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RESUMO 

 

A trajetória de lançamento de dutos rígidos deve alcançar apenas vãos livres admissíveis pelos 

critérios de avaliação recomendados pela norma Free Spanning Pipelines, da DNV-GL. Ao 

instalar o duto rígido ocorre o assentamento do mesmo sobre o solo, devido a características 

dos suportes utilizados e do solo. O conceito de comprimento efetivo foi introduzido para 

contemplar respostas estruturais que considerem a ocorrência do assentamento, passando a 

considerar o vão livre maior que apenas o trecho em que o duto perde contato com o solo. Neste 

trabalho, foram simulados os cálculos do comprimento efetivo do vão livre de três dutos 

submarinos, condicionados a dois tipos de solo cada. Buscou-se verificar os limites 

estabelecidos pela equação do comprimento efetivo do vão livre e entender a sensibilidade 

desse comprimento a fim de identificar a contribuições das variáveis diâmetro interno e rigidez 

dinâmica do solo. Os resultados sugerem que o tipo do solo é um fator de significativa 

influência no comprimento efetivo e notou-se que as variações no diâmetro interno geraram 

baixas variações no mesmo. 

 

Palavras-chave: duto rígido submarino; vãos livres; comprimento efetivo. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The trajectory of rigid pipelines launching should reach only free spans admissible by the 

criteria recommended by DNV-GL's Free Spanning Pipelines. When the rigid pipeline is 

installed it is placed on the ground, due to the characteristics of the support used and the soil. 

The concept of effective span length was introduced to contemplate structural responses that 

consider the occurrence of the settlement, assuming the free span to be longer than just the 

stretch in which the pipeline loses contact with the soil. In this work, the data of three submarine 

pipelines, conditioned to two types of soil each, are used to simulate the effective span length. 

The aim was to verify the limits established by the equation of the effective span length and to 

understand the sensitivity of this equation in order to identify the contributions of the variables 

internal diameter and dynamic soil stiffness. The results suggest that the soil type is a factor of 

significant influence on the effective span length and the variations in the internal diameter 

generated low variations in the same. 

 

Keywords: submarine rigid pipelines; free span; effective span length. 
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 INTRODUÇÃO 

 

O pré-sal brasileiro, destacado pela PETROBRAS (2018) por conter grandes reserva de 

óleo leve, de ótima qualidade e com alto valor comercial teve seus recursos petrolíferos 

confirmados em 2006, alterando o cenário da indústria de petróleo do país. Principalmente 

porque grande parte dos blocos exploratórios offshore nacionais encontravam-se em águas rasas 

e intermediárias, representando grandes desafios tecnológicos, dado que o pré-sal está 

localizado nas bacias sedimentares a 150 km da costa do Espírito Santo a São Paulo e em águas 

ultra profundas. 

Os dutos, sendo a forma mais segura de transporte utilizados para escoamento de fluido 

entre o poço e a plataforma, entre plataformas, ou entre a plataforma e um local em terra, 

necessitam acompanhar o avanço da produção de petróleo e gás em águas cada vez mais 

profundas e distantes da costa, devendo ser projetados para suportar os carregamentos a que são 

submetidos, evitando danos ocasionados pelos esforços aos quais estará sujeito ao longo de sua 

vida útil. 

Denomina-se risers os dutos suspensos, responsáveis por conectar a plataforma ao 

fundo do mar, enquanto que os dutos de trechos que ficam em contato com o solo marinho são 

denominados pipeline, flowline – se diferenciando pelo fluido transportado, sendo esse, 

respectivamente, não processado e processado – ou duto submarino. 

O duto submarino pode ser classificado em duto flexível, constituído por várias camadas 

de aço e material polimérico, ou duto rígido, constituído por uma liga de aço cuja definição vai 

depender das características do fluido que o duto transportará. Este trabalho tem como objeto 

de estudo trechos de duto submarino rígido de aço suspensos, aos quais denomina-se vão livre.  

A norma Free Spanning Pipelines, da DNV-GL aborda o estado dos vãos livres através 

do conceito de um comprimento efetivo, que tem relação principalmente com a rigidez do solo. 

Mais especificamente, esse trabalho trata-se da investigação da validade das expressões para o 

comprimento efetivo desses vãos e de sua sensibilidade à variação de determinadas 

propriedades. 
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 MOTIVAÇÃO 

 

Para o desenvolvimento dos campos descobertos, investimentos intensivos são 

necessários para instalar unidades flutuantes, perfurar e completar poços nas circunstâncias 

apresentadas. Entretanto, por um período de 3 anos os preços do barril do petróleo Brent, que é 

a referência europeia, excederam o valor de US$ 100 e se mantiveram estáveis. As cotações 

colapsaram de US$ 115,71 por barril, máxima em junho de 2014, a US$ 45,19 por barril, 

mínima em janeiro de 2015. A partir de janeiro de 2016, apesar de haverem variações, as 

cotações mostraram uma tendência à aumento, mas mantiveram com níveis baixos.  

Em maio de 2018, o petróleo Brent chegou à marca dos US$ 80 por barril pela primeira 

vez desde outubro de 2014. Em julho de 2018, a produção de petróleo do país foi de 

aproximadamente 2,6 milhões de barris de óleo por dia. Estudos realizados e o incentivo da 

cotação alcançada permitiram que neste mês cerca de 57% do total produzido, 1,45 milhão de 

barris de petróleo por dia, tenha sido extraído do pré-sal brasileiro. 

No cenário de crise, as companhias de petróleo se dedicaram em reduzir custos e 

tomaram estratégias quanto a priorização de projetos. Conforme exposto por ARADI (2015), 

para que a produção em reservatórios situados em águas profundas continue sendo uma 

atividade lucrativa, os custos operacionais necessitam ser reduzidos cada vez mais, como, por 

exemplo, os custos de manutenção das instalações de produção. 

Como mais de 95% da produção nacional de petróleo é derivada de campos offshore, 

conforme informações divulgadas na seção de Royalties no site da Agência Nacional do 

Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), e apresentadas na Tabela 1.1, há necessidade 

de dutos submarinos para garantir escoamento contínuo da produção brasileira e, 

consequentemente, de estudos para prever falhas para obtenção de redução dos custos na 

manutenção dos mesmos. 

 

Tabela 1.1 – Proporção da produção de óleo em campos marítimos brasileiros em trimestre de 2018. 

Mês de referência 

de produção 

Produção (barril de petróleo/dia) 

Terra Mar % Produção em Mar 

junho, 2018 114 222 2 437 446 95,5% 

julho, 2018 112 082 2 423 765 95,6% 

agosto, 2018 110 196 2 371 416 95,6% 

Fonte: SPG/ANP (2018). 
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Deve-se, então, no cenário da indústria petrolífera brasileira, dar a devida importância à 

medição do comprimento do vão livre e à quantificação das propriedades relacionadas a esse 

ao se projetar os dutos submarinos. Além disso, alguns campos do pré-sal possuem uma elevada 

concentração de contaminantes, que podem gerar problemas de corrosão, motivando também a 

verificação de sua influência em vãos livres. 

 

 OBJETIVO 

 

O objetivo principal deste trabalho é realizar um estudo do comprimento efetivo em 

vãos livres para diferentes dados, condições de solo e simulando corrosões internas e 

incrustações no tubo de aço, a fim de investigar a eficácia das expressões no que se relaciona à 

aplicação do conceito de comprimento efetivo em dutos rígidos submarinos. Para isso analisa-

se literatura e normas para desenvolver melhores critérios para estudo de caso. 

 

 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

 

 Este trabalho foi divido em seis capítulos, incluindo esse de introdução, que consiste 

na apresentação do tema a ser abordado, incluindo a motivação e objetivos relativos a este 

trabalho. 

No capítulo 2 é apresentada a revisão bibliográfica, apresentando a fundamentação 

teórica e as principais referências bibliográficas do tema abordado, necessários para a 

compreensão do trabalho. Foram apresentadas a definição de vão livre e suas classificações, 

instruções para cálculo do comprimento do vão livre efetivo, junto a parâmetros e critérios que 

o definem e por fim, conceito de vida útil e detalhes de dois dos principais problemas 

relacionados a essa. 

O capítulo 3 apresenta a metodologia do trabalho proposto, com critérios a serem 

seguidos para sua realização do estudo de caso apresentado no capítulo 4. Nesse capítulo 

constam os dados e respostas do estudo de caso que será analisado, apresentando os cenários 

que serão simulados, assim como as condições da análise de sensibilidade do estudo. 
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O capítulo 5 apresenta os resultados obtidos pela aplicação da metodologia, sendo 

realizada uma análise e discussão dos mesmos. Por fim, no capítulo 6 são apresentadas as 

conclusões obtidas pelo trabalho e são feitas sugestões para trabalhos futuros. 
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 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 VÃOS LIVRES 

 

 Conforme definido por Carvalho (2011), os vãos livres são trechos em que os dutos 

submarinos não tocam o solo marinho, resultando em comprimentos livres em suspenção 

apoiados por dois pontos de apoio, chamados de ombros. Causados por irregularidades no 

relevo em que o duto rígido foi lançado, este pode apresentar diferentes configurações, 

conforme Figura 2.1. 

