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RESUMO 

 

A indústria do petróleo no Brasil está entrando em uma nova fase, com campos marítimos em 

produção há mais de vinte anos, ainda possuindo potencial produtivo. Entretanto, será 

necessário reavaliar a integridade dos dutos submarinos em operação caso os operadores 

desejem continuar produzindo com esses ativos, visto que a maioria dos projetos preveem uma 

vida útil em média de trinta anos, tempo de contrato de um campo. Esse estudo de reavaliação 

da integridade para operar por mais tempo é chamado de avaliação de extensão de vida útil. O 

presente trabalho busca fazer uma análise qualitativa das principais publicações ligadas a 

extensão de vida útil em dutos rígidos submarinos, como regulações, normas e práticas 

recomendadas, tanto internacionais como brasileiras. Em seguida, foi realizada uma análise 

quantitativa do assunto, citando os principais mecanismos de falhas que podem ocorrer em um 

duto submarino e devem ser consideradas na extensão de vida útil. Por fim, todo o 

conhecimento foi aplicado em um estudo de caso, levando em consideração os principais 

requisitos observados na análise qualitativa e quantitativa. O estudo de caso faz uma análise da 

extensão de vida útil por mais cinco anos de três linhas rígidas, uma de injeção de gás e duas 

de produção com diferentes diâmetros. No final, concluiu-se que é possível a extensão das três 

linhas observadas nos critérios de corrosão interna, externa e fadiga. 

 

 

Palavras chaves: Extensão de vida útil, dutos submarinos, integridade. 

  



 

 

ABSTRACT 

 

The oil industry in Brazil is entering in a new phase, with maritime fields in production for 

more than twenty years, still possessing productive potential. However, it will be necessary to 

reassess the integrity of the submarine pipelines in operation if operators wish to continue 

producing with those assets, since most projects provide a 30-year average life span, time of a 

field contract. This integrity reassessment study to operate longer is called life extension 

assessment. The present work seeks to make a qualitative analysis of the main publications 

related to the life extension in submarine rigid pipelines, such as regulations, standards and 

recommended practices, both international and Brazilian. Then, a quantitative analysis of the 

subject is made, citing the main failure mechanisms that may occur in a submarine pipeline and 

should be considered in the life extension. To conclude, all the knowledge is applied in a case 

study, taking into account the main requirements observed in the qualitative and quantitative 

analysis. The case study makes an analysis of the life extension for another five years of three 

rigid lines, one being gas injection and two production lines with different diameters. At the 

end, it is concluded that the life of the three lines can be extended regarding the criteria of 

internal, external and fatigue corrosion. 

 

Key words: Life extension, submarine pipelines, integrity 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O início da indústria de petróleo data de 1859, com a perfuração do primeiro poço de 

petróleo de apenas 21 metros de profundidade pelo Coronel Drake em Tittusville, Pensilvânia. 

Já no Brasil, o primeiro registro de poço contendo petróleo foi em 1939, na cidade de Lobato, 

Bahia. (THOMAS, 2001) 

Essas primeiras descobertas têm em comum o fato de serem em ambiente em terra, 

isto é, são poços em terra, sem lâmina d’água. Com a valorização do petróleo e envelhecimento 

dos campos onshore, a indústria começou a busca por petróleo nas costas continentais. A 

primeira descoberta na costa brasileira foi na década de 1970, através do campo de Garoupa, 

contido na província petrolífera da Bacia de Campos. Outra descoberta na mesma época foi na 

plataforma continental do Rio Grande do Norte, através do campo de Ubarana. (THOMAS, 

2001) 

 

1.1. DUTOS 

 

Segundo o dicionário Michaelis, um duto é “qualquer tubo ou tubulação que se destina 

a conduzir substâncias líquidas”. Na indústria petrolífera, os dutos possuem como principal 

função o transporte de fluidos, podendo esses serem líquidos ou gasosos. Quando a exploração 

é feita em terra, os dutos que ligam a cabeça do poço até as estações de separação, medição e 

tratamento dos hidrocarbonetos produzidos estão na superfície. Por causa disso, esses dutos não 

sofrem com as ações de correntes marítimas, sendo suas inspeções e intervenções, no caso na 

necessidade de reparo ou troca, mais simples e menos dispendiosas que em campos offshore.  

O transporte de fluidos acontece em mão dupla na produção offshore. Existe o 

transporte de fluidos produzidos (petróleo e gás) da Árvore de Natal Molhada e/ou manifold 

para uma Unidade Estacionária de Produção (UEP). O sentido contrário também pode 

acontecer, com o objetivo de injeção, podendo ser gás ou água, nos reservatórios. Esses dutos 

podem ser classificados de duas formas quanto a sua estrutura: rígidos ou flexíveis. 

Os dutos rígidos são constituídos de tubos de aço carbono que terão as suas 

especificações dependendo das condições de operação. Em operações mais severas, pode ser 

necessário uma liga especial que iniba a corrosão e abrasão (por exemplo, em campos que 

produzam muita água salgada), como também um revestimento externo para manter a 
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temperatura dos fluidos transportados, evitando a formação de hidratos e parafinas. (GABRIEL, 

2015) 

Já os dutos flexíveis são constituídos por diferentes camadas, onde cada uma tem a sua 

função. As principais diferenças entre os dutos flexíveis e os rígidos são os custos e o tempo de 

instalação de cada um. Os flexíveis são mais caros por serem mais complexos e utilizar 

tecnologias mais avançadas, fazendo com que tenham um maior tempo de fabricação. 

Entretanto, sua instalação é mais simples e rápida e podem ser reutilizados, ao contrário dos 

rígidos. (GABRIEL, 2015) 

Também pode-se classificar os dutos quanto a sua configuração: riser ou flowline. Os 

risers ficam em suspensão, apoiados no fundo e conectados à unidade flutuante, logo estão 

sujeitos ao carreamento dinâmico das ondas e correntes submarinas. Já os flowlines são 

apoiados sobre o leito marinho, sendo conectados às unidades flutuantes ou fixas através dos 

risers. Ambos estão sujeitos à pressão hidrostática. 

Os desafios para a instalação, operação e manutenção de dutos em ambientes marinhos 

são maiores que em terra. Alguns dos desafios encontrados são as ações de corrosão, devido a 

água do mar e o solo marinho; de vibrações, que podem acarretar na fadiga do duto devido a 

existência de vão livre; e de altas pressões internas e externas, por causa da coluna d’água. 

Realizar um projeto de duto submarino (DS) não é uma tarefa trivial. Para o duto 

suportar as condições marítimas e operacionais, várias considerações devem ser realizadas. A 

norma DNVGL-ST-F101 (2017), referência na indústria de projeto de dutos rígidos 

submarinos, considera para o dimensionamento mecânico do duto, correntes e ondas incidentes 

na rota do duto, análise de pressões de colapso interno e externo e de colapso propagante, 

análise de vão livres, análise de flambagem e fadiga, assim como a vida produtiva do poço. Em 

todas essas análises são implementados vários fatores de segurança para garantir a integridade 

das linhas até o final da vida útil do equipamento.  

 

1.2. EXTENSÃO DE VIDA ÚTIL 

 

De acordo com Guo et al. (2013), a vida útil de um duto que conecta a plataforma 

marítima à costa (trunk line) pode ser de até 40 anos, enquanto a de uma infield line (como 

umbilicais, risers e flowlines) é normalmente 20 anos. Porém, quando em operação, esse duto 

pode sofrer menos intemperes do que foram previstos pelos projetistas. Sendo assim, é possível 

conferir ao duto mais tempo em operação do que o planejado inicialmente, através de inspeções 
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e um plano de manutenção adequado, isto é, ações que buscam garantir sua integridade. A 

indústria chama essa avaliação de extensão de vida útil (EVU). 

O conceito de EVU não é aplicado somente à dutos submarinos, na área de óleo e gás, 

é possível realizar a extensão de vida útil para outros equipamentos utilizados na produção, 

plataformas como um todo e dutos terrestres. Toda instalação é projetada considerando-se o 

tempo previsto de uso, entretanto quando esse tempo original de projeto se aproxima do fim, é 

necessária uma detalhada avaliação das condições do sistema, sendo preciso a confirmação da 

integridade técnica, operacional e também organizacional, afim de garantir a segurança das 

operações para o tempo não previsto em projeto (HOKSTAD, HÃBREKKE, et al., 2010).  

De acordo com Selman e Hubbard (2016), após a análise de riscos acerca das 

condições requeridas para futuras operações, se um aspecto da integridade das instalações não 

for aceitável do ponto de vista de segurança operacional, dois caminhos poderão ser seguidos. 

Medidas de mitigação, intervenção, reparo ou modificações no projeto poderão ser adotadas 

para diminuir o potencial risco ou se a integridade não puder ser restabelecida, a opção mais 

segura é o descomissionamento, ou seja, a desativação do sistema em questão. 

O relatório SINTEF n° A15322 (2010), traz uma estrutura para o processo de avaliação 

de EVU. Essa estrutura está representada na Figura 1. 
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Figura 1: Estrutura para um estudo de avaliação de extensão de vida útil 

 

Fonte: SINTEF TECHNOLOGY AND SOCIETY (2010), traduzido pelos autores 

 

A necessidade de se estender o tempo de operação do duto pode ter diferentes gatilhos, 

nos quais os principais são citados por FRANKLIN et al. (2008): devido a técnicas de 

recuperação de petróleo e gás do reservatório cada vez mais aprimoradas, a performance do 

reservatório é melhor do que a prevista inicialmente em projeto, da mesma forma que mudanças 

de operação ou cargas atuantes no duto, assim como mudança no fluido de operação podem 

resultar em alterações no envelope de desempenho do projeto, variando sua vida útil e, por fim, 

a conexão de novas linhas via “tie-back” em dutos já existentes. 
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Figura 2: Situação dos dutos submarinos brasileiros 

 

Fonte: OLIVEIRA e OLIVEIRA (2018) 

 

Na Figura 2 é possível observar a importância de uma maior discussão sobre EVU no 

Brasil, pois 4% de todos os dutos brasileiros chegarão ao final da vida útil em menos de um 

ano. Essa informação e as outras contidas nessa seção são provenientes do sistema DPP (Do 

Poço ao Posto), que é um banco de dados centralizado com todas as informações dos sistemas 

submarinos. Tais dados foram extraídos no mês de maio de 2018. 

 

Figura 3: Distribuição dos dutos submarinos brasileiros por bacia 

 

Fonte: OLIVEIRA e OLIVEIRA (2018) 

 

De acordo com a Figura 3, a maioria dos dutos submarinos brasileiros estão na Bacia 

de Campos. Isso se deve principalmente por ser uma das primeiras bacias sedimentares offshore 

exploradas no país, sendo a principal produtora da década de 1980 até hoje.  
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Figura 4: Operação em extensão de vida útil por bacia 

 

Fonte: OLIVEIRA e OLIVEIRA (2018) 

 

Por ser uma das primeiras bacias produtoras de petróleo no Brasil e pelo grande 

número de dutos lá instalados, a bacia de Campos também é onde se encontram a maioria dos 

dutos que estão operando em extensão de vida útil. Atenção também deve ser dada para os dutos 

submarinos da região Nordeste (bacias Potiguar, Sergipe/Alagoas e Bacia do Ceará), que 

correspondem a 16% dos dutos operando no período de EVU. 

 

Figura 5: Situação da bacia de Campos 

 

Fonte: OLIVEIRA e OLIVEIRA (2018) 

 

Portanto, o maior foco sobre avaliação de EVU no Brasil será na bacia de Campos, 

pois lá estão todos os dutos que terão fim da vida útil em menos de um ano (OLIVEIRA e 

OLIVEIRA, 2018). Além disso, 6% dos dutos da bacia de Campos terão o fim da sua vida útil 

original em menos de um ano como é possível observar na Figura 5, representando um grande 

desafio tanto para os operadores como para a agência reguladora do país, a Agência Nacional 

do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP). 

 

Campos

84%

Ceará

2%

Potiguar

8%

Santos

0%
Sergipe/Alagoas

6%

Construção

0% Desativado 

Temporariamente

0%

Em Operação

75%
Fim De Vida Útil Em 

Menos De Um Ano

6%

Fora De 

Operação 1%

Operação Na Extensão De 

Vida Útil 18%



7 

 

1.3. OBJETIVO 

 

Após constatar a importância do assunto, o presente trabalho tem o objetivo de abordar 

todas as etapas necessárias para a realização de uma análise de EVU em um DS rígido. Para 

isso, o primeiro passo será uma análise qualitativa dos procedimentos a serem observados nessa 

avaliação, citando regulações e práticas recomendadas, tanto brasileiras como internacionais. 

Após essa análise, será consolidada uma metodologia de EVU com base nas publicações 

estudadas.  

Em seguida será realizada uma análise quantitativa do assunto, citando os principais 

mecanismos de falhas que podem ocorrer em um duto submarino. Por fim, todo o estudo 

realizado será aplicado em um estudo de caso, levando em consideração os principais requisitos 

observados na análise qualitativa e quantitativa.  
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

A fim de analisar as etapas consideradas essenciais em um estudo de EVU em DS, as 

principais publicações dos países do Mar do Norte e Brasil serão estudadas. Essas publicações 

incluem normas, regulações e práticas recomendadas da indústria de óleo e gás.  

