamado de efeito 

principal da variável. Entretanto, em alguns ensaios podemos perceber que a variação de um 

fator estará relacionada muitas vezes com a variação dos demais. Neste caso, as propriedades 

finais obtidas (respostas) decorrem da ação combinada dos fatores de entrada e não seriam 

obtidas a partir de uma ação isolada de cada um deles. Desta forma, os fatores devem ser 

analisados em conjunto e não isoladamente. Quando este fenômeno ocorre, verificamos a 

existência de um efeito de interação entre os diversos fatores analisados que determinarão as 

propriedades finais do produto. 

A análise estatística foi estabelecida a partir de um plano de experimento fatorial 

completo, considerando a avaliação de 6 fatores de entrada dos quais, 3 deles avaliados em 2 

níveis, 2 com 3 níveis e 1 com 4 níveis, todos com réplica única, totalizando 288 corridas. Tais 

fatores são explicitados na seção 4 e sumarizados na Tabela 4.9. Dentre outros, os 6 fatores de 

interesse foram selecionados por serem aquelas que exercem maior influência nos resultados, 

segundo experiência prévia neste tipo de avaliação. Já a premissa de realização de réplica única 

por corrida se justifica mediante a ausência de dispersão entre resultados numéricos 

(modelagem computacional), considerando igualdade entre os dados de entrada. A diferença 

entre os valores obtidos pela modelagem computacional (Orcaflex) e as previsões propostas 

pelo modelo estatístico polinomial é o que se denomina “resíduo estatístico”. 

Para cada uma das 288 corridas, realizou-se o cálculo numérico pelo método dos 

elementos finitos, com suporte do ORCAFLEX, conforme descrito na matriz de casos do 

Apêndice C. Por fim, desenvolveu-se o estudo estatístico de planejamento de experimentos 

(DOE – Design of Experiments) com auxílio do software Statistica 8.0 (StatSoft, 2015), 

possibilitando calcular e hierarquizar os efeitos principais e de interação dos fatores de entrada 

nas variáveis de resposta:  máxima tensão efetiva no topo, mínima tensão efetiva na região de 

touchdown e curvatura máxima. 

Entretanto antes que uma análise estatística seja realizada, os aspectos referentes ao 

conjunto de dados devem ser verificados, com base nos testes de Shapiro-Wilks e Lilliefors. 

São eles: Normalidade e Homocedasticidade 



73 

 

 

A normalidade dos resíduos da amostragem ensaiada será verificada a partir da 

análise da distribuição dos resíduos da variável de resposta sob estudo, como mostra o exemplo 

da Figura 3.8. Para tanto, será avaliado o gráfico de normalidade dos resíduos em que estes são 

distribuídos em torno da curva representativa dos valores esperados para a normalidade dos 

dados, como mostra o exemplo a seguir.  

 

 

Figura 3.8 – Exemplo de gráfico de normalidade de resíduos, elaborado pelo autor, 2019 

 

De forma que a análise não se baseie somente na verificação subjetiva de distribuição 

adequadas dos valores de resíduos em torno da curva de normalidade, será obtido ainda um 

histograma - Figura 3.9- que apresentará a distribuição da variável de resposta ao redor da média 

(análise paramétrica) e também os resultados dos testes de normalidade de Lilliefors e Shapiro-

Wilks para 95% de confiabilidade (α=0,05). Atualmente, o teste mais adotado por ser mais 

potente e pelo fato de poder ser utilizado em amostras tão grandes quanto 2000 ou tão pequenas 

quanto 3 é o teste de Shapiro-Wilks. 
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Figura 3.9 – Exemplo de histograma – variável dependente, elaborado pelo autor, 2019 

 

Com a Homocedasticidade (igualdade de variâncias), será analisado o gráfico que 

apresenta a distribuição dos resíduos em torno dos valores da variável dependente (chamados 

valores preditos). Neste momento, espera-se que os resíduos se apresentem dispersos de forma 

homogênea, sem tendências notáveis ao longo do eixo da variável dependente. Um exemplo 

deste gráfico é apresentado a seguir, na Figura 3.10. Neste exemplo, verifica-se que a dispersão 

dos resíduos (eixo y) em todos os valores preditos (variável dependente – eixo x) se dá de forma 

semelhante em termos de amplitude ao redor do valor nulo, sem tendências notáveis.  

 

Figura 3.10 – Exemplo de gráfico de distribuição dos resíduos, elaborado pelo autor, 2019 
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3.3 VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO – MATRIZ SWOT 

SWOT é um termo em inglês que se refere a um conjunto de quatro palavras: Strengths, 

Weaknesses, Opportunities e Threats. Traduzidas para o português, elas significam Forças, 

Fraquezas, Oportunidades e Ameaças e seguindo a mesma lógica do acrônimo, esse tipo de 

análise também é chamada de FOFA. 

A matriz de SWOT é uma técnica clássica que exerce um pilar importante no 

planejamento de um projeto. Ela consiste em uma tabela com quatro quadrantes em que cada 

um deles, são listadas quatro características de um projeto - forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças e seu objetivo é entender a região por meio das variáveis internas (Forças e Fraquezas) 

e das variáveis externas (Oportunidades e Ameaças). Esses dados permitem o planejamento 

estratégico e a tomada de decisão tanto para condicionar/ limitar quanto para 

viabilizar/alavancar os projetos. O resultado dessa tabela, exemplificada na Figura 3.11 já 

preenchida é, assim, a matriz de SWOT. (SBCOACHING, 2019). Essa ferramenta foi utilizada 

no presente trabalho, posterior aos resultados da simulação numérica, para avaliar de maneira 

genérica, as forças, fraquezas oportunidades e ameaças dos dutos compósitos em relação aos 

convencionais. 

Para o presente estudo, gastos envolvendo instalação do duto (Robustez do navio 

usado, presença ou não de módulos de flutuadores, entre outros) assim como custo de 

manutenção no longo prazo foram considerados como OPEX. Os investimentos relacionados a 

CAPEX para o presente estudo são referentes apenas à aquisição do duto, que tende a variar 

com a tecnologia associada. 
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Figura 3.11 – Exemplo da matriz SWOT, Sbcoaching, 2019 
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4 FATORES DE ENTRADA 

Os parâmetros de entrada foram escolhidos com base na bibliografa revisada, sendo 

apresentados a seguir. 

4.1 PROFUNDIDADE 

Com o objetivo de comparar o comportamento dos dutos flexíveis convencionais, 

rígidos e flexíveis compósitos, foram estabelecidas as lâminas d’água de 2000 metros, 2500 

metros e 3000 metros, representativas dos campos do Pré-sal. 

 

4.2 GEOMETRIA DA UNIDADE FLUTUANTE 

Um FPSO do tipo Spread Moored, mais usado em todo o mundo, de acordo com 

SIMPSON & LIMA (2019), com aproamento de 200º (em relação ao norte verdadeiro, positivo 

no sentido horário) e calado de 14m, assumidos a partir do trabalho de TEIXEIRA (2018). A 

Tabela 4.1, sumariza os dados de entrada geométricos do navio considerado. 

Utilizando a ferramenta ORCAFLEX, a unidade flutuante é definida a partir do 

comando Vessel Type no qual são inseridos os dados geométricos e coordenadas de RAO, como 

mostrado na Figura 4.1. 

Os gráficos de RAO modelados nesse projeto, apresentam o movimento do COG 

(centro dos movimentos) da embarcação coincidentes com o ponto de centro de gravidade (CG) 

com coordenadas x = 4,02m y = 0,10m e z = 15,34m relativas ao eixo do navio conforme a 

Figura 4.1.e a Figura 4.2 e estão resumidos no Apêndice E 

Como o objetivo do trabalho é comparar o comportamento dos riser produzidos de 

diferentes tecnologias, todos foram modelados com o ângulo de topo de 7º e azimute de 120º, 

como realizado no trabalho de ARAUJO (2018). As coordenadas de fixação no balcão 

assumidas encontram-se na Tabela 4.2 e são referentes ao sistema de referência do FPSO. 
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Figura 4.1 – Modelagem do vessel type e inserção dos dados de RAO, elaborado pelo autor, 2019 

 

Tabela 4.1. Dados geométricos FPSO 

Comprimento total (m) 314,00 

Largura total (m) 64,00 

Comprimento entre perpendiculares (m) 304,00 

Calado (m) 13,40 

 

Tabela 4.2. Posicionamento no balcão do navio 

X (m) Y (m) Z (m) 

56,00 30,00 4,00 
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Figura 4.2 – Esquema com dimensões do FPSO e localização do CG, Teixeira 2018 

 

4.3 DESLOCAMENTO DA UNIDADE FLUTUANTE 

Devido ao tipo de embarcação escolhida, spread mooring, movimentações relativas ao 

ponto de ancoragem dos dutos no solo são induzidas devido ao carregamento ambiental, a partir 

da condição inicial. As três condições de deslocamento da plataforma adotadas, offsets, são 

consequência da metodologia do trabalho de KNAPSTAD (2017) e estão ilustrados na Figura 

4.3. Foi considerada a distância de passeio do FPSO, de 10% da lâmina d’água de cada 

profundidade citada na seção 4.2 para dois extremos, que para o caso FAR, a unidade flutuante 

e afasta do ponto de ancoragem no duto, para o caso NEAR se aproxima e no caso ZERO, 

mantendo a posição nominal. Com objetivo de garantir o conservadorismo e maximizar tal fator 

de entrada, os deslocamentos são realizados sempre paralelos ao riser analisado, como ilustra 

a Figura 4.4, onde o ponto vermelho representa a posição nominal e a parte branca da linha 

representa o contato com o solo. 
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Figura 4.3 – Deslocamentos da unidade flutuante considerados, adaptado de Knapstad (2017) 

 

 

Figura 4.4 – Deslocamentos da unidade flutuante modelados no ORCAFLEX: a) caso NEAR; b) caso FAR, 

 adaptado de Araujo, 2017 

 

DESLOCAMENTOS 

DA UNIDADE 

FLUTUANTE 
 

FAR 

 ZERO 

 NEAR 

 

a) NEAR b) FAR 

Posição Nominal 

Ponto de 

ancoragem 

Ponto de 

ancoragem 
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4.4 CARREGAMENTOS AMBIENTAIS 

Como citado anteriormente, seção 2.4.1.1, os carregamentos ambientais atuantes mais 

expressivos para determinação do comportamento do sistema são, as correntes marítimas e as 

ondas. 

O perfil de corrente aqui apresentados, são adaptados do trabalho de ARAUJO, (2018), 

para duas direções alinhadas com os deslocamentos propostos na seção 4.3 e estão apresentados 

na Tabela 4.3 como suas respectivas direções em relação ao norte verdadeiro em valores 

discretos e representado graficamente na Figura 4.5 como um perfil contínuo, dado que o 

software interpola linearmente os valores de entrada. Somando-se a isso, é importante notar que 

os efeitos de camada limite próximo ao solo não foram considerados. 

 

Tabela 4.3 Perfil de velocidades da corrente em função da profundidade, elaborado pelo autor (2019) 

Profundidade 

(m) 

Velocidade  

(m/s) 

Direção do carregamento em relação 

ao norte verdadeiro (°) 

NEAR FAR 
0 1,3 20 200 
30 1,25 20 200 
50 1,2 20 200 
100 1,1 20 200 
150 1 20 200 
200 0,85 20 200 
250 0,8 20 200 
300 0,7 20 200 
350 0,6 20 200 
375 0,5 42,5 222,5 
500 0,4 42,5 222,5 
800 0,35 42,5 222,5 
1200 0,25 42,5 222,5 
1350 0,25 42,5 222,5 
1500 0,245 42,5 222,5 
1600 0,24 42,5 222,5 
2000 0,235 65 245 
2200 0,23 65 245 

2300 0,2 65 245 
3000 0,2 65 245 
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Figura 4.5 – Perfil de velocidade de corrente em função da profundidade 

De modo a manter o conservadorismo das análises onda do tipo regular foi modelada 

utilizando a teoria de Stokes 5ª Ordem devido as grandes profundidades estudadas e por ser 

uma solução mais realística, baseando se no gráfico da Figura 2.46. 

