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RESUMO 

 

A utilização de dutos submarinos vem aumentando à medida que reservas 

convencionais de óleo e gás onshore e em águas rasas se esgotam, assim como o uso de 

hidrocarbonetos se expande. Desde meados de 2014, os preços do óleo tipo Brent declinaram 

até valores inferiores à $30,00 por barril, observado em janeiro de 2016. Além disso, é 

necessário dimensionar os dutos corretamente para assegurar sua estabilidade e ainda, analisar 

a temperatura ao longo do contato hidrocarboneto – aço a fim de evitar super 

dimensionamento e consequentemente gastos desnecessários com materiais. Nesse projeto é 

apresentado o critério de dimensionamento para as camadas de aço e de concreto do duto. 

Uma análise de elementos finitos é feita para obter as forças de sustentação e de arrasto ao 

longo do duto para cálculos de estabilidade, assim como para obter a temperatura radial ao 

longo da tubulação. O comportamento da força de sustentação observado no software foi de 

acordo com os cálculos analíticos da norma DNV-OS-F101, no entanto, a força de arrasto 

apresentou diferenças significativas entre o observado na ferramenta computacional e os 

cálculos analíticos.  Isso pode ser explicado pelo coeficiente de arrasto adotado pelo software 

ser um valor variável à critério do conservadorismo adotado, enquanto que o coeficiente de 

sustentação é um valor fixo pela norma. Além disso, o uso de uma camada adicional de 

concreto não será requerido para profundidades superiores à 200 metros quando o critério de 

dimensionamento utilizado é referente à pressão externa. A análise do gradiente de 

temperatura ao longo da linha mostrou que a camada de concreto atua como um forte isolante, 

mantendo o calor interno do fluido. Sendo assim, para uma tubulação revestida com concreto 

não haverá economia significativa de material, já que a água do mar não irá resfriar 

significativamente o fluido interno. Por outro lado, o duto sem revestimento apresentou 

quedas significativas na temperatura, o que resulta em uma redução de mais de 4% na 

espessura do duto para altas temperaturas de entrada do hidrocarboneto. Por fim, é proposto 

um gráfico para encontrar simplificadamente a temperatura final no contato hidrocarboneto - 

aço a partir da temperatura de entrada do hidrocarboneto na linha e da temperatura da água do 

mar. 

Palavras-chave: Dutos submarinos, estabilidade, temperatura 

 

 



ABSTRACT 

 

The use of subsea pipelines has been increasing as conventional oil and gas reserves 

onshore and in shallow waters have begun to fade, as well as the use of Hydrocarbons is 

increasing. Since mid-2014, crude oil Brent prices have been declining and have reached less 

than $30.00 per barrel in January 2016. Therefore, it is necessary to size the pipe correctly in 

order to ensure its stability and to analyse the temperature along the contact hydrocarbon - 

steel to avoid oversizing and consequently unnecessary materials expenses. In the present 

project, it was presented the sizing criteria for the steel layer and the concrete layer. A Finite 

Element Analysis was made to obtain the Lift and Drag forces on the pipe for the stability 

calculation and to obtain the radial temperature along the pipe length. The Lift force 

behaviour observed was as expected in the DNV-OS-F101 standards, however the Drag force 

presented significant differences between the software and analytical calculations. This can be 

explained by the Drag coefficient adopted from the software while the Lift coefficient is a 

fixed value. Besides, the use of an additional layer of concrete will not be required when the 

depth is greater than 200 meters for the external pressure criteria. The analysis of the 

temperature gradient along the pipeline demonstrated that the concrete layer acts as an 

insulator and it will keep the heat in the internal fluid. So, for a pipe with a concrete coating, 

there will not be significant material savings. On the other hand, the pipe without an external 

layer presented significant falls in temperature, which results in a reduction of more than 4% 

in the pipe thickness for high inlet oil temperatures. Finally, a graph is proposed to find the 

final temperature on the hydrocarbon - steel contact from the inlet hydrocarbon and sea water 

temperatures. 

Key-words: Subsea pipeline, stability, temperature 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo o histórico da estrutura de produção de petróleo no Brasil, durante a década 

de 1960, confirmou-se que a maior parte das reservas se localizava em águas marítimas. A 

partir da década de 1970, começou a exploração comercial de campos offshore, localizados no 

mar, após a descoberta do campo de Guaricema, em Sergipe, em 1968 (PETROBRAS, 2012). 

Foi seguida das grandes descobertas na Bacia de Campos, a qual viria a se tornar a principal 

bacia produtora em território nacional, sendo responsável por aproximadamente 70% da 

produção de petróleo em 2016 (ANP, 2016).  

Além disso, a exploração em mar foi proporcionada pela necessidade de se investir 

maciçamente no setor Upstream (exploração e produção), após o primeiro choque do petróleo 

em 1973, que resultou no aumento do preço desse hidrocarboneto. Vale ressaltar que o país, 

nessa época, produzia apenas cerca de 15% do petróleo consumido, devido ao preço do óleo 

cru ser extremamente baixo, não passando dos $4,00 por barril (TRADING ECONOMICS, 

2017), o que tornava as operações de Downstream (refino e distribuição) as mais nobres e 

rentáveis. Ainda, aliado ao avanço tecnológico, para superar a média de mais de 1000 metros 

de profundidade dos poços em mar no Brasil, durante a década de 1980, já eram produzidas 

no país, sondas para operar no setor offshore.  

  Ao longo da década de 1990, com a descoberta de grandes reservatórios em águas 

ultra profundas, com lâmina d'água acima de 1000 metros de profundidade, aliada à 

diminuição e ao esgotamento de grande parte das reservas convencionais, estas localizadas em 

terras e em águas rasas, houve o avanço em direção às regiões distantes da costa. Portanto, 

resultou no aumento da dificuldade de exploração no país, sendo que, dos dez maiores 

campos produtores em 2016, todos estavam localizados no mar (ANP, 2016), tendo, segundo 

a Agência Nacional do Petróleo (ANP), no Brasil cerca de 90% da produção de petróleo e 

70% da produção de gás na parte offshore.   

  Devido ao consumo crescente e constante de hidrocarbonetos no país, ampliam-se as 

necessidades de produção e desenvolvimento de novos equipamentos para sua produção e 

escoamento. Geralmente, a produção offshore é feita por flowlines rígidos e risers, sendo este 

constituído por parte significativa de tubulação flexível, os quais transferem os fluidos e gases 

do manifold para as plataformas. Para o escoamento da produção à grandes distâncias, são 
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utilizados dutos rígidos, denominados pipelines, que transportam das plataformas para o 

continente.  

Com o incremento de maiores profundidades e milhares de quilômetros de dutos 

submarinos, acirram-se as chances de ocorrer problemas. Isto é, existe a probabilidade de 

desde a produção, quando é possível a ocorrência de adversidades com o restart do 

escoamento, o qual ocorre quando o fluido para de circular e resulta em sua gelificação, o que 

exige da bomba de fundo maior potência para escoá-lo. Até ocorrências com o transporte 

pelas pipelines, que são afetadas por cargas ambientais, como ondas, correntes, pressão e 

temperaturas externas e internas, e cargas operacionais. 