 

2.1. BRASIL 

 

No Brasil, a única regulação que lida com EVU em DS é o Regulamento Técnico do 

Sistema de Gerenciamento da Segurança Operacional de Sistemas Submarinos (SGSS), 

estabelecido pela Resolução ANP nº 41/2015, sendo regulado pela Superintendência de 

Segurança Operacional e Meio Ambiente. O capítulo 25 do regulamento é específico para 

extensão de vida útil e traz seis pontos necessários para a avaliação de extensão de vida útil: 

a)  Análise de riscos para extensão de vida útil; 

b)  Avaliação de integridade, incluindo análise do histórico operacional, de 

manutenção, do monitoramento e controle da corrosão, de inspeção, de testes e ensaios, de 

intervenções e histórico das avaliações de integridade efetuadas; 

c)  Verificação das premissas de projeto, incluindo análise das lacunas para 

identificar os requisitos adicionais das normas atuais; 

d)  Reavaliação do sistema submarino com base nas informações atuais, nas 

melhores práticas da indústria e na tecnologia disponível; 

e)  Análise de cargas, tensões, mecanismos e modos de falha, incluindo amplitude 

e frequência para cálculo de fadiga; e 

f)  Análise do histórico de incidentes. 

No caso de falta de dados e documentos para essa avaliação, o operador deverá 

empregar medidas mitigadoras, citando como exemplo inspeções adicionais para obtenção da 

informação necessária, uso de técnicas de modelagem numérica avançadas e uso de dados 

conservadores. 

Caso o resultado da análise indique que o sistema poderá operar além da sua vida útil 

de projeto, deverá ser determinado um novo envelope de segurança, assim como ser feito uma 

revisão e adequação do programa de gerenciamento da integridade, dos procedimentos 

operacionais, de manutenção, de inspeção, ensaios e testes, em conformidade com as novas 

condições estabelecidas. 
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2.2. NORUEGA 

 

A Petroleum Safety Authority Norway (PSA) é a agência reguladora do país para 

questões de segurança operacional e para o ambiente de trabalho em todas as fases na indústria 

de petróleo. Seus regulamentos são baseados em performance, seguindo a tendência mundial 

de regulação de segurança operacional. No sistema baseado em performance, as regulações são 

feitas para descreverem metas de desempenho ou requisitos funcionais que devem ser 

cumpridos. O seu oposto é uma regulação prescritiva, no qual detalha as estruturas, 

equipamentos e operações que devem ser feitas para evitar acidentes.  

A agência tem uma atitude proativa para gerenciar os processos de extensão de vida 

útil na Noruega, representando uma das maiores prioridades da PSA entre 2006 e 2009. Nesse 

período, focaram em normatização, criaram de guias, melhoraram a metodologia e obtiveram 

conhecimento sobre o assunto. Esse foco em extensão de vida útil e envelhecimento deu-se 

principalmente pelo grande número de instalações offshore no país e por terem ultrapassado o 

tempo previsto de sua vida útil de projeto original na época. 

Encomendado pela PSA, o relatório SINTEF n° A15322 objetivou dar uma visão geral 

e discutir vários aspectos relacionados à envelhecimento em instalações offshore, o risco que 

isso represente para a integridade e como lidar com o assunto num processo de extensão de vida 

útil. 

O relatório contém no início os conceitos gerais de envelhecimento e gerenciamento 

de EVU, citando depois especificidades de cada tipo de sistema/equipamento que se deseja 

realizar a análise de extensão de vida útil. O sétimo capítulo lida detalhadamente com sistemas 

submarinos, fazendo a divisão necessária entre linhas rígidas, flexíveis e sistemas de produção 

offshore. Similar à Figura 1, a publicação inclui uma estrutura para o estudo de avaliação de 

EVU em dutos rígidos, que se encontra na Figura 9. 
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Figura 6: Estrutura para estudo de avaliação de EVU em dutos rígidos segundo o SINTEF 

 

Fonte: SINTEF TECHNOLOGY AND SOCIETY (2010), traduzido pelos autores 

 

Após uma revisão bibliográfica, o relatório faz um overview de normas aplicáveis, 

mecanismos específicos de degradação e modos de falha. No apêndice C é feito um extenso 

levantamento de relatórios, documentos, normas e guias que foram aplicados no relatório. 

Outra publicação notável no assunto foi da Norwegian Oil and Gas Association, o 

Guideline 122 - Norwegian Oil and Gas Recommended Guidelines for the Management of Life 

Extension (em tradução livre, “guia de recomendação para a indústria de óleo e gás norueguesa 
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para gerenciamento de extensão de vida útil”). Com a última revisão em 2017, esse guia 

descreve a metodologia de como os operadores deveriam fazer uma avaliação de extensão de 

vida útil, com o objetivo de preparar um pedido de extensão para a PSA. 

 

2.3. REINO UNIDO 

 

Com a produção no Mar do Norte, o Reino Unido tem um desafio similar ao 

norueguês: de acordo com Stacey (2008), aproximadamente 50% do total das suas plataformas 

estavam se aproximando ou haviam excedido sua vida útil de projeto original. 

A agência reguladora Health and Safety Executive (HSE) organizou entre 2011 a 2013 

o Key Programme 4 (KP4), que lidava com envelhecimento e desafios em extensão de vida útil. 

No relatório final desse programa, na seção de dutos, a agência identificou áreas que deveriam 

ter foco adicional, como necessidade de desenvolver políticas específicas sobre EVU para 

dutos, a necessidade de validação de modelos de corrosão não destrutivos e a criação de 

ferramentas de inspeções dentro da linha. O relatório também cita que os operadores do país 

tinham bons procedimentos de gerenciamento de integridade em vigor, usando geralmente 

normas como a NORSOK Y-002 e ISO/TS 12747, realizando auditorias internas e externas. 

O HSE é responsável pelo The Offshore Installations Regulations, que se aplica a 

instalações de óleo e gás na costa britânica. Desde 2005 a regulação já inclui requisito de 

extensão de vida útil, requerendo que a documentação que comprova a condição segura (safety 

case) seja revisada sempre que a instalação seja alterada em relação ao projeto original. O 

Guidance on management of ageing and thorough reviews of ageing installations de 2009, é 

um guia sobre questões de envelhecimento que devem ser incluídas no safety casena condição 

segura para demonstrar que a instalação pode continuar a ser operada de forma segura. 

O Guidance on the Management of Ageing and Life Extension for UKCS Oil and Gas 

Installations, feito pelo Oil & Gas UK, tem como objetivo ajudar os operadores a gerenciar 

efetivamente o envelhecimento de seus ativos e auxiliar o processo de tomada de decisão em 

torno da ampliação do uso de equipamentos e infraestrutura após a vida útil originalmente 

prevista. 

 

 

 



12 

 

2.4. ISO 

 

A Organização Internacional de Normalização (ISO) é uma é uma federação mundial 

de organismos nacionais de normalização, com 162 membros, cada um representando um país, 

incluindo o Brasil. 

Um dos comitês técnicos da ISO é o ISO/TC 67/SC 2, que tem como nome Pipeline 

Transportation Systems (em tradução livre, Sistemas de Dutos de Transporte). Esse comitê 

discutiu a necessidade e o nível de prescrição requerida para abordar problemas de extensão de 

vida em dutos, destacando que os operadores estavam seguindo caminhos diferentes, o que 

pode levar ao uso ineficiente de recursos dos operadores e reguladores. Além disso, destacaram 

que a avaliação e modernização de instalações existentes foram baseadas em métodos 

probabilísticos ou baseados em confiabilidade, com o nível de detalhes variando de uma 

avaliação para outra. Assim, publicaram a norma ISO/TS 12747 em 2011, que buscava abordar 

as preocupações acima, fornecendo uma abordagem consistente para a avaliação da EVU em 

dutos que pudesse ser aplicada pelos operadores (ou partes que atuam em seu nome) de toda a 

indústria. 

Para fazer a avaliação da integridade, a norma cita, não exclusivamente, a necessidade 

de uma revisão da história operacional do sistema e avaliação técnica da integridade atual do 

duto. Ao contrário das outras publicações analisadas, essa segue um modelo mais prescritivo, 

detalhando todos os itens necessários para a avaliação, como revisão da análise de risco, análise 

da corrosão, fadiga, falha no revestimento e proteção catódica, identificação de análise de outros 

mecanismos de degradação no duto e revisão dos programas de operação e manutenção, 

resposta à emergência e procedimentos de segurança e ambientais.  

Deve-se destacar uma nova norma do comitê ISO/TC 67/SC 2, a ISO/DIS 19345-2, 

ainda em desenvolvimento, que lidará com integridade de dutos offshore em todo o ciclo de 

vida. Essa norma terá um capítulo sobre avaliação de vida restante, além de tratar de tópicos 

essenciais em um processo de extensão de vida útil, como inspeção e monitoramento, avaliação 

de integridade e gerenciamento de dados. 
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2.5. NORSOK 

 

As normas NORSOK são desenvolvidas pela indústria norueguesa, com o objetivo de 

garantir segurança, adicionar valor e melhorar a rentabilidade das operações da indústria de 

petróleo no país. Como participantes, pode-se citar especialistas da indústria, fornecedores, 

companhias de serviço, PSA e a indústria marítima, que no compartilhamento de experiencias, 

consolidam as melhoras práticas em forma de normas. 

Em conjunto com a ISO, as normas NORSOK formam a base da força regulatória da 

costa da Noruega. As normas NORSOK também são utilizadas como referência em outros 

países e até mesmo para outras regulações. 

A NORSOK Standard Y-002 (2010) trata de extensão de vida para sistemas de 

transporte, isto é, transporte através de oleodutos, risers e mangueiras de carga intracampo, 

intercampo e troncos offshore e onshore. O objetivo da norma é descrever a metodologia geral 

que deve ser aplicada no processo de extensão de vida útil. Como outras normas, também cita 

o sistema de gestão de integridade como uma das mais importantes fontes de informação, 

formando a base de um processo de EVU. 

Segundo a norma, o processo de EVU pode ser resumido como: 

 definir a premissa para a operação estendida e identificar novas ameaças ao sistema; 

 avaliar a integridade do sistema, em outras palavras, na medida do possível quantificar 

a condição atual; 

 realizar uma reavaliação do sistema com base nas informações disponíveis da 

avaliação de integridade e de premissas estabelecidas de EVU, das melhores práticas da 

indústria e da tecnologia disponível; 

 a reavaliação pode concluir que a integridade do sistema é aceitável até o final da vida 

útil prolongada, em cujo caso o processo passa para documentação e implementação. Se a 

integridade não for aceitável, modificações devem ser consideradas juntamente com a 

viabilidade de toda a extensão da vida útil. 

Assim como o Relatório SINTEF n° A15322, a NORSOK Y-002 apresenta um esquema 

simplificado para o processo de avaliação de EVU, conforme a Figura 7. 
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Figura 7: Estrutura para estudo de avaliação de EVU em dutos rígidos segundo a NORSOK 

 

Fonte: NORSOK Y-002 (2010), traduzido pelos autores 

 

2.6. DNV GL 

 

DNV GL é uma organização independente que tem como foco o gerenciamento de 

risco em diversas indústrias, como a de energia, marítima e de óleo e gás. Além disso, é uma 

das principais empresas de certificação do mundo, fazendo também classificação, verificação e 

treinamento. Com o seu conhecimento, produz e aplica normas e melhores práticas de variados 

temas. 

Revisada em 2015, a prática recomendada DNVGL-RP-F116 tem como título Integrity 

Management of Submarine Pipeline Systems (em tradução livre, Gerenciamento de Integridade 

de Sistemas de Dutos Submarinos). Mesmo não sendo focada em EVU, a norma cita que no 

caso de requalificação ou EVU de sistemas de dutos, toda a informação relacionada ao processo 

de reavaliação do projeto original deverá ser documentada, isso inclui, por exemplo, 

informações de inspeções externas e internas, data de monitoração e avaliações de integridade. 
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A prática ainda cita que reavaliações de projeto devem ser baseadas na última edição 

da norma do projeto original ou outras normas relevantes / reconhecidas. Para maiores detalhes 

sobre EVU, a prática referencia as normas NORSOK Y-002 e a ISO 12747. 

 

2.7. CONSOLIDAÇÃO DE UMA METODOLOGIA 

 

A fim de consolidar uma metodologia para EVU, foi elaborada a Tabela 1, que conta 

com os itens gerais que devem ser seguidos em uma avaliação de extensão de vida útil segundo 

as principais publicações citadas no presente trabalho. 

 

Tabela 1: Comparação dos itens necessários para avaliação de extensão de vida útil 
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Análise de informação de 

projeto 
X X  X X X 

Análise de informações de 

instalação 
 X  X X X 

Análise de informações da 

fase operacional 
X X X X X X 

Histórico de incidentes X X  X X  

Avaliação de integridade X X X X X X 

Identificar requisitos 

adicionais de normas atuais 
X X  X X X 

Identificar requisitos 

adicionais de regulamentos 

atuais 

 X X X X X 

Análise de risco X X X X X X 

Identificação de potenciais 

medidas redutoras de risco 
 X X X X  

Identificar modos de falha, 

carregamentos e análise de 

tensões 

X X  X X X 

Revisão dos limites 

operacionais (envelope) 
X  X X X  

Documentar a análise X X X X X X 
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Com essa comparação, conclui-se que o SGSS, a única publicação analisada nesse 

trabalho que é um instrumento regulador no Brasil, está alinhado com as publicações de outros 

países, já que todos os itens citados no regulamento foram mencionados nas principais 

publicações. O SGSS não especifica a metodologia a seguir, mas traz premissas básicas que 

devem estar contidas na análise de EVU, dando a possibilidade para o concessionário aplicar 

outras normas e guias internacionais como base conceitual para sua avaliação de extensão de 

vida útil, incluindo melhorias na qualidade das suas análises, como indicação em seu estudo de 

medidas potenciais de redução de risco, item não explicito diretamente no regulamento. 

Além disso, a metodologia é similar em todas as publicações, sendo a maior diferença 

o nível de detalhes dado para cada etapa da análise. Alguns itens também podem ser 

subentendidos, como o caso de revisão do histórico de incidentes, que não foi citado no 

Guideline 122 e nas normas NORSOK. Entretanto essa revisão deve ser feita na análise de risco 

e na avaliação da integridade. 