 

Figura 2.1 – Configuração de vãos livres. 

 

Fonte: Santos (2005). 

 

Por estarem sujeitos a diversos esforços e assim serem prejudiciais ao duto, a análise de 

vãos livres tornou-se grande parte do desafio de projetos para definição das diretrizes dos dutos 

submarinos. Um estudo do solo marinho é realizado a fim de definir a trajetória em que o duto 

rígido será lançado de maneira que alcance um arranjo que contenha vãos livres em número 

reduzido e de tamanho máximo admissível definido por critérios selecionados. 
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 VÃOS LIVRES ADMISSÍVEIS 

 

O vão livre admissível é o comprimento máximo que um vão livre de duto rígido 

submarino é aceitável pela norma DNVGL-RP-F105 (2017) sem necessitar da adoção de 

mitigações. Essa norma expõe critérios propostos para o dimensionamento do vão livre 

admissível que seja seguro em relação aos esforços atuantes, sendo calculado em função das 

características do solo, cargas ambientais, dimensões e materiais do duto, dados operacionais 

etc. Esses critérios serão detalhados seção 2.6. 

Um vão de comprimento maior que do admissível é chamado de vão livre crítico e pode 

necessitar de intervenções para retificação conforme norma DNVGL-ST-F101 (2017). A 

identificação desses é feita na fase do projeto e posteriormente através de um levantamento ao 

longo da rota após a instalação. Em 2013, a PETROBRAS, através do Comitê Offshore para 

Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (COPEDI), destacou o método de colocação de suportes 

em posições intermediárias do vão como sendo o mais utilizado, o qual reduz seu comprimento 

e consequentemente retira o vão do espaço da zona da frequência das vibrações induzidas por 

desprendimento de vórtices (VIV). 

Existem diversas técnicas que operam da maneira do método descrito, realizando o 

calçamento do duto, dentre essas: colchão de concreto, utilização de blocos cimentados (grout 

bags) (Figura 2.2 A) e suportes mecânicos (Figura 2.2 B) (SANTOS, 2005). Atualmente, outras 

soluções são: utilização de equipamentos supressores de vórtices (Figura 2.2 C) e 

preenchimento das depressões com segmentos de rochas (Rock Dumping) (Figura 2.2 D). As 

aplicações para esses tipos são discutidas na norma DNVGL-RP-C205 (2017). 
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Figura 2.2 – Aplicação de técnicas de mitigação. 

 

Fonte: Petrobras (2013). 

 

 CLASSIFICAÇÕES DE VÃOS LIVRES 

 

A classificação morfológica é, em geral, determinada com base em análises estáticas e 

dinâmicas com o objetivo principal de distinguir os vãos isolados dos múltiplos. Um vão isolado 

possui trecho de duto em contato com o solo até um vão adjacente grande o suficiente para que 

seja insignificante o quanto esse vão afeta em seu comportamento estático e dinâmico. Caso 

contrário, esse será classificado como vão múltiplo. 

Essa classificação é necessária para que se possa planejar projetos de dutos em vãos 

livres, pois os cálculos de efeito de fadiga e cargas ambientais são dependentes de propriedades 

que variam sob a influência de um vão adjacente, como frequência, tensões máximas, deflexão 

estática e resposta ao VIV ou à carga direto de ondas (SOLLUND et al., 2014 e SOLLUND, 

2015). A desconsideração da interação de vãos em dutos submarinos nos cálculos pode causar 

danos estruturais ligados a desastres ambientais. 

Um modelo simplificado recomendado pela DNVGL-RP-F105 (2017) para 

classificação foi desenvolvido por Tura et al., em 1994, com o propósito de gerar indicativos 

para auxiliar em cálculos preliminares. Esse é aplicável apenas para suportes horizontais retos 

e para utilizá-lo são necessárias aplicar informações do tipo do solo dos ombros do vão, 

comprimento do vão, comprimento do vão livre em análise (Ls), comprimento dos vãos 
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adjacentes (La) e comprimento do trecho de duto em contato com solo (Lint), como ilustrado na 

na Figura 2.3. 

 

Figura 2.3 – Modelo para classificação de vãos livres. 

 

Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017). 

 

Os demais parâmetros, como propriedades do tubo e forças efetivas, são considerados 

fixos para todos os casos que aplicado o modelo apresentado pela Figura 2.3. Sendo assim, para 

fases de um projeto que necessitam de um nível mais detalhado de resultado, é indicado a 

reconstrução das curvas com os parâmetros corretos de descrição detalhada. As orientações 

para desenvolvimento de tais curvas podem ser encontradas em SOLLUND e VEDELD (2013). 

Uma outra maneira de classificar os vãos é a partir das características do comportamento 

dinâmico como função do critério de esbeltez (L/D), sendo L o comprimento do vão e D o 

diâmetro de aço do duto. Esse critério é o parâmetro adimensional mais importante na 

determinação das forças do fluido sobre a estrutura. De uma forma geral que quanto maior for 

L em relação a D (vãos compridos) mais sensível é o projeto, por apresentar resposta às cargas 

ambientais aplicadas. Os intervalos indicados na Tabela 2.1 são provisórios, dados apenas para 

ilustração. 
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Tabela 2.1 – Características de resposta em função de (L/D). 

 

Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017). 

 

 RIGIDEZ À FLEXÃO 

 

A rigidez à flexão do tubo (spindle bending stiffness) corresponde ao produto do módulo 

de elasticidade do material do duto (E) e o momento de inércia da seção (I). Para um duto de 

aço revestido, deve ser contabilizado o impacto da camada de concreto e das outras camadas de 

revestimento de duto. O cálculo do fator de contribuição do concreto à rigidez (CSF) a partir 

da rigidez à flexão do revestimento de concreto e do tubo de aço, é dado pela Equação 2.1: 

 

𝐶𝑆𝐹 = 𝑘𝑐 (
𝐸𝐼𝑐𝑜𝑛𝑐𝑟𝑒𝑡𝑜

𝐸𝐼𝑎ç𝑜
)

0,75

 (2.1) 

 

Sendo kc a constante empírica definida em função do tipo de revestimento anticorrosivo 

aplicado ao duto.  
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Casos de descontinuidade no revestimento ao longo da linha, em razão da necessidade 

de juntas de campo ou outros efeitos, são responsáveis pela não-homogeneidade da rigidez à 

flexão por todo o tubo e podem provocar concentrações de deformação que devem ser levadas 

em consideração. 

 

 RIGIDEZ DO SOLO 

 

A rigidez do solo pode ser determinada de acordo com a orientação da norma DNVGL-

RP-F114 (2017) e deve ser avaliada de forma diferente para análises estáticas e dinâmicas, 

assim como para as diferentes direções, sendo lateral, quando considerada na direção do fluxo 

de escoamento (in-line) e vertical quando considerada transversal ao fluxo de escoamento 

(cross-flow). 

A resposta da rigidez estática do solo estará relacionada com uma situação de carga 

máxima estática, enquanto a rigidez dinâmica será caracterizada principalmente pela ação de 

descarga ou abastecimento. 

 

 RIGIDEZ ESTÁTICA DO SOLO 

 

A rigidez estática vertical (KV,s) é uma representante da rigidez secante que ocorre em 

condições de penetração, como, por exemplo, durante a instalação do duto rígido e durante o 

desenvolvimento de vãos livres devido à erosão. Essa é definida pela Equação 2.2: 

 

𝐾𝑉,𝑠 =
𝑄𝑉

(𝑍 + 𝛿𝑓)
 (2.2) 

 

Onde: 

QV – Reação estática vertical do solo por unidade de comprimento do tubo; 

Z – Penetração vertical do tubo necessária para mobilizar esta reação; 



11 

 

𝛿𝑓 – Ajuste no valor de Z correspondente à distância de mobilização da falha em 

qualquer profundidade de penetração. Pode ser tipicamente tomada como 10% da largura do 

contato tubo-solo. 

A rigidez estática lateral deve ser estimada a partir das curvas de resistência lateral 

obtidas a partir de modelos de cálculo das propriedades: Resistência de desagregação lateral, 

Resistência residual lateral e Deslocamentos de mobilização lateral. 

O comprimento efetivo deve ser calculado a partir da rigidez estática do solo no cálculo 

de β.  