Considerando as chances de ocorrer os problemas citados acima, as medidas pós 

acidentes ou falhas custam proporcionalmente à profundidade em que se localizam, 

resultando em operações bastante custosas devido aos materiais e principalmente ao aluguel 

de equipamentos, plataformas e navios, além de multas e de fatores ambientais. Sendo assim, 

é de extrema importância desenvolver e dimensionar dutos capazes de suportar forças 

ambientais e de projeto, assim como de não avultar o dimensionamento para conter custos, 

principalmente no cenário dos anos 2014 a 2017, caracterizados pela volatilidade dos preços 

do petróleo tipo Brent que valia $115,00 em junho de 2014, e $30,00 em janeiro de 2016 

(EIA, 2016). 

Além disso, o efeito combinado dos carregamentos ambientais e operacionais nos 

dutos rígidos pode resultar no movimento axial e lateral do duto. A onda e a corrente 

submarina tendem a mover o duto, tanto axialmente, quanto lateralmente, devido às forças 

hidrodinâmicas de arrasto consequentes da velocidade do fluido externo ao duto. O gradiente 

de temperatura cria uma força axial ao longo do duto devido à dilatação térmica do aço.   

  Sendo assim, os dutos rígidos podem possuir outras camadas, além do aço. Na Figura 

1.1, é exemplificada a utilização de um revestimento de concreto, o qual tem o objetivo 

realizar a proteção contra corrosão, aumentar a estabilidade do duto e o seu isolamento 

térmico.   
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Figura 1.1 - Camadas de dutos submarinos (Adaptado de 

http://www.offshoreenergytoday.com/shawcor-provides-pipeline-coatings-for-linea-5-

pipeline-project-in-mexico/. Acessado em 10/03/2014) 

 

Com isso, a transferência de calor entre o fluido interno e a parede interna se dá por 

convecção, assim como entre a superfície externa da última camada e o ambiente (oceano), 

enquanto a transferência de calor através das diversas camadas ocorre por condução. Para a 

determinação do gradiente térmico onde ocorre convecção, também é necessário considerar os 

escoamentos interno e externo do fluido.  

 

1.1 OBJETIVOS   

 

O dimensionamento de dutos submarinos referente ao seu equilíbrio se dá utilizando 

critérios de estabilidade da norma DNV-OS-F101, resultando na necessidade ou não da 

utilização de lastro, nesse projeto, o revestimento com concreto. Devido à complexidade da 

análise necessária para obtenção dos gradientes térmicos, os projetos atuais assumem a 

temperatura ao longo das camadas como uniforme e igual à do fluido interno. Este 

procedimento é extremamente conservador, pois a temperatura da superfície interna do duto é 

inferior à do fluido, por efeito da camada limite, e a temperatura externa é ainda menor, por 

efeito do fluxo de calor na direção radial.  
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  Portanto, os objetivos deste projeto consistem na verificação da estabilidade do duto a 

partir de cálculos analíticos e obtidos via fluidodinâmica computacional, assim como na 

análise do gradiente térmico radial em dutos submarinos para obter valores de transferência 

térmica precisos a partir de uma metodologia simplificada. Para isso, serão desenvolvidos 

modelos empregando fluidodinâmica computacional, os quais representarão  diversas 

condições de operação dos dutos com óleo, com o propósito de se evitar um conservadorismo 

exagerado no dimensionamento da linha de escoamento e, possivelmente, economizar 

material no dimensionamento de dutos submarinos. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 UTILIZAÇÃO DO CONCRETO 

 

Em dutos submarinos, uma maneira de garantir sua estabilidade é utilizando concreto 

reforçado que além de promover proteção mecânica, atua como lastro, evitando a 

flutuabilidade (Figura 2.1). De acordo com SOCOTHERM (2015), o concreto é comumente 

aplicado à tubulação por meio de compressão de misturas de componentes por extrusão lateral 

contra a superfície do tubo (Figura 2.2). 

 

Figura 2.1 – Revestimento de concreto (Disponível em: 

http://www.tenaris.com/shared/documents/files/CB804.pdf  Acessado em 30/10/2015) 
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Figura 2.2 – Processo de compressão (Disponível em: 

http://www.tenaris.com/shared/documents/files/CB804.pdf  Acessado em 30/10/2015) 

Além disso, o concreto empregado como lastro, possui geralmente duas densidades, 

2240kg/m3 para o peso leve e 3040kg/m3 para concreto pesado, no qual é adicionado minério 

de ferro à mistura para garantir maior densidade. Ademais, a espessura do concreto pode 

variar de 1.0’’ a  4.0’’ e pode ser utilizado em dutos com diâmetro externo entre 6’’ e 48’’ 

(SOCOTHERM, 2015). 

 

2.2 DIMENSIONAMENTO DO DUTO 

 

Os dutos são utilizados para o transporte de óleo e/ou gás entre duas ou mais posições 

e podem ser empregados em águas ultraprofundas. A fim de cumprir essas funções durante 

toda a sua vida útil, é necessário realizar o dimensionamento correto para evitar falha por 

pressão interna e/ou externa. Ainda, um duto sem proteção apropriada contra corrosão, tende 

a não manter-se por mais de um ano nas águas salinas dos oceanos (OFFSHOREBOOK, 

2014). Portanto, nesse projeto é dimensionada uma tubulação referente a um tubo rígido que 

corre sobre uma longa distância. 

Além disso, o duto é dimensionado para transportar diferentes materiais com elevadas 

pressões e temperaturas, que podem ser variáveis ao longo de seu comprimento. Também, na 

produção de gás, as baixas temperaturas podem causar formação de hidratos, assim como a 

solidificação do óleo de alta densidade e problemas de viscosidade,  podendo entupir a linha. 
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2.2.1 DIMENSIONAMENTO DA CAMADA DE AÇO 

 

Contudo, o dimensionamento mais importante é feito para prevenir o colapso do 

sistema, o que pode ocorrer em consequência da pressão interna ou externa ao duto. Além 

disso, a grandes profundidades, é ainda mais perigoso devido ao colapso propagante por efeito 

somente da sobrepressão externa (Equações 2.1, 2.2 e 2.3). 

Também, existem alguns casos em que a pressão externa excede o padrão permitido, 

nesse caso, são utilizados buckle arrestors baseados nos custos e na metodologia utilizada 

(DNV-OS-F101, 2012). A análise feita nesse projeto considera águas profundas, com lâmina 

d’água acima de 150 metros e águas ultraprofundas, com lamina d’água acima de 1000 

metros, por isso, o critério utilizado para o dimensionamento tende a ser o de colapso 

propagante por pressão externa. 

                                                   �� − ���� ≤ �	

��∙���

                                                   2.1 

Sendo: 

pe    – pressão externa (MPa); 

pmin – pressão mínima sustentável (MPa); 

ppr   – pressão de propagação (MPa); 

��  – fator de resistência do material; 

���  – fator de segurança. 

 

��� = 35 ∙ �� ∙ ���� ∙ ���
 !

".$
                                          2.2 

Sendo: 

���� – fator de fabricação; 

t2      – espessura do duto (m); 

D     – diâmetro externo no duto (m). 

