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RESUMO 

Este estudo consiste em uma avaliação da premissa da rigidez à flexão de dutos 

flexíveis em análises globais de instalação em águas ultraprofundas. Através de simulações pelo 

método dos elementos finitos, são realizadas análises dinâmicas de estado de mar pela 

modelagem de ondas regulares das principais operações de instalação realizadas na costa 

brasileira: conexão vertical direta de primeira extremidade, lançamento em catenária simples, 

lançamento em configuração lazy wave e assentamento de ESDV. Com isso, foram comparados 

os resultados obtidos quando a rigidez a flexão do duto é modelada de forma linear e não linear, 

avaliando as possíveis consequências relacionadas à segurança, integridade, desempenho 

operacional e aos custos para cada premissa adotada.  

 

Palavras-chave: Duto flexível; Rigidez à flexão; Elementos finitos; Análise de instalação. 
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ABSTRACT 

This study consists of an assessment of the flexible pipes bending stiffness premise 

during global installation analysis in ultra-deep water. Through finite element simulations 

method, sea state analysis has been performed by modeling regular waves for the main 

installation scenarios carried out on the Brazilian coast: first end direct vertical connection, 

single catenary lay, lazy wave lay and ESDV landing. Then, a comparison of the results when 

the pipe bending stiffness was modeled by a linear and non-linear approach, evaluating possible 

consequences related to safety, integrity, operational performance and costs for each adopted 

premise. 

 

Keywords: Flexible pipe; Bending stiffness; Finite element; Installation analysis. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 A INDÚSTRIA OFFSHORE DE ÓLEO E GÁS 

As primeiras atividades de exploração e produção offshore foram iniciadas no Golfo 

do México, Estados Unidos, no início do século passado. Elas eram realizadas através da 

adaptação de técnicas e equipamentos utilizados para a exploração onshore. Desde então, 

diversas evoluções tecnológicas e operacionais ocorreram buscando otimizar a produção de 

óleo e gás. Essas inovações possibilitaram uma grande expansão da área acessível para 

exploração e muitos recursos que eram considerados inacessíveis, ou inviáveis 

economicamente, se tornaram reservas rentáveis e vantajosas a serem exploradas (Viegas, 

2011).  

De acordo com o Ministério de Minas e Energia do Brasil, em 2019, o óleo é a fonte 

de maior participação na matriz energética nacional (63.8% entre as fontes não-renováveis), 

conforme demonstrado na Figura 1. 

 
Figura 1 - Matriz energética brasileira em 2019. 

Fonte: Ministério de Minas e Energia - Resenha Energética Brasileira (ano base 2019). 

Com o grande crescimento do mercado e da disputa pelos campos de exploração, as 

reservas em águas rasas tornam-se cada vez mais escassas. Consequentemente, os novos 

campos de exploração offshore caminham para águas cada vez mais profundas, gerando novas 

tecnologias que se tornam cada vez mais necessárias para viabilizá-los. 

Segundo TONETO e VALENÇA, a Petrobras como a maior operadora de águas 

profundas da América do Sul, vem utilizando um conceito de campo de exploração que prova-

se vencedor desde 2010. Nesse conceito, conhecido como “poços satélite”, os poços encontram-

se espalhados pelo campo, preferencialmente em locais de maior concentração de óleo para 
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uma alta produtividade (mais de 20 mil barris de petróleo por dia), conforme exemplificado na 

Figura 2. Nesse cenário, a Petrobras se beneficiou de sua estratégia de padronizar equipamentos 

submarinos, incluindo árvores de natal molhadas (ANMs), dutos flexíveis, umbilicais e 

manifolds submarinos.  

 
Figura 2 - Exemplo de layout submarino com poços satélites. 

Fonte: NOGUCHI, 2014. 

Com a descoberta dos campos do pré-sal, capazes de produzir mais de 20 mil barris de 

óleo por dia, a quantidade de poços necessária para atingir a capacidade máxima de produção 

das unidades flutuantes reduziu significativamente. Enquanto em outros campos são 

necessários cerca de quinze poços para atingir o pico de produção, nos campos do pré-sal esse 

número é de aproximadamente seis.  

Na Tabela 1, segundo o Boletim Mensal da Produção de Petróleo e Gás Natural 

referente a dezembro de 2019, pode-se visualizar o ranking da Petrobras de unidades flutuantes 

produzindo petróleo em poços do pré-sal, todas instaladas em lâminas d’água em torno de 2 mil 

metros, destacadas em amarelo. As outras unidades, que não fazem parte do pré-sal, estão 

instaladas em profundidade entre 1 mil e 2 mil metros. 



3 

 

Tabela 1 - Ranking da Petrobras de Unidades Flutuantes produtoras de petróleo. 

 
Fonte: http://www.anp.gov.br/arquivos/publicacoes/boletins-anp/producao/2019-12-boletim.pdf, acessado em janeiro de 

2019 

Ainda de acordo com o boletim de produção, a produção do pré-sal, oriunda de 114 

poços, totalizou 2654 Mboe/d entre petróleo e gás natural, o que corresponde a 66,8% de toda 

a produção brasileira. O estado do Rio de Janeiro lidera o ranking, com 71,1% da produção 

nacional em 2019, com destaque para os campos de Lula (renomeado campo de Tupi, a partir 

de 14 de setembro de 2020) e Búzios. 
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Gráfico 1 - Evolução da produção onshore e offshore no Brasil. 

Fonte: http://www.anp.gov.br/arquivos/publicacoes/boletins-anp/producao/2019-12-boletim.pdf, acessado em 
10/01/2019. 

Esse conceito Petrobras de layout submarino, foi desenhado para buscar sempre os 

melhores resultados econômicos, pois a configuração de poços satélite, onde cada poço é 

conectado individualmente a unidade de produção flutuante, têm-se a melhor disponibilidade e 

flexibilidade possível, seja para acomodar alterações tardias ou para garantir a curva de 

produção de cada plataforma durante a vida operacional do campo, em que qualquer impacto 

em um poço da produção pode representar uma grande perda nos resultados gerais. Essa 

produção individualizada entre os poços elimina algumas restrições, quando comparada a 

produção compartilhada, onde a interdependência entre os poços pode ter um grande impacto 

na produção geral em caso de algum problema em uma das interligações ou nos equipamentos 

submarinos. 

Sendo assim, sempre que possível, um sistema submarino de risers e flowlines 

flexíveis é preferencialmente adotado, sendo um importante requisito para a Petrobras que 

geralmente desenvolve campos de pré-sal em paralelo a avaliação do campo. Além disso, esse 

modelo individualizado de conectar os poços à unidade de produção, permite o uso de dutos 

com menores diâmetros, o que ajuda a obter bons resultados no desempenho do CAPEX.  

Outra vantagem do conceito de poços satélite é o curto período necessário e a grande 

eficiência para se colocar um poço em operação, permitindo que o projeto comece a gerar 

retornos financeiros mais cedo. Segundo TONETO e VALENÇA, esse conceito faz a Petrobras 
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uma referência, com os melhores desempenhos da categoria no escopo de sistemas submarinos, 

na indústria de óleo e gás. 

Entretanto, os dutos flexíveis, com larga utilização mundial, conforme demonstrado 

no Gráfico 2, possuem um processo de fabricação mais complexo e caro quando comparados 

aos dutos rígidos. 

 
Gráfico 2 - Tipos de risers instalados no mundo. 

Fonte: SIMPSON e LIMA, 2019. 

A partir do Gráfico 2, constata-se que o histórico de utilização dos dutos flexíveis no 

mundo é muito maior quando comparado aos híbridos (“Hybrid”), representado pela curva 

laranja, e rígidos, que são representados pelas curvas verde (“TTR”, Tensioned Riser) e 

vermelha (“SCR”, Steel Catenary Riser, e “SLWR”, Steel Lazy Wave Riser). 

Segundo SIMPSON e LIMA, 90% dos risers utilizados no Brasil são flexíveis 

(Gráfico 3), tornando o país o maior mercado de flexíveis do mundo, com flexíveis instalados 

em águas rasas e ultraprofundas. 

 
Gráfico 3 - Tipo de riser por Continente. 

Fonte: SIMPSON e LIMA, 2019. 
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1.2 MOTIVAÇÃO 

Os elevados custos e riscos envolvidos nas atividades de exploração de óleo e gás 

offshore fazem as corporações se lançarem sempre mais em uma busca por novas soluções e 

tecnologias que proporcionem a otimização dos custos relacionados a exploração offshore e, 

simultaneamente, garanta segurança aos trabalhadores, aos produtos e aos equipamentos. 

Conseguir prever cenários e soluções necessárias durante a instalação de dutos e equipamentos 

submarinos significa otimizar o tempo necessário para a conclusão da atividade, começar a 

produzir mais cedo e proporcionar maior lucratividade ao operador. Além disso, garantir que 

todos os produtos e equipamentos sejam instalados sem nenhum dano a sua integridade também 

contribui para a otimização do tempo e do lucro, reduzindo consideravelmente a necessidade 

de manutenção e otimizando a produção. Por fim, garantir que os produtos e equipamentos 

atendam às necessidades do projeto e das condições impostas durante a instalação significa 

garantir a segurança da operação e dos trabalhadores envolvidos. 

1.3 OBJETIVOS  

Nesse contexto, o objetivo desta dissertação consiste em avaliar as diferenças e as 

possíveis consequências na premissa de rigidez à flexão do duto flexível adotada durante 

análises globais de instalação em águas ultraprofundas, levando-se em consideração a 

comparação entre a utilização de uma rigidez linear e uma rigidez não linear. 

A avaliação será realizada através de modelos e análises globais em elementos finitos 

considerando as principais operações de instalação de dutos flexíveis executados no Brasil 

atualmente, tomando como base os dados de operações realizadas na costa brasileira. 

Como resultado, pretende-se comparar os efeitos da adoção de cada premissa de 

análise, avaliando os riscos e consequências associadas. Além disso, serão propostos novos 

desenvolvimentos para trabalhos futuros. 

1.4 METODOLOGIA DE DESENVOLVIMENTO 

O capítulo 2 descreve as principais estruturas e propriedades de um duto flexível e o 

comportamento da sua rigidez à flexão. Além disso, apresenta os principais acessórios 

projetados para os dutos em uma interligação submarina. 
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O capítulo 3 apresenta o navio utilizado para o lançamento de dutos flexíveis e 

descreve as suas principais características e equipamentos. 

Já o capítulo 4 descreve o cenário atual da instalação de dutos flexíveis no Brasil, 

apresentando as principais operações executadas em águas ultraprofundas e os carregamentos 

ambientais enfrentados. 

O capítulo 5 apresenta os dados considerados durante as análises, a metodologia 

utilizada nas análises globais de estado de mar e o estudo da malha para as simulações pelo 

método dos elementos finitos. 

O capítulo 6 apresenta os principais resultados obtidos em cada simulação, 

comparando e avaliando as possíveis consequências para cada premissa de rigidez à flexão do 

duto. 

Finalmente, o capítulo 7 apresenta as principais conclusões deste estudo e sugestões 

para o desenvolvimento de trabalhos futuros. 
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2 ESTRUTURAS FLEXÍVEIS 

2.1 O DUTO FLEXÍVEL 

Dutos offshore podem ser rígidos, flexíveis, híbridos (combinação de estrutura rígida 

e flexível) ou de material compósito. Embora o produto possa ser utilizado em diversas 

aplicações, como por exemplo produção de óleo e gás ou injeção de água e gás ou injeção 

química, os projetos são feitos sob medida e de acordo com as necessidades especificadas pelo 

cliente, que variam de acordo com o campo de produção e com as características do conteúdo 

que será transportado através do duto, como acidez e viscosidade. 