Como citado na Tabela 1, alguns dos passos necessários do processo de EVU de DS 

são a análise de cargas, tensões, mecanismos e modos de falha. Esses itens serão discutidos 

com mais detalhes no capítulo 3. 
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3. MECANISMOS CAUSADORES DE FALHAS 

 

A integridade dos sistemas submarinos é o fator determinante para extensão ou não de 

sua vida útil. Portanto, um estudo dos principais mecanismos de degradação e modos de falhas 

que podem ocorrer na fase de envelhecimento de dutos será realizado nesse capítulo, visando 

um melhor entendimento de como isso afeta o cálculo da vida remanescente do duto. 

De acordo com Hokstad et al. (2010), os mecanismos de degradação mais relevantes 

ligados ao envelhecimento dos DS são a corrosão, fadiga, fragilização por hidrogênio, perda da 

superfície do metal devido ao fluxo e a deterioração do material. Outros mecanismos que 

também resultam no desgaste do material, mas que não estão diretamente ligados ao seu 

envelhecimento são a sobrecarga, fragilização devido a temperatura, variação brusca de pressão 

e deformação plástica. 

A perda de integridade devido aos mecanismos citados anteriormente pode resultar, 

segundo Hokstad et al. (2010), em vazamentos, associados a presença de corrosão local ou 

como resultado de pequenas rachaduras; em explosões, devido à perda de espessura do duto 

resultante da corrosão uniforme; ou em flambagem/colapso, devido a sobrepressão externa 

combinada com a redução da espessura de parede. Portanto, faz-se necessária a análise 

minuciosa das condições dos DS assim como uma análise de riscos, para que a EVU não se 

torne um problema maior. 

Desse modo, ainda tendo como referência Hokstad et al. (2010), eventos ou condições 

que desencadeiam os mecanismos causadores de falhas citados anteriormente são listados:  

 Desenvolvimento de novos vãos livres ou perda de suporte nos vãos já 

existentes; 

 Vibração induzida por vórtices; 

 Perda ou dano do revestimento anticorrosivo externo e/ou da proteção catódica; 

 Flambagem; 

 Mudança das propriedades do fluido de operação durante a vida em serviço; 

 Presença de contaminantes como CO2 e H2S no fluido de escoamento (corrosão 

interna); 

 Mudança das condições de operação. 

Apesar de haver alguns outros meios de desencadear falhas, citamos apenas os 

mecanismos que estão diretamente relacionados com o tempo em operação do duto. Contudo, 

será feito uma análise de como esses mecanismos atuam na degradação das linhas de produção, 



18 

 

e como estimar um tempo mínimo seguro de operação levando em conta os principais agentes 

de deterioração dos DS. 

 

3.1.CORROSÃO  

 

A corrosão é um processo de deterioração gradativa do material, pela suas interações 

químicas e/ou eletroquímicas com o meio que interage e resulta na perda de propriedades 

essenciais, tais como resistência mecânica, elasticidade e ductilidade (AMARAL, 2011).  

Apesar do petróleo não ser de natureza eletroquímica, ou seja, não ser considerado um 

fluido corrosivo, a corrosão interna é um problema presente em dutos de escoamento de 

petróleo devido a presença de água, sólidos, outros contaminantes como CO2, H2S e O2 e devido 

a presença de microrganismos no fluido em contato com a superfície interna do metal. Já a 

superfície externa do duto pode estar em contato direto com a água do mar e o solo marinho, 

ambientes altamente corrosivos. 

Deve-se destacar que um dos principais meios de prevenir a corrosão, tanto interna 

como externa, é através da seleção de materiais utilizados no duto e em seus componentes. Essa 

seleção é realizada na fase de projeto, tendo como base padrões e normas internacionais, como 

NACE MR 0175, ISO 15156, DNVGL-RP-F101, API 1111 e ASME 31.4 e 31.8. (OLIVEIRA, 

2015) 

 

3.1.1. CORROSÃO INTERNA 

 

Segundo Addor (2009), a corrosão pode ser do tipo uniforme, no qual o processo 

corrosivo se apresenta em toda superfície do duto, ou de forma localizada, em que elementos 

potencializadores da corrosão estão concentrados, fazendo com que a perda metálica seja 

encontrada em uma região específica da superfície. Os principais mecanismos citados pelo 

autor que podem ser encontrados em sistemas submarinos de escoamento de petróleo são: 

a) Corrosão induzida por microrganismos: neste caso a presença de bactérias pode 

aumentar a taxa de corrosão devido a transformação química do ambiente. Isso pode estar 

ligado a diferentes fatores, como a formação do chamado biofilme, isto é, camadas microbianas 

aderidas à superfície, provocando áreas de areação diferencial devido ao consumo desigual de 

oxigênio. Outro fator que pode ser destacado é seu metabolismo, que reduz sulfato inorgânico 

a sulfeto de hidrogênio, podendo prejudicar a parede do duto de duas formas: misturando-se ao 
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meio aquoso e formando ácido sulfídrico altamente corrosivo ou reagindo com o ferro presente 

no aço, formando sulfeto de ferro e liberando hidrogênio atômico, responsável pela fragilização 

do duto por hidrogênio. Vale ressaltar que essas bactérias são provenientes da água do mar, 

utilizada como água de injeção na recuperação secundária de petróleo.  

b) Corrosão pelo CO2 e H2S: no escoamento de óleo contendo grandes taxas de gases 

contaminantes, estes sofrem hidratação formando ácidos. A corrosão devido ao sulfeto de 

hidrogênio foi explicada no item anterior. Já a corrosão devido a formação do ácido carbônico 

está relacionada a interação com o ferro presente no aço, e quando a precipitação do sal não é 

alta o suficiente, a camada formada não consegue se aderir a superfície que se torna porosa. 

c) Célula de corrosão diferencial: no escoamento multifásico de petróleo, a diferença 

de densidade das camadas pode gerar segregação de óleo e água, quando submetidos a 

condições operacionais estáveis o suficiente que permitam tal fenômeno, aumentando assim a 

concentração de contaminantes em uma fase específica, intensificando sua capacidade de atacar 

o aço. Tal fenômeno também pode ocorrer com a segregação do vapor na parte superior do duto 

devido a formação de vapor de água, logo a corrosão pode ocorrer em qualquer posição interna 

do duto.  

d) Corrosão sob tensão: quando a parede do duto está exposta a um ambiente 

corrosivo e ao mesmo tempo associada a solicitações mecânicas, o processo de degradação é 

intensificado, principalmente devido a presença de gás sulfídrico e pela fragilização por 

hidrogênio. Esse tipo de corrosão depende basicamente das variáveis tempo, concentração ou 

natureza do meio corrosivo, temperatura, estrutura e composição do material e a tensão 

submetida. 

Além desses mecanismos, Salgado e Azevedo (2016) citam a corrosão por cavitação, 

outro mecanismo de corrosão associado a esforços mecânicos. Segundo Roberge (2008), 

cavitação é a formação e colapso de bolhas devido a intensa turbulência de escoamento, 

podendo produzir ondas de choque com pressões de até 420 Mpa, o que provoca a remoção 

direta do metal da superfície ou do filme passivo protetor da superfície metálica, propiciando a 

corrosão da estrutura (apud SALGADO e AZEVEDO, 2016). 

A corrosão pode comprometer a integridade do duto, ou seja, é um dos mecanismos 

de falha que podem influenciar na extensão de vida útil de dutos rígidos, como destacado por 

Lemos, Oliveira e Silva (2016), embora existam métodos de controle da corrosão, como, por 

exemplo, inibidores de corrosão, revestimentos e controle por pigs (Pipeline Internal Gauge, 

em tradução livre “Medidor Interno de Tubulação”). Desse modo, dados da atual condição dos 

dutos, isto é, dados de perda de espessura coletados a partir de inspeções, que podem se proceder 
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de diferentes formas como será explicado mais a frente, são de extrema importância para 

calibração de modelos de predição de vida remanescente, que é definida neste caso como o 

tempo necessário até que a perda acumulada do metal atinja a tolerância efetiva de corrosão 

(LEMOS, OLIVEIRA e SILVA, 2016).  

Para determinar a força restante de dutos corroídos, no ponto de vista de pressão 

interna, a norma ASME B31G-1991 é a mais utilizada. Entretanto, avaliações feitas com essa 

norma apresentam resultados conservadores, podendo ser antieconômico. Por isso foram 

desenvolvidos outros métodos que aceitam um risco maior, como o 085dL modificado e o 

método DNVGL RP-F101, que será usado neste trabalho (VANHAZEBROUCK, 2008). O 

método é válido para dutos corroídos sujeitos a carregamentos de pressão interna puros ou 

combinados com pressão longitudinal para defeitos isolados. Diversos tipos de corrosão podem 

ser avaliados por esta norma, como corrosão interna, externa, geometria complexa e em soldas 

(AMARAL, 2011). 

O método DNVGL RP-F101 permite calcular a pressão máxima de operação sem que 

o duto sofra alguma falha estrutural. Para isso é necessário a identificação das dimensões 

máximas do defeito existente, como profundidade (𝑑) e comprimento (𝑎) de corrosão, de modo 

a aproximar-se o defeito há um perfil retangular (VANHAZEBROUCK, 2008). A Figura 8 

ilustra as dimensões a serem identificadas na tubulação. 

 

Figura 8: Aproximação dimensional dos defeitos de corrosão 

 

Fonte: VANHAZEBROUCK (2008) 

 

O primeiro parâmetro a ser definido é o fator de dilatação de Folias (𝑀𝑓), que é 

adimensional e leva em conta o comprimento da corrosão. Diferentes de outras metodologias, 
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a DNVGL RP-F101 não faz distinção entre defeitos curtos e longos, de modo que 𝑀 pode ser 

calculado por: 

 

𝑀𝑓 = [1 + 0,31
𝑎2

𝐷. 𝑡
]

1
2⁄

 (1) 

  

Onde 𝐷 é o diâmetro externo do duto. Dessa forma, a pressão máxima de falha (𝑃𝑐) 

para defeitos curtos, ou seja, 𝑎 ≤ √20𝐷𝑡, pode ser obtido pela equação (2), sendo 𝜎𝑦  a tensão 

de escoamento do material (𝑁 𝑚𝑚2)⁄ . 

 

𝑃𝑐 =
1,1𝜎𝑦2𝑡

𝐷 − 𝑡
[

1 −
𝑑
𝑡

1 −
𝑑
𝑡 𝑀𝑓

−1
] (2) 

  

Entretanto se o duto apresentar defeitos longos, a dilatação de Folias é infinito e a 

pressão mínima de falha dada por: 

 

𝑃𝑐 =
1,1𝜎𝑦2𝑡

𝐷 − 𝑡
[1 −

𝑑

𝑡
] (3) 

  

Um fator de segurança do projeto (𝐹𝑑) pode ser aplicado na equação de falha, de modo 

que o duto opere com uma margem de segurança. O método DNVGL RP-F101 considera ainda 

um fator de modelagem (𝐹𝑚 = 0,9). A pressão máxima de operação (𝑃𝑜), ou seja, a máxima 

pressão interna que o duto resiste sem que haja falha, é dado por: 

 

𝑃𝑜 = 𝐹𝑚𝐹𝑑𝑃𝑐 (4) 

  

Caso a pressão atual de operação do duto supere 𝑃𝑜, uma nova pressão de processo 

deve ser estabelecia ou a região corroída deve ser reparada ou substituída. Ou seja, o fator de 

segurança (FS) deve ser maior que 1 para satisfazer a condição. 

 

𝐹𝑆 =
𝑃𝑜
𝑃𝑜𝑝

 (5) 
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No ponto de vista da extensão de vida útil, é possível se fazer uma análise 

probabilística que relaciona o número de anos depois da inspeção no qual os dados foram 

retirados e a probabilidade de falha do duto. A análise é feita de modo probabilístico porque há 

muitas incertezas ligadas ao projeto e construção da estrutura. Portanto, a capacidade de 

resistência da estrutura durante sua vida útil em relação a solicitação imposta à mesma, ou seja, 

a medida da probabilidade da ocorrência de falha, é definida como confiabilidade estrutural 

(VANHAZEBROUCK, 2008). Existem vários trabalhos na literatura que apresenta essa 

abordagem, porém não focaremos nela por envolver diversos conceitos probabilísticos que não 

é o objetivo do presente trabalho. 

 

3.1.2. CORROSÃO EXTERNA  

 

A parede externa do duto, sem a proteção adequada, está em contato com a água do 

mar e com o solo marinho, ricos em sais e bactérias que aceleram o processo de corrosão, como 

explicados no item anterior. De acordo com Amaral (2011), revestimentos são a principal 

ferramenta para defesa da corrosão, sendo constituídos de materiais isolantes que formam um 

filme contínuo sobre a superfície do duto. Os revestimentos são frequentemente aplicados em 

conjunto com a proteção catódica, devido defeitos no revestimento ou áreas que não podem ser 

completamente cobertas.  

Proteção catódica é o uso direto de uma corrente elétrica proveniente de uma fonte 

externa, em oposição a corrente de descarga da corrosão de áreas anódicas que estarão presentes 

(AMARAL, 2011). De acordo com Buxton e John (2008), sua aplicação pode se dar de duas 

principais formas:  

a) anodos galvânicos (de sacrifício) diretamente conectados aos dutos, no qual sua 

dissolução libera elétrons, fornecendo corrente para proteção, porém devem ser trocados ao fim 

de sua degradação; e 

b) anodos de corrente impressa diretamente ligados a uma fonte externa de energia via 

cabo, comumente apresentando menores taxas de degradação do anodo. 

Ainda é possível utilizar os dois métodos combinados, formando um modelo de 

proteção híbrida.  

Os sistemas de proteção catódica (SPC) também têm uma vida útil determinada em 

projeto, pois seu desgaste natural resulta na diminuição da eficiência dos anodos galvânicos. 
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Por isso, em projetos de extensão de vida útil de DS é essencial a avaliação do SPC, para evitar 

futuros problemas devido a corrosão externa do duto.  