Onde fy,temp pode ser encontrado na Figura 2.3 e: 

 

�� = %&'(& − ��,����* ∙ �+                                          2.3 
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Sendo: 

SMYS – tensão de escoamento do material (MPa); 

fy,temp   – redução da resistência do material em função da temperatura (MPa); 

�+       – fator de força do material. 

E a razão entre o diâmetro externo e a espessura do aço deve atender os limites dados pela 

equação 2.4: 

15 -  
��

- 45                                                      2.4 

É necessário também utilizar os coeficientes de segurança a respeito da tolerância de 

fabricação (0,15) e da corrosão (0,003m) (Equação 2.5): 

/��� = ��0��1


23%�567

                                                    2.5 

Sendo: 

tpcp    – espessura corrigida (m); 

tcorr    – sobreespessura de corrosão (m); 

%tfab  – tolerância de fabricação. 

 

 

Figura 2.3 – Decréscimo da resistência do material devido à temperatura – fy(u),temp 

 (Fonte: Adaptado de DNV-OS-F101) 
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2.2.2 DIMENSIONAMENTO DO CONCRETO 

 

Com o objetivo de prover estabilidade no leito marinho, o concreto deve ser 

dimensionado para contribuir com uma flutuabilidade negativa (Equação 2.6) e para resistir às 

forças resultantes do meio em que está localizado. São elas, força de arrasto (Equação 2.7), 

força de sustentação (Equação 2.8) e força inercial (Equação 2.9).  

 

���89: + 9�< ≤ =8>�+� − 9?<                                        2.6 

Sendo: 

��� – fator de segurança; 

Fd  - força de arrasto (N/m); 

Fl  - força de sustentação (N/m); 

Fi  - força inercial (N/m); 

= – coeficiente de atrito do solo; 

Wsub – peso do duto (N/m). 

 

Onde: 

Fd  = 0,5.ρ.Cd.(OD).u.|u|       0,7 ≤ Cd ≤ 1,2                                   2.7 

Fl = 0,5.ρ.Cl.(OD).u2                   Cl = 0,9                                      2.8 

Fi = 0,25.π.ρ.Ci.(OD)2.a             Ci = 3,29                                    2.9 

Sendo: 

Cd  - coeficiente de arrasto; 

Cl  - coeficiente de sustentação; 

Ci  - coeficiente de inércia. 
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2.3 DUTOS FLEXÍVEIS 

 

Risers flexíveis são tubos que conectam a plataforma ou o navio a flowline ou às 

instalações localizadas no leito marinho, assim como a outra plataforma. O riser pode estar 

suspenso livremente, totalmente preso, ou fixado em um local específico por boias ou 

correntes, ou fechado em um tubo (API 17J, 2008).  

Esse tipo de tubulação possui usualmente um grande número de camadas para dotar de 

flexibilidade significativa, força e proteção contra o ambiente. Elas são aplicadas uma a uma 

sendo a camada mais externa provedora de proteção global ao duto. Os revestimentos podem 

ser colados, usando adesivos ou aplicando pressão e calor para uni-los, ou podem ser 

conectados sem estarem fixados uns aos outros, o que é mais comum de se encontrar nos 

risers atualmente  (OSS 302, 2010). 

 

2.4 TRANSFERÊNCIA DE CALOR 

  

Para a análise do gradiente radial de temperatura em dutos submarinos, é fundamental 

compreender a transferência de calor e seus principais métodos de transferência. Sendo assim, 

a partir da termodinâmica, sabe-se que toda energia pode ser transferida via interações de um 

sistema com sua vizinhança, são elas, trabalho e calor (INCROPERA et al, 2008). 

  Transferência de calor é a energia térmica em trânsito devido a uma diferença de 

temperatura entre dois corpos. Ou seja, para que ela ocorra, segundo INCROPERA et al. 

(2008) é preciso haver um gradiente de temperatura, tendo como os efeitos ocasionados nesse 

método de transmissão de energia, o propósito de seu estudo. O principal efeito a ser estudado 

é a variação da taxa de transmissão de calor e suas equações.  

 

2.4.1 CONDUÇÃO TÉRMICA 

 

  Condução térmica é a transferência de energia das partículas mais energéticas para as 

menos energéticas de uma substância devido às interações entre as mesmas. O seu mecanismo 
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físico ocorre pelo movimento de translação aleatório, aliado aos movimentos internos de 

rotação e de vibração das moléculas. Tal mecanismo resulta na transferência de energia de 

uma região de maior temperatura para uma região de menor temperatura (INCROPERA, 

2008). 

  Essa transferência ocorre apenas em contato físico direto na direção da menor 

temperatura, resultado da agitação das moléculas de temperatura mais baixas por parte das 

moléculas de temperaturas mais elevadas. Essa agitação resulta em energia cinética, que eleva 

a energia interna das moléculas, e que será recebida em forma de calor até que se atinja o 

estado de equilíbrio. 

Como um exemplo do efeito de condução térmica, pode-se dizer que em uma estrada, 

o asfalto é aquecido pela radiação solar e pelo atrito dos carros, e isso resulta na transferência 

de calor via condução do asfalto para o solo, imediatamente abaixo dele, e em permanente 

contato. Para a condução térmica, a equação da taxa é conhecida como lei de Fourier 

(INCROPERA, 2008) demonstrada pela equação 2.10: 

 

@AA = −B. :C
:D                                                            2.10 

Sendo: 

q''         - fluxo térmico (W/m²);  

k           - condutividade térmica do material (W/mK);  

dT/dx   - gradiente de temperatura na direção x.     
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Figura 2.4 – Perfil de temperatura entre duas superfícies planas  

(Fonte: Adaptado de A Heat Transfer Text Book, 2008) 

 

Vale ressaltar que quanto maior a condutividade, mais o material atua como um 

condutor, e quanto menor a condutividade, mais ele atua como um isolante. O sinal negativo é 

empregado devido à transferência de calor ocorrer na direção decrescente da temperatura, 

contrária a direção do gradiente (Figura 2.4) Para transferência de calor linear unidimensional 

por condução térmica, tem-se a equação 2.11: 

 

                    @AA = −B. EC
F                                                              2.11  

Sendo: 

ΔT - Variação entre as temperaturas T1 e T2 (K);  

L    - Comprimento do material (m). 

Sendo assim, é representado o fluxo térmico que corresponde à taxa de transferência 

de calor por unidade de área. A representação da taxa de transferência de calor é dada a 

equação 2.12: 
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@ = @AA. G                                                              2.12 

 

Sendo: 

q - taxa de transferência de calor (W);  

A - Área de uma parede plana (m²).   

 

2.4.2 CONVECÇÃO TÉRMICA 

 

A convecção térmica ocorre devido a dois mecanismos, sendo o primeiro associado ao 

transporte de energia térmica pelo movimento global do fluido, e o segundo em virtude do 

movimento molecular aleatório, conhecido como difusão (INCROPERA, 2008). O seu estudo 

é fundamental para análise de transferência de calor de um meio sólido para um meio líquido 

ou gasoso. 