As estruturas flexíveis são constituídas principalmente por camadas metálicas com 

arranjo helicoidal e por camadas poliméricas onde cada uma atua com determinada função e 

movimentam-se de acordo com os esforços aplicados ao duto, com isso, essas estruturas 

permitem curvas com menores raios quando comparadas aos dutos rígidos. 

As classificações dos dutos flexíveis, de acordo com a sua constituição, são: 

Bonded ou vulcanizados: esse tipo de estrutura possui suas camadas coladas como em 

um processo de vulcanização, trabalhando com uma única camada. Um pequeno raio de 

curvatura e acoplamentos curtos e confiáveis são suas principais vantagens. 

 
Figura 3 - Flexível vulcanizado.  

Fonte: https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/subsea-systems/Subsea-infrastructure/Flexible-pipes, acessado 
em 19/05/2020. 

Unbonded ou independentes (camadas não aderentes): possuem camadas em contato 

com as adjacentes, de forma que uma movimentação entre as camadas é permitida (não fixadas) 

e cada camada tem uma diferente função na sua operação. 
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Figura 4 - Flexível com camadas independentes. 

Fonte: https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/subsea-systems/Subsea-infrastructure/Flexible-pipes, acessado 
em 19/05/2020.  

Conforme a norma (API 17J, 2008) as estruturas independentes são divididas com 

relação a sua camada mais interna, entre Smooth Bore e Rough Bore. 

Smooth Bore: sua camada mais interna é a camada da barreira de pressão. Injeção de 

água ou de produtos químicos são as suas principais aplicações, onde não se tem a presença de 

gases. 

Rough Bore: sua camada primeira camada é a carcaça metálica. Utilizadas geralmente 

para injeção de gás ou produção de óleo em campos de exploração com grandes vazões 

(Orlando, 2019). 

Cada camada de um duto flexível apresenta funções específicas, que correspondem à 

forma com que foi fabricada e às particularidades do material que a compõe. Através da 

combinação entre essas estruturas, obtêm-se um produto final com baixa rigidez à flexão e alta 

rigidez axial, radial e à torção. Essa combinação proporciona ao duto resistir às diversas 

solicitações exigidas durante a sua vida útil como, por exemplo, as altas pressões, ao seu próprio 

peso e dos seus acessórios e aos esforços dinâmicos sofridos durante sua instalação e operação 

(API RP 17B, 2008). 

Cada categoria de duto flexível atende a diferentes características físicas e mecânicas. 

Entretanto, as seguintes especificações são comuns a todas as estruturas: vida útil longa, 

resistência mecânica, resistência contra o dano externo e interno, manutenção mínima e 

resistência à fadiga. A partir disso, as seções são projetadas para atender às solicitações de cada 

projeto, considerando as combinações de fatores ambientais e necessidades de operação de cada 

estrutura. 

A fabricação das seções pode ser em grandes comprimentos, o que diminui a 

necessidade de conexões e acessórios, minimizando os riscos de vazamento entre os flanges e 
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otimizando a operação de instalação. Por exemplo, no Mar do Norte já foram instaladas linhas 

com até 8,9km (Braestrup, 2009).  

O diâmetro interno de fabricação, que depende da profundidade e pressão interna, varia 

de 2” a 19” e a variação de pressão interna é tipicamente na ordem de 70 a 700 bar dependendo 

do diâmetro, da lâmina d’água e da temperatura do fluído. Por apresentar boa flexibilidade, 

esses dutos podem ser armazenados e transportados em bobinas ou cestas cilíndricas (Teixeira, 

2018). 

2.2 CAMADAS DE UM FLEXÍVEL 

Tomando como base a estrutura descrita como “Rough Bore” reforçado típico 

apresentado na API 17B por ter grande utilização no mercado atualmente, temos as seguintes 

camadas: 

 
Figura 5 - Camadas típicas de um duto flexível. 

Fonte: https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/subsea-systems/Subsea-infrastructure/Flexible-pipes, acessado 
em 19/05/2020. 

2.2.1 Carcaça intertravada 

Representa a camada mais interna da estrutura. Fabricada, usualmente, em aço 

inoxidável para resistir a corrosão do fluído interno. Sua principal função é a resistência ao 

colapso e aos carregamentos radiais, como, por exemplo, um aperto durante a instalação e a 

pressão externa. 
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Figura 6 - Carcaça intertravada de um flexível. 

Fonte: https://2hoffshore.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-OC-Myanmar-An-Overview-of-Advances-in-Flexible-Riser-
and-Flowline-Technology.pdf, acessado em 19/05/2020. 

Fabricada a partir de uma fita de aço conformada, segundo MBAYE e PADILHA, 

essas fitas são intertravadas com um pequeno passo e com uma folga no intertravamento e 

enrolada helicoidalmente em torno de um gabarito cilíndrico. Os materiais mais utilizados, 

segundo a API 17B, são: AISIs 304, 304L, 316, 316L, 409 e 430. 

2.2.2 Camada de pressão 

Garante a estanqueidade da estrutura ao evitar que os fluídos em escoamento no “bore” 

vazem e transmitam o esforço gerado pela pressão interna para a armadura de pressão. Sua 

fabricação é realizada através da extrusão contínua sobre a carcaça interna. São empregados, 

principalmente, os seguintes materiais: Polietileno de alta densidade (HDPE), Rilsan 

(Poliamida-11), Nylon-11 e PVDF (Araújo, 2018). 

2.2.3 Armadura de pressão 

É a camada que resiste à pressão interna transmitida pela camada de pressão, resiste às 

compressões mecânicas radiais e proporciona o confinamento da carcaça, elevando a resistência 

ao colapso hidrostático. 

Segundo Mbaye (2006), é fabricada preferencialmente de aços de baixo e médio teor 

de carbono, dependendo das condições particulares de cada projeto (um maior teor de carbono 

otimiza a resistência mecânica, porém reduz a resistência à corrosão). Sua geometria final é 

uma espira em hélice produzida por espiralamento de arames com perfil transversal de 

diferentes geometrias, com denominação e aspectos construtivos próprios dos fabricantes. 

 
Figura 7 - Armadura de pressão de um flexível. 

Fonte: https://2hoffshore.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-OC-Myanmar-An-Overview-of-Advances-in-Flexible-Riser-
and-Flowline-Technology.pdf, acessado em 19/05/2020. 
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Especialmente para campos de exploração em águas ultraprofundas, onde as pressões 

externas da coluna d’água são consideravelmente maiores, uma camada de perfil retangular de 

reforço a pressão pode ser adicionada para aumentar a resistência à pressão. 

2.2.4 Armadura de tração 

Sua principal função é resistir aos esforços axiais provenientes do próprio peso da 

estrutura e dos movimentos dinâmicos causados por carregamentos marítimos e 

movimentações da plataforma ou do barco de instalação, sem dificultar a flexão do duto. 

É fabricada em pares de arames (de perfil plano, retangular ou circular) metálicos 

enrolados contra-helicoidalmente em ângulos iguais e opostos (a fim de obter um equilíbrio de 

torção) que variam de 15 a 55 graus medidos em relação ao eixo longitudinal, segundo Padilha 

(2009). Um ângulo menor prioriza a resistência aos carregamentos trativos, enquanto um ângulo 

maior prioriza a resistência aos carregamentos compressivos. Dependendo das condições do 

projeto, são fabricadas usualmente de aço carbono de teor baixo, médio ou alto. 

 
Figura 8 - Armadura de tração de um flexível. 

Fonte: https://2hoffshore.com/wp-content/uploads/2016/01/2016-OC-Myanmar-An-Overview-of-Advances-in-Flexible-Riser-
and-Flowline-Technology.pdf, acessado em 19/05/2020. 

2.2.5 Fitas de alta resistência 

São fitas de reforço enroladas helicoidalmente sobre a armadura de tração, feitas em 

tecido polimérico (polipropileno, poliéster) com elevada tensão de ruptura, segundo Padilha 

(2009). Como, por exemplo, fibra de aramida (Kevlar) ou fibras de vidro. 

Sua principal função é proporcionar maior estabilidade estrutural ao resistir ao efeito 

de fundo negativo (ou gaiola de passarinho, em cabos de aço). Esse efeito consiste em um 

desarranjo dos arames da armadura por meio de flambagem conjunta causada pela compressão 

axial da estrutura, segundo Mbaye (2006). 
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Figura 9 - Exemplo de gaiola de passarinho em duto flexível. 

Fonte: LI, VAZ e CUSTÓDIO, 2019. 

2.2.6 Camadas anti-desgaste 

Para evitar a fricção e o desgaste entre as camadas metálicas causadas por 

movimentações relativas, essas camadas são formadas por fitas anti-desgaste de polietileno ou 

poliamida, segundo PADILHA. 

2.2.7 Camada externa 

Conhecida como capa plástica, é fabricada através da extrusão sobre a camada anterior, 

assegura a estanqueidade da linha e protege as camadas internas da corrosão, envelhecimento, 

abrasão e danos que podem ser causados pelo ambiente externo. Além de proporcionar uma 

importante proteção contra possíveis impactos a ferramentas e equipamentos durante o processo 

de instalação (Ladoño, 2013). 

Normalmente, é fabricada em polietileno de alta densidade (HDPE), rilsan (poliamida-

11) e poliamida 12 (API RP 17B). 

2.2.8 Camadas de isolamento térmico 

Camada necessária quando o desempenho da estrutura possui restrições relacionadas 

à perda ou retenção de calor, segundo Mbaye (2006). É obtida a partir de fitas poliméricas com 

a adição de microesferas de vidro enroladas helicoidalmente entre a capa externa e uma camada 

exterior extra, segundo Padilha (2009). 
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2.3 RIGIDEZ À FLEXÃO 

Como já descrito, os dutos flexíveis são estruturas compostas por diversas camadas. E, 

segundo Lopes (2005), a principal característica de um duto flexível é que, embora possua 

elevada rigidez axial e torcional, esta estrutura é altamente complacente em flexão. Seu 

comportamento axial-torcional é complexo e depende do grau de interação entre as camadas 

que compõe o duto.  

A principal vantagem desse tipo de estrutura é a sua capacidade de acomodar elevadas 

taxas de deformação flexional sem falhar. Contudo, conforme ocorre a redução da temperatura 

da estrutura durante a instalação, devido às grandes profundidades, o módulo de elasticidade 

do duto sofre alterações, tornando-o mais rígido. 

Segundo Orlando (2019), devido à essa composição de camadas numa mesma 

estrutura, têm-se distintos valores de rigidez à flexão para diferentes curvaturas. Esse fato deve-

se, principalmente, ao escorregamento entre as camadas tensoras que ocorre após determinado 

nível de deformação. Por exemplo, no gráfico 4 pode-se observar dois intervalos lineares e um 

intervalo de transição dos valores de rigidez à flexão. Inicialmente, tem-se a rigidez de pré 

escorregamento (entre os pontos 0 e 1) que é o trecho de maior rigidez à flexão, em que o atrito 

interno restringe os movimentos relativos entre as camadas. Após isso, o atrito é superado e as 

camadas começam a sofrer um movimento relativo entre si, então tem-se o intervalo de 

transição (entre os pontos 1 e 3) e finalmente a rigidez pós escorregamento (após o ponto 3) 

onde a estrutura apresenta redução em sua rigidez à flexão. 