 

 RIGIDEZ DINÂMICA DO SOLO 

 

A rigidez dinâmica do solo (K𝑑) pode ser avaliada a partir do módulo de cisalhamento 

do solo (G), que é definido como um módulo secante e é uma função decrescente da amplitude 

de deformação de cisalhamento no solo. O módulo de cisalhamento máximo deve ser calculado 

de maneira diferente para cada tipo de solo.  

Para determinação da rigidez dinâmica vertical (KV,d) e da rigidez dinâmica lateral 

(KL,d) devem ser aplicadas as Equações 2.3 e 2.4, respectivamente. As expressões foram 

baseadas na teoria de “meio-espaço” elástico (elastic half space theory) para uma fundação 

retangular sob a suposição de um comprimento de tubo que é igual a 10 vezes a largura do 

contato tubo-solo.  

 

𝐾𝑉,𝑑 =
0,88. 𝐺

1 − 𝜈
 

 

(2.3) 

 

𝐾𝐿,𝑑  =  0,76. 𝐺. (1 + 𝜈) (2.4) 

 

Sendo ν o coeficiente de Poisson para o solo, que pode ser considerada de 0,3 a 0,35 

para areia e de 0,45 a 0,5 para argila (GUHA I. et al., 2016). 
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Quando as condições topográficas não são complexas, os solos são homogêneos e não 

estratificados e nenhuma análise detalhada para rigidez do solo é realizada, KV,d e KL,d podem 

ser reescritas de forma simplificada, conforme as Equações 2.5 e 2.6 expostas. 

 

𝐾𝑉,𝑑 =
𝐶𝑉

1 − 𝜈
∙ (

2

3
∙
𝜌𝑠

𝜌
+

1

3
) ∙ √𝐷 

 

(2.5) 

 

KL,d = 𝐶𝐿 ∙ (1 − 𝜈) ∙ (
2

3
∙
𝜌𝑠

𝜌
+

1

3
) ∙ √𝐷 

 

(2.6) 

 

Onde ρs ρ⁄  é a razão entre a massa específica do tubo e a água deslocada. As expressões 

são válidas para 1,2 < ρs ρ⁄ ≤  2,0. Já os coeficientes 𝐶𝑉 e 𝐶𝐿 são obtidos de acordo com as 

Tabelas 2.2 e 2.3. 

 

Tabela 2.2 – Fatores para cálculo da rigidez em areias. 

 

Fonte: DNVGL-RP-F114 (2017). 

 

Tipo de areia
Ângulo de 

Fricção (φ) [°]
  

Fofa 28-30 10500 9000 250

Média 30-36 14500 12500 530

Densa 36-41 21000 18000 1350

Fator para rigidez dinâmica e rigidez estática para interação duto-solo em 

areias.

                  
    

        
  , 
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Tabela 2.3 – Fatores para cálculo da rigidez em argilas. 

 

Fonte: DNVGL-RP-F114 (2017). 

 

 COMPRIMENTO EFETIVO DE VÃOS LIVRES 

 

Devido características da rigidez/flexibilidade do solo e dos suportes utilizados, ao 

instalar o duto rígido ocorre o assentamento do mesmo sobre o solo. O conceito de comprimento 

efetivo (Leff) foi introduzido para obtenção de respostas estruturais de forma simplificada que 

considerem a ocorrência desse efeito, passando a ver o vão livre maior que apenas o trecho em 

que o duto perde contato com o solo.  

O estudo desse conceito teve um impulso quando HOBBS (1986) abordou a importância 

da frequência natural quando se trata de vãos livres e enfatizou a influência da rigidez do solo 

marinho nela. Em seu estudo ele encontra solução gráfica para definição do comprimento 

efetivo, baseado na condição de contorno bi-apoiada (Figura 2.4 B). Entretanto, nesse mesmo 

trabalho conclui que a condição bi-engastada (Figura 2.4 A) obteria resultados mais realísticos.  

 

Tipo de argila

Muito mole 600 500 50-100

Mole 1400 1200 160-260

Firme 3000 2600 500-800

Dura 4500 3900 1000-1600

Muito dura 11000 9500 2000-3000

Rígida 12000 10500 2600-4200

Fator para rigidez dinâmica e rigidez estática para interação 

duto-solo em argilas com OCR=1

                  
    

        
  , 
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Figura 2.4 – Exemplo de condições de apoio do duto submarino. 

 

 Fonte: Mouselli (1981) e Hobbs (1986). 

 

Assume-se então que as respostas de vão ideal (Figura 2.5 A) com as extremidades 

engastadas e comprimento Leff, equivalente ao vão real assentado sobre o solo (Figura 2.5 B) 

(MØRK, K.J. et al., 2002).  

 

Figura 2.5 – Vão livre antes (A) e após (B) assentamento de duto no solo. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

FYRILEIV et al. (2002) após correlacionar os resultados e conclusões de HOBBS 

(1986), HETENYI (1946) e o Método dos Elementos Finitos Aplicado a Análise Não-Linear 

(FE), utilizando a condição bi-engastada, obteve as Equações 2.7 e 2.8 que são recomendadas 

https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/3328/3328_4.PDF


15 

 

nas normas da DNVGL e apresentam bons resultados quando comparado aos métodos 

relacionados, como mostra na Figura 2.6:  

 

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿
=

{
 

 
4,73

−0,066𝛽2 + 1,02𝛽 + 0,63
 , 𝛽 ≥ 2,7

4,73

0,036𝛽2 + 0,61𝛽 + 1,0
, 𝛽 < 2,7 

 
(2.7) 

 

  

𝛽 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐾𝐿4

(1 + 𝐶𝑆𝐹)𝐸𝐼
) (2.8) 

Figura 2.6 – Comprimento efetivo em função de log10(β). 

 

Fonte: Mørk, K.J. et al. (2002). 

 

 FORÇA AXIAL EFETIVA 

 

A imprecisão na obtenção das informações a respeito de propriedades como temperatura 

e pressão operacionais, tensão residual e força axial de relaxação por flacidez, deslizamento 

axial, flambagem lateral, classificação do vão livre e desnivelamento do leito marinho fazem 

com que a obtenção da força axial efetiva (Seff) de um duto seja difícil de estimar. O método 

dos elementos finitos não lineares é então o mais orientado para isso. 
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PALMER e BALDRY (1974) destaca-se entre os trabalhos que procuram explicar 

fisicamente os efeitos de fluido interno e externo sobre um duto submarino por demonstrar a 

existência da tração efetiva. SPARKS (1984) publicou um trabalho onde mostra claramente a 

influência do esforço axial, pressões interna e externa e peso próprio em diferentes aspectos do 

comportamento de dutos suspensos.  

Um dos importantes parâmetros que necessitam dessa força para obtenção da resposta 

é a rigidez da tubulação, que consiste em uma função da rigidez do material e rigidez geométrica 

do tubo. A rigidez geométrica, por sua vez, é dependente da força axial efetiva, que indica qual 

influência das pressões internas (pi) e externas (pe) que o duto estará submetido. A Equação 

2.9 é utilizada para resultados de Seff: 

 

𝑆𝑒𝑓𝑓 = 𝑁𝑡𝑟 − 𝑝𝑖𝐴𝑖 + 𝑝𝑒𝐴𝑒 (2.9) 

 

Onde: 

Ntr – Força axial real da parede de aço; 

Ai – Área da seção transversal interna do duto; 

Ae – Área da seção transversal externa do duto. 

 

Além da formulação geral obtida, pode-se optar pelo uso da resposta mais conservadora, 

que seria a máxima força axial efetiva. Uma expressão foi então desenvolvida nos trabalhos de 

FYRILEIV E COLLBERG (2005) e VEDELD et al. (2014) para estimar a força axial efetiva 

de dutos submarinos operando sob regime linear elástico quando suas extremidades que 

estivessem completamente restringidas. Essa formulação é descrita na Equação 2.10. 

 

𝑆𝑒𝑓𝑓 = 𝐻𝑒𝑓𝑓 − ∆𝑝𝑖𝐴𝑖(1 − 2𝜈) − 𝐴𝑠𝐸∆𝑇𝛼𝑒  (2.10) 

 

Onde: 

𝐻𝑒𝑓𝑓  – Tração residual de lançamento efetiva; 
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∆𝑝𝑖 – Variação de pressão interna (em relação à instalação); 

 𝐴𝑠 – Área da seção transversal do duto; 

 ∆𝑇 – Variação de temperatura (em relação à instalação); 

 𝛼𝑒 – Coeficiente de expansão térmica. 

 

Em um projeto de duto rígido submarino, deve-se analisar qual a expressão deverá ser 

considerada para obtenção dessa resposta estrutural, uma vez que a equação 10 pode gerar 

resultados excessivamente conservadores para se realizar análises de fadiga em caso de dutos 

instalados sob solos muito irregulares, com vãos longos e sujeitos a flambagem lateral. Nesses 

casos, a força axial efetiva deve ser baseada nas expressões obtidas a partir do método dos 

elementos finitos não lineares. 