Foi aplicada a onda de acordo com a monografia de ARAUJO (2018) com H (Altura 

de onda) = 5 metros e T (Período de onda) = 15 segundos, com formato representado na Figura 

4.6. 

 

Figura 4.6 – Perfil de onda Stokes 5ª ordem, adaptado de Araujo (2019) 
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4.5 PROPRIEDADES DOS RISERS COMPÓSITOS 

O ponto inicial da modelagem dos dutos compósitos são as propriedades dos seus 

componentes. No presente trabalho dois tipos de risers são criados de modo a não somente 

estimar o comportamento dos TCPs em relação as tecnologias convencionais, mas também 

comparar os resultados entre polímeros de diferentes nobrezas. O reforço devido a aplicação 

(ambiente aquoso) e das elevadas exigências mecânicas será a Fibra de Carbono tipo PAN e as 

duas matrizes termoplásticas selecionadas foram PVDF e PEEK. As propriedades desses 

polímeros, a serem combinadas de acordo com a seção 3.1.1, estão presentes na Tabela 4.4 e 

foram extraídas das plataformas MATWEB, AZO MATERIAL que disponibilizam dados 

técnicos dos principais fabricantes, e do trabalho de SILVA et al (2018). 

Tabela 4.4. Propriedades dos Polímeros 

Material 
E 

[MPa] 
G 

[MPa] 
Poisson 

(v) 

Resistência 
a tração 
[MPa] 

Resistência a 
compressão 

[MPa] 

Resistência 
ao 

cisalhamento 
[MPa] 

Massa 
específica 
[kg/m³] 

PVDF 1460 690 0,34 58 77.5 28 1770 

PEEK 4000 1425 0,40 110 138 56 1320 

Fibra de 

Carbono 
230000 15000 0,20 3300 869 - 1910 

 

Das propriedades expressas na Tabela 4.4 apenas a resistência ao cisalhamento, valor 

destacado do PVDF não foi encontrada na literatura, entretanto fazendo uma comparação com 

o PEEK, o módulo de cisalhamento tem modulo por volta da metade e dessa maneira o mesmo 

raciocínio foi utilizado para assumir tal variável desconhecida. 

Para cada lâmina composta tanto por carbono + PVDF ou por carbono + PEEK, foi 

considerada a espessura de 1,88mm, como no trabalho de AMAECHI et al (2019), a fração 

volumétrica de fibra/termoplástico de 60% e 40% respectivamente e um ângulo otimizado em 

relação ao eixo do duto de ±52,5°, de acordo com COLOMBO & VERGANI (2018). O 

diâmetro interno adotado foi de 6in (0.1524m), como nos trabalhos de BARBOSA T. et al 

(2019). 

As pressões externa e interna para o projeto foram a primeira calculada, baseada na 

pressão hidro estática considerando a profundidade mais severa, 3000m, e a segunda de acordo 

com o trabalho de BARBOSA et al (2019), 10000psi. Sabendo a partir da literatura que a massa 
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específica da água do mar é considerada genericamente como 1025 kg/m³, as pressões de 

projeto utilizadas são mostradas na Tabela 4.5, em unidades do Sistema Internacional de 

Unidades. 

Tabela 4.5. Pressões de projeto 

Pressão Interna [MPa] Pressão Externa [MPa] 

69 30,2 

 

Partindo de todas as propriedades citadas a cima e da metodologia expressa na seção 

3.1, o script de Python, presente no Apêndice C, calcula as propriedades de entrada necessárias 

para a modelagem do duto no programa de elementos finitos ORCAFLEX. Tais propriedades 

são mostradas na Tabela 4.6 para os dois tubos submarinos analisados no presente trabalho.  

Tabela 4.6. Dados finais do projeto teórico 

Duto Termoplástico 
Diâmetro (m) Massa linear 

(te/m) 

Rigidez a 

Flexão 

(kN.m2) 

Rigidez a 

Tração 

(kN) 

Coeficiente 

de  

Poisson Externo Interno 

TCP Carbono + PVDF 0,19752 0,1524 0,022248 3103,9 1,71E+06 0,244 

TCP Carbono + PEEK 0,17496 0,1524 0,010044 789,67 4,16E+05 0,280 

 

A configuração de catenária livre foi escolhida de modo a reduzir custos de instalação 

e produção do riser além de como é esperado, não existir a tal necessidade de reduzir a carga 

de topo riser. Uma ilustração da modelagem pode ser vista na Figura 4.7 
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Figura 4.7 – Modelo do TCP no ORCAFLEX, elaborado pelo autor, 2019 

 

4.6 PROPRIEDADES DOS RISERS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS 

Os dutos rígidos e flexíveis utilizados, foram modelados a partir de dos dados 

encontrados na literatura revisada. Tanto o flexível convencional quanto o rígido modelado 

possuem boias e por isso encontram-se na configuração lazy wave, de maneira que para 

profundidades elevadas, nenhuma das duas tecnologias resistem a carga de topo caso fossem 

instalados na configuração de catenária livre. 

Dos trabalhos de KNAPSTAD (2017) e TEIEXEITA. (2018), foram extraídas as 

informações da configuração optimizada dos dutos rígidos e flexíveis respectivamente. Os 

pontos mais importantes da sua configuração são mostrados na Tabela 4.7 além das 

propriedades de seus flutuadores que se encontram na Tabela 4.8. 
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Vale ainda mencionar que como os dois trabalhos possuem lâminas d’água básicas 

diferentes, sendo o Steel lazy-wave, 2800m e o flexível lazy-wave 2140m, suas configurações 

foram adaptadas para as profundidades estudas no presente trabalho de modo a manter a 

coerência da ordem de grandeza e geometria. A Figura 4.8 representa o modelo computacional 

das três tecnologias modeladas. 

Tabela 4.7. Propriedades geométricas e mecânicas dos dutos rígidos e flexíveis,  

adaptado de KNAPSTAD, B (2017) e TEIEXEITA A. (2018)  

Descrição 
Duto Flexível Duto 

Rígido Superior Intermediária Inferior 

Comprimento de 

referência [m] 
400 2003 1200 3943 

Diâmetro Interno [m] 0.152 0.152 0.152 0,254 

Diâmetro Externo [m] 0,270 0,280 0,380 0,390 

Massa Linear [Ton/m] 0,125 0,174 0,172 0,604 

Volume Interno [l/m] 18,15 18,15 18,15 36,30 

Módulo de Young [kPa] - - - 2,07E+08 

Rigidez a Flexão [kNm²] 77 189 193 - 

Rigidez Axial [kN] 990447 834348 524437 - 

Razão de Poisson 0,3 0,3 0,3 0,3 

 

Tabela 4.8. Propriedades dos flutuadores dos dutos rígidos e flexíveis,  

adaptado de KNAPSTAD, B (2017) e TEIEXEITA A. (2018)  

Parâmetros dos flutuadores 
Flutuador 

Duto Flexível 

Flutuador 

Duto Rígido 

Centro do primeiro módulo até o topo [m] 1530 3943 

Centro do último módulo até o topo [m] 1900 0,254 

Linha base Intermediária - 

Diâmetro Interno [m] 0,280 0,390 

Diâmetro Externo [m] 1,65 1,30 

Massa específica do Material [kg/m³] 650 395 

Distância de centro a centro dos módulos [m] 5 6 

Comprimento de cada módulo [m] 2,20 3,00 
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Figura 4.8 – Modelo das três tecnologias de risers analisados no ORCAFLEX,  

elaborado pelo autor, 2019 

4.7 FLUIDO INTERNO 

A última variável de entrada necessária para a análise é a massa específica do 

escoamento interior ao duto. Com o objetivo de obter resultados bastante representativos uma 

das condições utilizadas considerou o duto cheio de água do mar, como no trabalho de 

BARBOSA (2019), simulando um riser de injeção de água (massa específica = 1025kg/m³). A 

segunda condição desejável seria a extrema oposta, considerar o duto completamente vazio, 

entretanto como no caso do duto compósito seu peso na água é inferior ao empuxo exercido 

pela água do mar, tal configuração não se tornou estratégica para a convergência da análise em 

elementos finitos. Dessa maneira, optou-se pela consideração do óleo bruto (massa específica 

= 950kg/m³), de tal maneira que seja um valor realístico e usual. 

Flexível 

Rígido 
Compósito 
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4.8 SUMÁRIO DOS FATORES DE ENTRADA E SEUS NÍVEIS 

A seguir, na Tabela 4.9, estão sumarizados os dados de entrada explicitados ao longo 

dessa seção, com seus respectivos níveis dados utilizados na análise estatística, descrita na 

seção 3.2. Entre parênteses na tabela em questão são apresentados os níveis codificados de cada 

fator de entrada. A matriz completa pode ser encontrada no Apêndice C. 

 

Tabela 4.9. Sumário dos fatores de entrada, elaborado pelo autor, 2019 

Fatores de Entrada 
Níveis 

Mínimo Intermediário 1 Intermediário 2 Máximo 

A Tecnologia de Riser 
TCP/PEEK 

(-1) 

TCP/PVDF 

(00) 

Flexível 

(+1) 

Rígido 

(+2) 

B Profundidade 
2000 m 

(-1) 

2500 m 

(00) 

3000 m 

(+1) 

C 
Massa específica do 

Fluido Interno 

950 kg/m³ 

(-1) 
- 

1025 kg/m³ 

(+1) 

D 

Direção de 

carregamento e 

deslocamento  

FAR 

(-1) 

ZERO 

(00) 

NEAR 

(+1) 

E Corrente 

Sem 

Corrente 

(-1) 

- 

Com 

Corrente 

(+1) 

F Onda Regular 
Sem Onda 

(-1) 
- 

Com Onda 

(+1) 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

As variáveis de resposta críticas de projeto para as condições extremas analisados 

nesse trabalho foram: Carga de Topo, Tensão no touchdown zone e curvatura ao longo da linha. 

Os resultados para cada um dos casos que foram gerados foram extraídos do programa de 

elementos finitos, ORCAFLEX, sendo apresentados e discutidos a seguir 

5.1 PREMISSAS DO DOE – HOMOCEDASTICIDADE E NORMALIDADE 

Conforme apresentado na seção 3.2, antes que uma análise estatística seja realizada, 

algumas premissas referentes ao conjunto de dados e modelos devem ser verificadas. A 

distribuição dos resíduos e a normalidade assim como um histograma desses referentes as três 

respostas analisadas são expostas ao longo desta seção. 

 

 

Figura 5.1 – Normalidade dos resíduos e histograma dos resíduos para os dados de tração efetiva máxima no topo, 

elaborado pelo autor 2019 
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Figura 5.2 – Normalidade dos resíduos e histograma dos resíduos para os dados de tração efetiva mínima no TDZ, 

elaborado pelo autor 2019 

 

Figura 5.3 – Normalidade dos resíduos e histograma dos resíduos para os dados de curvatura máxima no TDZ,  

elaborado pelo autor 2019 

Por meio das figuras mostradas acima, no gráfico de valores normais esperados versus 

resíduos, é possível notar a distribuição adequada dos resíduos com base nos valores esperados 

para um comportamento normal. Nos gráficos de histograma dos resíduos, entretanto, observa-

se que, tanto segundo Shapiro-Wilks quanto segundo Lilliefors, a hipótese de normalidade é 

rejeitada (p < 0.05).  

Observando os gráficos de resíduos versus valores preditos mostrados da Figura 5.4a 

Figura 5.6, observa-se, primeiramente, que a transformação logarítmica foi realizada com o 

intuito de minimizar principalmente questões relativas à homocedasticidade. Através das 

distribuições dos resíduos em torno das variáveis dependentes (preditas a partir do modelo 

matemático), não se observam valores pronunciados de tendências que sinalizem, na maioria 

dos casos, a heterocedasticidade. Assim, os resíduos se apresentarem dispersos de forma 

homogênea, isto é, sem tendências notáveis ao longo do eixo da variável dependente. A exceção 

a este comportamento é observada apenas para a Figura 5.5 resíduos da mínima tensão no TDZ, 
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onde nota-se uma tendência na distribuição dos resíduos em torno das variáveis dependentes 

(preditas), ou seja, variâncias não homogêneas. 