 
Gráfico 4 - Momento fletor x Curvatura. 
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A rigidez à flexão é obtida através do coeficiente angular do Gráfico 4. Essa 

propriedade mecânica representa a resistência da estrutura a ser deformada pelas tensões 

provenientes da flexão aplicada ao duto, sendo assim, quanto maior a rigidez flexional, menor 

será a curvatura assumida pela estrutura para um mesmo momento fletor aplicado. 

O único mecanismo que oferece resistência ao escorregamento é a fricção entre as 

camadas adjacentes. Entretanto, a rigidez à flexão é sensível às condições de pressão e 

temperatura internas e externas da estrutura, em águas profundas e ultraprofundas é normal se 

encontrar temperaturas próximas de 5ºC. Segundo Lopes (2005), essas baixas temperaturas 

agem diretamente no módulo de elasticidade de polímeros, tornando-os mais rígidos. Além 

disso, com maiores profundidades de trabalho, o aumento da pressão de contato entre as suas 

camadas se dá devido ao aumento da pressão hidrostática no duto flexível. A princípio, o efeito 

prático de uma maior pressão de contato se dá por redução do raio crítico de escorregamento 

entre as camadas. Portanto, é de extrema importância a verificação da correta rigidez à flexão 

da estrutura para as condições em que a mesma será submetida durante a instalação ou 

desinstalação. Quanto maior a lâmina d’água em que a instalação é realizada, maior será a 

pressão e menor será a temperatura, tornando a estrutura mais rígida. 

Além disso, as condições internas da estrutura também possuem grande influência 

nessa propriedade. Por exemplo, quando a instalação ocorre com o flexível alagado, ocorre uma 

pressão interna equivalente à pressão externa, enquanto quando a instalação é realizada com o 

flexível vazio, a pressão interna será menor que a pressão externa. 

Geralmente, o fabricante fornece curvas de rigidez à flexão para quatro casos distintos: 

• Pressão e temperatura internas e externas equivalentes, com anular estanque; 

• Pressão e temperatura internas e externas equivalentes, com anular acidentalmente 

alagado; 

• Pressão interna menor que a pressão externa e temperaturas equivalentes, com anular 

estanque; 

• Pressão interna menor que a pressão externa e temperaturas equivalentes, com anular 

acidentalmente alagado. 

O alagamento acidental da região anular do duto ocorre, principalmente, devido à uma 

ruptura da capa externa de vedação do duto. 
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2.3.1 Camadas Cilíndricas Poliméricas 

De acordo com Lopes (2005), as camadas podem ser consideradas como tubos 

isotrópicos, onde o seu comportamento é baseado em seções planas que continuam planas após 

a flexão. Isso significa que as camadas cilíndricas poliméricas contribuem com uma relação 

linear de momento fletor. Através da relação abaixo, para uma curvatura “k”, dada pelo inverso 

do raio de curvatura, temos o momento fletor “Mc”: 

𝑀𝑀𝑐𝑐 = 𝐸𝐸𝐶𝐶 ∗  𝐼𝐼𝑐𝑐  ∗ 𝑘𝑘  

Onde: 

• Ec é o módulo de elasticidade do material da camada cilíndrica; 

• Ic é o momento de inércia da camada cilíndrica. 

Dessa forma, o momento fletor que representa todas as camadas cilíndricas será a 

resultante do somatório do momento em cada uma das camadas e esses valores independem se 

houve ou não escorregamento das camadas helicoidais no momento da análise. 

2.3.2 Camadas Helicoidais ou Armaduras Metálicas 

Segundo Witz e Tan (1992), a análise das contribuições das camadas helicoidais no 

comportamento de um duto flexível é realizada considerando duas aproximações:  

a) Considera-se que os arames que compõem as camadas helicoidais estão sujeitos 

exclusivamente a cargas axiais. 

b) Os elementos helicoidais são considerados tridimensionais sofrendo combinação de 

cargas de torção e flexão. 

2.3.2.1 Comportamento Antes do Escorregamento 

Quando os dutos flexíveis são submetidos a pequenas curvaturas, o atrito é suficiente 

para evitar o escorregamento entre as camadas. Dessa forma, as camadas atuam como se 

estivessem coladas entre si e não há movimento relativo e dissipação de energia entre elas. 

Além disso a relação momento fletor vs. curvatura é linear. 

a) Elementos helicoidais submetido apenas a tração: 

De acordo com Lopes (2005), desconsiderando as camadas próximas aos conectores, 

os esforços axiais devido às cargas axissimétricas são constantes e iguais em todos os arames 

das camadas helicoidais. Na flexão do duto, ao contrário, as tensões não são constantes e variam 

em função da posição angular do ponto analisado no duto (Figura 10). Como a análise ocorre 
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em uma situação prévia ao escorregamento, os arames são analisados como se estivessem 

colados ao cilindro interno à sua camada. A tensão em um arame não é constante, pois depende 

da sua posição angular na seção transversal.  

 
Figura 10 - Camada helicoidal e sua posição angular na seção transversal z = 0. 

Fonte. LOPES, 2005. 

A deformação em um arame devido à curvatura “k” é dada por: 

𝜀𝜀𝑗𝑗 = 𝑅𝑅 ∗ cos(𝛼𝛼) ∗ sin�𝜃𝜃𝑗𝑗� ∗ 𝑘𝑘 

Onde: 

• R é o raio de “enrolamento” da camada; 

• α é o ângulo de assentamento do arame (ângulo entre o eixo do duto e o arame); 

• k é a curvatura imposta ao duto flexível; 

• 𝜃𝜃𝑗𝑗 é a posição angular do arame “j”, que corresponde a: 

𝜃𝜃𝑗𝑗 =
2 ∗  𝜋𝜋 ∗ 𝑗𝑗

𝑛𝑛
 + 𝑧𝑧 ∗  

tan(𝛼𝛼)
𝑅𝑅

 

Complementando: 

• n é número de arames na camada helicoidal; 

• z é a posição ao longo do eixo do duto onde está a seção transversal analisada. 

Então, a relação momento fletor em função da curvatura para uma camada helicoidal 

é dada por: 

𝑀𝑀 =  
1
2
∗ 𝐸𝐸 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4(𝛼𝛼) ∗ 𝑛𝑛 ∗ 𝑘𝑘 
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Onde: 

• M é o momento fletor; 

• E é o módulo de elasticidade do material do arame; 

• A é a seção transversal do arame; 

• EA é a rigidez axial do arame helicoial. 

Dessa forma, a rigidez à flexão de uma camada helicoidal, sem escorregamento ou 

movimento relativo entre as camadas e sujeito a carga axial, é: 

𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼 =  1
2
 ∗ E ∗ A ∗ R² ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4(𝛼𝛼) ∗ 𝑛𝑛 

b) Elementos helicoidais sob flexão e torção: 

Segundo Lopes (2005), quando um duto flexível sofre uma curvatura, devido a um 

momento fletor, os arames de suas camadas helicoidais sofrem alterações em sua geometria. 

Devido a essas alterações, os arames são submetidos a flexão e torção localizada. 

Pelo fato de os raios de “enrolamento” das camadas serem, geralmente, muito menores 

do que o raio de curvatura do duto, pode-se negligenciar as diferentes distâncias entre o eixo 

neutro e o ponto analisado (Figura 11). Isso significa que considera-se que qualquer posição 

angular da camada helicoidal sofrerá a mesma curvatura aplicada ao eixo neutro do duto flexível. 

As curvaturas devido a flexão (nas direções normal e binormal) e torção, são dadas por: 

𝐾𝐾𝑛𝑛 = 𝑘𝑘 ∗ cos(𝜃𝜃) 

𝐾𝐾𝑏𝑏 = 𝑘𝑘 ∗ cos(𝛼𝛼) ∗ sin(𝜃𝜃) 

𝜏𝜏 = sin(𝛼𝛼) ∗ cos(𝜃𝜃) 

 
Figura 11 - Flexão e torção locais de elementos helicoidais. 

Fonte. LOPES, 2005. 
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Segundo Witz e Tan (1992), o momento fletor em função da curvatura para uma 

camada helicoidal submetida apenas a flexão e torção, é dada por: 

𝑀𝑀𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑛𝑛
2
∗ [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) + 𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 + 𝐺𝐺 ∗ 𝐽𝐽 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2(𝛼𝛼) ] ∗ 𝑘𝑘 

Dessa forma, para um arame sofrendo flexão e torção, a rigidez à flexão é dada por: 

(𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼)𝑏𝑏𝑏𝑏 =
𝑛𝑛
2
∗ [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) + 𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 + 𝐺𝐺 ∗ 𝐽𝐽 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2(𝛼𝛼) ] 

Onde: 

• EIn → rigidez à flexão do arame helicoidal na direção normal; 

• EIb → rigidez à flexão do arame na direção binormal; 

• GJ → rigidez torcional; 

• n → número de arames da camada helicoidal; 

• Ib → momento de inércia na direção binormal; 

• In → momento de inércia na direção normal; 

• G → módulo de elasticidade transversal do material do arame; 

• J → momento de inércia torcional. 

Sendo assim, através da soma das equações que representam as análises separadas 

obtém-se a relação momento fletor em função da curvatura e a equação que representa a rigidez 

à flexão para camadas helicoidais compostas por “n” arames (no caso de armadura de tração, 

denominados tendões), sofrendo a combinação de esforços de tração, torção e flexão. A 

armadura de pressão e a carcaça interna são desprezadas no cálculo da rigidez à flexão devido 

aos seus curtos passos (ângulo de assentamento próximo de 90º). 

𝑀𝑀1 =
𝑛𝑛
2
∗ [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4(𝛼𝛼) ] ∗ 𝑘𝑘 +  

𝑛𝑛
2
∗ [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) + 𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 + 𝐺𝐺 ∗ 𝐽𝐽 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2(𝛼𝛼) ] ∗ 𝑘𝑘 

(𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼)1 =
𝑛𝑛
2

 [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐴𝐴 ∗ 𝑅𝑅2 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐4(𝛼𝛼) ]  +  
𝑛𝑛
2
∗ [ 𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) + 𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 + 𝐺𝐺 ∗ 𝐽𝐽 ∗ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2(𝛼𝛼) ] 

Para casos em que o ângulo de hélice “α” não é muito elevado, o primeiro termo das 

relações será responsável pela maior parcela de contribuição na rigidez à flexão da camada 

helicoidal. 

2.3.2.2 Comportamento Após o Escorregamento 

É importante destacar que a equação da rigidez à flexão (EI) só é válida enquanto não 

houver escorregamento entre as camadas helicoidais metálicas e camadas poliméricas. Segundo 
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Lopes (2005), duas restrições são assumidas: estrutural e friccional. A restrição estrutural 

normalmente não pode ser ultrapassada sem que haja danificação da estrutura. Já a restrição 

friccional pode ser ultrapassada com o aumento da deflexão, levando ao escorregamento entre 

os componentes individuais. Por exemplo, uma camada helicoidal enrolada em um cilindro 

possui flexão localizada dos arames, tanto na direção normal quanto na binormal, limitada à 

restrição estrutural. 