De acordo com Baptista e Marnet (2011), o método de avaliação do sistema de 

proteção catódica mais aceito é o de medição de potencial, pois como apresentado na Figura 9, 

o comportamento do potencial elétrico muda ao passar do tempo, podendo ser dividido em 

quatro períodos. 

 

Figura 9: Evolução do potencial ao longo do tempo de um equipamento submarino protegido 

catodicamente 

 

Fonte: BAPISTA e MARNET (2011) 

 

Os períodos “A” e “C” representam o tempo referente a polarização e a despolarização 

da estrutura, respectivamente, e “B” o tempo de vida útil de projeto. Ainda conforme Baptista 

e Marnet (2011), a tendência é a de se inspecionar o SPC em intervalos de cinco anos, devido 

ao seu alto custo, e uma ação corretiva será necessária, como a reposição do anodo ou abandono 

de linha se o potencial medido estiver mais positivo que -800 mV (Ag/AgCl), conforme 

mostrado no campo “D”, no qual sua eficiência está comprometida ou menos negativas que -

1050 mV (Ag/AgCl), no qual há possibilidade de danos pelo hidrogênio no aço carbono, 

principalmente em áreas de elevada dureza e/ou sob tensão. 

De acordo com Hartt et al. (2001), quatro fatores determinam a magnitude da 

atenuação do potencial: a resistência do anodo, resistência do revestimento anticorrosivo, 

resistência de polarização e resistência metálica. A corrente demandada (𝐼𝑐) para proteção do 

duto pode ser calculada por:  
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𝐼𝑐 = 𝐴𝑐 . 𝑓𝑐. 𝑖𝑐 (6) 

  

Onde 𝐴𝑐 representa a área superficial do catodo e 𝑓𝑐 o fator de falha do revestimento 

calculado de acordo com a equação (7) quando do início do projeto, sendo nomeado como fator 

médio de falha 𝑓𝑐𝑚, no qual 𝑎𝑓𝑐 e 𝑏𝑓𝑐 são parâmetros em função do tipo do revestimento. 

  

𝑓𝑐𝑚 = 𝑎𝑓𝑐 + 0,5. 𝑏𝑓𝑐 . 𝑇 (7) 

 

 𝑖𝑐 é o valor de densidade de corrente do projeto, no qual pode assumir o valor inicial 

(𝑖0), médio (𝑖𝑚) ou final (𝑖𝑓), sendo o primeiro relativamente alto e realizado no início da 

implementação, o segundo é o valor da média temporal e o último reflete o que é necessário 

perto do final da vida útil para afetar a repolarização, caso isso seja necessário. Tal valor 

normalmente está dentro do range de 60-220 mA/m², dependendo da profundidade do duto, 

temperatura, fração do duto em contato com a água do mar e em contato com o solo marinho e 

qual condição o cálculo é feito, inicial ou final (HARTT, LYSOGORSKI, et al., 2001). 

Contudo, a massa do anodo (𝑀) pode ser determinada por:  

 

𝑀 =
8760. 𝐼𝑐. 𝑇

𝑢. 𝐶
 (8) 

  

Onde 𝑇 é a vida útil do sistema de proteção catódica em anos, 𝐶 a capacidade de 

corrente anódica (A.h/Kg) e 𝑢 o fator de utilização, que é dado pela Tabela 2. 

 

Tabela 2: Fator de utilização de anodo típico recomendado para o design da proteção catódica 

Tipo de Anodo 
Fator de Utilização, 

adimensional 

Long slender stand-off (L ≥ 4r) 0,90 

Long slender stand-off (L < 4r) 0,85 

Long flush mounted  0,85 

Short flush-monted, bracelete e outros 

tipos 
0,80 

Fonte: DNV-RP-B401 (2010) 
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A norma DNV-RP-B401 define os valores de densidade de corrente inicial e final da 

vida do anodo de acordo com sua profundidade e temperatura da superfície da água do mar, de 

modo que, ao aplicado na equação (6), é possível determinar o valor de corrente mínimo para 

garantir a proteção do duto. Atentando que o valor para o fator de falha do revestimento agora 

será dado pela equação (9). 

 

𝑓𝑐𝑓 = 𝑎𝑓𝑐 + 𝑏𝑓𝑐. 𝑇 (9) 

 

Através de medições de tensão nos anodos, é possível saber a corrente atual do duto, 

possibilitando a avaliação da efetividade do sistema de proteção catódica. Desse modo, se a 

corrente atual for maior que a final definida por norma, o sistema continua protegendo o duto. 

Através dessas relações, também é possível perceber se a degradação do anodo está maior que 

o previsto no início do projeto. 

 

3.2. VÃOS LIVRES 

 

No âmbito de projetos de DS, vãos livres são caracterizados pela perda do contato do 

duto com o solo marinho. Isso ocorre porque o terreno marinho é irregular, podendo apresentar 

depressões na rota escolhida para o projeto. Entretanto, a existência desses vãos livres provoca 

entre outros efeitos o fenômeno chamado vibração induzida por desprendimento de vórtices 

(VIV).  
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Figura 10: Vibração induzida por vorticidade em um duto 

 

Fonte: MORSE, MATHIERSON e SHRESTHA (2017) 

 

O VIV ocorre devido ao escoamento de um fluido de pequena viscosidade sobre um 

corpo, que ocasiona a formação de uma camada limite junto a parede do duto, onde tem 

velocidade nula, e rapidamente atinge a velocidade de escoamento após contorná-lo. Essa 

variação de velocidade transversal gera um escoamento rotacional, que para determinados 

valores, gera uma esteira de vórtices que cria um diferencial de pressão, ora de um lado, ora do 

outro, resultando em vibrações indesejadas. (FREITAS, 2016) 

 Isso se torna um problema pois o duto está susceptível ao colapso por fadiga (que será 

definida no item subsequente), que ocorrerá quando a frequência de desprendimento de vórtices 

seja próxima o suficiente da frequência natural do duto, maximizando assim a oscilação 

dinâmica. Apesar de existirem soluções na indústria para anular o vão, como colchões de 

concreto e suporte mecânico, que têm um alto custo de instalação, o duto pode estar exposto a 

altas velocidades de correntes próximas ao fundo que pode provocar o deslocamento da linha, 

fazendo com que o suporte perca sua eficácia no passar do tempo (LOUREIRO, 2011). Somado 

a isso, a possibilidade do surgimento de novos vãos livres no decorrer da vida útil do projeto e 

a difícil e dispendiosa intervenção no duto em ambiente marinho faz com que seja necessária a 

avaliação da integridade do duto para o critério de fadiga quando da intenção de EVU do duto. 
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3.2.1. FADIGA 

 

Fadiga é uma falha mecânica que se caracteriza pela ruptura progressiva de materiais 

sujeitos a ciclos repetidos de tensão de deformação (LOUREIRO, 2011).  As trincas se originam 

nos pontos de maior concentração de tensões, que no caso de DS, se encontram nas junções 

soldadas da tubulação, principalmente devido à existência de descontinuidades geométricas 

nesses locais. Essas trincas podem se propagar rapidamente por estarem submetidas, muitas 

vezes, a ambientes agressivos, como é o caso do fundo do mar. 

Os critérios usados para definir a vida a fadiga de um duto estão descritos nas normas 

DNVGL-ST-F101 para sistemas de DS e DNVGL-RP-F105 (2017) para DS a vãos livres, que 

será abordado no presente trabalho. Ressalta-se que a análise da fadiga local deve ser realizada 

para todas as seções de vão livre. A norma DNVGL-RP-F105 trás dois critérios para avaliação 

de vão livres. O primeiro a ser avaliado é o critério screening, que é calibrado para prover uma 

vida útil maior que 50 anos. Ou seja, quando o trecho é aprovado no primeiro critério, não são 

necessárias as demais análises para exdender sua vida. Porém, caso o trecho em questão não 

estiver de acordo com o critério supracitado, será necessária uma análise adicional, a análise de 

fadiga em si, no qual será possível determinar o tempo que a linha permanecerá integra e 

operando de forma segura. 

 

3.2.1.1. CRITÉRIO SCREENING 

 

O critério screening é rodado no início do projeto do DS para determinar se é preciso 

algum tipo de intervenção no vão livre. Apesar do critério garantir uma vida útil de mais de 50 

anos, é importante uma nova análise quando da necessidade de EVU, pois, como já apresentado, 

as paredes do duto podem ter sua espessura reduzida devido a corrosão, o comprimento do vão 

livre pode ser modificado, assim como as condições de corrente e onda no fundo do mar podem 

ter se alterado.  

Para tanto, é preciso avaliar as frequências naturais do DS, levando em consideração 

as direções in-line e cross-flow. Logo, as frequências naturais devem cumprir as equações (10) 

e (11). Contudo, se os critérios dessas equações forem violados, é necessário uma análise 

completa de fadiga por VIV in-line e cross-flow, que será descrita ítem 3.2.1.2. 
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𝑓0,𝐼𝐿
𝛾𝑓

>
𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑉𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐼𝐿 . 𝐷

. (1 −
𝐿𝑣𝑙/𝐷

250
) .
𝛾𝐼𝐿
�̅�

 (10) 

  

𝑓0,𝐶𝐹
𝛾𝑓

>
𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑉𝑅,𝑜𝑛𝑠𝑒𝑡
𝐶𝐹 . 𝐷

. 𝛾𝐶𝐹 (11) 

 

Onde: 

𝛾𝑓  = fator de segurança para frequência natural, apresentado na Tabela 3 

𝛾𝐼𝐿  = fator de segurança para o critério screening in-line, apresentado na Tabela 3 

𝛾𝐶𝐹  = 
fator de segurança para o critério screening cross-flow, apresentado na Tabela 

3 

𝐿𝑣𝑙  = comprimento do vão livre 

𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟  = velocidade induzida de onda para um período de retorno de 100 anos 

𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟  = velocidade induzida de onda para um período de retorno de 1 ano 

�̅�  = razão de fluxo de corrente, podendo ser calculada através da equação (12) 

𝑉𝑅  = velocidade reduzida na direção em questão, dada pela equação (13) 

 

�̅� =
𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟
 (12) 

  

𝑉𝑅 =
𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟 + 𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟

𝑓0𝐷
 (13) 
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Tabela 3: Fatores de segurança para fadiga 

Fator de Segurança 
Classe de Segurança 

Baixo Normal Alto 

ɳ 1,0 0,5 0,25 

𝛾𝐼𝐿 1,15 

𝛾𝐶𝐹 1,3 

𝛾𝑠 1,05* (1,0) 

𝛾𝑓 1,20* (1,15) 

𝛾𝑘 1,30 

𝛾𝑜𝑛 1,10 

* Este fator de segurança destina-se a ser usado no projeto quando detalhado os dados sobre o 

comprimento do vão, lacuna, etc não são conhecidos. Se os parâmetros forem medidos e atualizados 

podem se usar os valores entre parênteses. 

Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017) 

 

 

Caso as equações (14), (15) e (16) sejam satisfeitas, a norma DNVGL-RP-F105, 2017, 

indica que a frequência natural pode ser aproximada pela equação (17). 

 

𝐿𝑣𝑙
𝐷
< 140 (14) 

 

𝛿

𝐷
< 2,5 (15) 

 

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
> −0,5 (16) 

 

𝑓0 ≈ 𝐶1√1 + 𝐶𝑆𝐹√
𝐸. 𝐼

𝑚𝑒𝐿𝑒𝑓𝑓
4 (1 +

𝑆𝑒𝑓𝑓

𝑃𝑐𝑟
+ 𝐶3 (

𝛿

𝐷
)
2

) (17) 

 

Onde: 

𝐶𝑖  = coeficientes de condições de contorno, ver Tabela 4 

E = módulo de Young 

I = momento de inércia 
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CSF = fator de conribuição do concreto à rigidez 

𝐿𝑒𝑓𝑓  = comprimento efetivo do vão 

𝑚𝑒  = massa efetiva, calculada através da equação (20) 

𝐷  = diâmetro externo do duto 

𝑃𝑐𝑟  = carga crítica de flambagem, pode ser calculada através da equação (18) 

𝛿  = 
deflexão estática do duto, normalmente ignorado para a direção in-line, e pode 

ser calculado através da equação (19) 

𝑆𝑒𝑓𝑓  = força axial efetiva (negativa na compressão) 

 

Tabela 4: Coeficientes de condições de contorno 

 Bi-rotulado Bi-engastado Assentado sobre o solo 

𝐶1 1,57 3,56 3,56 

𝐶3 0,8 0,2 0,4 

𝐶4 4,93 14,1 
Ombro: 14,1(L/𝐿𝑒𝑓𝑓) 

Meio vão: 8,6 

𝐶6 5/384 1/384 1/384 

Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017) 

 

𝑃𝑐𝑟 = 1 + 𝐶𝑆𝐹𝜋2
𝐸. 𝐼

𝐿𝑒𝑓𝑓
2  (18) 

 

𝛿 = 𝐶6
𝑞. 𝐿𝑒𝑓𝑓

4

𝐸. 𝐼(1 + 𝐶𝑆𝐹)

1

(1 +
𝑆𝑒𝑓𝑓
𝑃𝑐𝑟

)

 
(19) 

 

𝑚𝑒 =
∫ 𝑚(𝑠)𝜑2(𝑠)𝑑𝑠
𝐿

∫ 𝜑2(𝑠)𝑑𝑠
𝐿

 (20) 

 

Onde: 

𝑞  = 
Peso submarso do duto para direção transversal ou carregamento devido ao 

arraste para direção in-line 
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𝑚(𝑠) = Forma do modo assumido que satisfaz as condições de contorno 

𝜑(𝑠) = 
Massa por unidade de comprimento, incluindo a massa estrutural, a massa 

adicionada e a massa do fluido interno 

 

Para calcular o comprimento efetivo do vão, a norma DNVGL-RP-F105, 2017, inclui 

a equação (21). Para dutos bi-engastados, a norma cita que 𝐿𝑒𝑓𝑓 𝐿𝑣𝑙⁄ = 1. 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓

𝐿𝑣𝑙
=

{
 

 
4,73

−0,066𝛽2 + 1,02𝛽 + 0,63
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛽 ≥ 2,7

4,73

0,036𝛽2 + 0,61𝛽 + 1,0
 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝛽 < 2,7

 (21) 

 

𝛽 = log10 (
𝐾. 𝐿4

(1 + 𝐶𝑆𝐹)𝐸𝐼
) (22) 

 

Onde K é a rigidez do solo na direção avaliada (vertical ou horizontal, estática ou 

dinâmica). Em casos onde estudos geotécnicos não são realizados de formar a determinar com 

precisão as propriedades reais do solo, a norma DNVGL-RP-F105 propõe formulações para o 

cálculo das rijezas estática e dinâmica. (BANDEIRA, 2012) As Tabela 5 e Tabela 6 apresentam 

valores de rijezas estáticas para interação solo-duto em solos arenosos e argilosos, 

respectivamente. 