 

Figura 5.4 – Distribuição dos resíduos em torno dos valores preditos para os dados de tração efetiva máxima no top 

elaborado pelo autor 2019 

 

 

Figura 5.5 – Distribuição dos resíduos em torno dos valores preditos para os dados de tração efetiva mínima no TDZ, 

elaborado pelo autor 2019 
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Figura 5.6 – Distribuição dos resíduos em torno dos valores preditos para os dados de curvatura máxima no TDZ, 

elaborado pelo autor 2019 

 

Mesmo com pelo menos uma das premissas iniciais insatisfeitas para todas as variáveis 

de saída, prosseguiu-se com as análises estatísticas, pois historicamente foi observado que a 

consequência de tais premissas serem violadas na sequência das análises não costuma ser 

pronunciada ao ponto de invalidar as análises ou, neste caso, justificar o uso de ferramentas 

não-paramétricas.  

5.2 CARGA DE TOPO 

De maneira genérica, a carga de topo na linha define a robustez da unidade flutuante a 

ser usada além de todo o aparato necessário para sustentar tais cargas. 

Após simular cada um dos casos combinados descritos na seção 4, a carga de topo foi 

extraída do resultado computacional para cada uma das tecnologias de fabricação de dutos 

submarinos, considerando a presença ou não de carregamentos ambientais e dois fluidos 

internos de massas específicas diferentes. Os resultados completos para tais são mostrados nas 

Tabela 8.1, Tabela 8.2 e Tabela 8.3, no Apêndice A. 

Partindo do DOE, as conclusões estatísticas mostraram que há uma excelente adequação 

dos modelos de regressão propostos (polinomiais), sendo estas, portanto, análises 

estatisticamente representativas dos problemas em estudo, dado o elevado coeficiente de 

determinação (R2) igual a 0.99. Em outras palavras, 99% das variações observadas a partir da 

variação dos fatores de entrada são explicadas pelo modelo proposto.  
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Observando os efeitos dos fatores de entrada isoladamente, a hipótese nula de que os 

fatores de entrada não influenciam na resposta é rejeitada (p<<0,05) para todos os fatores, com 

exceção do fator de entrada “Corrente de Superfície”, como pode ser observado na Tabela 

5.1para 95% de confiabilidade (α=0,05). Os efeitos principais no DOE, por ordem de relevância 

como visto na coluna “Efeito”, são: tecnologia > lâmina d’água > onda regular > direção de 

carregamento > fluido interno. 

Tabela 5.1. Resultados estatísticos de tração de topo 

Máxima Carga de Topo Efeito p 

(1) Tecnologia 1,936 0,000 

(2) Lâmina d’Água 0,188 0,000 

(3) Fluido interno 0,049 0,000 

(4) Direção de carregamento e deslocamento -0,121 0,000 

(5) Corrente de Superfície 0,008 0,081 

(6) Onda Regular 0,181 0,000 

1L by 2L 0,007 0,323 

1L bv 3L -0,063 0,000 

1L bv 4L 0,081 0,000 

1L by 5L -0,009 0,149 

1L bv 6L -0,174 0,000 

2L by 3L 0,001 0,816 

2L bv 4L -0,012 0,008 

2L by 5L 0,012 0,003 

2L bv 6L 0,002 0,627 

3L by 4L 0,002 0,610 

3L bv 5L -0,001 0,934 

3L by 6L -0,013 0,000 

4L bv 5L -0,001 0,893 

4L by 6L -0,061 0,001 

5L by 6L 0,001 0,824 

 

Observando a tabela anterior, é possível afirmar estatisticamente que: 

• Quando se passa a adotar um duto convencional ao invés de um duto compósito, 

por exemplo, PEEK/CF a tensão máxima efetiva tende a aumentar, em média, 

em torno de 102,7kN. 

• Um aumento de 1000 m (entre 2000 e 3000 m de lâmina d´água) provoca um 

aumento médio da tensão máxima efetiva de 100,19kN. 

• Um aumento na massa específica do fluido interno de 950 para 1025 kg/m3 

induziu a um aumento médio de 100,05 na tensão máxima efetiva 

• A mudança da direção de carregamento e deslocamento de FAR para NEAR a 

tensão máxima efetiva diminui em torno de 100,12kN 
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• A presença de onda regular, por fim, promove um aumento médio de 100,18kN 

na tensão máxima efetiva.  

 

Os fatores combinados (efeitos de interação) aparecem em seguida na tabela em questão 

com a nomenclatura combinando tais fatores de entrada dois a dois, como, por exemplo, “1L 

by 2L” que representa resultado do efeito combinado do fator de entrada 1, nesse caso 

Tecnologia, e do fator o 2, que representa a lâmina d’água na variável de resposta considerada. 

O efeito de interação pode ser interpretado como a influência de um dado fator de entrada no 

impacto que um outro fator tem na variável de resposta. Fatores de interação significativos 

sinalizam que os fatores de entrada devem ser analisados conjuntamente, pois o nível em que 

um fator se encontra pode influenciar na maneira como outro fator impacta na variável de 

resposta de interesse.  Analisando ainda a Tabela 5.1 pode-se observar um efeito relevante 

quando combinamos as tecnologias com a presença ou não de onda regular, embora esse efeito 

seja menor que as suas variáveis analisadas isoladamente. 

Com o objetivo de avaliar visualmente o efeito dos fatores de entrada de maior impacto 

na carga de topo, apresenta-se o gráfico de carga (LOG) em função da tecnologia e lâmina 

d’água. A Figura 5.7 foi esboçada a partir do modelo estatístico polinomial, mantendo-se 

fixados nos seus valores médios todos os outros fatores não utilizados nos eixos coordenados. 

É possível notar que a variação da resposta é mais expressiva entre as tecnologias do que quando 

se analisa apenas a variação com a lâmina d’água, corroborando o maior efeito principal 

associado à tecnologia de dutos adotada, conforme supracitado. As maiores cargas de topo são 

observadas para a tecnologia convencional, evidenciando uma das grandes vantagens dos dutos 

compósitos: redução da carga de topo na plataforma. Além disso, como já era esperado, as 

cargas de topo são superiores quando observamos profundidades maiores. As faixas coloridas 

verticais, paralelas ao eixo das ordenadas, sinalizam graficamente a ausência de interação 

estatística entre os fatores de entrada 1 e 2, conforme observado na Tabela anterior. Ou seja, de 

forma simplificada, os dutos compósitos reduzem a carga de topo qualquer que seja a lâmina    

d´água e o aumento da lâmina d´água aumenta a carga de topo da unidade qualquer que seja a 

tecnologia de dutos utilizada. 
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Figura 5.7 – Tensão efetiva ao longo do comprimento dos dutos compósitos em condição estática, 

elaborado pelo autor 2019 

 

Partindo agora para os resultados extraídos do ORCAFLEX, analisando inicialmente 

o caso estático, desconsiderando ondas, correntes e deslocamento da unidade flutuante, 

comparando as diferentes profundidades de mar para cada uma das tecnologias pode-se 

observar que quanto maior a lâmina d’agua, maior são as cargas de topo encontradas, como 

sumarizado na Tabela 5.2, em especial sem o recurso de transformação logarítmica utilizado na 

análise estatística para minimizar efeitos indesejáveis associados à homogeneidade das 

variâncias. Tais resultados são coerentes pois quanto maior o comprimento do duto, conta-se 

com mais incremento de peso próprio que será suportado no topo. 

Tabela 5.2. Resultados estáticos de tração de topo 

Lâmina 

D’Água 

Tração de Topo [kN] - Caso estático 

Riser rígido Riser flexível TCP – PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

2000m 9348 9429 1070 1093 182 212 61 91 

2500m 12499 12605 1202 1228 227 265 76 114 

3000m 14918 15043 1453 1498 273 318 91 137 

Incremento 

(%) devido ao 

Fluido Interno 

1% 2% 17% 50% 
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Outro ponto interessante trata-se da influência da variação de massa específica do 

fluido interno na tensão de topo das tecnologias apresentadas. Como pode ser visto na Tabela 

5.2, para o duto rígido, a troca de fluido (leve por pesado) não colabora para uma mudança 

significativa do esforço no balcão do navio. Entretanto quando a mesma variação é aplicada no 

riser compósito, ocorre um incremento de 17% de carga para o duto baseado em PVDF e 

expressivos 50% para o fabricado com matriz polimérica de PEEK. Esta observação é 

condizente com a análise estatística, para a qual observa-se efeito de interação entre os fatores 

1 x 3 (p<0,05), denotando que a influência da massa específica do fluido depende da tecnologia 

de dutos que está sendo considerada. Tal comportamento dos riser compósitos é esperado uma 

vez que por ser muito leve, mesmo uma pequena variação (cerca de 75kg/m3) na massa interna 

suportada colabora para esse aumento de carga. 

Comparando ainda os dutos compósitos fabricados das duas matrizes termoplásticas, 

observa-se que o TCP em matriz de PVDF possui uma carga de topo maior que o TCP com 

matriz em PEEK dadas as propriedades mecânicas superiores do PEEK, de tal forma que o duto 

fabricado possui maior resistência mecânica com menor número de camadas de lâminas 

balanceadas e, assim, menor peso submerso a ser sustentado pelo topo. A Figura 5.8 ilustra essa 

comparação mostrando a tração efetiva ao logo do comprimento dos dutos. 
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Figura 5.8 – Tensão efetiva ao longo do comprimento dos dutos compósitos em condição estática, elaborado pelo autor 2019 

 

Observando os outros parâmetros de entrada, nota-se que o caso mais extremo de 

carregamento ocorre na maior profundidade e quando são combinados onda e corrente com o 

deslocamento do caso FAR (unidade flutuante deslocada no sentido de afastar-se do touchdown 

point), como pode ser visto na Figura 5.9 para o duto compósito fabricado em matriz de PEEK. 

Tal resultado confirma que, ao introduzirem-se carregamentos de onda, e estes induzirem 

movimentação no navio, cargas dinâmicas são transmitidas para o riser conectado; assim como 

o carregamento de corrente que, por meio da equação de Morrison, aplica força fluida nos dutos, 

promovendo deslocamento, esticando as linhas e agravando as tensões de topo. 



98 

 

 

 

Figura 5.9 – Influência dos parâmetros de entrada na tensão efetiva de topo do duto compósito de PEEK, 

Elaborado pelo autor 2019 

 

Soma-se a isso o deslocamento do caso FAR, que também colabora aumentando a 

tensão no duto a partir do deslocamento em relação a região de contato com o solo. Tal 

combinação, com o fluido interno mais pesado (1025kg/m3) forma a condição extrema de 

carregamento desse trabalho. 
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Figura 5.10 – Comparação da tensão efetiva no topo para as tecnologias sob condição extrema, elaborado pelo autor 2019 

 

Com o objetivo de comparar o comportamento das três tecnologias de fabricação de 

dutos, validando a sensibilidade estatística, a Figura 5.10 foi esboçada para as três 

profundidades estudadas. Pode-se observar que as cargas de topo sob condições extremas são 

muito superiores em ordem de grandeza nos dutos rígidos do que em qualquer outra tecnologia 

e pronunciadamente inferiores nos dutos compósitos quando analisam-se comparativamente os 

flexíveis convencionais fabricados de aço. A diferença entre os valores encontrados está ligada 

principalmente a expressiva diferença de peso próprio dos riser analisados e isso, no caso do 

duto rígidos, é devido a aplicação de sobre camada de material necessária para fazer a proteção 

do duto contra corrosão. Além disso, devido à dificuldade da obtenção de dados da bibliografia 

acessada, vale ressaltar que o duto rígido aqui analisado possui um diâmetro interno maior que 

os flexíveis convencionais ou compósitos, corroborando não apenas para uma superior massa 

linear, cerca de 5 vezes maior como mostra a Tabela 4.7, mas também maior volume de fluido 

interno suportado pelo topo do riser. Caso a análise fosse conduzida com um duto rígido 

considerando mesma ordem de grandeza em diâmetro dos dutos flexíveis, os resultados de carga 

de topo deveriam ser inferiores aos apresentadas na Figura 5.10.  