Para arames de seção transversal retangular, como é o caso da maior parte dos dutos 

flexíveis do tipo unbonded (não vulcanizado), a energia de deformação da camada helicoidal 

por unidade de comprimento, após o escorregamento, possui contribuição apenas de flexão e 

torção, que é representada por: 

𝑈𝑈2 =  
2
𝜋𝜋
∗  � �

1
2

 ∗  𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 ∗ (𝑘𝑘𝑛𝑛)2 +  
1
2
∗  𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑏𝑏 ∗ (𝑘𝑘𝑏𝑏)2 +  

1
2

 ∗  𝐺𝐺 ∗  𝐽𝐽 ∗  𝑘𝑘2�
𝜋𝜋
2

0
𝑑𝑑𝜃𝜃 

A resultante correspondente ao momento fletor após o escorregamento, é obtida pela 

diferenciação da energia de deformação “U2” com sua respectiva curvatura. Se a armadura 

possuir “n” arames, M2 será dada por: 

𝑀𝑀2 =  
1
2
∗ 𝑛𝑛 ∗    𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑛𝑛 +  𝐸𝐸 ∗  𝐼𝐼𝑏𝑏[cos2 ∗ (𝛼𝛼) +  𝐺𝐺 ∗  𝐽𝐽 ∗  𝑐𝑐𝑠𝑠𝑛𝑛2(𝛼𝛼)] ∗ 𝑘𝑘 

Ainda de acordo com Witz e Tan (1992), acredita-se que o escorregamento se inicie 

na região do eixo neutro do cilindro. Antes do escorregamento, as forças axiais são balanceadas 

pelo atrito distribuído ao longo do arame. Essas forças resultantes são proporcionais à curvatura 

e, por isso, o balanceamento será superado com o incremento da curvatura. Com a perda do 

equilíbrio, o escorregamento se iniciará e propagará até que volte a ocorrer o balanceamento de 

forças. Escorregamentos maiores podem ocorrer na região de topo do cilindro devido à 

excessiva tensão axial que os arames sofrem antes de escorregar. Com isso, quando o estado de 

tensão axial é suficientemente elevado, as forças de atrito não conseguem manter o estado de 

tensões. A determinada curvatura, o escorregamento se iniciará na região de topo do cilindro e 

a tensão se propagará em um estado de tensão constante. Conforme a flexão aumenta, as regiões 

do escorregamento do eixo neutro e do topo do cilindro se propagam uma em direção a outra e 

se encontram. Então, nesse momento o escorregamento ocorre em toda a região superior do 

cilindro e a tensão axial nos arames desaparece devido a acomodação dos arames em torno do 

cilindro. 
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O mecanismo de escorregamento dominante é o axial na altura do eixo neutro. A 

curvatura crítica para uma camada helicoidal é considerada como sendo a curvatura na qual o 

escorregamento axial se inicia no eixo neutro. Essa curvatura crítica “kcr” pode ser obtida 

considerando o equilíbrio do elemento no eixo neutro. Assim, a curvatura crítica é dada por: 

𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐 =  
𝑃𝑃𝑐𝑐1 ∗  𝐹𝐹𝑐𝑐1 +  𝑃𝑃𝑐𝑐2 ∗  𝐹𝐹𝑐𝑐2  

𝐸𝐸 ∗ 𝑡𝑡 ∗ sin(𝛼𝛼) ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) ∗ cos �2 ∗ 𝜋𝜋 ∗ 𝑗𝑗
𝑛𝑛 + 𝑧𝑧 ∗  tan(𝛼𝛼)

𝑅𝑅 �
 

Onde: 

• E → módulo de elasticidade do material do arame; 

• T → espessura do arame; 

• Fr → coeficiente interno de atrito; 

• Pc → pressão de contato; 

• α → ângulo de hélice; 

• A parcela �2∗𝜋𝜋∗𝑗𝑗
𝑛𝑛

+ 𝑧𝑧 ∗  tan(𝛼𝛼)
𝑅𝑅

� corresponde à coordenada angular do arame. 

Com isso, pode ser observado que a menor curvatura para que ocorra escorregamento 

corresponde a valores de [cos(θ) = ± 1], ou seja, θ = [0, π, 2π, …], que são pontos localizados 

sobre o eixo neutro do duto. Dessa forma, a curvatura crítica mínima seria: 

(𝑘𝑘𝑐𝑐𝑐𝑐)𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛 =  
𝑃𝑃𝑐𝑐1 ∗  𝐹𝐹𝑐𝑐1 +  𝑃𝑃𝑐𝑐2 ∗  𝐹𝐹𝑐𝑐2  
𝐸𝐸 ∗ 𝑡𝑡 ∗ sin(𝛼𝛼) ∗ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐2(𝛼𝛼) 

Conforme ocorre o aumento da lâmina d’água, dentre outros fatores, há um aumento 

das pressões de contato entre as camadas adjacentes que compõem o duto flexível. Dessa forma, 

é esperado um incremento da curvatura crítica devido a uma força de atrito maior atuando no 

contato entre as camadas. 

2.4 ACESSÓRIOS 

Uma interligação de dutos flexíveis demanda a utilização de diversos acessórios para 

a correta conexão e proteção dos dutos. 

Cada acessório possui uma função específica na estrutura e para uma correta avaliação 

do comportamento global de um lançamento de dutos flexíveis, três acessórios possuem maior 

relevância: o conector, o enrijecedor de curvatura e a vértebra. 
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2.4.1 Conector 

O conector é formado por um corpo metálico forjado e uma jaqueta externa. Dentro, 

as camadas do duto flexível são terminadas. O forjado interno possui um perfil de tronco de 

cone sobre o qual são assentados os arames das armaduras de tração do duto. Os vazios são 

preenchidos por uma resina epóxi que, por aderência aos arames e ao corpo metálico do 

conector, garante a formação de um bloco rígido (Campello, 2014). 

Através dos conectores é possível se estabelecer a interface com outros equipamentos 

ou com outros trechos de dutos. Ele é responsável pela sustentação estrutural do duto flexível 

e deve garantir a estanqueidade entre o fluido interno e o ambiente externo. 

 
Figura 12 - Conector típico de dutos flexíveis. 

Fonte: http://simeros.com/end-fitting-para-dutos-flexiveis-unbonded, acessado em 22/09/2020. 

2.4.2 Enrijecedor de curvatura 

O enrijecedor é projetado para aumentar a rigidez à flexão de um elemento e, com sua 

geometria cônica, assegura uma transição gradual de rigidez entre o duto flexível e uma 

estrutura rígida. Fabricados de aço e polímeros, são tipicamente utilizados na região de 

transição entre o conector, que possui elevada rigidez flexional, e o duto flexível e na 

extremidade de conexão com unidades flutuantes de sistemas de produção offshore, impedindo 

deformações excessivas e reduzindo as tensões de flexão aplicadas a estas regiões. 
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Figura 13 - Enrijecedor de curvatura típico de dutos flexíveis.  

Fonte: https://www.balmoraloffshore.com/solutions/protection/bend-stiffeners, acessado em 22/09/2020. 

2.4.3 Restritor de curvatura 

Conhecidos como vértebras, são utilizados para proteger dutos flexíveis de curvaturas 

excessivas durante a fase de instalação ou operação. A proteção é acionada de forma abrupta 

assim que o raio de curvatura atinge o limite do restritor, uma vez que os elementos 

intertravados fazem contato mecânico travando a vértebra. 

Cada elemento da vértebra é projetado com certa mobilidade para permitir um 

movimento de flexão de pequena variação angular e fazer o bloqueio para um raio de curvatura 

mínimo admissível (MBR), impedindo a flexão excessiva e possíveis danos na estrutura flexível 

(Rodriguez, 2017). 

Fabricados em peças bipartidas de polímero ou aço, são fixados ao conetor e montados 

ao redor do duto flexível, conforme demonstrado na Figura 14. 

 
Figura 14 - Restritor de curvatura típico de dutos flexíveis. 

Fonte: https://www.trelleborg.com/en/offshore/products--and--applications/subsea--operations--protected--by--njord/njord--
protection/njord--br--bend--restrictor, acessado em 22/09/2020.  
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3 NAVIO DE LANÇAMENTO DE DUTOS FLEXÍVEIS 

Segundo Machado (2016), os navios PLSV (Pipe Laying Support Vessel) são 

responsáveis pelo lançamento de linhas rígidas e flexíveis, bem como pela interconexão das 

linhas e instalação de seus respectivos equipamentos, entre o poço e a UEP (Unidade de 

Exploração e Produção) ou a outros equipamentos da infraestrutura submarina em campos de 

exploração. Geralmente, cada navio é projetado para executar o lançamento de um tipo 

específico de duto. 

 
Figura 15 - Pipe Lay Support Vessel. 

Fonte: https://www.subsea7.com/en/media/datasheets.html, acessado em janeiro de 2019. 

No PLSV, destacam-se os equipamentos do convés, que variam conforme o tipo de 

lançamento e armazenamento da embarcação.  

Como destaque, existem dois tipos de instalação de dutos flexíveis: 

• Horizontal Lay System (HLS): sistema horizontal de instalação, onde os tracionadores 

estão posicionados na direção horizontal, onde o overboard (operação onde a linha ou 

equipamento é posicionado para fora da embarcação) é realizado com o auxílio de uma 

calha. 
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Figura 16 - Esquemático simplificado de um navio com sistema de lançamento horizontal. 

Fonte: Reyes, 2005. 

• Vertical Lay System (VLS): sistema de instalação vertical, onde é utilizada uma torre 

de montagem vertical em que os tracionadores encontram-se posicionados. 

 
Figura 17 - Esquemático simplificado de um navio com sistema de lançamento vertical. 

Fonte: Reyes, 2005. 

O lançamento pode ser realizado pela popa, pelo costado ou pelo moonpool, que é um 

acesso posicionado no centro da embarcação. 
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Figura 18 - Exemplo de moonpool. 

Fonte: https://www.macgregor.com/Products/products/offshore-cranes/moonpool-door-systems, acessado em 20/09/2020. 

A capacidade de lançamento de um navio é definida e limitada pela máxima tensão de 

topo admissível pela embarcação, que pode variar de acordo com a configuração de lançamento. 

Outra importante característica de um PLSV é o tipo de armazenamento dos dutos 

flexíveis, que pode ser através de cestas, bobinas ou carrosséis. 

• Cestas: localizadas nos porões da embarcação, possuem grande capacidade de 

armazenamento. São sempre em formatos circulares e o armazenamento é feito na 

horizontal em torno de uma coluna central que ajuda a garantir que o MBR do duto 

não seja infringido. A Figura 19 demonstra um exemplo de cesta para armazenamento 

de dutos flexíveis. 

 
Figura 19 - Exemplo de cesta para armazenamento de dutos flexíveis. 

Fonte: https://www.huismanequipment.com/en/products/pipelay/pipelay_components/basket, acessado em 21/09/2020. 
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• Bobinas: localizadas no convés principal e posicionadas na vertical, possuem menor 

capacidade de armazenamento. Sua principal vantagem é a flexibilidade de 

armazenamento, pois o duto é carregado bobinado, permitindo a alteração da ordem 

de instalação dos dutos carregados na embarcação sem gerar atrasos na campanha. 

 
Figura 20 - Exemplo de bobina. 

Fonte: https://www.technipfmc.com/en/what-we-do/subsea/subsea-systems/Subsea-infrastructure/Flexible-pipes, 
acessado em 02/09/2020. 