  Essa transferência ocorre devido ao gradiente de temperatura existente em uma 

superfície que permanece em contato com um fluido, sendo que apenas na zona em que esteja 

contida uma camada limite irá ocorrer transferência de calor entre o sólido e o fluido, e ao ser 

aquecida, irá migrar para posições de menor temperatura. Com a variação de temperatura do 

meio gasoso ou líquido, o calor será transmitido a partir do movimento molecular, na zona de 

contato, onde não há velocidade do fluido, em conjunto com o movimento global, dentro da 

camada limite que irá se expandir à medida que o calor é transferido. 

  A partir do exemplo utilizado para descrever uma situação prática de condução, o 

mesmo também pode ser utilizado para contextualizar a convecção térmica. Isto é, quando o 

asfalto aquecido transfere calor para o ar, aquecendo as moléculas imediatamente acima dele 

que irão se deslocar para regiões de menor temperatura, aquecendo assim, novas moléculas.  

  Em uma situação em que o fluido se movimenta apenas pelo gradiente de temperatura, 

denomina-se convecção livre, sendo que, quando existe uma atividade externa impondo 

movimento ao fluido, é chamado de convecção forçada (INCROPERA, 2008). Para 

convecção térmica, a taxa de transferência é dada pela lei do resfriamento de Newton 

(Equação 2.12): 
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@�HAA = ℎ8J� − JD<                                                      2.13 

 

Sendo: 

@�HAA  - fluxo de calor por convecção (W/m2);  

h    - coeficiente de transferência de calor por convecção (W/m2K);  

Ts   - temperatura da superfície (K);  

Tx   - temperatura do fluido (K). 

 

2.4.3 ANALOGIA TERMOELÉTRICA PARA CONDUÇÃO EM CILINDROS  

 

A analogia termoelétrica para condução em cilindros é a condução unidimensional em 

regime estacionário, onde há variação de temperatura em apenas uma coordenada e não há 

geração interna de energia.  

  É realizada a analogia entre difusão de calor e de carga elétrica para placa plana, 

resultando na equação 2.14, onde a corrente elétrica é aproximada para o fluxo térmico, a 

tensão aproxima-se da variação de temperatura e a resistência é resultado da resistência 

térmica: 

∆C
LM

= @                                                                  2.14 

Sendo: 

RT - Resistência térmica (K/W); 

Resultando na equação 2.15: 

CN3C�
O

PQ
= @                                                            2.15 

Sendo: 

T1 - Temperatura externa da parede (K);  

T2 - Temperatura interna da parede (K). 
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Sendo a resistência térmica para condução descrita pela equação 2.16: 

 

R�S�: = F
TU                                                         2.16 

Sendo: 

Rcond - Resistência térmica para condução (K/W);  

L       - Espessura da parede (m);  

A      - Área da parede (m²). 

Além disso, também é possível utilizar a carga elétrica para estabelecer analogia com a 

transferência de calor por convecção. Partindo-se da lei do resfriamento de Newton, é possível 

obter a equação 2.17:  

∆C
L�1VW

= @                                                              2.17 

 

Resultando na equação 2.18: 

R�S�H = 2
XU                                                            2.18 

Sendo: 

Rconv - Resistência térmica para convecção (K/W);  

  As analogias para transferência de calor via condução e convecção são expressas na 

Figura 2.5: 
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Figura 2.5 – Representação da transferência de calor análoga a um circuito elétrico em série 

(Fonte: Adaptado de INCROPERA, 2008) 

A partir do exemplo da Figura 2.5, é possível determinar que as resistências estejam 

em série, logo, a taxa de transferência de calor pode ser expressa pela equação 2.19: 

 

@ = CY,N3CY,�
LZ[

                                                            2.19 

Sendo: 

Req  - Somatório de todas as resistências térmicas;  

T∞,1 - Temperatura do fluido 1 (K);  

T∞,2 - Temperatura do fluido 2 (K). 

  Por outro lado, para circuitos em paralelo, onde a parede é composta por diferentes 

materiais, como em dutos submarinos com diversas camadas de revestimento, tem-se a 

equação 2.20 para representar a resistência térmica equivalente (Figura 2.6). 

 

2
LZ[

= ∑ 2
L]

�
�^2                                                           2.20 
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Sendo: 

Ri - Resistência térmica para difusão ou convecção. 

 

Figura 2.6 – Parede em série-paralelo com seu respectivo circuito (Fonte: INCROPERA, 

2008) 

Como será analisado o gradiente radial de temperatura em dutos (Figura 2.7), é 

necessário determinar as equações utilizadas em geometria cilíndrica, onde, segundo 

INCROPERA et al. (2008) normalmente ocorre gradiente de temperatura apenas na direção 

radial. A partir da equação 2.21 é possível obter a taxa de transferência de calor para cilindros 

(Equação 2.22). 

 

Figura 2.7 – Condução em geometria cilíndrica (Disponível em: 

http://slideplayer.com.br/slide/1766962/. Acessado em 10/04/2014) 
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@� = @�AAG8_<                                                           2.21 

Sendo: 

qr     - Taxa de transferência de calor na direção radial (W);  

qr''  - Fluxo radial de transferência de calor (W/m²);  

A    - Área normal à direção da transferência de calor (m²). 

Onde a área A=2`rL e em coordenadas cilíndricas resulta em: 

 

@� = "aFT8CN3C�<
bc 8
�


N
<                                                     2.22 

Sendo: 

 

L  - Comprimento do cilindro (m);  

T1 - Temperatura para r=r1 (K);  

T2 - Temperatura para r=r2 (K);  

r1  - Raio interno (m);  

r2  - Raio externo (m). 

É possível também, estabelecer uma analogia entre difusão de calor e carga elétrica 

para cilindros (Figura 2.8). A partir da equação 2.13, é possível encontrar a resistência 

equivalente para condução e convecção. Sendo assim, tem-se as equações 2.23 e 2.24: 

 

R�S�: =
bc 8
�


N
<

"aFT                                                        2.23 

e: 

R�S�H = 2
X"a�F                                                     2.24 
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Figura 2.8 – Analogia entre difusão de calor e carga elétrica para cilindros em série e em 

paralelo  

Em sistemas radiais, a utilização do isolante deve ser acompanhada do cálculo do seu 

raio crítico para encontrar uma espessura que não anule a função do isolante (Figura 2.9). Tal 

cálculo é necessário, devido ao fato de que com o aumento da espessura, ocorre também o 

incremento na resistência condutiva. No entanto, ocorre a diminuição da resistência 

convectiva em virtude do aumento da área superficial externa. Com isso, é preciso estabelecer 

uma espessura que atenue a perda de calor em função da potencialização da resistência total à 

transferência de calor (INCROPERA, 2008). 

A partir da resistência condutiva e convectiva encontrada para cilindros, é possível 

estabelecer sua resistência equivalente (Equação 2.25). Derivando essa resistência total em 

relação ao raio e igualando-a a zero para maximizá-la, tem-se a equação 2.26: 

 

R�e = R�S�: + R�S�H                                              2.25 

E após igualar a derivada a zero, tem-se: 

 

2
"af� + 2

"a��X = 0                                                 2.26 
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Sendo: 

Resultando no cálculo do raio crítico (Equação 2.27): 

 

_ = f
X                                                             2.27 

Sendo: 

r - Raio crítico (m). 