Além disso, como ilustrado na Figura 5.11,  que trata das tensões efetivas de topo dos 

riser flexíveis - que de acordo com SIMPSON & LIMA (2019) representam 90% dos risers 

instalados na América do Sul - e os dutos compósitos, é possível estimar uma redução na carga 
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de topo em cerca de 80% para o duto fabricado de PEEK e 60% para o composto de PVDF. É 

importante salientar que a comparação não foi realizada para a lâmina d’agua de 3000 metros 

pois mesmo em configuração lazy wave, onde as cargas de topo são menos severas, existe tal 

limitação na sustentação dos dutos flexíveis, que até o ano de 2019, não passou de 2500 metros 

de profundidade, (SIMPSON& LIMA, 2019). 

 

 

Figura 5.11 – Comparação da tensão efetiva no topo para dutos compósitos e flexíveis sob condição extrema,  

Elaborado pelo autor 2019 

 

Vale notar que os resultados de carga de topo aqui encontrados para os dutos flexíveis, 

quando comparados com os trabalhos de ARAUJO, (2018) e TEIXEIRA, (2018) para tubos 

flexíveis, possuem a mesma ordem de grandeza para lâminas d’água semelhantes, validando a 

abordagem aqui proposta.  

 

5.3 MÍNIMA TENSÃO NO TOUCHDOWN ZONE 

Com a visão de projeto, a tensão nessa região dinâmica de contato do duto com o solo 

tem como entre outros sentidos, avaliar existência de compressão que para os riser flexíveis 

convencionais torna-se um fator limitante, devido à falha pelo fenômeno de birdcage, como 
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visto na seção 2.3.3 e para os flexíveis compósitos compostos de fibra de carbono, a falha por 

fadiga a compressão, como descrito na seção 2.3.4.2. 

Analisando inicialmente os resultados do DOE para essa resposta, observa-se 

estatisticamente uma adequação dos modelos de regressão polinomial inferior ao encontrado 

na variável de saída carga de topo, porém ainda com boa representatividade, dado que o 

coeficiente de determinação neste estudo encontrado foi R2 igual a 0.89, ou seja, 89% das 

variações observadas na variável de resposta a partir da variação dos fatores de entrada 

propostos são explicadas pelo modelo matemático. 

Assim como foi realizado na seção anterior, observando os efeitos dos fatores de entrada 

isoladamente na Tabela 5.3, a hipótese nula de que os fatores de entrada não influenciam na 

resposta é rejeitada (p<<0,05), para todos os fatores, com exceção dos fatores de entrada 

“Corrente de Superfície” (p=0,72) e “Fluido Interno” (p=0,99), para α=0,05. Os efeitos 

principais no DOE, por ordem de relevância como visto na coluna “Efeito”, são: tecnologia> 

direção de carregamento > lâmina d’água > onda regular. 

Tabela 5.3. Resultados estatísticos de mínima tensão efetiva no TDZ 

Mínima Carga no TDZ Efeito P 

(1) Tecnologia 1411,513 0,001 

(2) Lâmina d’Água 230,201 0,000 

(3) Fluido interno 0,322 0,992 

(4) Direção de carregamento e deslocamento -381,251 0,000 

(5) Corrente de Superfície 9,209 0,717 

(6) Onda Regular -113,263 0,000 

1L by 2L 359,063 0,000 

1L bv 3L 7,69 0,853 

1L bv 4L -742,27 0,000 

1L by 5L -2,181 0,958 

1L bv 6L 28,928 0,487 

2L by 3L 1,378 0,971 

2L bv 4L -168,094 0,000 

2L by 5L 13,813 0,716 

2L bv 6L -19,181 0,613 

3L by 4L -1,043 0,978 

3L bv 5L 0,281 0,993 

3L by 6L -3,455 0,911 

4L bv 5L -5,078 0,894 

4L by 6L 71,49 0,060 

5L by 6L 3,977 0,898 

 

Observando a Tabela 5.3, é possível concluir estatisticamente que: 
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• Quando se passa a adotar um duto convencional ao invés de um duto compósito, 

por exemplo, PEEK/CF a tensão máxima efetiva tende a aumentar, em média, 

em torno de 1411kN. 

• Um aumento de 1000 m (entre 2000 e 3000 m de lâmina d´água) provoca um 

aumento médio da tensão máxima efetiva de 230kN. 

• A mudança da direção de carregamento e deslocamento de FAR para NEAR a 

tensão máxima efetiva diminui em torno de 381kN 

• A presença de onda regular, por fim, promove uma redução média de 113kN na 

tensão mínima efetiva no TDZ.  

Analisando ainda a Tabela 5.1 pode-se observar um efeito bastante relevante quando 

combinamos as tecnologias com as diferentes profundidades ou com a variação da direção do 

carregamento. Dessa forma, é possível concluir estatisticamente que existe grande influência 

de resultados quando a variável de entrada tecnologia é combinada com lâmina d’água e direção 

de carregamento dois a dois, assim como quando o efeito combinado dos casos de lâmina 

d’água e a onda regular são estudados. 

Assim como na seção anterior, com o objetivo de avaliar visualmente o efeito dos 

fatores de entrada de maior impacto na mínima tensão no TDZ, apresenta-se o gráfico de 

mínima carga efetiva em função da tecnologia e da direção do carregamento ambiental e 

deslocamento da unidade flutuante. A Figura 5.12 foi esboçada a partir do modelo estatístico 

polinomial, mantendo-se fixados nos seus valores médios todos os outros fatores não utilizados 

nos eixos coordenados. É possível notar que a variação da resposta é mais expressiva entre as 

tecnologias do que quando se analisa apenas a variação com a direção de carregamento, 

corroborando o maior efeito principal associado à tecnologia de dutos adotada, conforme 

supracitado. As menores cargas no TDZ são observadas para a tecnologia compósitos, 

evidenciando uma possível existência de compressão para esses casos, devido à sua 

configuração tipo catenária, sendo um ponto de atenção no caso de tecnologias em fibra de 

carbono. Além disso, em especial no caso dos dutos rígidos, os casos de deslocamento para 

próximo da zona de ancoragem, NEAR, possuem resultados menores de tração efetiva quando 

comparados com os casos FAR, onde o duto tende a ser tracionado. 

As faixas coloridas verticais, inclinadas ao eixo das ordenadas, sinalizam graficamente 

a existência relevante de interação estatística entre os fatores de entrada 1 e 4, conforme 

observado na Tabela anterior. 
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Figura 5.12 – Mínima Tensão efetiva na zona de touchdown, Elaborado pelo autor 2019 

 

Assim como na carga de topo, o resultado computacional para cada uma das 

tecnologias de fabricação de dutos submarinos, considerando a presença ou não de 

carregamentos ambientais e duas massas específicas diferentes de fluidos internos a linha, 

foram extraídos do software de elementos finitos. Os resultados completos encontram-se no 

Apêndice B. 

Por meio dos resultados presentes no Apêndice B, é possível observar que para os 

dutos convencionais o caso extremo de carregamento segue a mesma lógica dos analisados na 

seção 5.2. Para tal as menores tensões dão-se na seguinte combinação: fluido pesado, direção 

NEAR, com a presença de onda.  

Esse combinação crítica faz sentido uma vez que o  preenchimento com fluido de 

maior massa específica, o peso total do duto aumenta, ocasionando um certo nível de 

compressão no ponto de contato com o solo. Além disso, para a direção NEAR, o duto se 

encontra próximo ao seu ponto de ancoragem e por isso tende a ser menos tensionado, como 

pode ser visto para o duto rígido na Figura 5.13.  

Quando a análise é realizada também com a presença de onda, certa dinâmica é 

inserida no sistema, colaborando com menores tensões no ponto de contato com o solo em 
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algumas posições da oscilação. Devido a configuração tipo lazy wave, a maior parte dessa 

dinâmica é amortecida pela presença da região com flutuadores, como pode ser observado na 

comparação dos resultados com e sem a presença da onda regular. 

Os dutos flexíveis convencionais, tem em média carga mínima próxima de zero, como 

pode ser observado na Figura 5.13. Para este duto modelado conclui-se a ausência do fenômeno 

de birdcage. Ao analisar os dados sem onda nos dutos compósitos, observa-se o mesmo 

comportamento dos dutos convencionais, entretanto, com cargas ainda inferiores, muito 

próximas de 0kN, no ponto de contato com o solo devido à sua menor massa específica em 

comparação aos dutos convencionais.  

Quando os carregamentos de onda são inseridos no sistema, resultados compressivos 

são encontrados no TDZ. Tal fato decorre da configuração tipo catenária, onde a grande maioria 

dos movimentos da unidade flutuante são transferidos para todo o duto, sem nenhum 

amortecimento devido as boias como no caso de configuração lazy wave. 

 

 

Figura 5.13 – Comparação da tensão efetiva no TDZ para diferentes direções de deslocamento, elaborado pelo autor 2019 
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Assim como mostrado na Figura 5.13 e também na sensibilidade estatística da Figura 

5.13 as cargas compressivas são maiores no duto fabricado de PDVF do que no fabricado em 

PEEK. Isso ocorre devido ao maior peso submerso que colabora para maior inércia quando 

submetido aos carregamentos e provoca maior transferência de carga para o TDZ. 

Como descrito na seção 2.1.2.2, é sabido que o os dutos compósitos fabricados de fibra 

de carbono tendem a ter restrições no que se refere à fadiga por compressão. Desse modo, uma 

proposta de solução para prevenir uma futura falha, seria utilizar, no final desse duto, uma parte 

fabricada em riser totalmente rígido, por exemplo, que possui um bom comportamento à 

compressão. 

 

5.4 CURVATURA (MBR) 

O último fator de projeto analisado nesse trabalho, preocupa-se com os dados de 

curvatura, de modo a observar se tais valores extrapolam ou não os limites de projeto dos 

fabricantes, imprimindo danos permanentes devido às tensões induzidas por flexão. Vale notar 

que para efeito de visualização, optou-se por analisar o raio de curvatura, sendo esseo inverso 

da curvatura. Para os dutos compósitos esse mínimo raio de curvatura não deve exceder 25m 

ao longo do duto e 50m na região de touchdown, como exposto por BARBOSA, et al (2019). 

Iniciando com a análise estatística para essa resposta, as conclusões mostram que há 

adequação dos modelos de regressão propostos (polinomiais) inferior ao encontrado nos dois 

fatores de saída anteriores, porém, sendo esta ainda uma análise estatisticamente representativa 

dos problemas em estudo, dado coeficiente de determinação (R2) igual a 0.85, ou seja, 85% das 

variações observadas na variável de resposta a partir da variação dos níveis dos fatores de 

entrada são explicadas pelo modelo proposto. 