• Carrossel: semelhante a bobina, porém possui maior capacidade de armazenamento e 

não pode ser mobilizado. É posicionado horizontalmente no convés principal e a sua 

desvantagem é a necessidade de que os dutos sejam enrolados tensionados. 

 
Figura 21 - Exemplo de carrossel. 

Fonte: https://caley.co.uk/carousels, acessado em 02/09/2020. 
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O principal equipamento de um PLSV são os tracionadores, que são responsáveis pela 

sustentação da carga dos dutos durante o lançamento ou recolhimento dos mesmos. Na maior 

parte dos casos, são utilizados dois tracionadores em série para otimizar a capacidade de carga 

da embarcação. O comprimento dos tracionadores é diretamente proporcional a sua capacidade 

de carga, quanto maior é o track, maior será a área de contato entre a linha e as sapatas, 

garantindo menor necessidade de aperto. 

 
Figura 22 - Exemplo de tracionador com quatro tracks em "X". 

Fonte: https://www.lucgroup.com/sk/node/34, acessado em 20/09/2020. 

Existem três diferentes configurações de tracks: dois tracks, três tracks em “Y” e 

quatro tracks em “X”.  

As principais funções dos tracionadores, são:  

• Controlar a quantidade de duto lançado e recolhido; 

• Fixar o duto com segurança, sendo utilizado como fixação do flexível quando é 

necessária a realização de operações no fundo do mar; 

• Controlar e monitorar as cargas da catenária, permitindo uma avaliação em tempo real 

do peso da estrutura que está sendo suportada e possibilitando uma análise de 

conformidade com o projeto e garantindo a integridade do duto; 

Para um sistema de lançamento de dutos flexíveis, geralmente são utilizados 

tracionadores de 3 ou 4 lagartas, conforme a imagem. 
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Figura 23 - Tracionador de 4 lagartas. 

Fonte: http://www.huisman.com, acessado em 20/02/2019. 

Segundo Bicudo (2009), as lagartas de um tracionador podem se mover paralelamente 

ao eixo longitudinal da linha flexível através da atuação de cilindros hidráulicos, que são os 

responsáveis pela aplicação do aperto. Os elementos de contato entre as lagartas e o duto 

flexível são as sapatas, que se encontram afixadas às correntes. 

Fabricadas em polímeros ou ligas metálicas, as sapatas encontram-se disponíveis no 

mercado nos formatos: plano, curva (“O”) e em “V”.  

 
Figura 24 - Tipos de sapata: (a) plana, (b) curva e (c) em "V". 

Fonte: Bowie, 2007. 

Para o caso específico de instalação de dutos flexíveis, as sapatas metálicas em “V”, 

com ângulos de abertura entre 120º e 160º, são as mais utilizadas. 
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Além disso, os guinchos são parte essencial em um PLSV. O guincho de abandono e 

recolhimento (guincho A&R), opera em conjunto com os tracionadores, sendo parte 

constituinte do sistema de lançamento. Precisa possuir capacidade igual ou maior do que a carga 

máxima de projeto dos tracionadores para garantir, de forma segura e eficiente, a transferência 

de carga e a realização de manobras de abandono e recolhimento dos dutos flexíveis nos campos 

de exploração.  

 
Figura 25 - Exemplo de guincho de abandono e recolhimento. 

Fonte: http://www.remazel.com/en/offshore/winches, acessado em 01/10/2020. 

Conforme descrito na seção 7.4.7.7 da DNLGL-ST-N001, o sistema de A&R, 

incluindo o cabo, deve possuir certificação válida e estar devidamente calibrado para as 

condições de uso. Além disso, o sistema deve ser capaz de abandonar o produto com segurança, 

incluindo na condição de alagamento acidental do duto. 

Também existem, nos PLSVs, outros guinchos de menor capacidade, chamados de 

guinchos auxiliares. Sua principal função é auxiliar os operadores em manobras de convés 

durante operações de lançamento ou recolhimento. 
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4 O CENÁRIO DA INSTALAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS 

O processo de instalação de dutos flexíveis é uma etapa de grande importância para 

uma operadora, pois é necessário garantir que todas as interligações sejam realizadas de forma 

otimizada. Para isso, a instaladora deve garantir a segurança da operação, a integridade dos 

equipamentos e produtos e um bom desempenho operacional. Buscando atender esses objetivos, 

realiza-se previamente uma análise da campanha de instalação com o objetivo de produzir um 

projeto de engenharia, em que todos os passos do processo são estudados, e um relatório onde 

é descrito como cada operação deve ser realizada pelo PLSV. 

4.1 PRINCIPAIS OPERAÇÕES 

No cenário da instalação de dutos flexíveis no Brasil, algumas operações se destacam 

por possuírem maior demanda. Essas operações são brevemente descritas nas próximas 

subseções. 

4.1.1 Conexão vertical direta (CVD) com MCV 

Mais conhecida como CVD, a conexão vertical direta é a operação em que o duto 

flexível ou umbilical é conectado à BAP ou equipamento submarino. Essa operação se inicia 

com a conexão do módulo de conexão vertical (MCV) à extremidade do duto e termina com o 

assentamento do equipamento no hub específico da BAP do poço ou do equipamento submarino 

(um manifold, por exemplo). 

 
Figura 26 - Exemplo de módulo de conexão vertical (VCM). 

Essa operação pode ser realizada com a primeira ou com a segunda extremidade da 

linha, a depender do sentido do lançamento. 



32 

4.1.1.1 Conexão Vertical Direta (CVD) de Primeira Extremidade 

A CVD de 1ª extremidade, como é chamada, ocorre tipicamente quando o lançamento 

do duto é iniciado no poço ou equipamento submarino e realizado na direção da unidade 

estacionária de produção. 

Após a conexão entre o duto e o MCV é realizado o mergulho do conjunto, com as 

estruturas sustentadas pelo tracionadores do PLSV. Quando essas estruturas chegam próximas 

ao leito marinho, o ROV realiza a conexão do cabo do guindaste na lingada previamente 

instalada no MCV, transferindo parte da carga para o guindaste do PLSV, conforme 

representado pela Figura 27. Além disso, em muitos casos é necessária a utilização de 

flutuadores conectados ao flexível em posições previamente definidas através de análise global 

da verticalização do MCV. Esses flutuadores garantem que a curvatura da linha e os 

carregamentos provenientes dos efeitos dinâmicos transmitidos pela embarcação que são 

aplicados às estruturas estejam dentro dos limites de segurança, além de garantir o equilíbrio 

para a correta verticalização do MCV, permitindo a conexão no hub da BAP, conforme a Figura 

28. 

 
Figura 27 – Operação de CVD de 1ª extremidade. 

Fonte: Orlando, 2019. 
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Figura 28 - Configuração de equilíbrio durante a CVD de 1ª extremidade. 

4.1.1.2 Conexão Vertical Direta de Segunda Extremidade 

A CVD de 2ª extremidade geralmente é realizada quando o lançamento da linha é 

iniciado pela unidade estacionária de produção e segue em direção ao poço ou equipamento 

submarino. 

Semelhante a CVD de 1ª extremidade, inicialmente é realizada a conexão entre a linha 

e o MCV e realizado o mergulho do conjunto. Entretanto, nessa operação o conjunto é 

sustentado por um guincho pelo fato de não haver mais linha armazenada na embarcação para 

ser sustentada pelos tracionadores. No momento em que o conjunto se aproxima do leito 

marinho, com auxílio do ROV, a carga é dividida entre o guincho e o guindaste do PLSV através 

de duas alças previamente instaladas na linha, formando uma corcova. Essa corcova é 

importante para auxiliar na verticalização do MCV, garantindo que os carregamentos aplicados 

as estruturas estejam abaixo dos limites de segurança e facilitando o manejo do conjunto. 

Quando a corcova não é suficiente para garantir a verticalização do MCV e a integridade dos 

equipamentos, são utilizados flutuadores em posições previamente definidas através da análise 

global da operação, semelhante a CVD de 1ª extremidade. A operação pode ser brevemente 

demonstrada na Figura 29. 
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Figura 29 – Operação de CVD de 2ª extremidade. 

Fonte: Orlando, 2019. 

4.1.2 Instalação de lazy wave 

A configuração de catenária em lazy wave é obtida através da instalação de módulos 

de flutuação distribuídos em um trecho de riser, fazendo com que o equilíbrio do sistema 

assuma uma geometria “ondulada”, conforme representado na Figura 30. Essa configuração é 

utilizada principalmente para reduzir a fadiga no topo e desacoplar os movimentos entre a 

plataforma e o TDP (touchdown point, que representa o ponto em que a catenária toca o leito 

marinho). Esses fatores, consequentemente, garantem maior segurança, integridade e aumento 

da vida útil da interligação submarina. 

 
Figura 30 - Configuração de catenária em lazy wave. 

Esse sistema possui grande utilização nos projetos de exploração do pré-sal. As linhas 

de produção ou de serviço, de 4 a 8 polegadas de diâmetro interno são as mais comuns na costa 

1.5tf net buoyancy (Typ.)
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brasileira, onde são instalados, em média, entre 40 e 160 flutuadores que totalizam, em média, 

de 80 a 240 toneladas de empuxo líquido. Os flutuadores podem ser instalados em um ou dois 

tramos de riser. 

 
Figura 31 - Diagrama de instalação de flutuadores em configuração lazy wave. 

Entre as desvantagens desse sistema, pode-se considerar o maior custo devido à 

presença dos flutuadores e do elevado tempo para instalação, o maior arrasto por corrente 

marítima em que a estrutura é submetida devido a maior área superficial dos flutuadores e a 

possibilidade de compressão no topo da catenária e no trecho do duto acima da seção de boias 

durante a instalação do sistema. 

 
Figura 32 - Seção de boias de uma lazy wave. 

Fonte: https://www.trelleborg.com/en/offshore/products--and--applications/subsea--operations--protected--by--njord/njord--
buoyancy/njord--dbm--distributed--buoyancy--module, acessado em 21/09/2020. 

Devido a essa compressão no topo durante a instalação, que pode comprometer 

seriamente a segurança da operação causando uma falha nos tracionadores, e a compressão 
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acima da seção de boias, que pode causar uma flambagem no duto, muitas vezes torna-se 

necessário a instalação de um conjunto de peso morto na conexão inferior ao tramo dos 

flutuadores. Esse conjunto costuma variar, em média, entre 20 e 120 toneladas de peso morto. 

A instalação de um sistema de catenária em lazy wave típico é iniciado pela instalação 

do flowline, seguido pela instalação da seção de riser intermediário em conjunto com a 

instalação dos módulos de boias e, quando necessário, do peso morto. Na etapa final da 

instalação, o PLSV se aproxima da unidade de produção e realiza a entrega da extremidade de 

topo. Caso o peso morto tenha sido instalado durante a operação, o mesmo deve ser removido 

em algum momento a ser determinado pelas análises globais. 

Todas as etapas da instalação devem ser analisadas estática e dinamicamente para 

garantir a integridade do flexível e da embarcação, além da segurança das pessoas envolvidas 

na operação. A análise deve avaliar a instalação, determinando as melhores estratégias de 

execução, baseado nos seguintes tópicos: 

• Determinação do passo a passo da instalação através de análises estáticas, fornecendo 

informações relevantes para operação, como, por exemplo, o melhor posicionamento da 

embarcação em relação à catenária de modo que os critérios de projeto sejam respeitados. 