 

Tabela 5: Rijezas estáticas para interação solo-duto em solos arenosos 

Tipo de Areia K (kN/m/m) 

Fina 250 

Média 530 

Densa 1350 

Fonte: BANDEIRA (2012) 
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Tabela 6: Rijezas estáticas para interação solo-duto em solos argilosos 

Tipo de Argila K (kN/m/m) 

Muito mole 50-100 

Mole 160-260 

Média 500-800 

Rija 1000-1600 

Muito rija 2000-3000 

Dura 2600-4200 

Fonte: BANDEIRA (2012) 

O momento de inércia (I) presentes nas equações 17, 18, 19 e 22, pode ser obtido através 

da fórmula (23), no qual se considera que o duto é um cilindro oco perfeito. 

 

𝐼 =
𝜋

64
[(𝐷)4 − (𝐷 − 2𝑡 − 2𝑡𝑅)

4] (23) 

 

Onde 𝑡𝑅 é a espessura do revestimento. A massa efetiva será calculada através da 

equação (24) 

  

𝑚𝑒 = 𝑚𝑠 +𝑚𝑟𝑒𝑣 +𝑚𝑓 (24) 

 

Onde: 

𝑚𝑒  = Massa efetiva 

𝑚𝑠  = Massa da seção do tubo 

𝑚𝑟𝑒𝑣  = Massa do revestimento 

𝑚𝑓 = Massa do fluido interno 

 

As massas podem ser aproximadas pelas equações (25), (26) e (27). 

 

𝑚𝑠 = 𝐿 [𝜋 (
𝐷

2
− 𝑡𝑅)

2

− 𝜋 (
𝐷

2
− 𝑡𝑅 − 𝑡)

2

] 𝜌𝑑𝑢𝑡𝑜 

 

(25) 
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𝑚𝑟𝑒𝑣 = 𝐿 [𝜋 (
𝐷

2
)
2

− 𝜋 (
𝐷

2
− 𝑡𝑅)

2

] 𝜌𝑟𝑒𝑣 

 

(26) 

𝑚𝑓 = 𝐿 𝜋 (
𝐷

2
− 𝑡𝑅 − 𝑡)

2

𝜌𝑓𝑙𝑢 

 

(27) 

Onde: 

𝐿  = Comprimento total do duto 

𝜌𝑑𝑢𝑡𝑜  = Massa específica do material do duto 

𝜌𝑟𝑒𝑣  = Massa específica do revestimento 

𝜌𝑓𝑙𝑢 = Massa específica do fluido transportado pelo duto 

 

O peso submerso do duto será calculado através da fórmula (28). 

 

𝑞 = (𝑚𝑠 +𝑚𝑟𝑒𝑣 +𝑚𝑓)𝑔 − 𝜌𝑎𝑚𝑏𝑔𝜋 (
𝐷

2
)
2

𝐿 (28) 

 

Onde: 

𝑔  = Aceleração da gravidade, que será considerada como 9,81 𝑚/𝑠² 

𝜌𝑚𝑎𝑟  = Massa específica da água do mar 

 

3.2.1.2. CRITÉRIO COMPLETO DE FADIGA 

 

De acordo com Loureiro (2011), a cada ciclo de carga que o duto é submetido, um 

certo dano é causado devido a fadiga. Esse dano 𝐷𝑓𝑎𝑡 pode ser calculado pela lei de Palmer-

Miner que define o dano como sendo a razão do número total de ciclos de estresse definido em 

projeto e o número de ciclos necessários para fraturar a estrutura, ambos correspondentes ao 

range de 𝑆𝑖, como é representado pela equação (29). 

 

𝐷𝑓𝑎𝑡 =∑
𝑛𝑖
𝑁𝑖

 (29) 
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O número de ciclos para ruptura será determinado de acordo com a equação (30), 

diferenciando-se de acordo com a intensidade de ciclos: 

 

𝑁 = {
�̅�1. 𝑆

−𝑚1  𝑆 > 𝑆𝑠𝑤 (𝑏𝑎𝑖𝑥𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠)

�̅�2. 𝑆
−𝑚2  𝑆 ≤ 𝑆𝑠𝑤  (𝑎𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠)

 (30) 

  

Onde: 

𝑚1 e 𝑚2 = inverso da inclinação negativa da curva bi-linear SN 

�̅�1 e �̅�2 = 
constantes de resistência à fadiga característica (definida como a média menos 

dois desvios padrão da curva) 

𝑆𝑠𝑤  = o ponto de interseção das duas curvas do SN, dado pela equação (31) 

 

𝑆𝑠𝑤 = 10
(
log �̅�1−log𝑁𝑠𝑤

𝑚1
)
 (31) 

  

𝑁𝑠𝑤 é o número de ciclos no qual a curva muda sua inclinação como mostrado na 

Figura 11. 

 

Figura 11: Curva SN típica de duas inclinações 

 
Fonte: DNVGL-RP-F105 (2017), traduzida pelos autores 

 

A curva SN pode ser determinada através de testes de laboratórios, de mecanismos de 

falhas presente na literatura ou ainda da norma DNVGL-RP-C203, que discorre sobre análises 
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de força de fadiga em estruturas offshore de metal, contendo diferentes curvas já plotadas para 

diferentes situações e tipos de materiais. 

Desse modo, pode-se definir a vida útil do duto de acordo com a equação (32).  

 

𝑇𝑙𝑖𝑓𝑒 =
1

𝐷𝑓𝑎𝑡
= 

1

∑ (
𝑓𝑣 . 𝑆𝑖

𝑚. 𝑃𝑖
�̅� )

 
(32) 

  

Onde 𝑓𝑣 é a frequência de vibração atuante dominante e 𝑃𝑖 a probabilidade de ocorrer 

para o ciclo de estresse 𝑖. De acordo com Bandeira, 2012, a faixa de estresse pode ser 

determinada como:  

 

𝑆𝐼𝐿 = 2𝑆𝐶𝐹𝐴𝐼𝐿 (
𝐴𝑌
𝐷
)Ψ𝑎,𝐼𝐿 . 𝛾𝑠 (33) 

  

𝑆𝐶𝐹 = 2𝑆𝐶𝐹𝐴𝐶𝐹 (
𝐴𝑍
𝐷
)R𝑘. 𝛾𝑠 (34) 

  

No qual SCF é o fator de concentração de tensão, atuante como um fator de 

amplificação de tensões oriundas de carregamentos externos. Ψ𝑎,𝐼𝐿 o parâmetro que contabiliza 

a redução das amplitudes de vibrações IL e   R𝑘 o parâmetro que contabiliza a redução devido 

ao amortecimento, enquanto que 𝐴𝑌 e 𝐴𝑍 são as amplitudes de vibração in-line e cross-flow 

respectivamente. O detalhamento para obtenção de cada parâmetro está presente na norma 

DNVGL-RP-F105. 

 𝐴𝐼𝐿 e 𝐴𝐶𝐹 são as amplitudes unitárias de tensão, que são calculadas resolvendo-se a 

equação da linha elástica. Para fins de simplificação, Bandeira, 2012, apresente a equação (35) 

para determinação das amplitudes. 

 

𝐴𝐼𝐿/𝐶𝐹 = 𝐶4(1 + 𝐶𝑆𝐹).
𝐷𝑂(𝐷 − 𝑡)𝐸

𝐿𝑒𝑓𝑓
 (35) 

 

No qual DO é o diâmetro externo total do duto, ou seja, considerando a espessura do 

revestimento, e 𝐶4 é um coeficiente apresentado na Tabela 4. Desse modo, é possível obter o 

número máximo de ciclos que o duto pode sofrer sem danificar a integridade do mesmo.  



36 

 

O critério adotado pela norma no que se diz a respeito de tempo de vida é dado pela 

equação (36). 

 

ɳ. 𝑇𝑙𝑖𝑓𝑒 ≥ 𝑇𝑒𝑥𝑝𝑜𝑠𝑢𝑟𝑒 (36) 

 

Onde ɳ é a taxa de dano a fadiga aceitável e seu valor está especificado na Tabela 3. 

Ao cumprir o critério de fadiga completa, o duto pode ter sua vida estendida de acordo com o 

tempo de vida obtido considerando o devido fator de segurança. 
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4. OBTENÇÃO DE DADOS A PARTIR DE INSPEÇÕES 

 

Para aplicação da metodologia descrita no capítulo 3, são necessários dados históricos 

e atuais da integridade do DS, ou seja, espessuras de parede interna e externa corroídas, de 

parâmetros de operação como temperatura e pressão. Também são necessárias informações 

como eventuais movimentações da linha, aparecimento de novos vãos livres e trechos 

desenterrados, além das condições de correntes marítimas. 

Para a obtenção dessas informações, é necessário um monitoramento das condições 

dos dutos a fim de realizar uma avaliação correta da sua integridade. Para isso, o operador 

deverá realizar regularmente inspeções externas e internas nesse duto. O Relatório SINTEF n° 

A15322 representa isso através da Figura 12. 

 

Figura 12: Atividades necessárias para controlar a integridade de um sistema de dutos 

 

Fonte: SINTEF TECHNOLOGY AND SOCIETY (2010), traduzido pelos autores 

 

Um dos maiores desafios encontrados nas avaliações de EVU no Brasil é a dificuldade 

de avaliar corretamente a integridade dos dutos mais antigos, pois não havia a preocupação da 

realização de inspeções, de forma a não serem projetados adequadamente para tal. Portanto, é 

importante ressaltar a necessidade de um planejamento inicial, englobando a realização de 

inspeções rigorosas e periódicas desde a fase de projeto, para permitir o acompanhamento das 

condições de integridade da linha, assim como um plano de gerenciamento de riscos baseado 

nos resultados obtidos durante essas inspeções, como meio principal de evitar possíveis 

problemas e manter a vida útil dos dutos prolongada (SANTOS, 2016).  
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Em termos de recomendações, a sessão 11 D 300 da norma DNVGL-ST-F101 decorre 

sobre importantes aspectos acerca do escopo das inspeções em DS e detalha aspectos que devem 

ser avaliados para determinação da frequência adequada para sua realização, porém não será o 

foco do trabalho. 

Existem inúmeras técnicas de inspeções, decorrentes da peculiaridade de cada 

ambiente e do sistema submarino, impulsionando o surgimento de novas tecnologias. Dessa 

maneira, uma síntese do local, métodos e técnicas são apresentados nas Tabela 7 e Tabela 8, 

relacionando os defeitos identificados por cada técnica. 

De acordo com Nash (2011), as rotinas normais de inspeção executadas nos DS são 

divididas em dois locais, interno, tipicamente inspecionados por pigs, e externo ao duto, no qual 

são usados métodos de ROV (veículo operado remotamente, do inglês Remotely Operated 

Vehicle) e AUV (veículo submarino autônomo, do inglês Autonomous Underwater Vehicle). 

Métodos de monitoramento permanentes também existem e estão se tornando mais comuns em 

novos projetos. 
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Tabela 7: Métodos, Técnicas e Defeitos (Parte 1) 

Local Método Técnica 

Defeito 

Vão/ Enterramento/ 

Scour 
Corrosão Chanfradura  Ranhura Vazamento  Erosão Falha na PC 

Interno 

Pigging 

Fluxo Magnético               

Ultrassônico               

Visual               

Calliper               

Geometria (XYZ)               

Monitoramento 

Permanente 

Sonda de Corrosão               

Sonda de Areia               

Externo 

ROV 

Visual               

Acústico               

CP Probe               

Scanner de Solda               

Tomografia               

Varredura Lateral               

AUV 

Visual               

Acústico               

Varredura Lateral               

Monitoramento 

Permanente 

Vibração                

Tensão               

Fonte: NASH (2011), tradução dos autores 
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Tabela 8: Métodos, Técnicas e Defeitos (Parte 2) 

Local Método Técnica 

Defeito 

Dano no 

revestimento 
Hidrato Movimento Flambagem Vibração 

Integridade 

da proteção 
Rachadura 

Interno 

Pigging 

Fluxo Magnético               

Ultrassônico              

Visual               

Calliper               

Geometria (XYZ)               

Monitoramento 

Permanente 

Sonda de Corrosão               

Sonda de Areia               

Externo 

ROV 

Visual               

Acústico               

CP Probe               

Scanner de Solda               

Tomografia               

Varredura Lateral               

AUV 

Visual               

Acústico               

Varredura Lateral               

Monitoramento 

Permanente 

Vibração                

Tensão               

Fonte: NASH (2011), tradução dos autores
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4.1. INSPEÇÃO INTERNA 

 

Os pigs instrumentados são capazes de informar as condições das linhas como 

localização de amassamentos e ovalizações, detecção de vazamentos e pontos onde há redução 

da espessura da parede do duto com boa precisão (MAZZINI, 2009). Apesar da existência de 

dutos não “pigáveis”, os pigs são bastante utilizados e tem como vantagem a possibilidade de 

inspeção em toda extensão do duto. Sua estrutura está representada na Figura 13, sendo 

composto por uma capsula metálica, onde se encontra os circuitos eletrônicos e baterias, 

apoiada por dois suportes de borracha que mantêm a cápsula centralizada. Os pigs se movem 

através da pressão do fluido aplicado na borracha traseira. 