 

Figura 2.9 –Raio crítico 

 

 

2.5 SOFTWARE EMPREGADO 

 

A ferramenta computacional utilizada no presente projeto é o ANSYS 16.2 e o 

ANSYS 18. É um software amplamente reconhecido na comunidade acadêmica e comercial 

como uma referência para análises de engenharia, tal como fluidos e estruturas. Esse projeto 

utilizou ferramentas de fluidodinâmica computacional e de análise de interação fluido-

estrutura.  

   As principais motivações para a sua utilização foram: 

1. Modelo matemático confiável; 

2. Algoritmo rápido e robusto, o que permite a modelagem de um grande número de 

nós e segmentos; 
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3. Interface amigável para modelagem; 

4. Rápida geração de gráficos para análises termomecânicas; 

5. Possuir plataforma de simulação unificada. 

As rápidas capacidades de simulação dessa ferramenta permitem que o modelo 

desenvolvido nesse projeto contemple um alto nível de detalhamento. Vale ressaltar que a 

versão utilizada é a versão com licença de estudante, limitada por: 

 

1. Física estrutural – 32,000 nós/ elementos; 

2. Física de fluidos – 512,000 células/ nós. 
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3 MODELAGEM DE DUTO RÍGIDO PARA ANÁLISE DE ESTABILIDADE 

 

Para a modelagem do sistema duto – oceano, com o objetivo de analisar a estabilidade 

da tubulação e a possível necessidade da utilização de concreto como lastro, é necessário 

determinar o critério de dimensionamento para se obter a espessura do aço. Como mostrado 

no capítulo anterior, esse projeto consiste em uma análise em águas profundas e 

ultraprofundas, sendo assim, é preciso deterinar o critério a ser utilizado. 

 

Figura 3.1 – Espessura segundo os critérios de pressão interna e externa 

Como mostrado na Figura 3.1, o critério de colapso propagante corresponde à maior 

espessura para águas com profundidade superior a 300 metros quando a pressão de projeto 

utilizada é inferior a 25 MPa e superior a 750 metros quando a pressão de projeto utilizada é 

inferior a 35 MPa. Isso pode ser explicado pelo fato desse critério ser baseado na pressão 

externa sofrida pelo duto, enquanto que o critério da pressão local é baseado na pressão 

interna. Para o modelo, o critério de colapso propagante foi adotado para uma linha submersa 

com pressão de projeto igual a 25 MPa a 300 metros de profundidade e que possui um 

diâmetro externo de 18’’ sendo a espessura do aço igual a 1’’. 
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Para analisar a necessidade da utilização do concreto, é importante considerar a força 

de arrasto, a força de sustentação e a força de inércia mostradas nas equações 2.25 a 2.27. As 

duas primeiras forças serão comparadas entre os cálculos analíticos e os resultados obtidos 

pelo software. Ainda, é importante considerar que para cada força existe um coeficiente 

associado a ela, e ao contrário da força de sustentação, o coeficiente de arrasto não é um valor 

fixado, mas sim dentro de um um conjunto de valores. 

O modelo final para o duto de 18’’ é mostrado na Figura 3.2 e sua malha convergiu 

com 487 mil elementos (Figura 3.3). A tubulação está enterrada em 10% do seu diâmetro 

externo, este valor é considerado devido ao peso do duto e o seu respectivo sistema de 

lançamento provocarem um enterramento parcial do mesmo. Além disso, o material usado 

para o leito marinho foi areia de tamanho médio, com uma rugosidade de 4x10-5 metros e o 

coeficiente de atrito da tubulação com o solo igual a 0,6. 

Para observar apropriadamente as forças ao longo do duto, é necessário separar a 

região de interesse que irá corresponder, nessa análise, a 1 metro de comprimento. Esse é o 

mesmo comprimento equivalente usado nos cálculos analíticos para a análise de estabilidade 

no Sistema Internacional de unidades. 

 

Figura 3.2 – Geometria para a análise de forças para verificar a estabilidade 
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Figura 3.3 – Malha para a análise de forças 

Para comparar os resultados obtidos pelo software com os cálculos analíticos, foi feita 

uma análise de forças para verificar a estabilidade do duto para quatro velocidades diferentes 

da corrente marinha. Portanto, foi realizado o estudo do caso menos extremo, com velocidade 

igual a 0,25m/s ao caso mais extremo, com velocidade igual a 1m/s. 
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Figura 3.4 – Contorno da pressão para 

velocidade da corrente igual a 0.25m/s 

Figura 3.5 – Pressão no duto para a 

velocidade da corrente igual a 0.25m/s 

Figura 3.6 – Streamline da velocidade para 

corrente igual a 0.25m/s 

Figura 3.7 – Vetores para a velocidade da 

corrente igual a 0.25m/s 

 

O grupo de Figuras 3.4, 3.8, 3.12 e 3.16 mostra o contorno da pressão ao redor do duto 

com a velocidade variando entre elas. A partir das figuras, é possível observar a zona de alta 

pressão, onde a corrente atinge o duto (em vermelho), e a zona de pressão negativa acima do 

tubo (em azul), por efeito do incremento da trajetória das moléculas de água ao atravessar a 

tubulação, representando a força de sustentação. 
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Figura 3.8 – Contorno da pressão para 

velocidade da corrente igual a 0.5m/s 

Figura 3.9 - Pressão no duto para a 

velocidade da corrente igual 0.5m/s 

Figura 3.10 - Streamline da velocidade para 

corrente igual a 0.5m/s 

Figura 3.11 - Vetores para a velocidade da 

corrente igual a 0.5m/s 

 

O grupo de Figuras 3.5, 3.9, 3.13 e 3.17 mostra a pressão ao longo do duto variando 

entre as diferentes correntes. A partir das figuras, fica evidente que, assim como no contorno 

da pressão, é possível observar uma zona de baixa pressão (em azul), devido à força de 

sustentação e uma zona de alta pressão localizada na zona de impacto da água com o tubo (em 

vermelho).  
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Figura 3.12 – Contorno da pressão para 

velocidade da corrente igual a 0.75m/s 

Figura 3.13 - Pressão no duto para a 

velocidade da corrente igual 0.75m/s 

Figura 3.14 - Streamline da velocidade 

para corrente igual a 0.75m/s 

Figura 3.15 - Vetores para a velocidade da 

corrente igual a 0.75m/s 

 

O grupo de Figuras 3.6, 3.10, 3.14 e 3.18 mostra a streamline da velocidade da água 

do mar variando entre as diferentes correntes. É possível observar que a zona de impacto entre 

o duto e a corrente, e a zona de alta velocidade acima do tubo, contribuem com a geração da 

força de sustentação (em vermelho), assim como o vórtex formado atrás do duto devido à 

obstrução representada pela tubulação. 
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Figura 3.16 – Contorno da pressão para 

velocidade da corrente igual a 1.0 m/s 

Figura 3.17 - Pressão no duto para a 

velocidade da corrente igual 1.0 m/s 

Figura 3.18 - Streamline da velocidade 

para corrente igual a 1.0 m/s 
Figura 3.19 - Vetores para a velocidade da 

corrente igual a 1.0 m/s 

 