• Avaliação, através de análises dinâmicas, dos carregamentos de topo em que o PLSV 

será submetido para diferentes estados de mar durante os passos da instalação, 

garantindo que não ultrapassem os limites de carregamento dos equipamentos do navio 

(tracionadores e guincho A&R). 

• Avaliação, através de análises dinâmicas, das máximas curvaturas e carregamentos 

compressivos aos quais os flexíveis serão submetidos durante os passos da instalação 

para diferentes estados de mar, garantindo que não ultrapassem os limites de segurança 

das estruturas. 

4.1.3 Instalação de ESDV 

A sigla ESDV é definida pelo termo Emergency Shut Down Valve (Válvula de 

desligamento/fechamento de emergência). O equipamento consiste de uma válvula de bloqueio 

de linhas, fixada em uma estrutura com painel de controle para interface entre o equipamento e 

o sistema de controle. Esse equipamento pode alcançar facilmente uma massa em torno de 25 

toneladas e dimensões na ordem de 5x3x3 metros. A Figura 33 destaca as principais 

características de uma ESDV típica. 
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Figura 33 - Exemplo de ESDV. 

Sua função é realizar uma interrupção de emergência no fluxo do flexível assim que 

um determinado evento de perigo ocorrer, garantindo a proteção dos trabalhadores da unidade 

de produção, do meio ambiente e de outros equipamentos. Em geral, são válvulas que operam 

completamente abertas ou fechadas e possuem acionamento automático. 

 
Figura 34 - Exemplo de arranjo submarino. 

O PLSV responsável pela instalação desse equipamento precisa garantir o correto 

assentamento da ESDV. Para isso, é necessário que o equipamento alcance o leito marinho em 

posição vertical, de forma a garantir que os carregamentos em que as estruturas são submetidas 

estejam dentro dos limites de segurança dos equipamentos. A Figura 35 representa um exemplo 

de passo-a-passo de uma operação de assentamento da ESDV. 
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Figura 35 - Passo-a-passo de uma operação de assentamento da ESDV. 

4.2 CARREGAMENTOS 

Os flexíveis são submetidos a diversos esforços durante um processo de instalação, 

esses esforços são provenientes do seu próprio peso, da sua configuração de catenária, da 

pressão imposta pelos apertos dos tracionadores, além dos esforços ambientais como: o efeito 

das ondas, das correntes marítimas, dos ventos, da pressão externa devido à profundidade e da 

força de atrito entre o duto e o leito marinho. 

 
Figura 36 - Carregamentos ambientais. 

Neste trabalho, os efeitos provenientes das correntes marítimas, dos ventos e da 

interação solo-duto foram desconsiderados. 
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Segundo Journée e Massie (2000), os efeitos dos carregamentos ambientais geram 

movimentos nos sistemas oceânicos flutuantes, estes movimentos possuem seis graus de 

liberdade e são denominados conforme a Figura 37. 

 
Figura 37 - Movimentos de uma embarcação. 

Heave, sway e surge são os movimentos translacionais, enquanto pitch, yaw e roll são 

os movimentos rotacionais da embarcação. 

Durante uma instalação, devido as excitações verticais provocadas no moonpool, os 

movimentos mais críticos para o sistema são o heave, roll e pitch. Enquanto os movimentos 

relativos ao plano x-y (sway, surge e yaw) são corrigidos pelo sistema de posicionamento 

dinâmico (DP) da embarcação. 

Além disso, cada embarcação responde de uma maneira às ondas, amplificando seus 

movimentos em maior ou menor intensidade de acordo com o período e incidência de onda. A 

função de transferência que relaciona o estado de mar à amplificação do movimento da 

embarcação é chamada de RAO, que significa “Response Amplitude Operator”. 
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Figura 38 - RAO medidos e calculados de um porta-aviões. 

Fonte: Journée e Massie, 2000. 

As ondas são as principais responsáveis pela excitação da estrutura e do PLSV durante 

uma campanha de instalação. Por isso, um estudo detalhado de como o sistema irá responder 

para cada incidência de onda, é de suma importância para determinar em quais condições a 

operação é segura de ser realizada ou não. 

As ondas são caracterizadas pelos seguintes parâmetros: 

• Amplitude: refere-se à altura da onda. 

• Comprimento de onda (λ): distância entre dois vales ou duas cristas consecutivas. 

• Velocidade (ν): propriedade do meio de propagação. 

• Frequência (f): número de oscilações da onda em determinado intervalo de tempo. 

• Período (T): corresponde ao tempo de um comprimento de onda. 
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Figura 39 - Parâmetro de uma onda. 

O período (em Hertz) é definido como o inverso da frequência e é obtido pela seguinte 

fórmula: 

𝑇𝑇 =
1
𝑓𝑓

 

E a velocidade pode ser obtida pelas seguintes fórmulas: 

𝑣𝑣 =  
λ
𝑇𝑇

                                                 𝑣𝑣 =  λ ∗ f  

Além disso, as ondas podem ser modeladas de duas formas: regular ou irregular. 

 
Figura 40 - O somatório de diversas ondas regulares resulta em um mar irregular. 

Fonte: Journée e Massie, 2000. 

A onda irregular é caracterizada pela superposição linear de várias ondas regulares 

(senóides) com diferentes períodos, amplitudes e fases. Consiste em uma representação mais 

realista de um mar real. 
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Figura 41 - Onda irregular. 

Fonte: http://web.mit.edu/fluids-modules/www/potential_flows/LecturesHTML/lec19/node3.html, acessado em 15/04/2020. 

Já a onda regular é caracterizada por um único trem de ondas com uma altura H 

(definida pela distância vertical entre a crista e o cavado) e comprimento λ característicos, o 

período entre as cristas T, a profundidade h, o nível médio SWL (Sea Water Line) e a amplitude 

A, conforme a figura 4.3. Mesmo esta teoria sendo simplificadora, pois a mesma não leva em 

conta o comportamento real aleatório das ondas do oceano, ela é muito utilizada para a 

representação das ondas em projetos offshore. O mar real pode ser abstraído como uma soma 

de várias ondas regulares, cada uma com sua altura e período. De acordo com a DNV-OS-H101, 

as condições de onda para projeto podem ser descritas por um método determinístico de onda 

de projeto. Com isso, os estados de mar projetados podem ser representados por ondas 

periódicas regulares, caracterizado pelo comprimento (ou período) da onda, altura da onda e 

possíveis parâmetros de forma. Sendo assim, neste trabalho será abordado somente o estado de 

mar regular. 

 
Figura 42 - Onda regular. 

Fonte: http://web.mit.edu/fluids-modules/www/potential_flows/LecturesHTML/lec19/node3.html, acessado em 15/04/2020. 
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5 METODOLOGIA DE SIMULAÇÃO 

Através do método dos elementos finitos, utilizando-se o software Orcaflex versão 

10.1, desenvolvido pela Orcina, é possível realizar simulações estáticas e dinâmicas de diversos 

sistemas offshore, como uma análise de comportamento global de dutos flexíveis, dutos rígidos, 

análises de instalação de equipamentos submarinos. 

Esse método consiste em modelar o duto flexível como uma linha dividida em 

segmentos retos, sem massa e com um nó em cada extremidade. Cada segmento é modelado 

apenas com propriedades axiais e flexionais, enquanto as outras propriedades, como a massa, 

são totalmente concentradas nos nós presentes em cada extremidade. 

Os modelos real e discretizado de um duto flexível, são representados na Figura 43. 

 
Figura 43 - Modelagem do flexível no software Orcaflex. 

Fonte: https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex, acessado em 10/07/2020. 

Cada segmento, numerados sequencialmente do “End A” ao “End B”, une um nó n ao 

nó n+1.  
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Figura 44 - Modelo detalhado da modelagem do flexível no software Orcaflex. 
Fonte: https://www.orcina.com/webhelp/OrcaFlex, acessado em 10/07/2020. 

A Figura 44 representa os conjuntos mola/amortecedores associados a cada segmento, 

esses conjuntos modelam as propriedades estruturais da linha: a rigidez e o amortecimento 

estrutural. Essas propriedades são representadas no centro de cada segmento dos conjuntos 

mola/amortecedor, onde aplicam uma tensão efetiva igual e de sentidos opostos aos nós em 

cada extremidade. Enquanto as propriedades de flexão são representadas em cada um dos lados 

do nó nos conjuntos mola/amortecedor, indo da direção axial do nó à direção axial do segmento. 

As molas/amortecedores de torção no centro de cada segmento são responsáveis por representar 

a rigidez à torção, aplicando torques opostos aos nós de cada extremidade. 
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5.1 DADOS PARA ANÁLISE 

Para a realização das análises globais dos dutos flexíveis através do método de 

elementos finitos, os seguintes parâmetros das estruturas foram considerados: 

5.1.1 Dutos 

• Riser flexível para as análises de estado de mar limite em catenária simples e em lazy 
wave: 

Tabela 2 - Parâmetros de um riser flexível típico. 
Parâmetro Valor 

Massa submersa por unidade de comprimento [kg/m] 127.0 

Diâmetro externo [in] 12.0 

Diâmetro interno [in] 6.0 

Mínimo raio de curvatura admissível (MBR) [m] 3.2 

Rigidez à flexão [kN.m2] Conforme Gráfico 5 

Rigidez axial [kN] 8.0 x 105 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Coeficiente de massa adicional 1.0 

Coeficiente de arrasto radial 0.9 

Coeficiente de arrasto axial 0.008 

Amortecimento estrutural 5% 

 
• Flowline flexível para as análises de CVD de primeira extremidade: 

Tabela 3 - Parâmetros do flowline utilizados para a análise de CVD. 
Parâmetro Valor 

Massa submersa por unidade de comprimento [kg/m] 85.0 

Diâmetro externo [in] 14.0 

Diâmetro interno [in] 6.0 

Mínimo raio de curvatura admissível (MBR) [m] 3.6 

Rigidez à flexão [kN.m2] Conforme Gráfico 6 

Rigidez axial [kN] 5.1 x 105 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Coeficiente de massa adicional 1.0 

Coeficiente de arrasto 0.9 

Amortecimento estrutural 5% 

• Flowline flexível para as análises de assentamento de ESDV: 
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Tabela 4 - Parâmetros do flowline utilizados para a análise de assentamento de ESDV. 
Parâmetro Valor 

Massa submersa por unidade de comprimento [kg/m] 165.0 

Diâmetro externo [in] 14.0 

Diâmetro interno [in] 9.0 

Mínimo raio de curvatura admissível (MBR) [m] 3.6 

Rigidez à flexão [kN.m2] Conforme Gráfico 7 

Rigidez axial [kN] 5.9 x 105 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Coeficiente de massa adicional 1.0 

Coeficiente de arrasto 0.9 

Amortecimento estrutural 5% 

 

Foram considerados valores típicos de estruturas flexíveis utilizadas no Brasil, para 

instalação em águas ultraprofundas. 

Os valores considerados para os coeficientes de massa adicional e de arrasto, foram 

definidos de acordo com a norma DNV-RP-C205. 

O amortecimento estrutural para um riser flexível foi definido de acordo com a seção 

5.3.5.2 da norma N-2409 (Flexible Pipes) da Petrobras. 