Analisando os inicialmente os efeitos dos fatores de entrada separadamente, a hipótese 

nula de que os fatores de entrada não influenciam na resposta é rejeitada (p<<0,05) para todos 

os fatores, com exceção do fator de entrada “Fluido Interno”, como pode ser observado na 

Tabela 5.4 com α=0,05. Diferente dos demais fatores de saída analisados, o efeito principal no 

DOE, por ordem de relevância como pode ser observado na coluna “Efeito”, são: onda regular, 

direção do carregamento ambiental e deslocamento da unidade flutuante, lâmina d’água, 

tecnologia e corrente de superfície. 
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Tabela 5.4. Resultados estatísticos da máxima curvatura no TDZ efetiva no TDZ 

Mínimo Raio de Curvatura Efeito P 

(1) Tecnologia 0,129191 0,000 

(2) Lâmina d’Água 0,146243 0,000 

(3) Fluido interno -0,01452 0,407 

(4) Direção de carregamento e deslocamento -0,25607 0,000 

(5) Corrente de Superfície 0,054663 0,002 

(6) Onda Regular -0,43689 0,000 

1L by 2L -0,064581 0,025 

1L bv 3L 0,021113 0,369 

1L bv 4L -0,17343 0,000 

1L by 5L 0,069802 0,003 

1L bv 6L 0,506338 0,000 

2L by 3L 0,012265 0,567 

2L bv 4L -0,05931 0,025 

2L by 5L 0,081994 0,000 

2L bv 6L -0,077617 0,000 

3L by 4L -0,008339 0,697 

3L bv 5L -0,012725 0,467 

3L by 6L -0,00496 0,777 

4L bv 5L 0,007551 0,725 

4L by 6L 0,234489 0,000 

5L by 6L 0,00702 0,681 

 

Observando a tabela anterior, é possível afirmar estatisticamente que: 

• Quando se passa a adotar um duto rígido ao invés de um duto compósito, o raio 

de curvatura tende a aumentar, em média, em torno de 100,13kN. 

• Um aumento de 1000 m (entre 2000 e 3000 m de lâmina d´água) provoca um 

aumento médio do raio de curvatura de 100,14kN. 

• A mudança da direção de carregamento e deslocamento de FAR para NEAR o 

raio de curvatura diminui em torno de 100,25kN. 

• A presença de corrente de superfície, provoca um aumento no raio de curvatura 

de 100,05kN. 

• A presença de onda regular, por fim, promove uma diminuição média de 

100,43kN no raio de curvatura. 

Analisando ainda a Tabela 5.4 pode-se observar um efeito muito relevante quando 

combinamos as direções de carregamentos e deslocamentos com a presença ou não de onda 

regular e esse efeito possui ordem de grandeza similar as suas variáveis analisadas isoladamente. 
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Na Figura 5.14 é apresentado o gráfico de mínima curvatura (LOG) a partir do 

polinômio estatístico e tem como objetivo avaliar visualmente o efeito dos fatores de entrada 

de maior impacto mantendo-se fixados nos seus valores médios todos os outros fatores não 

utilizados nos eixos coordenados. É possível notar que na ausência de onda, o raio de curvatura 

varia bastante com a direção de carregamento e possui o valor mais crítico (menor) para o caso 

NEAR de direção, ou seja, quanto mais próximo do ponto de ancoragem o duto é menos 

esticado e por isso conta com maior curvatura, como já era esperado. Assim como foi mostrado 

na seção 5.3, a partir do momento que o carregamento de onda é inserido no sistema, efeitos 

dinâmicos e de inércia colaboram para um raio de curvatura mínimo na região próxima ao ponto 

de contato do duto como o solo. Vale ainda salientar que, como mostra a Figura 5.14, a direção 

de carregamento é irrelevante para a conclusão quando a onda regular é presente no sistema. 

As faixas coloridas diagonais ao eixo das ordenadas, sinalizam graficamente a elevada 

interação estatística entre os fatores de entrada 4 e 6, conforme observado na Tabela anterior 

(4L x 6L – p<0,05). 

 

Figura 5.14 - Mínimo Raio de curvatura na zona de touchdown, elaborado pelo autor 2019 

Observando especificamente os dutos termoplásticos, seus resultados da análise de 

elementos finitos estão sumarizados nas Tabela 5.5 e Tabela 5.6 e mostram os raios de curvatura 

mínimos para os dutos fabricados de matrizes de PVDF e PEEK, respectivamente. Comparando 

resultados de curvatura para os dois dutos, é possível observar que o riser fabricado de PVDF 

possui raios ligeiramente maiores, o que demonstra uma maior flexibilidade do tubo submarino 
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produzido de PEEK. Tal comportamento deve-se as propriedades mecânicas do PEEK serem 

superiores quando comparadas com o PVDF, dado que para a confecção de tubos de semelhante 

resistência dos dois materiais, maior a quantidade de PVDF é necessária, aumentando-se assim 

a robustez do duto. 

Para análise sem onda, o caso NEAR de deslocamento da unidade flutuante foi o caso 

que apresentou os maiores resultados de curvatura na região do TDP, devido à sua aproximação 

com a região de ancoragem proporcionar maior inclinação do final do riser, como também foi 

assinalado na sensibilidade estatística da Figura 5.14. Somando-se a isso é possível perceber 

que a os carregamentos ambientais de onda também influenciam consideravelmente na 

curvatura, pois induzem movimentação da região em contato com o solo. 

Tabela 5.5. Resultados do mínimo raio de curvatura – TCP fabricado a partir de PVDF 

TCP PVDF 

Mínimo Raio de Curvatura [1/m] 

 2000 metros  2500 metros  3000 metros 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Near 

Sem Corrente 
Sem Onda 144 143 174 172 201 200 

Com Onda 72 68 80 75 82 80 

Com Corrente  
Sem Onda 144 143 174 172 349 324 

Com Onda  72 68 80 75 128 123 

Sem 

Deslocamento 

Sem Corrente 
Sem Onda 287 286 357 356 421 421 

Com Onda 93 90 100 97 54 58 

Com Corrente 
Sem Onda 287 286 357 356 610 581 

Com Onda 93 90 100 97 102 94 

Far 

Sem Corrente 
Sem Onda 530 529 664 663 790 790 

Com Onda 34 40 40 36 37 37 

Com Corrente 
Sem Onda 530 529 664 663 1016 982 

Com Onda 34 40 40 36 56 53 
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Tabela 5.6. Resultados do mínimo raio de curvatura – TCP fabricado a partir de PEEK 

TCP PEEK 

Mínimo Raio de Curvatura [1/m] 

 2000 metros  2500 metros  3000 metros 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Fluido  

Leve 

Fluido  

Pesado 

Near 

Sem Corrente 
Sem Onda 142 138 172 169 199 196 

Com Onda 70 64 80 75 40 63 

Com Corrente  
Sem Onda 142 138 172 169 732 528 

Com Onda  70 64 80 75 160 72 

Sem 

Deslocamento 

Sem Corrente 
Sem Onda 286 283 356 354 420 419 

Com Onda 46 39 42 39 22 21 

Com Corrente 
Sem Onda 286 283 356 354 1050 821 

Com Onda 46 39 42 39 196 49 

Far 

Sem Corrente 
Sem Onda 529 528 664 662 790 788 

Com Onda 26 26 27 29 27 24 

Com Corrente 
Sem Onda 529 528 664 662 1511 1257 

Com Onda 26 26 27 29 103 55 

 

A Figura 5.15, mostra a curvatura do riser ao longo do comprimento do duto compósito, 

como os limites de 25m ao longo do duto e 50m na região de touchdown, como exposto por 

BARBOSA et al (2019). O pico encontrado próximo ao final do comprimento, ponto de máxima 

curvatura, é a zona de contato com o solo e deve-se a configuração analisada, catenária livre, 

nesses casos.  
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Figura 5.15 – Curvatura ao longo do comprimento do riser compósito com variados parâmetros, elaborado pelo autor 2019 

É importante levantar que mesmo que os valores de mínimos de raio curvatura 

encontrados foram próximos ao limite, mesmo para o caso mais extremo, a curvatura de projeto, 

de acordo com BARBOSA et al (2019), não foi excedida. 

Comparando a ordem de grandeza das curvaturas com as encontradas nos dutos 

flexíveis convencionais, , é possível observar que tais valores encontrados para são inferiores 

aos resultados nos dutos termoplásticos, entretanto possuem a mesma ordem de grandeza. Dessa 

forma é muito interessante do ponto de vista de instalação e armazenamento, uma possível 

adaptação das bobinas já utilizadas para os dutos flexíveis convencionais para os dutos 

compósitos, porém tal estudo deve ser avaliado de maneira mais detalhada de modo a identificar 

possíveis falhas por flexão, como já predito por LOUREIRO et al, 2019. 

5.5 ANÁLISE DA MATRIZ SWOT PARA OS DUTOS COMPÓSITOS 

Considerando os resultados da análise numérica e alguns dados de mercado das 

referências bibliográficas, a matriz SWOT de um duto termoplástico foi elaborada, sendo 

apresentada na Figura 5.16. 
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Figura 5.16 – Matriz SWOT duto termoplástico, elaborado pelo autor 2019 

 

Como foi visto nos resultados simulados por elementos finitos, a redução da carga de 

topo é uma excepcional vantagem dos dutos compósitos em relação aos dutos convencionais, 

de modo que reduz os custos de instalação com unidades flutuantes menos robustas. Além disso, 

a possibilidade de instalação na configuração catenária livre, dispensando módulos de 

flutuadores caros, como mostra a Figura 5.17, pode reduzir o OPEX para em cerca de 65% do 

que é investido quando comparado com os dutos flexíveis convencionais em lazy wave. Além 

disso, devido à superior resistência aos gases corrosivos, a durabilidade do duto compósito no 

campo tende a ser muito maior do que a os dutos convencionais. 
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Figura 5.17 – Estimativa de redução de custo do tubo instalado, Loureiro, (2019) 

As limitações das atuais tecnologias de dutos para projetos de elevada profundidade 

assim como possíveis falhas por corrosão devido à presença de gases corrosivos como H2S e 

CO2 mostram grandes oportunidades para a entrada dos dutos compósitos no mercado como 

proposta de solução para tais problemas. Somando-se a isso, a evolução dos testes e 

qualificações das empresas que desenvolvem os dutos como a AIRBORNE e a 

MAGMAGLOBAL e o recém lançamento da norma focada no projeto dos dutos compósitos, 

DNV-ST-F119 (2019), mostra um aumento de abertura de mercado para tal tecnologia de duto. 

Considerando agora os pontos fracos internos aos dutos compósitos, a compressão no 

TDZ pode ser um fator limitante para o projeto da linha completamente não-metálica, como foi 

observado no resultado da simulação numérica. Entretanto, como uma possível proposta de 

solução, a substituição de uma pequena parte de no final da linha por um duto rígido 

convencional que possui bom comportamento em fadiga por compressão. No que tange à 

instalação dos TCPs, por conta do seu reduzido peso específico, mecanismos extras de 

contrapeso ou lastro, do inglês Ballast, são necessários para que o duto não flutue, como foi 

observado em análises preliminares a escolha do fluido interno simulado, elevando um pouco 

o OPEX. Além disso, comparando com os dutos convencionais, os compósitos requerem um 

CAPEX, custo inicial, mais elevado, o que demonstra uma desvantagem a curto prazo, mas 

como visto na Figura 5.17, o investimento se justifica no longo prazo.  

Das desvantagens, promovidas pelos fatores externos temos, por conta do seu reduzido 

peso submerso, uma maior movimentação lateral dos dutos compósitos, que pode corroborar 

para o contato com as linhas adjacentes já instaladas e dependendo da intensidade, provocar 

falhas catastróficas, entretanto estudos devem ser conduzidos para a avaliação de tal. Além 

disso, por conta dos desenvolvimentos ainda recentes dos TCPs, poucos testes de campo foram 

realizados colaborando para uma certa insegurança do mercado na aquisição de tais tecnologias. 

Finalizando com a comparação entre os dutos termoplásticos, como mostra a Figura 

5.18, é possível observar que mesmo as melhores propriedades do PEEK em comparação a 

matriz de PVDF, também é acompanhada com maior custo. Dessa maneira, é importante na 

definição do projeto avaliar a real necessidade de soluções de altíssimo nível de propriedades 

uma vez que, dependendo da aplicação, mesmo que o OPEX para o duto de PVDF seja mais 

elevado, necessidade de maior robustez do navio de instalação, o balanço com o CAPEX, pode 

justificar seu uso. 
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Figura 5.18 – Soluções tecnológicas em materiais não metálicos, Friedrich 2018 
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6 CONCLUSÕES 

A partir dos resultados obtidos para os as três variáveis de saída analisadas, carga de 

topo, mínima tensão efetiva no TDZ e curvatura, podem se tecer as seguintes conclusões: 

• Os fatores de entrada, tecnologia, profundidade, direção de carregamento e 

deslocamento, massa específica do fluido interno, corrente de superfície e onda 

regular, mostraram elevada representatividade no estudo estatístico de DOE, 

considerando os fatores de saída, carga de topo, mínima tensão efetiva no TDZ 

e raio de curvatura, como pode ser observado a partir dos elevados valores de 

coeficiente de determinação, em média 90%. 