 

 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS VÃOS LIVRES ADMISSÍVEIS 

 

O vão máximo admitido era o vão mecânico até os anos 70, quando, ainda com pouco 

conhecimento a respeito do efeito das ondas e de curvas S-N, adotou-se um critério simplificado 

para fadiga in-line. Nos anos 80, vão máximo era tal que não permitisse vibrações transversais, 

havendo um critério efetivo para vãos curtos, sujeitos apenas a carregamento de corrente. A 

partir do lançamento da DNV Guideline 14, critério já permitia que houvesse vibrações 

transversais, desde que o critério de fadiga fosse verificado, levando em consideração 

amplitudes de tensão e número de ciclos. 

A evolução do guia para DNV-RP-F105, em 2002, introduziu o critério como “critério 

de seleção”, abrangendo novos estudos sobre efeito de trincheira, coeficientes hidrodinâmicos, 

estimativa para resposta estrutural e rigidez do solo. A versão dessa norma descrita neste 

trabalho foi divulgada em 2017, contendo atualizações da versão divulgada em 2006, e traz 

cálculos detalhados acerca dos critérios recomendados, que serão expostos ao longo desta 

seção. 

Após desenvolvida a definição de vãos livres admissíveis e histórico dos critérios, 

orienta-se que algumas verificações sejam realizadas para um projeto de vãos livres de duto 
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rígido submarino.  A Figura 2.7 fornece o fluxograma estabelecido pela DNVGL-RP-F105 

(2017) e estabelece a ordem do processo e quais são os critérios que necessitam ser conferidos 

para garantir a segurança da configuração da rota do duto no solo submarino. 

 

Figura 2.7 – Fluxograma de avaliação de vãos livres admissíveis. 

 

Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017). 

 

Seguindo a visão geral do fluxograma, inicia-se a coleta das informações do vão livre 

para se verificar se o mesmo satisfaz o primeiro critério, o Screening Fatigue Criteria ou 

Critério de Seleção de Fadiga. Como este trabalho tem como principal objetivo a análise do 

comprimento efetivo a partir de propriedades e hipóteses consideradas nesse critério, sua 

metodologia será descrita pela seção 2.6.1. 

Caso o critério seja violado, será necessária fazer uma análise de fadiga completa 

(Fatigue criterion) a fim de identificar necessidade de alterar o vão através de intervenções. 

Calcula-se a vida útil à fadiga nas direções in-line e cross-flow, em relação ao do fluxo de 
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escoamento, e o dano final será o maior valor acumulado dentre elas. As intervenções só serão 

necessárias caso o Fatigue criterion também seja violado. 

Em caso do vão ser considerado admissível por um dos dois critérios, aplica-se então o 

critério de Estado Limite Último ou Ultimate Limit State (ULS), que irá realizar a verificação 

dos esforços máximos. O mesmo é mais completo por considerar as faixas de esforços, a flexão 

estática e flambagem local, além das demais condições já consideradas pelos outros dois 

critérios. Uma vez que o vão livre atende esse critério, ele é considerado seguro para operação. 

 

 CRITÉRIO DE SELEÇÃO DE FADIGA 

 

Conforme consta na DNVGL-RP-F105 (2017), o Critério de Seleção de Fadiga, ou 

Screening Fatigue Criteria, tem propósito de classificar os vãos livres pela sua resposta à fadiga 

causada por VIV e pelo carregamento ambientais de corrente e onda combinados. Esse critério 

foi ajustado para determinar uma vida útil à fadiga superior a cinquenta anos. 

Sendo visto como um critério simplificado, esse deve preferencialmente ser aplicado 

apenas para análises de rastreio e obedecer a premissa de aplicação que define que o vão livre 

tenha resposta de vibração estrutural dominada pelo 1º modo de vibração (uma onda e meia). 

Caso contrário, orienta-se que sejam realizadas análises de fadiga mais detalhadas. 

A metodologia tem como princípio que a velocidade de corrente e a velocidade induzida 

pela onda possam ser representadas como uma distribuição probabilística de Weibull com 3 

parâmetros. Deve-se levar em consideração a direção da frequência natural de vibração em 

relação ao fluxo de escoamento.  

Sendo fIL,j a frequência natural in-line, descrita na Equação 2.11:  

 

𝑓𝐼𝐿,𝑗

γ𝐼𝐿
>

𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟

V𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐼𝐿 . 𝐷

. (1 −
𝐿 𝐷⁄

250
) .

1

�̅�
 (2.11) 

 

Onde: 
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γ𝐼𝐿  – Fator de segurança para critérios de seleção in-line, estabelecido como 1,4 pela 

DNVGL-RP-F105 (2017); 

Uc,100−year – Velocidade de corrente extrema para 100 anos; 

V𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐼𝐿  – Parâmetro de velocidade reduzida in-line para o início de VIV; 

α̅ – Razão de velocidades de correntes extremas, com mínimo estabelecido em 0,6. 

Exposta na Equação 2.12: 

 

α̅ =
𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑈𝑤,1−𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟
 (2.12) 

 

𝑈𝑤,1−𝑦𝑒𝑎𝑟  – Velocidade induzida pela onda com altura significativa para um período de 

retorno de 1 ano. 

E fCF,j a frequência cross-flow, descrita na Equação 2.13: 

 

𝑓𝐶𝐹,𝑗

𝛾𝐶𝐹
>

𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑤,1−𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑉𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐶𝐹 . 𝐷

 (2.13) 

 

Onde: 

γ𝐶𝐹  – Fator de segurança para critérios de seleção cross-flow, estabelecido como 1,4 

pela DNVGL-RP-F105 (2017); 

V𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐶𝐹  – Parâmetro de velocidade reduzida cross-flow para o início de VIV; 

 Caso o critério de seleção exposto na equação 12 ou 13 seja violado, faz-se necessária 

análise completa por critério de fadiga à ação do VIV. 

A equação que define que, caso não seja atendida, haverá necessidade da análise de 

fadiga devido à ação direta das ondas é representada na Equação 2.14: 
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𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑈𝑤,1−𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑐,100−𝑦𝑒𝑎𝑟
>

2

3
 (2.14) 

 

Baseado no conceito de comprimento efetivo e de acordo com a norma DNVGL-RP-

F105 (2017), a frequência natural do duto pode ser aproximada pela Equação 2.15, quando as 

seguintes limitações são respeitadas: 

i. Estimativas conservadoras sejam aplicadas com relação ao comprimento do vão, 

rigidez do solo e força axial efetiva; 

ii. O vão seja único vão em um leito marinho relativamente plano; 

iii. 𝐿 𝐷⁄ <  140; 

iv. 𝛿 𝐷⁄  <  2,5; 

v. 𝑆𝑒𝑓𝑓 𝑃𝑐𝑟⁄ > −0,5; 

vi. 2 < 𝛽 < 8.  Esse intervalo de validade foi adicionado à norma em 2017. 

 

𝑓1 ≈ 𝐶1. √1 + 𝐶𝑆𝐹√
𝐸𝐼

𝑚𝑒𝐿𝑒𝑓𝑓
4 . (1 +

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
+ 𝐶3 (

𝛿

𝐷
)

2

) (2.15) 

 

Onde: 

Pcr – Carga de flambagem crítica. Exposta na Equação 2.16: 

𝑃𝑐𝑟 = (1 + 𝐶𝑆𝐹)𝐶2𝜋
2𝐸𝐼  𝐿𝑒𝑓𝑓

2  (2.16) 

me – Massa efetiva por unidade de comprimento; 

δ – Deflexão estática, normalmente desconsiderada para direção in-line. Caso não seja 

dada por medição direta ou estimada por ferramentas analíticas mais precisas, ela pode ser 

estimada pela Equação 2.17. 

δ = 𝐶6

𝑞. 𝐿𝑒𝑓𝑓
4

𝐸𝐼 − (1 + 𝐶𝑆𝐹)

1

(1 +
𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
)

 

 

(2.17) 

Os coeficientes das condições de contorno assumidas para o duto de C1 a C6 são dados 

na Tabela 2.4 para diferentes condições de suporte que o duto poderá estar configurado. 
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Tabela 2.4 – Coeficientes C1 a C6 para diferentes condições de contorno. 

 

 Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017). 

 

Uma diferente abordagem de aproximação das respostas de frequência natural do duto 

pode ser encontrada no trabalho referenciado de SOLLUND et al. (2015a). Apesar de ter gerado 

resultados muito mais abrangente, ele obteve melhores intervalos de validade da expressão e 

maior precisão nos resultados . 