Nos gráficos abaixo, são apresentadas as curvas de rigidez à flexão consideradas para 

cada duto flexível analisado. As curvas de rigidez não linear consideram o caso em que o duto 

se encontra na temperatura (interna e externa) da máxima profundidade especificada e pressão 

(interna e externa) equivalente a máxima profundidade especificada. 



47 

 

 
Gráfico 5 - Curvas de rigidez à flexão do riser utilizada nas análises de catenária simples e lazy wave. 

 
Gráfico 6 - Curvas de rigidez à flexão do flowline utilizada para as análises de CVD. 

 
Gráfico 7 - Curvas de rigidez à flexão do flowline utilizada para as análises de assentamento de ESDV. 



48 

A força de arrasto (Farrasto) é calculada da seguinte forma: 

𝐹𝐹𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 = ∇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗ 𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑚𝑚𝑓𝑓𝑎𝑎 ∗ 𝑣𝑣2 ∗  𝐶𝐶𝑓𝑓 ∗ 𝐴𝐴𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎𝑏𝑏𝑎𝑎 

Onde: 

• ∇submerso → volume submerso; 

• 𝜌𝜌fluido → densidade do fluido; 

• 𝑣𝑣 → velocidade do fluido relativa ao anexo na direção considerada; 

• Cd → coeficiente de arrasto; 

• Aarrasto → área de arrasto. 

Já o cálculo da massa adicional (madicional), é realizado da seguinte forma: 

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝑓𝑓 = ∇𝑎𝑎𝑠𝑠𝑏𝑏𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝑎𝑎𝑎𝑎 ∗  𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑠𝑠𝑚𝑚𝑓𝑓𝑎𝑎 ∗  𝐶𝐶𝑎𝑎 (6.2) 

Onde: 

• Ca → coeficiente de massa adicional; 

• ∇submerso → volume submerso. 

5.1.2 Acessórios 

Por simplificação, os acessórios foram modelados como anexos na linha flexível, dessa 

forma suas massas são concentradas em um nó específico. Porém, nenhum momento é aplicado 

ao nó pelo anexo. Os parâmetros utilizados são descritos na Tabela 5. 

Tabela 5 - Parâmetros de acessórios típicos. 
Acessório Massa submersa [kg] Volume [m3] 

Conectores 2000 0.30 

Enrijecedores 300 0.04 

 

Para as análises de CVD de primeira extremidade, o conector e a vértebra foram 

modelados como elemento de linha equivalente (com parâmetros definidos conforme a Tabela 

6, a Tabela 7 e o Gráfico 8), de modo a combinar as propriedades de massa e rigidez. 

Tabela 6 - Parâmetros de um conector para CVD típico. 
Parâmetro Valor 

Diâmetro externo [in] 14.0 

Comprimento [m] 1.8 

Massa submersa [kg] 1360.0 
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Tabela 7 - Parâmetros de uma vértebra típica. 
Parâmetro Valor 

Massa submersa [kg] 1400.0 

Diâmetro externo [in] 19.0 

Mínimo raio de curvatura [m] 4.1 

Comprimento total [m] 2.9 

Rigidez à flexão [kN.m2] Conforme Gráfico 8 

Rigidez axial [kN] 5 x 105 

Coeficiente de Poisson 0.3 

Módulo volumétrico [kPa] Infinito (elemento incompressível) 

Coeficiente de massa adicional 1.0 

Coeficiente de arrasto 0.9 

Amortecimento estrutural 5% 

 

A rigidez da seção de vértebra é modelada com a mesma rigidez do flexível. No 

entanto, na curvatura de travamento da vértebra, a curva de rigidez tende a infinito para 

representar o travamento. 

 
Gráfico 8 – Curvas de rigidez à flexão da vértebra utilizada nas análises de CVD. 

5.1.3 Equipamentos submarinos 

Para as análises de CVD, foi considerado um MCV típico utilizado nos poços do pré-

sal. A Tabela 8 demonstra os parâmetros relacionados a massa e a posição do centro de 

gravidade do equipamento (parâmetro importante para modelar a correta verticalização) que 

foram considerados. A Figura 45 faz referência às cotas do equipamento apresentadas na Tabela 

8. 
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Figura 45 - Referências das cotas utilizadas para a modelagem do MCV. 

Tabela 8 - Parâmetros considerados para o MCV. 
Parâmetro Valor 

Ângulo do pescoço [º] 60 

A – Distância do flange ao solo [mm] 3855 

B – Distância vertical do olhal ao flange [mm] 1156 

C – Distância horizontal do olhal ao flange [mm] 2002 

D – Distância vertical do flange ao CG [mm] 196 

E – Distância horizontal do flange ao CG [mm] 1831 

F – Distância vertical do flange a base do MCV [mm] 1587 

G – Distância horizontal do flange ao centro do MCV [mm] 2170 

Massa submersa [kg] 6057 

 

Para as análises de assentamento de ESDV, os parâmetros do equipamento foram 

considerados conforme tabela. 

Tabela 9 - Parâmetros considerados para a ESDV. 
Parâmetro Valor 

Peso submerso [tf] 23.70 

Volume [m3] 2.93 

Dimensões (x * y * z) [m] 5.18 * 3.01 * 3.71 

Dimensões da base (x * y * z) [m] 5.18 * 8.88 * 0.41 

Centro de massa (x * y * z) [m] -0.13 * 0.02 * 0.66 

Centro de volume (x * y * z) [m] -0.13 * 0.02 * 0.66 
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Figura 46 - Referência dos parâmetros considerados para a ESDV. 

As propriedades hidrodinâmicas da ESDV, demonstradas na Tabela 10, foram 

calculadas de acordo com as normas DNV-RP-H103 e DNV-RP-C205. 

Como a excitação dinâmica do equipamento será governada pela direção vertical (eixo 

Z), foram consideradas apenas as propriedades hidrodinâmicas da base do equipamento, que 

possui a maior área no plano perpendicular ao eixo vertical. 

Tabela 10 - Propriedades hidrodinâmicas da base da ESDV. 
Parâmetro Valor 

Área de arrasto (x * y * z) [m2] 3.6 * 2.1 * 50.0 

Cd [-] 2.5 

Massa hidrodinâmica (x * y * z) [ton] 5.0 * 2.4 * 25.7 

Ca [-] 1.0 

 

5.1.4 Flutuadores de lazy wave 

Para os modelos de lazy wave, os módulos de flutuadores são modelados como anexos 

a linha e os seus parâmetros hidrodinâmicos são definidos de acordo com a seção 6 da DNV-

RP-C205, onde os cálculos do coeficiente de massa adicional e do coeficiente de arrasto são 

apresentados. A Tabela 11 demonstra os valores calculados para cada parâmetro dos flutuadores. 
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Tabela 11 - Parâmetros dos flutuadores típicos. 
Parâmetro Valor 

Massa [ton] 2.60 

Empuxo líquido [tf] 2.00 

Volume [m3] 4.50 

Área de arrasto radial [m2] 3.60 

Área de arrasto axial [m2] 2.80 

Coeficiente de arrasto radial 0.80 

Coeficiente de arrasto axial 0.97 

Massa adicional radial 0.58 

Massa adicional axial 0.51 

 

5.1.5 Dados gerais 

Além disso, são necessários outros dados para a modelagem: 

• Lâmina d’água; 

• RAO do PLSV; 

• Ponto de referência do duto flexível no PLSV; 

• Ângulo de topo da catenária durante a instalação. 

A lâmina d’água utilizada foi de 2150 metros, um valor típico para a Bacia de Santos, 

a maior bacia sedimentar offshore do Brasil e que se estende de Cabo Frio (RJ) a Florianópolis 

(SC). 

Foi considerado um RAO típico de um PLSV utilizado para instalação de dutos 

flexíveis, com um sistema de lançamento vertical por moonpool. 

O ponto de referência no PLSV considerado foi a mesa de trabalho, geralmente 

posicionada acima do moonpool a aproximadamente 7 metros de altura em relação a lâmina 

d’água. 

Para o ângulo de topo, foi considerado um valor médio de lançamento em catenária 

simples utilizado durante a maior parte das instalações offshore igual a 1º. 

Para as análises de CVD de primeira extremidade, será considerada somente uma 

análise do equilíbrio estático da estrutura. Dessa forma, serão avaliados os parâmetros 

necessários para verticalização do MCV em cada caso. 
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5.2 ANÁLISE DE ESTADO DE MAR LIMITE 

Para as análises dinâmicas, a Tabela 12 mostra os parâmetros utilizados para 

representar as condições de estado de mar utilizados. 

Para redução do número de análises, será considerado apenas o período de onda (Tp) 

igual a 8 segundos, por se tratar do período de maior excitação do navio considerado (RAO). 

Tabela 12 - Parâmetros de estado de mar. 
Direção de incidência das ondas [º] 90, 135 e 180 

Altura de onda (Hs) [m] 3.0 

Período de onda (Tp) [s] 8.0 

 

 
Figura 47 - Referencial para incidência de ondas. 

Para simplificação do modelo e otimização do tempo consumido para o processamento 

das análises, foi modelado um estado de mar regular, representado por ondas de primeira ordem 

(Teoria Linear de Airy). Essa metodologia é válida para ondas de pequena amplitude, quando 

comparadas com o seu comprimento e a profundidade da lâmina d’água (águas profundas e 

ultraprofundas). As ondas foram modeladas para representar o Hmax (maior onda probabilística) 

de um determinado mar desenvolvido durante três horas. De acordo com a DNV-OS-H101 Sec. 

3 C300, nessa modelagem, a principal suposição é que a resposta extrema do sistema ocorre em 

um pequeno intervalo em torno da “onda de projeto” de altura Hmax e período Tmax associado. 

Ao modelar a “onda de projeto” embutida em uma sequência de ondas aleatórias menores, a 

hipótese diz que uma única simulação será suficiente para determinar as respostas extremas do 

sistema e definir o estado de mar limitante. Portanto, deve-se determinar o Hmax e Tmax com 

base nos seguintes parâmetros: 
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• 𝛾𝛾 → Parâmetro de pico ou fator de amplificação do espectro de JONSWAP (Joint North 

Sea Wave Project). A formulação original dos parâmetros de JONSWAP são válidas 

para as condições do Mar do Norte, porém, conforme a especificação técnica I-ET-

3A26.00-1000-941-PPC-001-Rev.C, a Petrobras propôs a utilização do espectro 

JONSWAP ajustado para as condições encontradas na Bacia de Campos, como: 

𝛾𝛾 = 6.4 ∗ 𝑇𝑇𝑝𝑝−0.491 

• Tz [s] → Representa o período médio de cruzamento zero ascendente das ondas 

randômicas, definida de acordo com a seção 3.5.5.4 da DNV-RP-C205; 
𝑇𝑇𝑍𝑍
𝑇𝑇𝑃𝑃

= 0.6673 + 0.05037 ∗  𝛾𝛾 − 0.006230 ∗  𝛾𝛾2 + 0.0003341 ∗  𝛾𝛾3 

• T1 [s] → Representa o período médio para as ondas randômicas, definida de acordo 

com a seção 3.5.5.4 da DNV-RP-C205; 
𝑇𝑇1
𝑇𝑇𝑃𝑃

= 0.7303 + 0.04936 ∗  𝛾𝛾 − 0.006556 ∗  𝛾𝛾2 + 0.0003610 ∗  𝛾𝛾3 

• ν → Representa a largura da banda espectral, dada por: 

ν =  ��
𝑇𝑇1
𝑇𝑇𝑍𝑍
�
2

− 1  

• C1 → Constante representada pela seguinte equação: 

𝐶𝐶1 = 1 + 
ν2

(1 + ν2)3 2�
 

Com esses parâmetros definidos, pode-se agora obter o Hmax e o Tmax. De Hs e Tz, 

deriva-se Hmax, que representa uma variável aleatória cuja distribuição depende do número de 

alturas de ondas individuais em uma tempestade. Como suposição, utiliza-se t/Tz como uma 

aproximação para o número de ondas, onde t representa uma tempestade com duração de 3 

horas, pois durante esse período esses parâmetros são supostos constantes. Através da 

distribuição probabilística de Rayleigh, pode-se modelar a ocorrência de alturas de ondas em 

uma tempestade, conforme a Figura 48: 
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Figura 48 - Distribuição de Rayleigh. 