 

Figura 13: Pig instrumentado 

 
Fonte: MAZZINI (2009) 

 

Mazzini (2009) cita as principais informações que podem ser obtidas através de pigs 

instrumentados: a geometria do DS, medindo ovalizações ou amassamentos, localização de 

restrições ou válvulas parcialmente fechadas, localização de curvas, determinação do raio de 

curvatura, existência vazamentos, localização de trincas e medida da perda de material de 

parede. As técnicas mais tradicionais usadas pela indústria petrolífera são baseados em 

magnetismo ou ondas acústicas ultrassônicas (SALCEDO, 2009). 

O pig magnético M.F.L. (Magnetic Flux Leakage, sendo a tradução Vazamento de 

Fluxo Magnético), geralmente possui dois ou mais módulos, usando magnetos ou imãs potentes 

para magnetização da parede do duto e sensores para detecção da perda de espessura 

(SALCEDO, 2009), sendo possível a detecção de defeitos por perda de material da parede do 

duto, normalmente causados pela corrosão.  

De acordo com Mazzini (2009), um sensor posicionado no interior da tubulação é 

utilizado para medir o campo magnético. Na região onde houve diminuição da espessura do 
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duto, o sensor capta o incremento da densidade do campo magnético, anomalia que é causada 

pelo vazamento do fluxo magnético. Vale ressaltar que há um módulo com sensores 

discriminadores de corrosão interna e externa.  

Já o pig ultrassônico (pig US) usa sensores acústicos que medem a diferença do tempo 

de propagação dos ecos refletidos nas interfaces das superfícies da parede interna e externa do 

duto, traçando o perfil de espessura do duto ao longo da inspeção (SALCEDO, 2009). A técnica 

também é usada para identificação de trincas. Entretanto, o fluido utilizado durante a inspeção 

deve ser homogêneo para a propagação das ondas acústicas, cenário não usual em dutos de 

produção de petróleo. Contudo, uma solução típica é o uso de um “colchão de diesel” como 

fluido acoplante para realização da inspeção (SALCEDO, 2009).  

Devido ao alto desenvolvimento tecnológico na área, já existem inúmeras outras 

ferramentas disponíveis no mercado, inclusive ferramentas que combinam as duas técnicas 

apresentadas anteriormente. 

 

4.2. INSPEÇÃO EXTERNA 

 

Utilizados para inspeções externas, os ROVs são veículos aquáticos operados por 

homens na superfície, sendo comuns em indústrias que lidam com águas profundas, como a de 

exploração de óleo e gás, telecomunicações e exploração mineral. A comunicação entre os 

operadores na superfície e a máquina em grande parte dos ROVs é feita através de cabos 

umbilicais. Como são inocupados, possibilitam que os operadores realizem trabalhos em 

ambientes perigosos sem estarem expostos a esses riscos. (AZIZ, ARAS, et al., 2012) 

Como pontos positivos desse método, pode-se citar uma maior cobertura de área 

quando comparado com mergulhadores humanos e grande mobilidade que permite a vistoria 

próxima ao leito marinho. Entretanto, como desvantagens existe o limite de profundidade pelo 

comprimento do cabo umbilical, alto custo de equipamentos e dificuldades de ser utilizado em 

áreas com fortes correntes de água. (AZIZ, ARAS, et al., 2012) 

De acordo com a classificação do guia IMCA R 004 (2016), existem três classes 

possíveis para os ROVs de inspeção. A primeira, ROVs de observação, são veículos pequenos 

que contém apenas câmeras, luzes e sonar, sendo feitos especialmente para pura observação. Já 

a classe II, ROVs de observação com opção de carga, contém duas câmeras que são 

simultaneamente visíveis, sonar e são capazes de lidar com até dois sensores adicionais, sendo 

que alguns ainda podem ter habilidades básicas de manuseamento. Já a terceira, veículos de 
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classe de trabalho, são capazes de carregar diversos sensores e manipuladores. Além disso, 

alguns possuem a capacidade de sensores e ferramentas serem operados sem a utilização de 

cabos umbilicais. A Figura 14 ilustra as três classes de ROVs mencionadas. 

 

Figura 14: ROVs de classe I, II e III 

   

Classe I Classe II Classe III 

Fonte: OCEANEERING 

 

Caso a inspeção seja apenas visual, os ROVs de classe I e II podem ser utilizados com 

facilidade. Entretanto, caso seja necessário utilizar técnicas mais sofisticadas como acústica, 

scanner de solda e tomografia, será necessária a utilização de ROVs de classes II ou III. 

Uma alternativa aos ROVs são os AUVs, equipamentos similares ao primeiro, não 

possuindo tripulação em seu interior. Entretanto, esses robôs não necessitam da intervenção 

humana durante a sua operação, pois toda a sua missão é programada previamente. Quando 

terminam a operação, os AUVs retornam ao local programado, onde os dados coletados podem 

ser coletados e processados. 

 

Figura 15: Ilustração de um AUV 

 

Fonte: KONGSBERG 

 

Os AUVs demonstraram-se úteis principalmente por serem mais rápidos que os ROVs 

e pela possibilidade de realizar operações em oceanos mais agitados, já que o perigo de dano 

de equipamentos, como umbilicais de ROVs, não existem. Outro ponto positivo é a redução da 

complexidade dos equipamentos, tamanho do navio de apoio e equipe, aumentando a segurança 

das operações e um menor impacto ambiental. (NASH, 2011) 
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5. ESTUDO DE CASO 

 

Para o estudo de caso, se tomará como a SGSS, no qual necessário que a operadora 

tenha um sistema de gerenciamento de integridade e que apresente a ANP uma análise detalhada 

das informações de projeto, atendando-se para possibilidade de mudança de normas no passar 

do tempo assim como limites operacionais.  

Além disso, é necessário uma análise minuciosa das informações decorrentes do duto 

em operação, no qual devem ser considerados as características do fluido, aumento de BSW 

(porcentagem de água e sedimentos em relação ao volume total do fluido produzido), pressão 

de operação, histórico de acidentes que podem ter comprometido sua integridade, assim como 

dados coletados através de inspeções para o monitoramento das condições do DS. A partir 

dessas informações coletadas, a operadora deve identificar os principais modos de falhas que o 

sistema está sujeito, e calcular, baseado nas condições atuais do DS, quanto tempo ele pode 

operar sem que ocorra um acidente. Por fim, a operadora deve fazer uma análise de risco, caso 

ela venha em optar por estender a vida em serviço do trecho analisado, de modo a confirmar a 

seguridade da operação e, caso o duto entre em falha por algum motivo, ela esteja apta a 

minimizar as consequências. 

O estudo será realizado com o objetivo de avaliar a possibilidade de extensão da vida 

útil de dutos de um campo de petróleo fictício, no qual sua reserva é maior que a calculada 

inicialmente, de forma que continuará lucrativo caso produza por 5 anos além do tempo de 

projeto. A análise servirá de base para tomada de decisão dos próximos passos, que considera 

a continuação da operação, a necessidade de reparo da linha, sua substituição ou abandono, nas 

quais envolvem inputs econômicos e de segurança além dos inputs de integridade que serão 

calculados.  

O trabalho focou de maneira geral em três principais modos de falhas: fadiga 

proveniente de VIV’s provocados por vãos livres, corrosão interna e externa.  Para o estudo de 

caso, serão analisadas três linhas diferentes, sendo duas de produção de óleo, com diferentes 

diâmetros e pressões de operação, e uma linha de injeção de gás, de forma a concluir se essas 

linhas teriam condições de ter sua vida estendida, com base nesses critérios.  

A Figura 16 representa de maneira ilustrativa a configuração submarina de um sistema 

de produção offshore. Nessa figura, as linhas em verde representam linhas de produção de 

petróleo, as em vermelho representam linhas de injeção de gás e em azul, linhas de injeção de 

água.  
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Figura 16: Configuração submarina de um sistema de produção offshore 

 

Fonte: MASLIN (2013) 

 

Como se pode observar, no leito marinho existem outros equipamentos além dos dutos 

como árvores de natal molhadas e manifolds, que também fazem parte do sistema submarino e 

que, portanto, devem ter sua integridade avaliada e consideradas para a EVU do campo. 

Entretanto, a avaliação desses equipamentos não será considerada nesse trabalho. 

A análise realizada foi feita para os trechos de flowline, ou seja, o trecho compreendido 

entre a árvore de natal e o touchdown point (ponto em que o duto perde o contato com o solo 

marinho). Foi considerado que as linhas utilizadas são as originais de projeto e que não se 

moveram durante o período. Além disso, não houve o surgimento de novos vãos livres e as 

condições de operação e propriedade dos fluidos se mantiveram próximas as definidas em 

projeto durante todo o tempo de operação. Cabe ressaltar que a corrosão interna das linhas de 

produção tente a se potencializar com o passar do tempo, pois o poço começa a produzir água 

em quantidades cada vez maiores, assim também como gás, propiciando um ambiente mais 
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corrosivo, como visto anteriormente. Também foi considerado que não aconteceram acidentes 

que comprometessem a integridade das linhas analisadas, ao longo de sua operação. 

A empresa operadora do campo conta com um sistema de gerenciamento da integridade 

robusto, que conta com um plano de inspeção através de pigs e ROVs a cada cinco anos, e 

realização de manutenções ou adequações quando necessário, como, por exemplo, a regulagem 

de anticorrosivos em linhas que foram constatadas uma maior ação corrosiva no período. 

Através de inspeções, foi possível a criação de um banco de dados que será de suma importância 

para as análises de EVU dos seus DS. A última campanha de inspeção foi realizada há dois 

anos, quando as linhas tinham em média 27 anos em operação. 

 A proteção contra a corrosão externa nas três linhas é feita de forma hibrida, sendo o 

revestimento das linhas de produção feitas com FBE/PP revestimento de isolamento térmico e 

da linha de gás com 3Layer FBE/BB e proteção catódica através de anodos de sacrifício. Outros 

dados específicos de cada linha serão apresentados nos itens a seguir. 

 

5.1. LINHA DE PRODUÇÃO DE 12 POLEGADAS 

 

Os dados de projeto da linha de produção de 12 polegadas (304,8 mm) são apresentados 

na Tabela 9, e a Figura 17 representa a configuração atual do vão livre existente. O solo marinho 

em questão foi considerado como sendo arenoso médio. 
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Tabela 9: Dados de projeto (linha de produção de 12") 

Parâmetro Valor Unidade 

T 30 anos 

D 323,9 mm 

𝑡 14,3 mm 

L 1 km 

𝐿𝑣𝑙 22 m 

𝑡𝑅 30 mm 

E 207000 MPa 

𝑆𝑒𝑓𝑓 -26306 N 

�̅�𝑟𝑜𝑓. 97 m 

𝜎𝑦 45 MPa 

𝐹𝑑 0,862 - 

𝐹𝑚 0,9 - 

𝑇𝑜𝑝 80 ºC 

𝑃𝑜𝑝 7,8 MPa 

𝜌𝑑𝑢𝑡𝑜 11445,6 Kg/m³ 

𝜌𝑟𝑒𝑣 830 Kg/m³ 

𝜌𝑓𝑙𝑢 948 Kg/m³ 

𝜌𝑎𝑚𝑏 1025 Kg/m³ 
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Figura 17: Configuração de Vão Livre (linha de produção de 12") 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Através de inspeções internas e externas para verificação das condições de integridade, 

foi possível o levantamento de informações chaves para o estudo em questão, como a situação 

das paredes do duto quanto a corrosão. Os valores usados para determinar se o duto pode operar 

com a pressão atual de operação sem risco de falha e quanto tempo seria possível sua 

permanência em operação estão presentes na Tabela 10. Ressaltando que para fins de 

simplificação do trabalho, será considerado apenas o trecho com maior índice de corrosão do 

duto, e não todas as partes detectadas como danificadas. 

 

Tabela 10: Dados de corrosão da parede do duto (linha de produção de 12") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑑 2,2 mm 

𝑎 200 mm 

∆ 𝑑 0,1 mm 

∆ 𝑎 0,15 mm 
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Para determinação da vida útil do sistema de proteção catódico, foram considerados os 

dados presentes na Tabela 11, que leva em consideração dados de projeto e fatores 

recomendados pela da norma DNV-RP-B401, considerando clima Tropical (>20ºC). Já o valor 

de corrente atual, foi obtido através da inspeção supracitada. Outro ponto importante a ser 

considerado nesta etapa, é que a maior parte da extensão do duto não se encontra enterrado, ou 

seja, está diretamente em contato com a água do mar e os anodos são de alumínio do tipo 

bracelete. A Tabela 11 também traz os coeficientes de falha do revestimento aplicável.  

 

Tabela 11: Dados referente a proteção catódica (linha de produção de 12") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝑐 3051 m² 

a 0,0003 s/u 

b 0,00001 s/u 

𝑖𝑐 Inicial = 0,12/ Final = 0,08 A/m² 

C 2000 A.h/Kg 

𝑢 0,8 s/u 

𝑖𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 0,120 A/m² 

 

Além dos dados já apresentados em tabelas anteriores, para análise do critério screening 

para vãos livres, serão utilizados os valores de frequência natural e velocidade de onda contidos 

na Tabela 12. O trecho do duto que está em suspensão faz um ângulo de 30º com o norte 

verdadeiro, sendo a corrente de maior intensidade na direção sul. 