• Os dutos compósitos mostraram em comparação com as outras tecnologias 

analisadas, redução da carga de topo o que se mostra como uma excepcional 

vantagem reduzindo os custos de instalação com unidades flutuantes menos 

robustas; 

• A possibilidade de instalação na configuração catenária livre, dispensando 

módulos de flutuadores caros, por parte dos TCPs, pode reduzir o OPEX para 

em cerca de 65% do que é investido quando comparado com os dutos flexíveis 

convencionais em lazy wave; 

• Devido à maior resistência aos gases corrosivos, a durabilidade do duto 

compósito no campo tende a ser muito maior do que a os dutos convencionais; 

• Por conta dos desenvolvimentos ainda recentes dos TCPs, poucos testes de 

campo foram realizados colaborando para uma certa insegurança do mercado 

na aquisição de tais tecnologias. Entretanto, é notório o aumento da aceitação 

dos compósitos no mercado, como solução alternativa aos metais, devido a 

evolução dos testes e qualificações das empresas que desenvolvem os dutos 

compósitos e o recém lançamento da norma focada no seu projeto, DNV-ST-

F119 (2019); 

• Com as duas matrizes termoplásticas analisadas, foi possível observar que 

mesmo as melhores propriedades do PEEK em comparação a matriz de PVDF, 

também é acompanhada com maior custo. Sendo assim, é importante na 

definição do projeto avaliar a real necessidade de soluções de altíssimo nível 

de propriedades uma vez que, dependendo da aplicação, mesmo que o OPEX 
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seja mais elevado para o duto fabricado de PVDF, o balanço com o CAPEX, 

pode justificar seu uso. 

 

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

Seguem algumas sugestões para trabalhos futuros: 

 

• Realizar o projeto do tubo termoplástico de 8in e 10in de diâmetro interno e 

avaliar se ele possui melhor custo benefício comparado com o de 6in e com as 

tecnologias convencionais. 

• Realizar análise no Orcaflex com onda irregular com o objetivo de reduzir 

alguns conservadorismos e encontrar cargas e curvaturas mais realísticas. 

• Estudar o comportamento de tubos compósitos fabricados de fibra de vidro e 

polietileno de alta massa específica ou poliamida. 

• Realizar sensibilidade dos fatores angulação das camadas e fração de fibra e 

resina para dutos compósitos. 

• Propor outra solução para a compressão encontrada no TDZ dos dutos 

compósitos. 

• Estudar o comportamento na instalação dos dutos compósitos com a inserção 

de ballasts. 

• Avaliar, por meio de uma análise de interferência o contato dos dutos 

compósitos e com os dutos adjacentes. 

• Realizar análise local de integridade para os dutos compósitos, observando 

falhas interlaminares e intralaminares. 
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APÊNDICE A. RESULTADOS COMPLETOS DA CARGA DE TOPO 

Tabela 8.1. Resultados de carga de topo – 2000m de Profundidade 

2000m de 

Profundidade 

Tração de Topo [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
9164 9242 1054 1078 169 197 56 85 

Com 

Onda 
9877 9960 1176 1201 244 273 118 148 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
9164 9242 1054 1078 169 197 56 85 

Com 

Onda 
9877 9960 1176 1201 244 273 118 148 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
9348 9429 1070 1093 182 212 61 91 

Com 

Onda 
10074 10159 1194 1219 

309 
340 162 192 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
9348 9429 1070 1093 

182 
212 61 91 

Com 

Onda 
10074 10159 1194 1219 

309 
340 162 192 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
9747 9833 1095 1119 201 235 67 101 

Com 

Onda 
10723 10816 1256 1282 535 569 247 289 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
9747 9833 1095 1119 201 235 67 101 

Com 

Onda 
10723 10816 1256 1282 535 569 247 289 
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Tabela 8.2. Resultados de carga de topo – 2500m de Profundidade 

2500m de 

Profundidade 

Tração de Topo [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
12217 12319 1165 1190 212 247 71 106 

Com 

Onda 
13119 13228 1292 1318 296 333 141 177 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
12217 12319 1165 1190 212 247 71 106 

Com 

Onda 
13119 13228 1292 1318 296 333 141 177 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
12499 12605 1202 1228 227 265 76 114 

Com 

Onda 
13440 13551 1334 1362 370 409 186 227 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
12499 12605 1202 1228 227 265 76 114 

Com 

Onda 
13440 13551 1334 1362 370 409 186 227 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
13125 13239 1293 1325 252 294 84 126 

Com 

Onda 
14390 14510 1502 1543 637 680 276 329 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
13125 13239 1293 1325 252 294 84 126 

Com 

Onda 
14390 14510 1502 1543 637 680 276 329 
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Tabela 8.3. Resultados de carga de topo – 3000m de Profundidade 

3000m de 

Profundidade 

Tração de Topo [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
14506 14627 1320 1360 254 297 85 128 

Com 

Onda 
15651 15779 1530 1630 364 408 174 218 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
14510 14631 1334 1374 266 309 100 141 

Com 

Onda 
15655 15783 1584 1692 414 456 186 247 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
14918 15043 1453 1498 273 318 91 137 

Com 

Onda 
16116 16249 1860 1948 459 505 222 274 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
14929 15055 1471 1516 288 333 108 153 

Com 

Onda 
16138 16271 1920 2005 519 567 231 300 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
15867 16004 1682 1732 302 353 101 152 

Com 

Onda 
17474 17619 2376 2451 769 822 298 369 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
15888 16025 1703 1754 320 371 121 171 

Com 

Onda 
17525 17669 2463 2536 867 924 349 429 

 



124 

 

 

APÊNDICE B. RESULTADOS COMPLETOS DA TENSÃO NO TDZ 

Tabela 8.4. Resultados de Tensão no TDZ – 2000m de Profundidade 

2000m de 

Profundidade 

Tensão no TDZ [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
614 613 0,16 0,13 0,33 0,35 0,00 0,01 

Com 

Onda 
605 603 0,16 0,13 -111 -104 -69 -76 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
614 613 0,16 0,13 0,33 0,35 0,00 0,01 

Com 

Onda 
605 603 0,16 0,13 -111 -104 -69 -76 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
991 997 0,36 0,31 0,86 0,92 0,04 0,05 

Com 

Onda 
965 967 0,36 0,31 -206 -219 -82 -104 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
991 997 0,36 0,31 0,86 0,92 0,04 0,05 

Com 

Onda 
965 967 0,36 0,31 -206 -219 -82 -104 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
1697 1711 0,96 0,83 5,05 5,66 0,94 1,18 

Com 

Onda 
1559 1573 0,96 0,83 -359 -363 -98 -118 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
1697 1711 0,96 0,83 5,05 5,66 0,94 1,18 

Com 

Onda 
1559 1573 0,96 0,83 -359 -363 -98 -118 
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Tabela 8.5. Resultados de tensão no TDZ – 2500m de Profundidade 

2500m de 

Profundidade 

Tensão no TDZ [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
809 812 0,35 0,31 2,04 2,20 0,13 0,15 

Com 

Onda 
770 775 0,35 0,31 -109 -107 -68 -76 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
809 812 0,35 0,31 2,04 2,20 0,13 0,15 

Com 

Onda 
770 775 0,35 0,31 -109 -107 -68 -76 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
1386 1394 1,23 1,10 6,42 7,03 1,21 1,45 

Com 

Onda 
1314 1321 1,23 1,10 -215 -205 -91 -106 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
1386 1394 1,23 1,10 6,42 7,03 1,21 1,45 

Com 

Onda 
1314 1321 1,23 1,10 -215 -205 -91 -106 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
2464 2483 13,93 13,12 27,87 32,11 8,85 12,87 

Com 

Onda 
2275 2285 13,93 13,12 -368 -387 -109 -133 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
2464 2483 13,93 13,12 27,87 32,11 8,85 12,87 

Com 

Onda 
2275 2285 13,93 13,12 -368 -387 -109 -133 
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Tabela 8.6. Resultados de Tensão no TDZ – 3000m de Profundidade 

3000m de 

Profundidade 

Tensão no TDZ [kN] 

Riser rígido Riser flexível TCP - PVDF TCP - PEEK 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

Fluido 

Leve 

Fluido 

Pesado 

N
E

A
R

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
927 933 1,04 1,06 5,40 5,88 0,87 1,05 

Com 

Onda 
884 885 1,04 1,06 -153 -161 -75 -86 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
937 944 1,43 1,47 12,99 12,76 16,10 12,78 

Com 

Onda 
901 899 1,43 1,11 -108 -110 -39 -44 

S
E

M
 

D
E

S
C

O
L

O
C

A
M

E
N

T
O

 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
1704 1715 18,10 19,62 18,55 21,16 5,58 7,89 

Com 

Onda 
1623 1630 18,10 19,62 -133 -132 -79 -84 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
1720 1728 27,80 29,87 35,84 38,17 27,65 28,04 

Com 

Onda 
1652 1662 27,80 29,87 -106 -105 -44 -77 

F
A

R
 

Sem 

Corrente 

Sem 

Onda 
3184 3213 243,70 253,14 53,56 62,25 17,65 26,19 

Com 

Onda 
2833 2860 81,21 83,24 -384 -440 -108 -129 

Com 

Corrente 

Sem 

Onda 
3207 3238 267,47 276,88 77,01 85,45 40,19 50,37 

Com 

Onda 
2898 2926 97,54 101,47 -272 -274 -48 -64 
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APÊNDICE C. MATRIZ COMPLETA DE CASOS SIMULADOS 

 