 

 VIDA ÚTIL 

 

O conceito de vida útil é utilizado para definir a durabilidade de determinado item de 

interesse. Na etapa de estudo de projeto de um equipamento, deve-se considerar que esse será 

construído para ser funcional por um determinado período, somado a um fator de segurança, 

quando operado nas condições projetadas e sujeito a mecanismos que possam afetar sua 

conservação. FERRANTE (1996) estudou a seleção de matérias e apontou os mecanismos 

causadores de falha na indústria e apontou os principais na tabela 2.5. 
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Tabela 2.5 – Mecanismos causadores de falha na indústria. 

 

 Fonte: Ferrante, M. (1996). 

 

O objetivo é a aplicação do conceito para dutos rígidos submarinos em vãos livres. Os 

dutos da indústria de petróleo e gás são, na maioria dos casos, constituídos de aço-carbono, 

material sujeito a processos corrosivos, que foram apontados como a principal causa de falhas. 

Considerando esse sendo instalado sob um vão livre, deve-se também analisar o impacto das 

condições carregamento na redução a vida útil à fadiga. 

São necessárias inspeções para acompanhar a vida útil dos equipamentos para segurança 

das operações para monitoramento e para avaliar a extensão do tempo de uma operação. A 

partir da definição de vão livre admissível, sabe-se que degradações causadas no duto podem, 

por exemplo, afetar propriedades que regem os critérios de admissibilidade de um vão livre, 

reduzindo a vida útil do duto. 

Após o lançamento dos dutos, são obtidas características precisas do vão livre a partir 

de robôs, utilizando esses dados é calculada a vida útil do duto, assim como outras análises. 

Durante a operação, são realizadas revisões para acompanhamento das características medidas, 

e junto à estimativa de vida útil e de duração do projeto, deve-se recomendar ou não a mitigação 

do vão livre, reduzindo seu comprimento, para que permitam a operação do duto de forma 

segura (RIBEIRO, 2017). 
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 CORROSÃO EM DUTOS 

 

Conforme apresentado na seção 2.7, a corrosão é uma das principais causas de falhas 

em equipamentos e tubulações de plataformas de produção de petróleo. Pode-se definir 

corrosão como a deterioração de um material, por ação química ou eletroquímica com os 

elementos não metálicos presentes no meio, como oxigênio (O2), dióxido de carbono (CO2), 

ácido sulfídrico (H2S), enxofre (S) entre outros.  

A deterioração, causada pela interação físico-química entre o material e o seu meio 

operacional, aliada ou não a esforços mecânicos, representa alterações prejudiciais indesejáveis 

sofridas pelo material (GENTIL, 2007). Tais alterações podem prejudicar o processo, atrasar o 

cronograma de distribuição do petróleo, gerar maior custo de manutenção, além de promover 

riscos à saúde e ao meio ambiente (TERZI e MAINIER, 2008). 

De acordo com BAPTISTA e CASTINHEIRAS (2009) processos corrosivos em dutos 

podem ser separados em dois grupos, de acordo com localização do ataque: corrosão externa, 

causada pelo solo ou água, e corrosão interna, causada pelo escoamento do fluido, seja este gás, 

óleo, água entre outros, ambos sujeitos ao mecanismo eletroquímico. 

A corrosão externa causada pelo solo é complexa, por depender de propriedades como 

aeração, umidade, pH do solo, ação de microrganismo, presença de fertilizantes e agentes 

químicos, além da qualidade dos revestimentos e influência de aterramentos de cobre nas 

proximidades.  

Para medir a resistividade do solo, um dos parâmetros que indicam a agressividade do 

solo sobre o duto, costuma-se utilizar o método dos quatro pinos em todos os locais onde exista 

risco, como tanques e tubulações enterradas (GOMES, 2001). Quanto menor for a resistividade 

do solo maior será a agressividade do mesmo sobre o duto. 

A Figura 2.8 apresenta um duto flexível de aço inoxidável tipo AISI 316L em processo 

corrosivo externo, após teste um ambiente ácido realizado pela Qatar General Petroleum Corp. 
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Figura 2.8 – Dano por corrosão na segunda armadura de Duto flexível. 

 

Fonte: Al-Maslamani (1996). 

 

Quando analisada a corrosão interna no duto ao longo de sua operação, BERRY, N. G. 

(2004) avaliou que podem ocorrer falhas causadas pelo fluido em escoamento. Por muitas vezes 

esses fluidos carregam contaminantes como H2S, CO2 e água (H2O), considerando um 

escoamento de gás, condensação de água residual presente poderá iniciar um processo corrosivo 

localizado, provocando danos à estrutura dos dutos (BERTO JUNIOR, 2006). 

O perfil de escoamento do fluido é uma característica de grande importância para o 

estudo da corrosão em gasodutos. O fato de os dutos poderem vir a operar com produtos 

diferentes e mais corrosivos ou vazões e pressões maiores do que as de projeto, associadas a 

exigências da legislação de segurança e de preservação ambiental, determinam a importância 

de ações eficazes na garantia de sua integridade. 

A dificuldade em se identificar os locais onde a corrosão interna ocorre torna inevitável 

à ocorrência de falhas não previstas, entretanto, com o objetivo aplicar metodologias para 

mitigar, corrigir ou minimizar os efeitos operacionais, o Plano de Monitoração da Corrosão 

Interna (PMCI), de acordo com TERZI & MAINIER (2008), tem como função gerenciar todas 

as informações relativas a taxas de corrosão obtidas através de corpos-de-prova de perda de 

massa e de sondas de resistência elétrica instalados em diversos pontos.  

A Figura 2.9 mostra um duto rígido de 8 polegadas com corrosão interna uniforme, ou 

generalizada. 
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Figura 2.9 – Corrosão interna uniforme em um tubo de oito polegadas. 

 

Fonte: Site da empresa CORRVIEW INTERNATIONAL (2010). 

 

A classificação da corrosão é pode ser realizada a partir da aparência da área corroída e 

a identificação pela aparência auxilia na identificação do mecanismo e aplicação dos métodos 

de reparo apropriados.  

PANNONI (2015) indica que a corrosão se apresenta de maneira uniforme, 

caracterizada pelo ataque em toda a superfície metálica que está em contato com o meio 

corrosivo, ou localizada, podendo ser macroscópica (puntiforme, placas, entre outras) e 

microscópica (intergranular, intragranular, empolamento, entre outras). A Figura 2.10 

representa nos dois blocos os tipos de corrosão, respectivamente, Uniforme e Puntiforme. 

 

Figura 2.10 - Exemplificação de corrosão uniforme e puntiforme. 

 

Fonte: Roberg, 2008. 
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 INCRUSTAÇÕES EM DUTOS 

 

As incrustações minerais ou inorgânicas são deposições de sais inorgânicos de baixa 

solubilidade, como carbonato de cálcio, sulfato de cálcio, sulfato de bário e carbonato de bário, 

em água numa superfície. Na indústria do petróleo, sem as devidas remediações, esse problema 

seria capaz de comprometer, ou até interromper, o escoamento do fluido interno (DAHER, 

2013). 

Na Figura 2.11 é possível notar a redução do diâmetro útil de uma tubulação, pela 

presença de incrustação. No caso da imagem selecionada, Sulfato de bário (BaSO4), que apesar 

de não ser tão abundante como o cálcio e o ferro, quando o mesmo está na forma de sulfato ou 

carbonato é pouco solúvel e frequentemente culmina na ocorrência de deposição. 

 

Figura 2.11 – Duto com incrustação de Sulfato de bário. 

 

Fonte: PETROBRAS (2013) 

 

As principais causas da formação de incrustações no processo de produção de petróleo 

são as variações de pressão e temperatura ao longo do trajeto do fluido (ARAI e DUARTE, 

2010). No caso do Brasil, foi identificada uma tendência às ocorrências de incrustação 
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inorgânica mais intensas devido às rochas reservatórias da seção pré-sal, uma vez que são 

formadas por carbonatos. 

Os métodos corretivos não evitavam prejuízos devido à queda de produtividade e 

interrupções em operações para limpeza dos equipamentos. Assim, diversos estudos para 

prevenção a incrustações em tubulações foram realizados, até se tornar um método com ótima 

taxa de sucesso. Os inibidores químicos podem ser aplicados pela técnica de baixa dosagem ou 

de diluição, e é o tipo de prevenção preferido de manutenção de produtividade (DAHER, 2013). 
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 DESENVOLVIMENTO METODOLÓGICO 

 

A avaliação do comprimento efetivo em vãos livres de dutos rígidos submarinos pode 

ser melhor realizada quando compreendido o comportamento das curvas das equações, que 

estão condicionadas ao valor de β. Por essa razão, foram plotados os comprimentos efetivos 

dados pela Equação 3.1 proposta por HOBBS (1986) para β com valores de zero à seis. 