 

Tabela 12: Dados para o critério screening (linha de produção de 12") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟 1,19 m/s 

𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟 1,21 m/s 

 

Por fim, caso o duto não esteja conforme o critério screening, o critério fadiga completo 

será executado. Os dados de input utilizados para o cálculo já foram inseridos em outras 

tabulações ou serão calculados posteriormente.  
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5.2. LINHA DE PRODUÇÃO DE 10 POLEGADAS 

 

Os dados de projeto da linha de produção de 10 polegadas (254 mm) são apresentados 

na Tabela 13, e a Figura 18 representa a configuração atual do vão livre existente. 

 

Tabela 13: Dados de projeto (linha de produção de 10") 

Parâmetro Valor Unidade 

T 30 anos 

D 273,1 mm 

𝑡 14,3 mm 

L 1000 m 

𝐿𝑣𝑙 8 m 

�̅�𝑟𝑜𝑓. 108 m 

𝜎𝑦 45 MPa 

𝐹𝑑 0,862 - 

𝐹𝑚 09 - 

𝑇𝑜𝑝 80 ºC 

𝑃𝑜𝑝 7,8 MPa 

𝜌𝑑𝑢𝑡𝑜 11445,6 Kg/m³ 

𝜌𝑟𝑒𝑣 830 Kg/m³ 

𝜌𝑓𝑙𝑢 948 Kg/m³ 

𝜌𝑎𝑚𝑏 1025 Kg/m³ 
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Figura 18: Configuração de Vão Livre (linha de produção de 10") 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Através de inspeções internas e externas para verificação das condições de integridade, 

foi possível o levantamento de informações chaves para o estudo em questão, como a situação 

das paredes do duto quanto a corrosão. Os valores usados para determinar se o duto pode operar 

com a pressão atual de operação sem risco de falha e quanto tempo seria possível sua 

permanência em operação estão presentes na Tabela 14. Ressaltando que para fins de 

simplificação do trabalho, será considerado apenas o trecho com maior índice de corrosão do 

duto, e não todas as partes detectadas como danificadas. 

 

Tabela 14: Dados de corrosão da parede do duto (linha de produção de 10") 

 

 

-108.25

-108.2

-108.15

-108.1

-108.05

-108

-107.95

0 5 10 15 20 25 30 35

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e 
(m

)

Extensão (m)

Localização do duto Relevo do solo Marinho

Parâmetro Valor Unidade 

𝑑 2,5 mm 

𝑎 215 mm 

∆ 𝑑 0,1 mm 

∆ 𝑎 0,15 mm 



52 

 

 

 

 

Para determinação da vida útil do sistema de proteção catódico, foram considerados os 

dados presentes na Tabela 15, que leva em consideração dados de projeto e fatores 

recomendados pela da norma DNV-RP-B401, considerando clima Tropical (>20ºC). Já o valor 

de corrente atual, foi obtido através da inspeção supracitada. Outro ponto importante a ser 

considerado nesta etapa, é que a maior parte da extensão do duto não se encontra enterrado, ou 

seja, está diretamente em contato com a água do mar e os anodos são de alumínio do tipo 

bracelete. A Tabela 15Tabela 11 também traz os coeficientes de falha do revestimento 

aplicável.  

 

Tabela 15: Dados referente a proteção catódica (linha de produção de 10") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝑐 2572 m² 

a 0,0003 s/u 

b 0,00001 s/u 

𝑖𝑐 Inicial = 0,14/ Final = 0,09 A/m² 

C 2000 A.h/Kg 

𝑢 0,8 s/u 

𝑖𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 0,098 A/m² 

 

Além dos dados já apresentados em tabelas anteriores, para análise do critério screening 

para vãos livres, serão utilizados os valores de frequência natural e velocidade de onda contidos 

na Tabela 16. O trecho do duto que está em suspensão faz um ângulo de 10° com o norte 

verdadeiro e a corrente de maior intensidade está na direção sul. 

 

Tabela 16: Dados para o critério screening (linha de produção de 10") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟 1,36 m/s 

𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟 1,37 m/s 



53 

 

 

Por fim, caso o duto não esteja conforme o critério screening, o critério fadiga completo 

será executado. 

5.3. LINHA DE INJEÇÃO DE GÁS DE 8 POLEGADAS 

 

Os dados de projeto da linha de injeção de 8 polegadas (203,2 mm) são apresentados na 

Tabela 17, e a Figura 19 representa a configuração atual do vão livre existente. 

 

Tabela 17: Dados de projeto (linha de injeção gás de 8") 

Parâmetro Valor Unidade 

T 30 Anos 

D 219,08 mm 

𝑡 14,4 mm 

L 1 km 

𝐿𝑣𝑙 18 m 

�̅�𝑟𝑜𝑓. 124 m 

𝜎𝑦 45 MPa 

𝐹𝑑 0,862 - 

𝐹𝑚 09 - 

𝑇𝑜𝑝 60 ºC 

𝑃𝑜𝑝 27,5 MPa 

𝜌𝑑𝑢𝑡𝑜 7850 Kg/m³ 

𝜌𝑟𝑒𝑣 900 Kg/m³ 

𝜌𝑓𝑙𝑢 123 Kg/m³ 

𝜌𝑎𝑚𝑏 1025 Kg/m³ 
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Figura 19: Configuração de Vão Livre (linha de injeção gás de 8") 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Através de inspeções internas e externas para verificação das condições de integridade, 

foi possível o levantamento de informações chaves para o estudo em questão, como a situação 

das paredes do duto quanto a corrosão. Os valores usados para determinar se o duto pode operar 

com a pressão atual de operação sem risco de falha e quanto tempo seria possível sua 

permanência em operação estão presentes na Tabela 18. Ressaltando que para fins de 

simplificação do trabalho, será considerado apenas o trecho com maior índice de corrosão do 

duto, e não todas as partes detectadas como danificadas. 

 

Tabela 18: Dados de corrosão da parede do duto (linha de injeção gás de 8") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑑 2,1 mm 

𝑎 190 mm 

∆ 𝑑 0,1 mm 

∆ 𝑎 0,15 mm 
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recomendados pela da norma DNV-RP-B401, considerando clima Tropical (>20ºC). Já o valor 

de corrente atual, foi obtido através da inspeção supracitada. Outro ponto importante a ser 

considerado nesta etapa, é que a maior parte da extensão do duto não se encontra enterrado, ou 

seja, está diretamente em contato com a água do mar e os anodos são de alumínio do tipo 

bracelete. A Tabela 19 também traz os coeficientes de falha do revestimento aplicável.  

 

Tabela 19: Dados referente a proteção catódica (linha de injeção gás de 8") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝑐 2063 m² 

a 0,001 s/u 

b 0,00003 s/u 

𝑖𝑖/𝑓 Inicial = 0,14/ Final = 0,09 A/m² 

𝑖𝑐 0,06  

C 2000 A.h/Kg 

𝑢 0,8 s/u 

𝐼𝑎𝑡𝑢𝑎𝑙 0,4 A/m² 

 

Além dos dados já apresentados em tabelas anteriores, para análise do critério screening 

para vãos livres, serão utilizados os valores de frequência natural e velocidade de onda contidos 

na Tabela 20. O trecho do duto que está em suspensão faz um ângulo de 40° com o norte 

verdadeiro e a corrente de maior intensidade aponta para direção sul. 

 

Tabela 20: Dados para o critério screening (linha de injeção gás de 8") 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑈𝑐,100𝑦𝑒𝑎𝑟 1,07 m/s 

𝑈𝑤,1𝑦𝑒𝑎𝑟 1,06 m/s 

 

Por fim, caso o duto não esteja conforme o critério screening, o critério fadiga completo 

será executado. 

Os resultados obtidos após a aplicação da metodologia descrita no capítulo 3 serão 

apresentados no próximo capítulo, assim como sua análise, de forma a concluir se haveria a 

possibilidade de extensão de 5 anos das três linhas em questão. 
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

O presente capítulo apresentará os resultados obtidos no estudo de caso, de forma a 

avaliar a possibilidade de continuidade de operação da linha sem a necessidade de manutenções 

e reparos, ou até mesmo chegando ao resultado no qual seria necessário o descomissionamento 

da linha. A sequência adotada para a análise será a mesma apresentada no trabalho, de forma 

que a não conformidade com algum dos critérios expostos elimina a possibilidade de extensão 

de vida útil sem algum tipo de intervenção.  

 

6.1.LINHA PRODUÇÃO DE 12 POLEGADAS 

 

Primeiramente foi analisado a integridade do duto com relação a corrosão, de modo a 

determinar se a diminuição da espessura da parede do duto não afetaria em sua capacidade de 

resistir à pressão interna de operação. A metodologia leva em consideração as recomendações 

da norma DNVGL-ST-F101, 2017, e levou em consideração dois fatores de segurança, o fator 

de segurança de modelagem, (𝑓𝑚= 0,9) e um fator de segurança do projeto (𝑓𝑝= 0,83), de forma 

a garantir uma margem de segurança na determinação da pressão máxima no qual o duto 

resistiria. 

O primeiro passo foi o cálculo do fator de folias, que leva em consideração o 

comprimento da corrosão do duto e que será usado para determinar a pressão máxima de falha. 

Para isso, também foi preciso determinar se o defeito em questão se enquadra como “curto” ou 

“largo”, de forma a afetar a capacidade de resistência a falha do duto. A Tabela 21 apresenta os 

resultados encontrados. 

  

Tabela 21: Resultados de pressão mínima de falha (linha de produção de 12”) 

Tipo do defeito: Curto 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑀𝑓 1,92 - 

𝑃𝑐 42,1 MPa 

𝑃𝑜 32,6 MPa 

FS 4,18 - 
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O resultado mostra que a pressão de operação, está abaixo da pressão máxima de falha 

com uma certa margem. Dessa forma, avaliamos de grosso modo o impacto na integridade de 

do DS da corrosão, através da aplicação da taxa de corrosão a cada ano na parede do duto após 

a última inspeção, de modo a estimar quantos anos o duto estaria apito a operar com sua pressão 

usual. Os resultados estão apresentados no gráfico da Figura 20. 

 

Figura 20: Gráfico vida útil (linha de produção de 12”) 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Dessa maneira, avalia-se que é possível a permanência da operação do duto quanto ao 

critério de corrosão e pressão interna. O próximo passo é avaliar o sistema de proteção catódica, 

de forma a confirmar que a corrente do sistema está dentro da faixa requerida para proteção do 

duto e se a massa de anodo restante é suficiente para a extensão de 5 anos da operação das 

linhas.  

Usando a densidade de corrente para final da vida do anodo segundo a norma, foi 

possível calcular a corrente mínima para proteção, assim como a quantidade de massa para 

resistir aos próximos 10 anos, utilizando 2 anos de margem. Vale ressaltar que o a definição da 

disposição nos braceletes no duto não foi foco do trabalho. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 22. 
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Tabela 22: Fim da vida útil – Proteção catódica (linha de produção de 12”) 

 Parâmetro Valor Unidade 

Mínimo 

necessário 

𝐼𝑐 0,118 A 

M 6,46 Kg 

Cenário atual 
𝐼𝑐 0,25 A 

M 13,68 Kg 

 

Com os dados apresentados pela Tabela 22, concluímos que a corrente está acima da 

mínima requerida, e a massa mais do dobro necessário para os 8 anos de operação, de modo a 

concluir que o sistema de proteção catódica não apresenta barreira a EVU. 

Por fim, analisaremos se as novas condições que o duto está sujeito, no ponto de vista 

de vão livres, estão de acordo com o critério screening. Os parâmetros calculados estão 

apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23: Parâmetros para o critério screening (linha de produção de 12”) 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐿𝑒𝑓𝑓 24,1 m 

𝑓0 11,2 Hz 

�̅� 0,5 m/s 

𝑉𝑅 0,5 m/s 

 

Com essas informações, resolvemos as equações (10) e (11) de modo a obter-se os 

resultados da Tabela 24.  

 

Tabela 24: Critério screening (linha de produção de 12”) 

Direção Desigualdade 
Cumpre o 

critério? 

In-line 9,3 > 9,9 Não 

Cross-flow 9,3 > 14,5 Não 

 

Como as desigualdades não são verdadeiras, conclui-se que ocorreram mudanças 

significativas na configuração do vão livre, e, portanto, será necessária uma análise completa 

de fadiga para determinar o tempo de vida restante do duto em questão.  
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A amplitude máxima de tensão foi calculada com base na equação simplificada (35) de 

modo a obter os mesmos resultados na direção in-line e cross-flow. A partir da amplitude, foi 

determinada a faixa de estresse (S) sofrida pelo duto a cada ciclo, que foi usada de entrada no 

gráfico de curva S-N, presente no item 2.4.5. da norma DNVGL-RP-F105, 2017, para dutos 

com proteção catódica expostos a água do mar. Assim, foi possível obter o número de ciclos 

máximos para falha. Considerando uma taxa de dano a fadiga aceitável de 0,9 e uma 

aproximação do estresse do duto como sendo 2𝐴𝐼𝐿/𝐶𝐹, foram obtidos os resultados apresentados 

na Tabela 25. 

 

Tabela 25: Resultados da análise completa de fadiga (linha de produção de 12”) 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝐼𝐿/𝐶𝐹 607 MPa 

N 111 - 

𝑇𝑙𝑖𝑓𝑒 11 anos 

 

Com isso, concluímos que a vida em fadiga do duto nessas condições é passível de 

extensão por mais 11 anos, sendo o suficiente para a extensão proposta no trabalho. Portanto, 

ao se analisar todos os três modos de falha considerados, o duto poderia ter sua vida estendida 

tendo como base apenas esses critérios.  

 

6.2.LINHA DE PRODUÇÃO DE 10 POLEGADAS 

 

A metodologia de avaliação foi similar à da linha de produção de 12” (item 6.1). A 

Tabela 26 apresenta os resultados encontrados para a pressão mínima de falha. 