Tabela 8.7. Matriz de Casos Completa, Elaborado pelo Autor, 2019 

Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC001 TCP_PEEK 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC002 TCP_PVDF 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC003 Flexível 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC004 Rígido 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC005 TCP_PEEK 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC006 TCP_PVDF 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC007 Flexível 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC008 Rígido 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC009 TCP_PEEK 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC010 TCP_PVDF 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC011 Flexível 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC012 Rígido 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC013 TCP_PEEK 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC014 TCP_PVDF 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC015 Flexível 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC016 Rígido 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC017 TCP_PEEK 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC018 TCP_PVDF 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC019 Flexível 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC020 Rígido 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC021 TCP_PEEK 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC022 TCP_PVDF 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC023 Flexível 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC024 Rígido 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC025 TCP_PEEK 2000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC026 TCP_PVDF 2000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC027 Flexível 2000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC028 Rígido 2000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC029 TCP_PEEK 2500 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC030 TCP_PVDF 2500 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC031 Flexível 2500 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC032 Rígido 2500 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC033 TCP_PEEK 3000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC034 TCP_PVDF 3000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC035 Flexível 3000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC036 Rígido 3000 0.950 FAR Sem Corrente Sem Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC037 TCP_PEEK 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC038 TCP_PVDF 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC039 Flexível 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC040 Rígido 2000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC041 TCP_PEEK 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC042 TCP_PVDF 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC043 Flexível 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC044 Rígido 2500 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC045 TCP_PEEK 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC046 TCP_PVDF 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC047 Flexível 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC048 Rígido 3000 0.950 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC049 TCP_PEEK 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC050 TCP_PVDF 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC051 Flexível 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC052 Rígido 2000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC053 TCP_PEEK 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC054 TCP_PVDF 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC055 Flexível 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC056 Rígido 2500 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC057 TCP_PEEK 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC058 TCP_PVDF 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC059 Flexível 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC060 Rígido 3000 0.950 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC061 TCP_PEEK 2000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC062 TCP_PVDF 2000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC063 Flexível 2000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC064 Rígido 2000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC065 TCP_PEEK 2500 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC066 TCP_PVDF 2500 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC067 Flexível 2500 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC068 Rígido 2500 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC069 TCP_PEEK 3000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC070 TCP_PVDF 3000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC071 Flexível 3000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC072 Rígido 3000 0.950 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC073 TCP_PEEK 2000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC074 TCP_PVDF 2000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC075 Flexível 2000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC076 Rígido 2000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC077 TCP_PEEK 2500 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC078 TCP_PVDF 2500 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC079 Flexível 2500 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC080 Rígido 2500 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC081 TCP_PEEK 3000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC082 TCP_PVDF 3000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC083 Flexível 3000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC084 Rígido 3000 0.950 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC085 TCP_PEEK 2000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC086 TCP_PVDF 2000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC087 Flexível 2000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC088 Rígido 2000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC089 TCP_PEEK 2500 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC090 TCP_PVDF 2500 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC091 Flexível 2500 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC092 Rígido 2500 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC093 TCP_PEEK 3000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC094 TCP_PVDF 3000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC095 Flexível 3000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC096 Rígido 3000 0.950 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC097 TCP_PEEK 2000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC098 TCP_PVDF 2000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC099 Flexível 2000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC100 Rígido 2000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC101 TCP_PEEK 2500 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC102 TCP_PVDF 2500 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC103 Flexível 2500 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC104 Rígido 2500 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC105 TCP_PEEK 3000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC106 TCP_PVDF 3000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC107 Flexível 3000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC108 Rígido 3000 0.950 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC109 TCP_PEEK 2000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC110 TCP_PVDF 2000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC111 Flexível 2000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC112 Rígido 2000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC113 TCP_PEEK 2500 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC114 TCP_PVDF 2500 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC115 Flexível 2500 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC116 Rígido 2500 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC117 TCP_PEEK 3000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC118 TCP_PVDF 3000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC119 Flexível 3000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC120 Rígido 3000 0.950 NEAR Com Corrente Com Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC121 TCP_PEEK 2000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC122 TCP_PVDF 2000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC123 Flexível 2000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC124 Rígido 2000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC125 TCP_PEEK 2500 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC126 TCP_PVDF 2500 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC127 Flexível 2500 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC128 Rígido 2500 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC129 TCP_PEEK 3000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC130 TCP_PVDF 3000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC131 Flexível 3000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC132 Rígido 3000 0.950 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC133 TCP_PEEK 2000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC134 TCP_PVDF 2000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC135 Flexível 2000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC136 Rígido 2000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC137 TCP_PEEK 2500 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC138 TCP_PVDF 2500 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC139 Flexível 2500 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC140 Rígido 2500 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC141 TCP_PEEK 3000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC142 TCP_PVDF 3000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC143 Flexível 3000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC144 Rígido 3000 0.950 FAR Com Corrente Com Onda 

LC145 TCP_PEEK 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC146 TCP_PVDF 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC147 Flexível 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC148 Rígido 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC149 TCP_PEEK 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC150 TCP_PVDF 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC151 Flexível 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC152 Rígido 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC153 TCP_PEEK 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC154 TCP_PVDF 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC155 Flexível 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC156 Rígido 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Sem Onda 

LC157 TCP_PEEK 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC158 TCP_PVDF 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC159 Flexível 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC160 Rígido 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC161 TCP_PEEK 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC162 TCP_PVDF 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC163 Flexível 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC164 Rígido 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC165 TCP_PEEK 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC166 TCP_PVDF 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC167 Flexível 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC168 Rígido 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Sem Onda 

LC169 TCP_PEEK 2000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC170 TCP_PVDF 2000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC171 Flexível 2000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC172 Rígido 2000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC173 TCP_PEEK 2500 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC174 TCP_PVDF 2500 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC175 Flexível 2500 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC176 Rígido 2500 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC177 TCP_PEEK 3000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC178 TCP_PVDF 3000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC179 Flexível 3000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC180 Rígido 3000 1.025 FAR Sem Corrente Sem Onda 

LC181 TCP_PEEK 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC182 TCP_PVDF 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC183 Flexível 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC184 Rígido 2000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC185 TCP_PEEK 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC186 TCP_PVDF 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC187 Flexível 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC188 Rígido 2500 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC189 TCP_PEEK 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC190 TCP_PVDF 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC191 Flexível 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC192 Rígido 3000 1.025 NEAR Sem Corrente Com Onda 

LC193 TCP_PEEK 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC194 TCP_PVDF 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC195 Flexível 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC196 Rígido 2000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC197 TCP_PEEK 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC198 TCP_PVDF 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC199 Flexível 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC200 Rígido 2500 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC201 TCP_PEEK 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC202 TCP_PVDF 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC203 Flexível 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 

LC204 Rígido 3000 1.025 ZERO Sem Corrente Com Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC205 TCP_PEEK 2000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC206 TCP_PVDF 2000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC207 Flexível 2000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC208 Rígido 2000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC209 TCP_PEEK 2500 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC210 TCP_PVDF 2500 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC211 Flexível 2500 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC212 Rígido 2500 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC213 TCP_PEEK 3000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC214 TCP_PVDF 3000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC215 Flexível 3000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC216 Rígido 3000 1.025 FAR Sem Corrente Com Onda 

LC217 TCP_PEEK 2000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC218 TCP_PVDF 2000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC219 Flexível 2000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC220 Rígido 2000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC221 TCP_PEEK 2500 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC222 TCP_PVDF 2500 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC223 Flexível 2500 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC224 Rígido 2500 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC225 TCP_PEEK 3000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC226 TCP_PVDF 3000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC227 Flexível 3000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC228 Rígido 3000 1.025 NEAR Com Corrente Sem Onda 

LC229 TCP_PEEK 2000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC230 TCP_PVDF 2000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC231 Flexível 2000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC232 Rígido 2000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC233 TCP_PEEK 2500 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC234 TCP_PVDF 2500 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC235 Flexível 2500 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC236 Rígido 2500 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC237 TCP_PEEK 3000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC238 TCP_PVDF 3000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC239 Flexível 3000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC240 Rígido 3000 1.025 ZERO Com Corrente Sem Onda 

LC241 TCP_PEEK 2000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC242 TCP_PVDF 2000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC243 Flexível 2000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC244 Rígido 2000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC245 TCP_PEEK 2500 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC246 TCP_PVDF 2500 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 
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Número 
do Caso 

Tecnologia LDA (m) 
Fluido 
interno 
(kg/m) 

Direção de 
carregamento e 
deslocamento 

Corrente de  
Superfície 

Onda 
Regular 

LC247 Flexível 2500 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC248 Rígido 2500 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC249 TCP_PEEK 3000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC250 TCP_PVDF 3000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC251 Flexível 3000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC252 Rígido 3000 1.025 FAR Com Corrente Sem Onda 

LC253 TCP_PEEK 2000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC254 TCP_PVDF 2000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC255 Flexível 2000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC256 Rígido 2000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC257 TCP_PEEK 2500 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC258 TCP_PVDF 2500 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC259 Flexível 2500 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC260 Rígido 2500 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC261 TCP_PEEK 3000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC262 TCP_PVDF 3000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC263 Flexível 3000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC264 Rígido 3000 1.025 NEAR Com Corrente Com Onda 

LC265 TCP_PEEK 2000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC266 TCP_PVDF 2000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC267 Flexível 2000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC268 Rígido 2000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC269 TCP_PEEK 2500 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC270 TCP_PVDF 2500 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC271 Flexível 2500 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC272 Rígido 2500 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC273 TCP_PEEK 3000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC274 TCP_PVDF 3000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC275 Flexível 3000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC276 Rígido 3000 1.025 ZERO Com Corrente Com Onda 

LC277 TCP_PEEK 2000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC278 TCP_PVDF 2000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC279 Flexível 2000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC280 Rígido 2000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC281 TCP_PEEK 2500 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC282 TCP_PVDF 2500 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC283 Flexível 2500 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC284 Rígido 2500 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC285 TCP_PEEK 3000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC286 TCP_PVDF 3000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC287 Flexível 3000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 

LC288 Rígido 3000 1.025 FAR Com Corrente Com Onda 
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APÊNDICE D. CÓDIGO DETERMINAÇÃO DAS PROPRIEDADES 

DE UM TCP - PYTHON 

import numpy 
import math 

 

def Ler_arquivo_de_entrada (arquivo): 
 

    global Em, Ef, Vm, Vf, vm, vf, Gm, Gf, Pi, Pe, ID, Angulo, t0, RTMatriz, sf, sfc, sm, smc, s12m 
 

    arquivo_lista = arquivo.readlines() 
 

    count = 1 

     
    E = arquivo_lista[count].split() 

    Em = float(E[0]) 
    Ef = float(E[1]) 

      

    count = count + 2 
 

    V = arquivo_lista[count].split() 
    Vm = float(V[0]) 

    Vf = float(V[1]) 

 
    count = count + 2 

 
    G = arquivo_lista[count].split() 

    Gm = float(G[0]) 
    Gf = float(G[1]) 

 

    count = count + 2 
 

    v = arquivo_lista[count].split() 
    vm = float(v[0]) 

    vf = float(v[1]) 

 
    count = count + 2 

 
    Pi = float(arquivo_lista[count]) 

 
    count = count + 2 

     

    Pe = float(arquivo_lista[count]) 
 

    count = count + 2 
     

    ID = float(arquivo_lista[count]) 

 
    count = count + 2 

 
    Angulo = float(arquivo_lista[count]) 

 

    count = count + 2 
 

    t0 = float(arquivo_lista[count]) 
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    count = count + 2 

 

    SS = arquivo_lista[count].split() 
    sf = float(SS[0]) 

    sfc = float(SS[1]) 
    sm = float(SS[2]) 

    smc = float(SS[3]) 
    s12m = float(SS[4]) 

 

    return 
 

def Propriedades_do_Laminado (): 
     

    global E1, E2, G12, v12, Slb1,Slb2,Slb1c,Slb2c,Slb12 

     
    #Lamina 

    E1 = Vf*Ef + Vm*Em 
    E2 = Ef*Em/(Vm*Ef+Vf*Em) 

    G12 = Gm*(1+1*((Gf-Gm)/(Gf+1*Gm))*Vf)/(1-((Gf-Gm)/(Gf+1*Gm))) 
    v12 = vf*Ef + vm*Em 

    S1 = sf*Vf 

    S2 = sm*(1-(math.sqrt(Vf)-Vf)*(1-Em/Ef)) 
    S1c = sfc*Vf 

    S2c = smc*(1-(math.sqrt(Vf)-Vf)*(1-Em/Ef)) 
    S12 = s12m*(1-(math.sqrt(Vf)-Vf)*(1-Gm/Gf)) 

     

    ### Laminado Balanceado => +-Angulo ### 
 

    Slb1 = (S1+S2)/2 
    Slb1c = (S1c+S2c)/2 

    Slb2 = Slb1 

    Slb2c = Slb1c 
    Slb12 = 2*S12 

     
    #print(S1,S2,S1c,S2c,S12) 

 
    return 

 

def Vasos_de_presao_Paredes_Espessas (Pi,Pe,ID,t): 
 

    ### Tensões por meio de vasos de pressão de paredes Espessas - Solução de Lamé ### 
 

    r = (ID*25.4/2) 

    b = r 
    a = r + t 

    Hoop_Stress = Pi*((b**2)/(a**2-b**2))*(1+(a**2)/(r**2)) - Pe*((a**2)/(a**2-
b**2))*(1+(b**2)/(r**2)) 

    Axial_Stress = (Pi*(b**2)-Pe*(a**2))/(a**2-b**2) 
     

    return Axial_Stress, Hoop_Stress 

 
def Estado_de_tensões_Laminado (Axial_Stress, Hoop_Stress): 

 
    n = math.sin((Angulo*math.pi)/180) 

    m = math.cos((Angulo*math.pi)/180) 

       
    ### Estado de tensões 2D na fibra ### 
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    X0 = 2*n*m*((n**2/E2)-(m**2/E1)+(1/G12-2*v12/E1)*(m**2-n**2)/2) 

    Phi0 = 2*n*m*((m**2/E2)-(n**2/E1)-(1/G12-2*v12/E1)*(m**2-n**2)/2) 