A relação de Leff L⁄  é representada novamente na Equação 3.1 e seu comportamento 

ilustrado na Figura 3.1. 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿
=

{
 

 
4,73

−0,066𝛽2 + 1,02𝛽 + 0,63
 , 𝛽 ≥ 2,7

4,73

0,036𝛽2 + 0,61𝛽 + 1,0
, 𝛽 < 2,7 

 
(3.1) 

 

 

Figura 3.1 – Comportamento das equações de comprimento efetivo do vão livre. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Para a primeira observação realizada, registrou-se que as duas equações que compõem 

a função Leff L⁄  igualam e se cruzam em dois pontos apenas, que ocorrem quando a incógnita 

Ponto de  
Encontro das 
curvas 
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β é igual a 1,36 e 2,7 – valor que a expressão atualmente proposta considera o ponto condicional 

em que a função altera sua equação. 

O fato das equações se igualarem nesse ponto indica que Leff L⁄  irá variar suavemente 

mesmo próximos aos limites das condições e os cálculos mostraram que, entre os dois pontos 

de encontro das curvas apresentados, a diferença percentual entre os resultados das duas 

equações são em média 1,2%, sendo a máxima diferença igual a 1,8%. 

Como os resultados das duas expressões foram próximos, isso se tornou um motivo para 

o questionamento do porquê da equação condicionada a β < 2,7 não se estender apenas até β 

= 1,36. A Figura 2.6, plotada a partir de casos reais do trabalho de FYRILEIV et al. (2002), 

apenas HETENYI (1946) apresentou caso em que constava β < 1,36 e o comprimento efetivo 

calculado por ele se referiu à flambagem, e não à frequência fundamental, como dos estudos 

posteriores. 

Estudos de casos serão realizados a fim de apresentar as consequências de se assumir o 

cálculo de β com uma das equações, uma vez que trabalhar com uma função de duas equações 

condicionadas a um limite requer um maior detalhamento em cálculos e um software mais 

avançado, quando comparado à uma função de apenas uma equação. 

Além disso, aos estudos de casos serão realizadas análises de sensibilidade para o 

comprimento efetivo do vão livre a fim de identificar a contribuições de determinadas variáveis. 

A análise de sensibilidade consistirá em provocar perturbações nos registros de algumas das 

variáveis de entrada da Equação 3.2 e averiguar a contribuição de cada uma no cálculo do 

comprimento efetivo do vão livre.  

 

𝛽 = 𝑙𝑜𝑔10 (
𝐾𝐿4

(1 + 𝐶𝑆𝐹)𝐸𝐼
) 

(3.2) 

 

Quanto maior a diferença entre o os resultados da simulação com perturbação nos 

valores de uma variável de entrada específica e o resultado da simulação original, maior é a 

contribuição da variável no cálculo do comprimento efetivo, e consequentemente, maior será 

sensibilidade da variável de saída à cada variável de entrada perturbada. 
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Foram selecionados três casos de tubulações em trechos em vão livre, com dados dos 

vãos, propriedades do tubo e materiais, cargas e solos distintos. Fez-se um estudo preliminar 

para definir quais propriedades entre as que influenciam nas equações terão seu valor 

perturbado e qual seria a proporção desta perturbação nesse trabalho. A partir dos resultados 

que serão obtidos, β e Leff L⁄  serão plotados para interpretação dos resultados obtidos. 

Sendo a análise proposta para verificar a sensibilidade de um vão livre de comprimento 

L, essa variável não será alterada. Interferências realizadas no comprimento do vão livre 

causariam grande impacto, quando comparada às outras variáveis da equação, 

descaracterizando o vão livre estudado, uma vez que β varia ao logaritmo da quarta potência de 

L. 

O fator de contribuição do concreto à rigidez foi desconsiderado em todas as etapas do 

projeto, igualando-o a zero, e o módulo de elasticidade foi considerado constante na análise de 

cada caso. 

Às variáveis diâmetro interno e rigidez dinâmica do solo serão então aplicadas 

diretamente variações percentuais, nas seguintes condições: 

I. Diâmetro Interno: 

A variável momento de inércia (I) será alterada indiretamente a partir da variação 

do diâmetro interno (Dint) do tubo de aço. Para todos os casos serão considerados 

tubos vazados, com momento de inércia calculado a partir a Equação 3.3. 

 

𝐼 =
𝜋(𝐷4 − 𝐷𝑖𝑛𝑡

4)

64
 

(3.3) 

 

A variação do diâmetro interno de um duto na indústria do petróleo é comumente 

associado a incrustações e corrosões. Para quantificar essas variações, levou-se 

em consideração valores da indústria de petróleo para o aumento do diâmetro 

interno do tubo, caracterizado como corrosão e para a redução do mesmo, 

caracterizado como incrustação.  

Os valores de corrosão simulados para esse estudo corresponderá a uma corrosão 

uniforme, em que o ataque se estende de forma homogênea sobre toda a 

superfície metálica, com penetração média máxima igual à 3 mm em todos os 
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pontos. Este tipo de corrosão proporciona perda de resistência mecânica causada 

pela redução de espessura e o aumento das tensões de operação, encurtando a 

vida útil do duto e aumentando o risco de falhas. 

Enquanto a incrustação será simulada apenas para fins teóricos, visto que, é 

prevenida com alta taxa de sucesso, com acúmulo médio máximo igual à 3 mm 

em todos os pontos. 

Tendo sido considerado um valor absoluto, percentualmente as alterações 

previstas serão calculadas para cada caso separadamente, visto o diâmetro 

interno de cada caso será distinto. A média esperada é uma variação em torno de 

±3%. 

 

II. Rigidez dinâmica do solo 

A variável K para será calculada pela Equação 3.4, a partir dos dados do vão 

livre e CV, para rigidez vertical, de cada um dos casos. 

 

KV,d =
CV

1 − ν
∙ (

2

3
∙
ρs

ρ
+

1

3
) ∙ √D 

 

(3.4) 

Para abranger mais cenários, cada um dos três casos simulados terão seus dados 

inseridos em dois cenários de condições do solo distintas, um solo será composto 

por areia do tipo média e outro por argila do tipo mole. Os coeficientes verticais 

utilizados estão apresentados na Tabela 3.1, estabelecidos pela norma DNVGL-

RP-F114 (2017). 

 

Tabela 3.1 – Fator de rigidez dinâmica para interação duto-solo. 

Fator de rigidez vertical Unidade Valor 

CV para areia do tipo média N/m5/2 14 500 000 

CV para argila do tipo mole N/m5/2 1 400 
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Às variáveis K calculadas serão então aplicadas interferências entre -50% e 

+50% do seu valor original. 

Para realização de todos os cálculos e gráficos apresentados, é utilizado o software editor 

de planilhas Microsoft Office Excel (2016). 
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 ESTUDO DE CASOS 

 

 INTRODUÇÃO 

 

Para os estudos dos casos foram selecionados três vãos com diferentes tipos de dutos. 

Os dados da geometria e propriedades do material do duto, densidades dos fluidos e cargas 

foram coletados e trabalhados para obtenção das variáveis presentes na equação de β 

apresentada na seção de comprimento efetivo de vãos livres. 

Os dados ambientais, onda e corrente, não são necessários para a avaliação do 

comprimento efetivo proposta, não tendo sido quantificados nesse estudo de caso. As condições 

do solo foram apresentadas na seção do Desenvolvimento Metodológico e os coeficientes foram 

estabelecidas pela norma DNVGL-RP-F114 (2017). 

Define-se lâminas d’água de profundidade de zero a 300 metros como rasas, passando 

a profundas aquelas situadas de 300 a 1.500 metros. Após esse limite, já podem ser consideradas 

ultra profundas (PETROBRAS, 2018). Os casos estão entre 97 e 125 metros abaixo do nível do 

mar, classificados como lâminas d’água rasas. 

 

 DADOS DE PROJETO 

 

 CASO A 

 

O objeto de estudo do primeiro caso uma linha de produção de óleo de 12 polegadas. 

Os resultados da análise do perfil do duto e do solo ao qual foi instalado geraram valores de 

profundidade das condições operacionais e da elevação do fundo do mar, visualizados na Figura 

4.1. O vão livre é observado entre 4 e 26 metros na escala de comprimento, sendo medido em 

torno de 22 metros. 
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Figura 4.1 – Perfil solo x Perfil duto do caso A. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dados de propriedades do tubo e materiais, densidades e cargas aplicadas estão 

apresentados nas Tabelas 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. 

 

Tabela 4.1 – Propriedades do tubo do caso A. 

Propriedade do tubo Unidade Valor 

Diâmetro externo m 0,3239 

Espessura tubo m 0,0143 

Espessura do revestimento m 0,035 

Coeficiente de massa adicional - 1 

 

Tabela 4.2 – Propriedades dos materiais do caso A. 