  

Tabela 26: Resultados de pressão mínima de falha (linha de produção de 10”) 

Tipo do defeito: Curto 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑀𝑓 2,04 - 

𝑃𝑐 32,3 MPa 

𝑃𝑜 25,0 MPa 

FS 3,21 - 
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A pressão de operação está abaixo da pressão máxima de falha. A avaliação do impacto 

na integridade do DS pela corrosão está apresentada no gráfico da Figura 21. 

 

Figura 21: Gráfico vida útil (linha de produção de 10”) 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Dessa maneira, avalia-se que é possível a permanência da operação do duto quanto ao 

critério de corrosão e pressão interna.  

Os resultados obtidos com a avaliação quanto a proteção catódica estão apresentados na 

Tabela 27. 

 

Tabela 27: Fim da vida útil – Proteção catódica (linha de produção de 10”) 

 Parâmetro Valor Unidade 

Mínimo 

necessário 

𝐼𝑐 0,031 A 

M 1,69 Kg 

Cenário atual 
𝐼𝑐 0,12 A 

M 6,57 Kg 

 

É possível perceber que a massa de anodo requerida é baixa e que o anodo tem 

capacidade de transmissão de corrente relativamente alta, comprovando um sistema contra 

corrosão robusto e com poucas falhas no revestimento. A massa atual é mais que quatro vezes 

maior que a requerida, não apresentando um problema para EVU. 
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Por fim, analisando o duto do ponto de vista de vão livres, os parâmetros para avaliação 

com o critério screening estão na Tabela 28 e o resultado do critério na Tabela 29. 

 

Tabela 28: Parâmetros para o critério screening (linha de produção de 10”) 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐿𝑒𝑓𝑓 24,1 m 

𝑓0 16,2 Hz 

�̅� 0,5 m/s 

𝑉𝑅 0,4 m/s 

 

Tabela 29: Critério screening (linha de produção de 10”) 

Direção Desigualdade 
Cumpre o 

critério? 

In-line 13,5 > 14,9 Não 

Cross-flow 13,5 > 21,0 Não 

 

Como as desigualdades não são verdadeiras, uma análise completa de fadiga será 

necessária para determinar o tempo de vida restante dessa linha de produção de 10”. Os 

resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 30. 

 

Tabela 30: Resultados da análise completa de fadiga (linha de produção de 10”) 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝐼𝐿/𝐶𝐹 720 MPa 

N 108 - 

𝑇𝑙𝑖𝑓𝑒 8,6 anos 

 

Com isso, concluímos que a vida em fadiga do duto nessas condições é passível de 

extensão por mais 8,6 anos, sendo o limite para a extensão proposta no trabalho. Desse modo, 

seria um ponto de atenção caso da opção de extensão da vida do duto, de modo a realizar 

análises de riscos, definindo se o risco presente é aceitável ou se é necessário algum tipo de 

intervenção. Entretanto, ao se analisar todos os três modos de falha considerados, o duto poderia 

ter sua vida estendida tendo como base apenas esses critérios. 
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6.3.LINHA DE INJEÇÃO DE GÁS DE 8 POLEGADAS 

 

A metodologia de avaliação foi similar à da linha de produção de 12” (item 6.1). A 

Tabela 31 apresenta os resultados encontrados para a pressão mínima de falha. 

 

Tabela 31: Resultados de pressão mínima de falha (linha de injeção de 8'') 

Tipo do defeito: Curto 

Parâmetro Valor Unidade 

𝑀𝑓 2,13 - 

𝑃𝑐 63,9 MPa 

𝑃𝑜 49,5 MPa 

FS 1,80 - 

 

A pressão de operação está abaixo da pressão máxima de falha. A avaliação do impacto 

na integridade do DS pela corrosão está apresentada no gráfico da Figura 22. 

 

Figura 22: Gráfico vida útil (linha de injeção de 8'') 

 

Fonte: Elaborada pelos autores 

 

Dessa maneira, avalia-se que é possível a permanência da operação do duto quanto ao 

critério de corrosão e pressão interna.  
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A mesma metodologia foi usada para linha de injeção de gás. Os resultados estão 

apresentados na Tabela 32. 

 

Tabela 32: Fim da vida útil – Proteção catódica (linha de injeção de 8'') 

 Parâmetro Valor Unidade 

Mínimo 

necessário 

𝐼𝑐 0,08 A 

M 4,41 Kg 

Cenário atual 
𝐼𝑐 0,09 A 

M 4,93 Kg 

 

Diferente dos outros resultados, notou-se um maior desgaste do anodo para linha de gás, 

que pode ser consequência de danos maiores no revestimento. Para o cálculo foram inseridos 2 

anos de margem, logo o duto pode continuar em operação sem intervenção, mas é se torna um 

ponto de atenção para as futuras inspeções. 

Por fim, analisando o duto do ponto de vista de vão livres, os parâmetros para avaliação 

com o critério screening estão na Tabela 33 e o resultado do critério na Tabela 34. 

 

Tabela 33: Parâmetros para o critério screening (linha de injeção de 8'') 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐿𝑒𝑓𝑓 19,8 M 

𝑓0 8,3 Hz 

�̅� 0,5 m/s 

𝑉𝑅 1,1 m/s 

 

Tabela 34: Critério screening (linha de injeção de 8'') 

Direção Desigualdade 
Cumpre o 

critério? 

In-line 7,0 > 6,5 Sim 

Cross-flow 7,0 > 10,8 Não 

 

Nesse caso, a desigualdade da equação (10), referente a direção in-line, é verdadeira. 

Entretanto, a equação (11), referente a direção cross-flow, não é satisfeita. Como as duas 

desigualdades precisam ser verdadeiras para o duto ser aprovado no critério screening, será 
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necessária uma análise completa de fadiga para determinar o tempo de vida restante do duto em 

questão. Os resultados dessa análise estão apresentados na Tabela 35. 

 

Tabela 35: Resultados da análise completa de fadiga (linha de injeção de 8'') 

Parâmetro Valor Unidade 

𝐴𝐼𝐿/𝐶𝐹 344 MPa 

N 1772 - 

𝑇𝑙𝑖𝑓𝑒 239 Anos 

 

Com isso, concluímos que a vida em fadiga do duto nessas condições é passível de 

extensão por mais 239 anos, sendo o duto que apresenta a maior vida em fadiga, principalmente 

por apresentar um menor diâmetro externo total. Portanto, ao se analisar todos os três modos 

de falha considerados, o duto poderia ter sua vida estendida tendo como base apenas esses 

critérios.  

 

6.4.RESULTADO GERAL DO ESTUDO DE CASO 

 

O estudo de caso teve como objetivo uma análise da possibilidade de extensão de vida 

útil por mais 5 anos de três linhas rígidas: uma de injeção de gás e outras duas de produção de 

óleo com diferentes diâmetros. 

Após análise, concluiu-se que é possível estender a vida útil dessas três linhas pelo 

período desejado. Entretanto, deve-se observar que o resultado obtido para o critério de fadiga 

para linha de 10 polegadas de produção foi muito próximo do limite, contando com pouco mais 

de 6 meses de margem de segurança.  

A avaliação realizada nesse trabalho leva em consideração apenas os critérios de 

corrosão interna, externa e fadiga. No caso de uma extensão de vida útil real, o operador deverá 

avaliar todos os modos de falha possíveis para aquele DS. 

Além disso, como citado no capítulo 2, outras avaliações deverão ser realizadas, como 

requisitos adicionais das normas atuais, uma revisão do histórico operacional e de incidentes, e 

uma análise de risco para cada duto. Agregando todas as informações, será necessário revisar 

os limites operacionais de cada duto, isto é, o envelope operacional. Todo esse processo deve 

ser devidamente documentado e arquivado, com o objetivo de consultas futuras a essa 

avaliação.  
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7. CONCLUSÃO 

 

A discussão sobre extensão de vida útil em dutos rígidos tem ganhado importância nos 

últimos anos no Brasil pelo envelhecimento dos campos do país e, consequentemente, dos seus 

sistemas submarinos. Com 4% dos dutos submarinos no final da sua vida útil até o meio de 

2019 e 17% já operando no período de EVU, a indústria tem dado um grande foco nesse assunto 

nos últimos anos, com tendência de crescimento em importância. 

A bacia de Campos, que possui o maior número de dutos do país, possui 18% dos seus 

dutos operando no período de extensão de vida útil, com mais 6% no final da sua vida útil até 

o final do primeiro semestre de 2019. Um dos principais motivos para isso acontecer é por já 

ter sido a principal bacia offshore do país, com um grande número de campos e poços que 

começaram a operar na década de 1980 e 1990. 

Grande parte das publicações analisadas nesse trabalho foram de países do mar do Norte. 

Um motivo para os principais trabalhos serem desses países é que essa região enfrentou os 

mesmos desafios do Brasil no final da década de 2000, início da década de 2010: grande número 

de ativos necessitando de uma avaliação de EVU devido à sua idade e os campos ainda terem 

um potencial produtor. Dentre essas publicações, deve-se destacar o Relatório SINTEF No. 

A15322, encomendado pela PSA, por ser uma das publicações mais completas sobre o assunto, 

abordando as peculiaridades da EVU em dutos submarinos, além de indicar outras publicações 

sobre o assunto.  

O Brasil possui o SGSS, um regulamente técnico que deve ser seguido por todos os 

operadores brasileiros de sistemas submarinos. Após comparações, concluiu-se que o SGSS 

está alinhado com as publicações analisadas, sendo um bom guia inicial para todas as entidades 

que realizarão avaliações de EVU no país. Entretanto, existe pouco material público brasileiro 

sobre o assunto. Um caderno de boas práticas poderia ser um bom início para publicações sobre 

avaliação de EVU no país. 

As publicações internacionais e o SGSS convergem para a mesma ideia do que deve ser 

feita em uma avaliação de EVU, sendo possível identificar uma metodologia que aborda os 

principais pontos de quase todas as publicações. Primeiramente, grande parte das publicações 

cita que as empresas necessitam de um sistema de gerenciamento da integridade para uma 

avaliação correta sobre EVU.  

No início do processo de EVU, os operadores devem analisar informações de projeto, 

da instalação e da fase operacional, incluindo todo o histórico de incidentes. Assim, deverá ser 
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feita uma avaliação da integridade do ativo, contendo uma nova identificação dos modos de 

falha, carregamentos e análise de tensões do duto submarino. Para isso, será necessário revisar 

as normas utilizadas na fase de projeto, identificando requisitos adicionais desde o seu uso. 

Além disso, requisitos adicionais de novos regulamentos sobre o assunto não devem ser 

esquecidos. 

Para comprovar que o duto pode operar com segurança, uma análise de risco deve ser 

realizada, estabelecendo potenciais medidas redutoras de risco. Após essas avaliações, o 

envelope com os limites operacionais deve ser revisado, levando em consideração as 

informações de toda a análise. Por fim, todo o estudo de avaliação de EVU deverá ser 

sistematicamente documentado. 

Foram identificados a corrosão e a fadiga como principais mecanismos de falhas nos 

dutos decorrentes do tempo de operação. A corrosão interna pode acontecer devido a presença 

de água, sólidos, outros contaminantes, como CO2, H2S e O2, e devido a presença de 

microrganismos no fluido em contato com a superfície interna do metal. Já a corrosão externa 

pode acontecer pelo contato direto dos dutos com ambientes corrosivos, como a água do mar e 

o solo marinho, ricos em sais e bactérias que aceleram o processo de corrosão. 

Outro aspecto que merece atenção na avaliação de EVU é a presença de vãos livres, que 

são caracterizados pela perda do contato do duto com o solo marinho. A existência desses vãos 

livres provoca, entre outros efeitos, o fenômeno chamado vibração induzida por 

desprendimento de vórtices, fazendo com que o duto esteja susceptível ao colapso por fadiga. 

A norma DNVGL-RP-F105, que trata desse assunto, cita dois critérios para avaliação de vão 

livres: critério screening e a análise de fadiga, que será realizada caso algum trecho não seja 

aprovado pelo primeiro critério. 

A fim de realizar a EVU, são necessários dados históricos e atuais da integridade do DS, 

obtidos através de inspeções regulares no duto, um dos tópicos que deve ser abordado em um 

sistema de gerenciamento da integridade. Existem diversas técnicas de inspeção, sendo cada 

uma adequada para determinadas situações. Pode-se dividir os métodos de inspeção em dois 

grandes grupos: as técnicas internas, tipicamente inspecionadas por pigs, e as técnicas externas, 

onde os métodos mais utilizados são os ROVs e AUVs. 

Com o propósito de consolidar o conhecimento detalhado no decorrer do texto, foi 

realizado um estudo de caso, que tinha como objetivo avaliar a possibilidade de extensão da 

vida útil de três flowlines de um campo de petróleo fictício. Cada duto possuía características 

distintas de diâmetro e pressão, sendo dois de produção de óleo e um de injeção de gás.  
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Ao final do estudo concluiu-se que as três linhas em questão poderiam ter suas vidas 

estendidas por mais cinco anos. Deve-se destacar que esse estudo levou em conta apenas 

critérios associados a pressão de operação mínima (levando em consideração a corrosão 

interna), a integridade do sistema de proteção catódica e a fadiga do duto, associada a presença 

de vão livres. Além disso, cabe ressaltar que o resultado obtido para o critério de fadiga para 

linha de 10 polegadas de produção foi muito próximo do limite, contando com pouco mais de 

6 meses de margem de segurança, sendo necessário análises de risco para decisão da EVU do 

duto. 

Após a discussão sobre EVU, conclui-se que o assunto já possui bibliografia suficiente 

para realização de análises, entretanto ainda deverão ocorrer mais discussões sobre o assunto, 

principalmente no Brasil. Esses estudos devem permear livremente entre os agentes 

interessados, com forte compartilhamento de informações, de forma a trazer os melhores 

resultados para essa discussão sensível e importante, que lida com a integridade de ativos que 

suportam grande parte da economia mundial. 
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