O grupo de Figuras 3.7, 3.11, 3.15 e 3.19 mostra os vetores de velocidade ao longo do 

duto variando as diferentes correntes. É possível observar que a zona de alta velocidade, 

acima do tubo, corresponde pela geração da força de sustentação. O ganho de velocidade 

ocorre pelo fato de a corrente ter que percorrer um caminho maior para cruzar o duto do que 

se este caminho estivesse desobstruído, sendo assim, cria-se uma força de sustentação vertical 

para cima que contribui para a flutuabilidade do duto. 
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Tabela 3.1 – Forças no duto (18”OD) 

  18''OD 

Velocidade da corrente (m/s) 0,25 0,5 0,75 1 

Fpressure,x (N) 10,475 40,501 89,476 157,588 

Fpressure,y (N) 11,773 49,551 114,901 207,450 

Fx (N) 10,598 41,068 90,777 159,904 

Fy (N) 11,901 49,989 115,876 209,155 

Pressões mínimas e máximas (Pa) 
51,408 -222,642 -517,171 -930,167 

28,738 116,062 262,047 466,878 

Fvisc,x (N) 0,123 0,567 1,301 2,316 

Fvisc,y (N) 0,128 0,438 0,975 1,705 

 

A partir do software, é possível obter diretamente a força total e a força devido à 

pressão ao longo do um eixo no tubo, assim como, suas pressões máximas e mínimas (Tabela 

3.1). A partir desses dados, a força viscosa pode ser calculada seguindo a equação 3.02. No 

entanto, para comparar a força de arrasto e a força de sustentação com os cálculos analíticos, 

foi usado Fpressure,x e Fpressure,y. 

                                                9�S��? = 9����� + 9H���                                                  3.02 

A maneira mais simples de comparar o comportamento da força de arrasto e da força 

de sustentação adquiridas do software e as equações, é plotar os gráficos entre elas e 

contrastar os resultados para diâmetros de dutos e velocidades de correntes variáveis (Figura 

3.20 e Figura 3.21). 
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Figura 3.20 – Velocidade da corrente Vs. Força de sustentação obtida dos cálculos analíticos 

 

Figura 3.21 – Velocidade da corrente Vs. Força de sustentação obtida do software 

A partir dos gráficos, pode-se concluir que para a força de sustentação, os resultados 

entre o software e os cálculos analíticos, foram bastante similares, o que mostra o quão 

preciso é o modelo e a análise para essa força. Isso também pode ser explicado pelo fato do 

coeficiente de  sustentação ser um valor fixo. Por outro lado, os valores do coeficiente de 

arrasto não são fixados por um único valor e as Figura 3.22 e 3.23 mostram uma diferença 
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considerável entre eles. Sendo assim, é possível concluir que o software não utiliza os valores 

mais conservadores para o coeficiente de arrasto, 1,2, mas sim valores entre 0,65 e 0,80. 

 

 

Figura 3.22 - Velocidade da corrente Vs. Força de arrasto obtida dos cálculos analíticos 

 

Figura 3.23 - Velocidade da corrente Vs. Força de arrasto obtida do software 

Além disso, os cálculos de estabilidade também podem ser comparados entre o 

modelo feito no software e os cálculos analíticos (Tabela 3.2). O valor mínimo aceitável para 

garantir a estabilidade do duto é 1,1 e consequentemente não será necessária a utilização do 
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concreto como lastro. Como mostrado anteriormente, a ferramenta computacional usa um 

valor mais conservador para o coeficiente de arrasto e isso influencia diretamente no cálculo 

da estabilidade. Como esperado, os resultados obtidos no software são próximos do mínimo 

aceitável para esta condição. 

Tabela 3.2 – Valor calculado das equações e do software para analisar a estabilidade do duto  

300 m Teórico Software 

18"OD e 1" de espessura 1.35 1.59 

 

 

Figura 3.24 – Profundidade do duto Vs Cálculo de estabilidade 

A partir da Figura 3.24, pode-se concluir que para águas com profundidade inferior a 

200 metros, considerando o critério de colapso propagante, será necessário utilizar lastro para 

promover estabilidade ao sistema. No entanto, para profundidades superiores à mencionada, 

não será necessário utilizar o concreto para promover flutuabilidade negativa pelo fato da 

espessura da tubulação aumentar à medida que a profundidade se incrementa, resultando no 

aumento de peso do duto e em sua estabilidade. 
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4 MODELAGEM DE DUTO RÍGIDO PARA ANÁLISE DO GRADIENTE DE 

TEMPERATURA 

 

Para o modelo que será utilizado para analisar o gradiente de temperatura ao longo do 

duto, a simulação irá incluir o escoamento de óleo, assim como o escoamento da água do mar 

com a sua respectiva corrente. A velocidade do hidrocarboneto foi obtida através de uma 

companhia de produção de petróleo em uma flowline, o que pode ser considerada para um 

modelo de tubulação rígida ou flexível (Tabela 4.1): 

Tabela 4.1 – Velocidade do fluido em uma flowline de 6” OD. 

Fluxo ID Velocidade 

Companhia 20000 bbl/dia 5,2" 
2,6876 m/s 

SI 0,0368 m³/s 0,13208 m 

 

O escoamento de hidrocarbonetos está sujeito à geração de hidratos e coque na parede 

interna da tubulação, caracterizando um obstáculo. Sendo assim, uma baixa velocidade é 

esperada no escoamento a fim de evitar efeitos de baixa pressão e consequentemente 

cavitação, além disso, contribui para evitar o aumento da turbulência devido ao número de 

Reynolds ser diretamente proporcional à velocidade, assim como as forças viscosas de um 

fluido em um escoamento multifásico. (Equação 4.01). Ainda, o fluido interno possui uma 

influência significativa devido ao valor da viscosidade, e assim como o hidrocarboneto 

empregado no modelo tende a ser mais leve até alcançar a fase gasosa, sua viscosidade 

dinâmica irá decair, aumentando a turbulência do escoamento (Figuras 4.1 e 4.2). 

 

Figura 4.1 – Escoamento laminar em dutos 
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Figura 4.2 – Escoamento turbulento em dutos 

Rh =  iH 
j                                                        4.01 

Sendo: 

Re – Número de Reynolds (adimensional); 

ρ – Massa específica (kg/m3); 

v – Velocidade do fluido (m/s); 

D – Dimensão linear, diâmetro interno do cilindro (m) 

µ - Viscosidade dinâmica (kg/ms) 

O modelo de transferência de calor será utilizado para analisar como os materiais das 

diferentes camadas da linha de escoamento atuam para isolar ou conduzir calor, de acordo 

com as temperaturas dos fluidos internos e externos. Sabe-se que o aço atua como um 

condutor, logo, a temperatura ao longo de sua espessura será substancialmente a mesma 

temperatura ao longo do contato com o fluido interno. Por outro lado, o concreto possui 

características isolantes devido à sua baixa condutividade, sendo assim, é possível prever que 

haverá pouca transferência de calor quando são utilizadas espessuras significativas de 

concreto. 