Propriedade do material Unidade Valor 

Módulo de elasticidade Pa 2,045E+11 

Poisson - 0,3 

Coeficiente de expansão térmica (linear) 1/°C 1,198E-05 

Força de rendimento mínima especificada Pa 4,5E+08 
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Tabela 4.3 – Densidades dos materiais do caso A. 

Densidades Unidade Valor 

Densidade aço tubo kg/m³ 11 445,6 

Densidade do gás kg/m³ 948 

Densidade do revestimento kg/m³ 830 

Densidade da água do mar kg/m³ 1 025 

 

Tabela 4.4 – Cargas aplicadas no caso A. 

Cargas Unidade Valor 

Pressão interna Pa 0 

Temperatura máxima do conteúdo K 0 

Temperatura do ambiente K 0 

Força axial efetiva  N -548 927 

 

 Dos dados fornecidos foram extraídas as informações necessárias para obtenção das 

incógnitas momento de inércia da seção do tubo e rigidez dinâmica vertical conforme equações 

apresentadas no desenvolvimento metodológico e os resultados são apresentados na Tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 - Propriedades calculadas a partir de base de dados do caso A. 

Propriedades calculadas Unidade Valor 

Rigidez dinâmica vertical  N/m² 91 690 110 

Momento de Inércia aço m4 1,67E-04 

 

 

 CASO B 

 

O objeto de estudo do caso B uma linha de produção de óleo de 10 polegadas. Os 

resultados da análise do perfil do duto e do solo ao qual foi instalado geraram valores de 
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profundidade das condições operacionais e da elevação do fundo do mar, visualizados na Figura 

4.2. O vão livre é observado entre 10 e 27 metros na escala de comprimento, sendo medido em 

torno de 17 metros. 

 

Figura 4.2 - Perfil solo x Perfil duto do caso B. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dados de propriedades do tubo e materiais, densidades e cargas aplicadas estão 

apresentados nas Tabelas 4.6, 4.7, 4.8 e 4.9. 

 

Tabela 4.6 – Propriedades do tubo do caso B. 

Propriedade do tubo Unidade Valor 

Diâmetro externo m 0,2731 

Espessura tubo m 0,0143 

Espessura do revestimento m 0,036 

Coeficiente de massa adicional - 1 
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Tabela 4.7 - Propriedades dos materiais do caso B. 

Propriedade do material Unidade Valor 

Módulo de elasticidade Pa 2,049E+11 

Poisson - 0,3 

Coeficiente de expansão térmica (linear) 1/°C 1,198E-05 

Força de rendimento mínima especificada Pa 4,5E+08 

 

Tabela 4.8 – Densidades dos materiais do caso B. 

Densidades Unidade Valor 

Densidade aço tubo kg/m³ 10 651,7 

Densidade do gás kg/m³ 948 

Densidade do revestimento kg/m³ 830 

Densidade da água do mar kg/m³ 1 025 

 

Tabela 4.9 – Cargas aplicadas no caso B. 

Cargas Unidade Valor 

Pressão interna Pa 0 

Temperatura máxima do conteúdo K 0 

Temperatura do ambiente K 0 

Força axial efetiva  N -94 115 

 

 Dos dados fornecidos foram extraídas as informações necessárias para obtenção das 

incógnitas momento de inércia da seção do tubo e rigidez dinâmica vertical conforme equações 

apresentadas no desenvolvimento metodológico e os resultados são apresentados na Tabela 

4.10. 

 

Tabela 4.10 – Propriedades calculadas a partir de base de dados do caso B. 

Propriedades calculadas Unidade Valor 

Rigidez dinâmica vertical  N/m² 78 603 755 

Momento de Inércia aço m4 9,76E-05 
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 CASO C 

 

O objeto de estudo do caso C uma linha de produção de gás de 8 polegadas. Os 

resultados da análise do perfil do duto e do solo ao qual foi instalado geraram valores de 

profundidade das condições operacionais e da elevação do fundo do mar, visualizados na Figura 

4.3. O vão livre é observado entre 6 e 22 metros na escala de comprimento, sendo medido em 

torno de 18 metros. 

 

Figura 4.3 – Perfil solo x Perfil duto do caso C. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Dados de propriedades do tubo e materiais, densidades e cargas aplicadas estão 

apresentados nas Tabelas 4.11, 4.12, 4.13 e 4.14. 
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Tabela 4.11 – Propriedades do tubo do caso C. 

Propriedade do tubo Unidade Valor 

Diâmetro externo m 0,219075 

Espessura tubo m 0,0144 

Espessura do revestimento m 0,003 

Coeficiente de massa adicional - 1 

 

Tabela 4.12 – Propriedades dos materiais do caso C. 

Propriedade do material Unidade Valor 

Módulo de elasticidade Pa 2,07E+11 

Poisson - 0,3 

Coeficiente de expansão térmica (linear) 1/°C 1,17E-05 

Força de rendimento mínima especificada Pa 4,5E+08 

 

Tabela 4.13 – Densidades dos materiais do caso C. 

Densidades Unidade Valor 

Densidade aço tubo kg/m³ 7 850 

Densidade do gás kg/m³ 123 

Densidade do revestimento kg/m³ 900 

Densidade da água do mar kg/m³ 1 025 

 

Tabela 4.14 – Cargas aplicadas no caso B. 

Cargas Unidade Valor 

Pressão interna Pa 0 

Temperatura máxima do conteúdo K 0 

Temperatura do ambiente K 0 

Força axial efetiva  N -26 306 

 

 Dos dados fornecidos foram extraídas as informações necessárias para obtenção das 

incógnitas momento de inércia da seção do tubo e rigidez dinâmica vertical conforme equações 
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apresentadas no desenvolvimento metodológico e os resultados são apresentados na Tabela 

4.15. 

 

Tabela 4.15 – Propriedades calculadas a partir de base de dados do caso C. 

Propriedades calculadas Unidade Valor 

Rigidez dinâmica vertical  N/m² 52 733 595 

Momento de Inércia aço m4 4,87E-05 

 

 

 CÁLCULO COMPRIMENTO EFETIVO DO VÃO LIVRE 

 

Conforme proposto, serão consideradas duas condições de solo, resultando em seis 

comprimentos efetivos. Os dados apresentados nos três casos foram consolidados nas Tabela 

4.16 para solo do tipo areia média e Tabela 4.17 para solo do tipo argila mole, com valores de 

β obtidos a partir da metodologia para cálculo do comprimento efetivo de vãos livres 

apresentada.  

 

Tabela 4.16 – Consolidação dos valores para o cálculo de β para os vãos livres em areia média. 

Cálculo de β Unidade Caso A Caso B Caso C 

Rigidez dinâmica vertical  N/m² 91 690 110 78 603 755 52 733 595 

Comprimento do vão m 22 17 18 

Fator de contribuição do 

concreto à rigidez 
- 0 0 0 

Módulo de elasticidade Pa 2,045E+11 2,049E+11 2,07E+11 

Momento de Inércia aço m4 1,67E-04 9,76E-05 4,87E-05 

β - 5,799 5,516 5,739 
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Tabela 4.17– Consolidação dos valores para o cálculo de β para os vãos livres em argila mole. 

Cálculo de β Unidade Caso A Caso B Caso C 

Rigidez dinâmica vertical  N/m² 8 852 838 7 589 328 5 091 520 

Comprimento do vão m 22 17 18 

Fator de contribuição do 

concreto à rigidez 
- 0 0 0 

Módulo de elasticidade Pa 2,045E+11 2,049E+11 2,07E+11 

Momento de Inércia aço m4 1,67E-04 9,76E-05 4,87E-05 

β - 4,783 4,501 4,724 

 

 Independente dos valores de β resultados, os comprimentos efetivos foram calculados a 

partir das duas condições da equação do comprimento efetivo de vãos livres recomentadas pela 

norma e são apresentados na Tabela 4.18 para solo do tipo areia média e Tabela 4.19 para solo 

do tipo argila mole. 

 

Tabela 4.18 – Resultados de Leff/L a partir das duas condições da equação para os vãos livres em areia média. 

Cálculo de Leff/L Unidade Caso A Caso B Caso C 

Leff/L pela equação β<2,7 - 0,823 0,866 0,832 

Leff/L pela equação β≥2,7 - 1,094 1,113 1,097 

 

Tabela 4.19 – Resultados de Leff/L a partir das duas condições da equação para os vãos livres em argila mole. 

Cálculo de Leff/L Unidade Caso A Caso B Caso C 

Leff/L pela equação β<2,7 - 0,998 1,057 1,010 

Leff/L pela equação β≥2,7 - 1,183 1,218 1,190 

 

Dados os resultados de β, os comprimentos dos vãos dos casos A, B e C medidos em 

22, 17 e 18 metros, respectivamente, foram calculados a partir dos resultados da equação de 

Leff L⁄  na condição β ≥ 2,7 e apresentados na Tabela 4.20. 