    Gzt = 1/(((1+v12)/E1+(1+v12)/E2)*((2*m*n)**2)+((m**2-n**2)**2)/G12) 
 

    Tens1 = 
(m**2)*Axial_Stress+(n**2)*Hoop_Stress+2*m*n*(Axial_Stress*X0+Hoop_Stress*Phi0) 

    Tens2 = (n**2)*Axial_Stress+(m**2)*Hoop_Stress-
2*m*n*(Axial_Stress*X0+Hoop_Stress*Phi0) 

    Cort12 = n*m*(Hoop_Stress-Axial_Stress)+(m**2-

n**2)*Gzt*(Axial_Stress*X0+Hoop_Stress*Phi0) 
     

    return Tens1, Tens2, Cort12 
 

def Criterios_de_falha (Tens1,Tens2, Cort12): 

 
    Ok = False 

    Okct = False 
     

    #### Criterio de maxima tensão #### 
     

    if -Slb1c < Tens1 and Tens1 < Slb1 and -Slb2c < Tens2 and Tens2 < Slb2 and Cort12 < Slb12 

: 
 

        Okct = True  
      

    #### Tsai-Hill #### 

     
    if Okct == True and (Tens1**2)/(Slb1**2) - (Tens1*Tens2)/(Slb1**2) + 

(Tens2**2)/(Slb2**2) + (Cort12**2)/(Slb12**2) < 1: 
 

        Ok = True 

 
    else: 

 
        Ok = False 

 
    return Ok 

 

def Calculo_da_Espessura_Minima (t0): 
 

    #### Criterio de maxima tensão #### 
 

    t = 2*t0 

    NC = 1 
    finish = False 

 
    while finish != True :   

 
        Aux = Vasos_de_presao_Paredes_Grossas (Pi,Pe,ID,t) 

 

        Axial_Stress = Aux[0] 
        Hoop_Stress = Aux[1] 

 
     

        Aux2 = Estado_de_tensões_Laminado (Axial_Stress, Hoop_Stress) 

         
        Tens1 = Aux2[0] 

        Tens2 = Aux2[1] 
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        Cort12 = Aux2[2]    

 

        Criterio = Criterios_de_falha (Tens1,Tens2, Cort12)  
 

        if Criterio == True: 
             

            finish = True 
 

        else: 

 
            t = t + 2*t0 

            NC = NC + 1    
 

    return t, NC 

 
def Matriz_de_Rigidez_do_Tubo (E1,E2,G12,v12,Angulo): 

 
    Mat = numpy.zeros((6,6)) 

    C = Mat 
 

    #Assumindo: 

 
    E3 = E2 

    G13 = G12 
    v13 = v12 

    v23 = vm 

    G23 = E2/(2*(1+v23)) 
 

    #Matriz Flexibilidade da Lamina 
 

    C[0][0] = 1/E1 

    C[0][1] = -v12/E2 
    C[0][2] = -v13/E3 

     
    C[1][0] = -v12/E1 

    C[1][1] = 1/E2 
    C[1][2] = -v23/E3 

     

    C[2][0] = -v13/E1 
    C[2][1] = -v23/E2 

    C[2][2] = 1/E3 
 

    C[3][3] = 1/G23 

    C[4][4] = 1/G13 
    C[5][5] = 1/G12 

 
    #Matriz Rigidez da Lamina 

 
    S = numpy.linalg.inv(C) 

     

    return S 
 

def Rotação_da__matriz_Rigidez (Angulo,S): 
 

    Mat = numpy.zeros((6,6)) 

 
    s = math.sin((Angulo*math.pi)/180) 

    c = math.cos((Angulo*math.pi)/180) 
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    #Matriz de Rotação  

 
    T = Mat 

     
    #Matriz [T] 

 
    T[0][0] = c**2 

    T[0][1] = s**2 

    T[1][0] = s**2 
    T[1][1] = c**2 

 
    T[5][0] = -c*s 

    T[5][1] = c*s 

 
    T[2][2] = 1 

    T[3][3] = c 
    T[3][4] = -s 

    T[4][3] = s 
    T[4][4] = c 

 

    T[0][5] = 2*c*s 
    T[1][5] = -2*c*s 

    T[5][5] = (c**2)-(s**2) 
 

    Tinvert = numpy.linalg.inv(T) 

 
    #Matriz [T'] 

 
    Tlinha = Mat 

 

    Tlinha[0][0] = c**2 
    Tlinha[0][1] = s**2 

    Tlinha[1][0] = s**2 
    Tlinha[1][1] = c**2 

 
    Tlinha[5][0] = -2*c*s 

    Tlinha[5][1] = 2*c*s 

 
    Tlinha[2][2] = 1 

    Tlinha[3][3] = c 
    Tlinha[3][4] = -s 

    Tlinha[4][3] = s 

    Tlinha[4][4] = c 
 

    Tlinha[0][5] = c*s 
    Tlinha[1][5] = -c*s 

    Tlinha[5][5] = (c**2)-(s**2) 
 

   #Matriz rigidez Laminado duplo = +-Angulo no plano cartesiano 

 
    S_ = numpy.dot(Tinvert,S) 

    Sxy = numpy.dot(S_,Tlinha) 
    

    return Sxy 

 
def Propriedades_finais_do_pipe (Wt, Nc): 
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    OD = 25.4*ID + 2*float(Wt) 

     

    Cross_Section = (math.pi*(OD**2-(25.4*ID)**2)/4)/(1000**2) 
    Sec_Inertia_Moment = (math.pi*(OD**4-(25.4*ID)**4)/64)/(1000**4) 

 
    Rig_Placa_Laminada = Matriz_de_Rigidez_do_Tubo (E1,E2,G12,v12,Angulo) 

    Rig_Laminado_Cartesiano = Rotação_da__matriz_Rigidez (Angulo,Rig_Placa_Laminada) 
    

 

    Stiff_Axial_MPa = 2*Nc*Rig_Laminado_Cartesiano[1][1] 
    Stiff_Bend_MPa = 2*Nc*Rig_Laminado_Cartesiano[4][4] 

     
    Stiff_Axial_kN = Stiff_Axial_MPa*1000*Cross_Section 

    Stiff_Bend_kNm2 = Stiff_Bend_MPa*1000*Sec_Inertia_Moment 

 
    return OD, Cross_Section,Stiff_Axial_kN, Stiff_Bend_kNm2 

 
 

arquivo = open('Dados_de_entrada_rev07.txt','r') 
Ler_arquivo_de_entrada (arquivo) 

Propriedades_do_Laminado () 

Parede = Calculo_da_Espessura_Minima (t0) 
Wt = Parede[0] 

Nc = Parede[1] 
Prop = Propriedades_finais_do_pipe (Wt, Nc) 

OD = Prop[0] 

Cross_Section = Prop[1]  
Axial_Stiff = Prop[2] 

Bend_Stiff = Prop[3] 
 

print ('Numero de camadas = {}'.format(2*Nc)) 

print ('Espessura da Parede = {} mm'.format(Wt)) 
print ('Diamentro Interno = {} mm'.format(round(25.4*ID,2))) 

print ('Diametro Externo = {} mm'.format(round(OD,2))) 
print ('Area de Seção Trasnversal = {} m²'.format(round(Cross_Section,3))) 

print ('Rigidez Axial do Tubo = {} kN'.format(round(Axial_Stiff,2))) 
print ('Rididez flexional do tubo = {} kN.m²'.format(round(Bend_Stiff,2))) 
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APÊNDICE E. MATRIZ COMPLETA DE CASOS SIMULADOS 

Direção 15º 
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Direção 37,5º 
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Direção 60º  
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Direção 82,5º  
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Direção 90º  
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Direção 105º  
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Direção 127,5º 
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Direção 150º 
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Direção 172,5º 
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Direção 180º 
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Direção 195º  
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Direção 217,5º  

 

 

  



154 

 

 

Direção 240º  
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Direção 262,5º  
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Direção 270º  
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Direção 285º  
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Direção 307,5º 
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Direção 330º 
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Direção 352,5º 

 

 


	Agradecimentos
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Lista de símbolos
	Sumário
	Sumário
	1 Introdução
	1.1 MOTIVAÇÃO
	1.2 Objetivos gerais e específicos

	2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
	2.1 MATERIAIS COMPOSITOS
	2.1.1 Matrizes Poliméricas
	2.1.2 Fibras
	2.1.2.1 Fibras de Vidro
	2.1.2.2 Fibras de Carbono

	2.1.3 Métodos de Fabricação de Polímeros e Compósitos
	2.1.3.1 Processamento por Extrusão
	2.1.3.2 Enrolamento Filamentar


	2.2 MECÂNICA DOS MATERIAIS COMPÓSITOS
	2.2.1 Micromecânica do laminado - Teoria das misturas
	2.2.2 Macro mecânica – Teoria Clássica do Laminado
	2.2.2.1 Equações de tensão deformação para uma lâmina
	2.2.2.2 Força e momento resultante no laminado

	2.2.3 Critérios de falha
	2.2.3.1 Critério de Máxima Tensão
	2.2.3.2 Critério de Tsai-Hill


	2.3 RISERS
	2.3.1 Classificação quanto ao projeto de fabricação
	2.3.2 Dutos Rígidos
	2.3.3 Dutos Flexíveis
	2.3.3.1 Componentes dos Dutos Flexíveis

	2.3.4 Dutos Compósitos
	2.3.4.1 Transição Dutos Flexíveis para Compósitos – Risers Híbridos
	2.3.4.2 Dutos Termoplásticos Compósitos

	2.3.5 Tipos De Configuração

	2.4 MODELAGEM COMPUTACIONAL – METODO DE ELEMENTOS FINITOS (MEF)
	2.4.1 ORCAFLEX
	2.4.1.1 Modelagem dos Carregamentos

	2.4.2 CARREGAMENTOS AMBIENTAIS
	2.4.2.1 Ondas
	2.4.2.1.1 Ondas Regulares
	2.4.2.1.2 Ondas Irregulares
	2.4.2.1.3 Ondas Regulares X Ondas Irregulares

	2.4.2.2 Correntes

	2.4.3 MOVIMENTAÇÃO DO NAVIO


	3 Metodologia
	3.1 PROJETO TEÓRICO DO DUTO COMPÓSITO
	3.1.1 Propriedades da Lâmina
	3.1.2 Método Analítico para o Projeto dos Dutos Compósitos
	3.1.3 Determinação da Parede do Duto
	3.1.4 Aproximação da Rigidez Axial e Flexional

	3.2 PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS - DOE
	3.3 VIABILIDADE ECONÔMICA DO PROJETO – Matriz SWOT

	4 FATORES DE ENTRADA
	4.1 PROFUNDIDADE
	4.2 GEOMETRIA DA UNIDADE FLUTUANTE
	4.3 DESLOCAMENTO DA UNIDADE FLUTUANTE
	4.4 CARREGAMENTOS AMBIENTAIS
	4.5 PROPRIEDADES DOS RISERS COMPÓSITOS
	4.6 PROPRIEDADES DOS RISERS RÍGIDOS E FLEXÍVEIS
	4.7 FLUIDO INTERNO
	4.8 SUMÁRIO DOS FATORES DE ENTRADA E SEUS NÍVEIS

	5 Resultados e discussão
	5.1 PREMISSAS DO DOE – HOMOCEDASTICIDADE E NORMALIDADE
	5.2 CARGA DE TOPO
	5.3 MÍNIMA TENSÃO NO TOUCHDOWN ZONE
	5.4 CURVATURA (MBR)
	5.5 ANÁLISE DA MATRIZ SWOT PARA OS DUTOS COMPÓSITOS

	6 Conclusões
	6.1 Sugestões para trabalhos

	7 Referências bibliográficas
	8 Bibliografia
	Apêndice A. Resultados completos da carga de topo
	Apêndice B. Resultados completos da TENSÃO NO TDZ
	Apêndice C. Matriz Completa De Casos Simulados
	Apêndice D. Código Determinação das propriedades de um tcp - python
	Apêndice E. Matriz Completa De Casos Simulados