Para estudar esse comportamento em diferentes camadas, um exemplo foi empregado 

em um primeiro caso, com uma tubulação de 1’’ de espessura de aço revestida com uma 

camada exterior de 4’’ de concreto, o máximo permitido pela norma DNV-OS-F101. Os 

resultados obtidos indicaram pouca variação de temperatura entre a parede interna, que está à 

temperatura interna do fluido T1, e o contato entre o metal e o concreto, os quais estão à T2 

(Figura 4.3). Os cálculos analíticos e utilizando a ferramenta APDL apresentam resultados 
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bastante similares (Figura 4.5 e Tabela 4.2), evidenciando a retenção de calor no interior do 

duto devido à baixa condutividade do concreto: 

 

Figura 4.3 – Modelo esquemático  

Sendo: 

T1 = 70°C; 

T3 = 4°C; 

T∞,1 - Temperatura do fluido interno = 70°C; 

T∞,2 - Temperatura do fundo do mar = 4°C; 

kA = 52 W/mK; 

kB = 1.3 W/mK; 

r1 = 8” = 0.2032 m; 

r2 = 9” = 0.2286 m; 

r3 = 13” = 0.3302 m. 
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Tabela 4.2 – Temperatura no contato concreto/aço com 4” de espessura 

Temperatura no contato 

Cálculo analítico 69.47°C 

Modelo do APDL 69.476°C 

  

 

Figura 4.4 – Elementos do modelo com concreto igual a 4’’ de espessura 
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Figura 4.5 – Temperatura da tubulação com concreto igual a 4’’ de espessura 

Além disso, em um segundo caso com a mesma espessura do aço, mas com a 

espessura mínima utilizada de concreto, 1’’, a temperatura no contato continua similar à 

temperatura do fluido interno, no entanto, um pouco mais baixa, evidenciando uma maior 

influência do fluido externo (Tabela 4.3), no entanto, esta ação ainda continua pequena: 

Tabela 4.3 – Temperatura no contato concreto/aço com 1” de espessura 

Temperatura no contato 

Cálculo analítico 68.21°C 

Modelo do Workbench 68.35°C 

. 

Para o modelo feito no Workbench, primeiramente foi analisado o duto sem fluidos, 

mantendo fixas as temperaturas nas superfícies interna e externa, similar ao modelo utilizado 

no APDL (Figura 4.6 e 4.7). Os resultados obtidos foram basicamente os mesmos para a 

temperatura no contato aço - concreto (Figura 4.8). 
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Figura 4.6 – Malha do duto sem fluido no modelo Workbench 

 

Figura 4.7 – Modelo do duto sem fluido Figura 4.8 – Temperatura do duto no modelo sem fluido 

 

 

4.1 MODELAGEM DE DUTO RÍGIDO REVESTIDO COM CONCRETO 

 

Em seguida, foi adicionado o fluido interno e ele representa o alceno leve C6H12, e um 

domínio externo para simular o ambiente do oceano. Para essa análise foi utilizada água com 

salinidade igual a 30g/kg e massa específica correspondente a 1025kg/m3. Assim como a 

análise de forças para verificar a estabilidade do duto, a direção da corrente foi ortogonal ao 
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duto e com velocidade igual a 1m/s, correspondente ao pior cenário previsto, além disso, o 

duto está enterrado em 10% do seu diâmetro externo. O comprimento da linha foi limitado 

pela versão do software, sendo igual a 15 metros e a malha convergiu com 161 mil elementos, 

sendo esta refinada para adequar-se ao escoamento interno e externo (Figura 4.9 e Figura 

4.10).  

 

Figura 4.9 – Malha do modelo final 
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Figura 4.10 – Modelo para análise do gradiente de temperatura 

Como condição inicial, para uma primeira análise, todo o domínio iniciou-se com 4ºC, 

representando um caso em que a linha ficou parada e começou um novo escoamento. Além 

disso, o óleo entra no domínio a 70ºC a partir do início da análise transiente ao longo da linha 

com uma camada de concreto igual a 1’’ de espessura por 45 segundos. Como mostra a Figura 

4.11 e a Figura 4.12, após 3 segundos e 15 metros do início, o óleo aquecido transfere calor 

para o óleo adiante mais rapidamente do que o fluido interno consegue avançar, 

consequentemente, o fluido imediatamente ao redor do aço se aquece antes mesmo da 

chegada do óleo. 
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Figura 4.11 – Temperatura transversal após 15 metros e 3 segundos 

 

Figura 4.12 – Temperatura longitudinal após 3 segundos 

Para a temperatura convergir, sem a necessidade de rodar o modelo por um longo 

período de tempo, uma nova análise foi feita, tendo como temperatura inicial do 

hidrocarboneto e do aço, 68ºC e do concreto, 37ºC. A análise contemplou 45 segundos de 

escoamento, no entanto, após os 30 segundos iniciais, foi observado que o sistema entrou em 

equilíbrio parcial, como mostram as Figuras 4.13 e 4.14 à 15 metros de partida. 
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Figura 4.13 – Temperatura transversal após 15 metros e 30 segundos 

 

Figura 4.14 – Temperatura longitudinal após 30 segundos 

Deste modo, o concreto atuou como o esperado, agindo como um isolante que previne 

grandes trocas de calor entre o oceano e o aço aquecido. Devido à baixa condutividade 

térmica do concreto, o fluido interno armazena a maior parte do calor, o qual será distribuído 

ao longo do aço, material de grande condutividade, que irá conservar uma temperatura 
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próxima à do óleo. Além disso, a partir da Figura 4.15, é possível observar que com o 

incremento da linha, não haverá variação significativa da temperatura ao longo do seu 

comprimento. Sendo que, para a o duto com revestimento de concreto de 1’’ de espessura, há 

uma diferença menor que 1% da temperatura entre o início da tubulação e o seu limite, após 

15 metros (Tabela 4.4). 

 

Figura 4.15 - Variação da temperatura do óleo ao longo do comprimento do duto 

Tabela 4.4 – Temperaturas mínimas e máximas do óleo e do aço após 45 segundos 

45s Após 15 metros Após 0,5 metro 

Concreto 

1'' 

Óleo (ºC) 
68,484  68,713 

69,997  70,000 

Aço (ºC) 
67,411 67,615 

69,766 69,822 

 

4.1 MODELAGEM DE DUTO RÍGIDO SEM REVESTIMENTO 

 

Além disso, também foi modelado um caso em que o duto não está revestido com 

concreto, visando analisar a queda de temperatura do hidrocarboneto ao longo da linha. Para 

isso, foi utilizada uma tubulação de 18’’ de diâmetro externo com 1’’ de espessura de aço, a 

fim de medir a redução de temperatura do fluido interno após a temperatura no contato óleo - 

aço convergir. As demais características do modelo são referentes à da análise final da 
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tubulação com concreto feita anteriormente, sendo, a linha enterrada em 10% do diâmetro 

externo da nova tubulação, e a convergência da malha obtida com 149 mil elementos. 

Para essa análise, foi investigada a temperatura mínima final que o hidrocarboneto 

alcançou para seis temperaturas de entrada do óleo diferentes, a fim de verificar também se 

ocorre discrepâncias entre elas. Ademais, foi possível calcular a redução de espessura (Tabela 

4.5) e consequentemente diminuição no peso do duto por metro de comprimento, sem fluido 

interno, que o decaimento de temperatura produziu (Tabela 4.6).  