 



43 

 

Tabela 4.20 – Resultado comprimento efetivo dos vãos livres. 

Comprimento Efetivo do 

vão livre 
Unidade Caso A Caso B Caso C 

Solo tipo areia média m 24,06 18,93 19,75 

Solo tipo argila mole m 26,02 20,70 21,42 

 

 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE PARA O CÁLCULO DO COMPRIMENTO 

EFETIVO DO VÃO LIVRE 

 

Nesta seção será analisada a resposta do comprimento efetivo do vão livre a diversas 

interferências realizadas conforme descrito na seção de Desenvolvimento Metodológico. À 

análise de sensibilidade a variação do diâmetro interno foi determinado limite de ±3 mm de 

variação na espessura. Fez-se necessário estudo do percentual que esse limite representa para 

cada vão, para que a variação da propriedade simulada respeitasse o limite proposto. 

Para cada percentual de variação do valor de 𝐷𝑖𝑛𝑡 foi verificado qual impacto isso traria 

em milímetros ao raio interno da tubulação, a fim de verificar os valores máximo e mínimo que 

deveriam ser apresentados na análise de sensibilidade. Os resultados são apresentados 

graficamente na Figura 4.4.  

 

Figura 4.4 – Variação do raio interno da tubulação em relação à variação percentual do diâmetro interno. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 



44 

 

 

Como as variações à propriedade de rigidez serão simuladas entre -50% e 50%, em 

intervalos de 1%, para respeitar os limites propostos serão apresentados em gráfico único junto 

aos resultados das variações ao diâmetro interno limitados a ±2% para o caso A e ±3% para os 

casos B e C. 

Os resultados da sensibilidade de β estão apresentados graficamente em três curvas, 

sendo uma delas a constante calculada a partir dos dados originais sem variações, nas Figuras 

4.5, 4,6 e 4.7 para solo tipo areia média e Figuras 4.8, 4,9 e 4.10 para solo tipo argila mole.  

 

Figura 4.5 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso A em areia média. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.6 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso B em areia média. 

  

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.7 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso C em areia média. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.8 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso A em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.9 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso B em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.10 – Resultados de β obtidos a partir da interferência de dados do caso C em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

As Figuras 4,11, 4.12 e 4.13 apresentam graficamente as três curvas com valores de 

Leff L obtidas para cada um dos valores de β apresentados, para os três casos respectivamente. 

Nota-se que como consequência do aumento de β, ocorre a redução de Leff L, entretanto, em 

proporções diferentes. 

Os resultados de Leff L obtidos para cada um dos valores de β apresentados, são 

expostos graficamente em três curvas, sendo uma delas a relação entre os comprimentos 

calculada a partir dos dados originais sem variações, nas Figuras 4,11, 4.12 e 4.13 para solo 

tipo areia média e Figuras 4.14, 4.15 e 4.16 para solo tipo argila mole.  
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Figura 4.11 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso A em areia média. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.12 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso B em areia média. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.13 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso C em areia média. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.14 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso A em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Figura 4.15 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso B em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

Figura 4.16 – Resultados de Leff/L obtidos a partir da interferência de dados do caso C em argila mole. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

 Analisando primeiramente a sensibilidade do comprimento efetivo do vão à variação de 

K, é importante registrar que apesar de altas variações induzida, a norma referida prevê valores 

de fator para rigidez dinâmica vertical entre 600 kN/m5/2 para argila muito mole e 21.000 

kN/m5/2 para areia densa, tendo sido então todas as simulações realizadas com valores 

plausíveis. 

Pela disposição das curvas da Figura 5.1 – que traz as curvas de comprimento efetivo 

do vão livre dos seis casos simulados – pode-se observar que a definição correta do tipo do solo 

é um fator importante para o cálculo do comprimento, visto que em simulações que utilizaram 

os mesmos dados de projeto, alterando apenas o tipo do solo, o comprimento efetivo variou em 

média 2 m. 

 

Figura 5.1 – Resultados comprimento efetivo do vão livre após variações na rigidez dinâmica vertical. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

 Entretanto, notou-se que as altas interferências simuladas geraram baixas variações no 

comprimento. Como exemplo, a maior alteração do comprimento simulada ocorreu no Caso B, 

quando em solo do tipo argila mole, em que aplicada variação de -50% à rigidez, o comprimento 

aumentou 3,6%, se alterando de 20,7 m para 21,4 m.  
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Analisando a sensibilidade do comprimento efetivo do vão à variação de Dint, 

condicionado à propagação da variação ao momento de inércia da seção do tubo, pode-se 

observar que, em todos os casos a espessura da tubulação é igual à 14 mm, tendo sido os 

percentuais de variação definidos para K muito elevados para serem replicados para essa 

propriedade, sendo necessária definição de uma análise distinta. 

Uma corrosão interna uniforme em valores de 9%, 11% e 15% do diâmetro interno, nos 

casos A, B e C respectivamente, seriam suficientes para a tubulação atingir espessura zero, ou 

seja, o aumento de Dint nesses percentuais o colocariam na dimensão de D. 

Notou-se que as interferências geraram baixíssimas variações no comprimento, como 

exemplo, as maiores alterações do comprimento simulada ocorreram ambas no Caso B, quando 

em solo do tipo argila mole, em que quando simulada máxima corrosão o comprimento efetivo 

do vão reduziria 1,2%, de 20,7 m para 20,46 m e quando simulada máxima incrustação o 

comprimento efetivo do vão aumentaria apenas 0,9%, se alterando de 20,7 m para 20,9 m. 

 

Figura 5.2 – Resultados comprimento efetivo do vão livre após variações no diâmetro interno. 

 

Fonte: Elaborado pelo autor. 
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 CONCLUSÕES E SUGESTÕES 

 

No atual estágio do estudo foram avaliadas as influências das propriedades diâmetro 

interno do duto de aço e rigidez dinâmica vertical no comprimento efetivo do vão livre. O 

comportamento observado pelas simulações realizadas forneceu informações suficientes para 

conclusão das análises propostas. 

O conceito de comprimento efetivo de um vão livre implica que esse é necessariamente 

maior que o comprimento medido do vão. Quando simulada a proposta de utilização da equação 

condicionada à β < 2,7 na função de Hobbs (1986) como única, obteve-se resultados de 

Leff L⁄ < 1 para 100% casos em solo tipo areia média e 33% casos em solo tipo argila mole, 

concluindo no não cumprimento da premissa inicial. Desta forma, conclui-se na 

impossibilidade de utilização dessa equação como única. 

Entretanto, quando considerada a equação condicionada à β≥2,7 na função de Hobbs 

(1986) como única, os resultados foram satisfatórios. Observou-se que os resultados obtidos 

para β se mantiveram consideravelmente acima de 2,7, mesmo após as variações percentuais 

máximas e mínimas nas propriedades selecionadas. 

Além disso, a equação apresenta bons resultados para o comprimento efetivo do vão 

livre até β =1,36, uma vez que a variação das duas equações quando β está entre 1,36 e 2,7 é 

menor que 1,8%. 

De acordo com a análise dos estudos de casos apresentados, a sensibilidade do 

comprimento efetivo em vãos livres de mostrou significativa a diferentes tipos de solo, 

caracterizando uma alta contribuição. A caracterização do solo foi considerada uma etapa 

importante para as análises do vão livre em projetos de instalação de duto rígido submarinos. 

De maneira oposta, foi averiguada que a contribuição no cálculo do comprimento 

efetivo do vão livre pelo aumento do diâmetro interno do tubo em grandezas relacionadas a 

corrosão interna uniforme e pela redução do tubo em grandezas relacionadas a incrustação 

geraram baixas variações no mesmo. O controle dessas variáveis são indispensáveis para 

quaisquer projetos de instalação de dutos, sendo essa conclusão referente apenas ao impacto 

direto ao comprimento efetivo do vão livre. 

A seguir são ressaltadas recomendações para trabalhos futuros de pontos que não foram 

abordados neste trabalho, ou que poderiam ser aperfeiçoados: 
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• Realização de análise de sensibilidade a outras variáveis a fim de definir suas contribuições 

no comprimento efetivo do vão livre; 

•  Nesse trabalho as propriedades foram avaliadas individualmente, para resultados mais 

realistas, poderia se analisar como se comportaria o comprimento efetivo do vão livre com a 

variação de duas ou mais propriedades simultaneamente; 

• Realização de um estudo que apresente o impacto das variações de comprimento efetivo do 

vão livre desse trabalho em propriedades como frequência natural do duto, deflexão estática, carga 

de flambagem e entre outros. 
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