Tabela 4.5 – Redução na espessura de aço com a nova temperatura 

ÁGUA DO MAR -  4ºC 

Temp. de 

entrada (ºC) 

Espessura 

(m) 

Temp. mínima 

final (ºC) 

Espessura 

nova (m) 

Diferença 

(%) 

120 0,0262 58,173 0,0250 -4,71% 

105 0,0260 51,147 0,0248 -4,54% 

90 0,0257 44,121 0,0247 -4,04% 

75 0,0254 37,15 0,0245 -3,62% 

60 0,0251 30,147 0,0243 -3,09% 

45 0,0248 23,143 0,0242 -2,52% 

 

Tabela 4.6 – Redução no peso do duto sem fluido interno por metro de comprimento 

ÁGUA DO MAR -  4ºC 

Temp. de 

entrada (ºC) 
W (N/m) W novo (N/m) Diferença 

120 2733,5 2612,1 -4,44% 

105 2713,1 2597,1 -4,28% 

90 2684,7 2582,4 -3,81% 

75 2653,4 2562,7 -3,42% 

60 2623,7 2547,1 -2,92% 

45 2595,2 2533,6 -2,38% 
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Portanto, é possível concluir que como o aumento da temperatura implica em maior 

diferença da temperatura entre a água do mar e o fluido interno, maior será a redução de 

espessura do aço, o que contribui para economia significativa de material, sendo superior à 

4% quando a temperatura do hidrocarboneto ultrapassa os 100ºC em águas com temperaturas 

equivalentes a 4ºC (Figura 4.16). É importante ressaltar que para resultados próximos dos 

critérios de dimensionamento relacionados à pressão interna e externa, essa diferença de 

espessura pode exigir que seja empregado o critério por pressão interna ao invés do critério 

por pressão externa ou o oposto, devido à redução na espessura da tubulação. 

 

Figura 4.16 – Diferença na espessura e no peso do duto para diferentes temperaturas de 

entrada do fluido interno 

Assim como na análise feita com o duto revestido por concreto, é possível observar a 

partir da Figura 4.17 que não ocorrem mudanças significativas de temperatura no 

comprimento do duto, embora essas sejam mais acentuadas, alcançando até 3% de diferença 

nos três primeiros metros da linha. Isso se deve à proximidade com a entrada de óleo aquecido 

no primeiro metro, o que ajudou a manter um maior calor, e ao rápido resfriamento em 

conjunto com a busca por equilíbrio térmico nos dois metros seguintes, o que reduziu 

significativamente a temperatura. 
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Figura 4.17 – Temperatura ao longo do comprimento do duto para as temperaturas de entrada 

45ºC e 120ºC 

Por fim, foi analisada a influência que a variação da temperatura da água do mar tem 

na temperatura mínima que o óleo alcança, a fim de facilitar dimensionamentos futuros para o 

aço sem revestimento. Sendo assim, é possível encontrar as temperaturas finais no contato 

hidrocarboneto - aço para diferentes temperaturas da água do mar e de entrada do fluido 

interno (Figura 4.18). 

 

Figura 4.18 – Sugestão para dimensionamentos futuros utilizando o aço sem revestimento 
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5 CONCLUSÃO 

 

O presente projeto mostrou a análise de estabilidade e de transferência de calor no uso 

de dutos submarinos para o transporte de hidrocarbonetos. Além disso, a importância de se 

realizar um dimensionamento correto está em evitar altos custos devido a acidentes e ao 

superdimensionamento, principalmente em épocas de grandes quedas nos preços do barril de 

petróleo. 

É importante considerar o critério correto durante o dimensionamento, entre os 

critérios relacionados à pressão interna ou externa a fim de evitar subdimensionamento e 

consequentemente aumentar os riscos de falha por colapso. Foi analisado que para pressões de 

projeto inferiores à 25 MPa e com lâminas d’água a partir de 300 metros, consideradas águas 

profundas, o critério tende a ser referente à pressão externa, o que implica em grandes 

espessuras para o aço. 

A análise de forças para verificar a estabilidade foi feita em dutos com o diâmetro 

externo variando de 18’’ a 26’’, considerando diversos cenários ambientais com o objetivo de 

comparar o comportamento da força de arrasto e da força de sustentação entre os cálculos 

analíticos e os obtidos pelo software. Devido ao fato do coeficiente de sustentação ser fixado, 

não existiu variação significativa entre os resultados. A pequena diferença observada pode ser 

explicada pelo fato de a análise computacional ter sido realizada em um duto enterrado a 

cerca de 10% do seu diâmetro externo. Por outro lado, os resultados obtidos para a força de 

arrasto apresentam diferenças significativas na ordem de 60%. Isto pode ser compreendido 

pelo fato do coeficiente de arrasto variar entre 0,7 e 1,2. Para os cálculos analíticos, foi 

utilizado o critério mais conservador para este coeficiente, enquanto que o software utiliza 

valores entre 0,65 e 0,80, ou seja, menos conservador. 

Sendo assim, pode ser concluído que ambas as análises resultaram em estabilidade, 

sem a necessidade da utilização de lastro de concreto na profundidade estudada, sendo os 

valores obtidos pela ferramenta computacional não conflitantes com os fatores de seguranças 

usuais para o dimensionamento de dutos submarinos. Por outro lado, o emprego de uma 

camada adicional de concreto pode ser requerido para profundidades inferiores a 200 metros, 

considerando o critério de pressão externa. 
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A respeito da análise do gradiente de temperatura ao longo da linha, era esperado que 

a água do mar a 4ºC não tivesse capacidade de resfriar significativamente o fluido interno 

quando é utilizado concreto no revestimento, o que se confirmou nos resultados obtidos pelo 

software em que mostram que camadas superiores a 1’’ de concreto atuam como um forte 

isolante, mantendo o calor do hidrocarboneto e do aço. Também foi observado que o aço 

contribui para a propagação do calor a grandes distâncias, devido a sua alta condutividade 

térmica. Sendo assim, não foi observada a possibilidade de economizar material 

significativamente quando é utilizado concreto como lastro por parte significativa da linha. 

Por outro lado, uma linha sem revestimento, formada apenas por uma camada de aço, 

perde quantidade significativa de calor do fluido interno para o oceano. Essa diminuição de 

temperatura no contato entre o hidrocarboneto e o aço contribui significativamente para a 

redução da espessura necessária desse material e consequentemente economia financeira. 

Além disso, a redução no peso observada pode impactar no critério de dimensionamento do 

duto a ser utilizado. Sendo que, para valores similares obtidos de diferentes critérios, como 

por exemplo a profundidades equivalentes a 300 metros para o modelo analisado nesse 

projeto, pode ser exigida a alteração no critério relativo à pressão externa para a pressão 

interna ou o contrário, dependendo da nova espessura da tubulação. 

Para finalizar, é possível concluir que quanto maior a diferença entre o fluido interno e 

o externo, maior será a economia de material após a utilização da nova temperatura do 

hidrocarboneto. Além disso, foi observado que não há diferenças significativas de temperatura 

ao longo da linha, tanto para o duto com concreto, quanto para a tubulação sem revestimento, 

o que torna desnecessária a análise em modelos mais longos. Por fim, é proposto para 

trabalhos futuros um gráfico para encontrar a temperatura final no contato óleo - aço a partir 

da temperatura de entrada do hidrocarboneto na linha e da temperatura do mar. 
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