Sendo assim, será considerado a moda da distribuição para determinar Hmax: 

(𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚)𝑚𝑚𝑎𝑎𝑓𝑓𝑎𝑎 ≈  𝐻𝐻𝑎𝑎 ∗  �
1
2
∗  ln �

𝑡𝑡
𝑇𝑇𝑧𝑧
�   

Para o cálculo do Tmax, de acordo com a DNV-OS-H101, seção 3, C700, ondas 

regulares de projeto representando um estado de mar definido por Hs e Tp, tem-se a seguinte 

relação: 

𝑇𝑇 =  𝑇𝑇1 ∗  �𝐶𝐶1  ±  𝐶𝐶2 ∗  
𝐻𝐻𝑎𝑎
𝐻𝐻
∗  �2 ∗  �

𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚
2 −  𝐻𝐻2

(𝛼𝛼𝐻𝐻 ∗  𝐻𝐻𝑎𝑎)2 � − 2 ∗  ln �
𝐻𝐻𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚

𝐻𝐻 �� 

Onde, para H = Hmax: 

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑎𝑎𝑚𝑚 =  𝑇𝑇1 ∗  𝐶𝐶1 

Dessa forma, obtêm-se os seguintes resultados para 𝛾𝛾, Tz, T1, ν, C1 e Tmax, em função 

de Tp: 

Tabela 13 - Parâmetros para o cálculo do período máximo da onda de projeto. 
Tp [s] 𝜸𝜸 Tz [s] T1 [s] v C1 Tmax [s] 

8 2.31 6.04 6.51 0.40 1.13 7.36 

 

E para Hmax, em função de Hs e Tp, tem-se: 

Tabela 14 - Altura máxima da onda de projeto. 

Tp [s] 
Hs [m] 

3.0 

8 5.81 
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Para as simulações dinâmicas, o tempo de cada simulação foi dividido em dois estágios. 

O primeiro representa o período de excitação do sistema, em que os movimentos das ondas e 

do navio são suavemente aumentados de zero para o tamanho máximo. Segundo manual do 

usuário da Orcina, essa estratégia proporciona um início suave a simulação e ajuda a reduzir os 

transientes gerados pela mudança da posição estática para o movimento dinâmico completo. 

Para esse estágio, foi considerado um tempo de simulação proporcional a 10 períodos Tmax. Já 

o segundo estágio, representa o estágio principal de análise, em que o sistema se encontra 

completamente excitado devido aos efeitos dinâmicos. Esse estágio possui uma duração 

proporcional a 5 períodos Tmax. 

Sendo assim, o tempo total de cada simulação é proporcional a 15 períodos Tmax, 

conforme a Tabela 15: 

Tabela 15 - Tempos total das simulações. 
Tp [s] Estágio 1 [s] Estágio 2 [s] 

8 73 36 

 

5.3 ESTUDO DE MALHA 

Para otimizar as análises, reduzindo o tempo de processamento e o armazenamento 

consumido, mas garantindo que os resultados não sejam afetados por erros numéricos, foi 

realizado o estudo de sensibilidade para os comprimentos dos segmentos e o padrão de malha 

adotado.  

Para isso, realizou-se a mesma simulação de catenária simples para diferentes malhas, 

conforme a Tabela 16, e os resultados foram comparados. A malha “otimizada” consiste em 

refinar os locais de interesse em uma análise, por exemplo na região do TDP, e aumentar os 

comprimentos dos segmentos de forma escalonada para regiões afastadas. O incremento 

escalonado dos comprimentos dos segmentos garante que não ocorrerá uma transição brusca 

entre uma malha refinada e uma malha grosseira, suavizando as transições e mitigando os 

possíveis erros numéricos. 
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Tabela 16 - Casos do estudo de malha. 
Caso Tamanho dos Segmentos [m] 

1 10.0 

2 7.5 

3 5.0 

4 2.5 

5 1.0 

6 0.5 

7 0.1 

8 Otimizada 

 

A malha “otimizada” é demonstrada na Figura 49: 

 
Figura 49 - Malha otimizada no Orcaflex. 

Com isso, os resultados demonstram que a malha “otimizada” oferece resultados 

confiáveis quando comparados às malhas mais refinadas, porém é possível obter esses 

resultados em um tempo de processamento significativamente menor e com menos 

armazenamento consumido. Dessa forma, a malha “otimizada” foi adotada para todas as 

análises deste trabalho. Os resultados podem ser observados Gráfico 9. 
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Gráfico 9 - Resultados do estudo de malha. 
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6 RESULTADOS 

A partir das simulações performadas no software Orcaflex, foi avaliada a influência 

da premissa da rigidez à flexão do duto flexível nos resultados obtidos durante análises globais 

de projeto de instalação em águas ultraprofundas. 

As avaliações focam nos principais critérios e limitações típicas para projetos de 

instalação: 

• Carregamentos dinâmicos no navio de instalação; 

• Raio de curvatura no duto flexível; 

• Compressão no duto flexível (quando aplicável); 

• Carregamentos no flange do equipamento submarino (quando aplicável). 

Com uma comparação dos resultados obtidos para cada premissa adotada, pode-se 

avaliar as possíveis consequências operacionais relacionadas à segurança, custos e desempenho. 

6.1 CONEXÃO VERTICAL DIRETA DE PRIMEIRA EXTREMIDADE 

Para a análise de CVD de primeira extremidade, foi realizada uma avaliação do 

equilíbrio estático da estrutura, composta pelo duto flexível, vértebra, conector e MCV. Os 

critérios avaliados foram o raio de curvatura no duto e os carregamentos no flange do MCV, 

conforme a Tabela 17. Para considerar que o MCV encontra-se verticalizado, adotou-se uma 

tolerância de ± 0.5 graus de inclinação do equipamento em relação ao eixo vertical, conforme 

a seção 3.2.2 da especificação técnica ET-3000.00-1500-951-PMU-001 Rev. D da Petrobras. 

Ainda de acordo com a especificação técnica, deve-se buscar uma configuração do duto que 

não leve ao travamento da vértebra. 

Para a obtenção da verticalização do MCV, as análises consideram que cada conjunto 

de flutuadores utilizado representa 1470 kgf de empuxo. 

As análises dinâmicas foram realizadas de acordo a recomendação da Petrobras, 

conforme a seção 6.3 da especificação técnica ET-3000.00-1500-941-PMU-006 Rev. B. Essa 

recomendação consiste em engastar o conector na posição de equilíbrio estático (na qual o MCV 

encontra-se verticalizado) e provocar um movimento vertical de 2,5 metros no topo da catenária 

em um intervalo de 2,15 segundos. Esse movimento é baseado no período crítico de movimento 
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de um PLSV típico de instalação de flexíveis e modela o movimento dinâmico de acordo com 

a resposta esperada pela embarcação. 

 
Figura 50 - Referenciais adotados para os carregamentos no flange do MCV. 

Tabela 17 - Critérios avaliados nas análises de CVD de 1ª extremidade. 
Critério Limite Estático Limite Dinâmico 

Mínimo raio de curvatura no duto [m] 3.6 

Ângulo de inclinação do MCV [º] ± 0.5 

Tração no flange do MCV [kN] 11.3 23.3 

Cortante no flange do MCV [kN] -19.6 -47.0 

Momento fletor no flange do MCV [kN.m] 55.61 -150.3 

 

Com base nos critérios citados, os resultados obtidos são descritos nas seções a seguir. 

6.1.1 Verticalização sem flutuadores 

Inicialmente, considerando a verticalização do conjunto sem a utilização de 

flutuadores, as seguintes configurações de equilíbrio foram encontradas: 

• Caso 1 (rigidez linear): Para essa condição, os limites do duto flexível, da vértebra e 

do flange do MCV são infringidos nas análises estática e dinâmica, conforme 

demonstrado na Tabela 18 e na Tabela 19. 
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Figura 51 - CVD: Equilíbrio estático sem flutuadores e rigidez linear. 

• Caso 2 (rigidez não linear): Para essa condição, os limites do duto flexível, da vértebra 

e do flange do MCV são infringidos nas análises estática e dinâmica, conforme 

demonstrado na Tabela 18 e na Tabela 19. 

 
Figura 52 - CVD: Equilíbrio estático sem flutuadores e rigidez não linear. 

6.1.2 Verticalização com um conjunto de flutuadores 

Com a inclusão de um conjunto de flutuadores no duto para auxiliar a verticalização e 

reduzir os carregamentos aplicados a estrutura, as seguintes configurações de equilíbrio foram 

obtidas: 
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• Caso 1 (rigidez linear): Para a verticalização do conjunto, foi utilizado um conjunto de 

flutuadores (totalizando de 1470 kgf de empuxo) conectado a uma distância de 5 

metros do flange do MCV. Para essa condição, os limites do duto flexível, da vértebra 

e do flange do MCV são infringidos nas análises estática e dinâmica, conforme 

demonstrado na Tabela 18 e na Tabela 19. 

 
Figura 53 - CVD: Equilíbrio estático com um conjunto de flutuadores e rigidez linear. 

• Caso 2 (rigidez não-linear): Para a verticalização, foi utilizado um conjunto de 

flutuadores (totalizando 1470 kgf de empuxo) e conectado a uma distância de 3 metros 

do flange do MCV. Para essa condição, nenhum critério foi infringido, conforme 

demonstrado na Tabela 18 e na Tabela 19. 

 
Figura 54 - CVD: Equilíbrio estático com um conjunto de flutuadores e rigidez não linear. 
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6.1.3 Verticalização com dois conjuntos de flutuadores 

Buscando viabilizar a operação de CVD de 1ª extremidade para o caso em que a rigidez 

linear é considerada, um segundo conjunto de flutuadores foi utilizado para auxiliar a 

verticalização do MCV. A seguinte configuração de equilíbrio foi utilizada: 

• Caso 1 (rigidez linear): Para a verticalização, foram utilizados dois conjuntos de 

flutuadores (totalizando 2940 kgf de empuxo) e conectados a distâncias de 3 e 8 metros 

do flange do MCV. Para essa condição, os limites de raio de curvatura do duto e de 

carregamentos no flange do MCV não foram infringidos. Porém, ocorreu o travamento 

na vértebra, provocando um momento fletor na estrutura, conforme demonstrado na 

Tabela 18 e na Tabela 19. 

 
Figura 55 - CVD: Equilíbrio estático com dois conjuntos de flutuadores e rigidez linear. 

• Caso 2 (rigidez não linear): Não foi possível encontrar uma configuração de 

verticalização do MCV satisfatória com a utilização de dois conjuntos de flutuadores 

devido ao contato do duto flexível com o leito marinho. Sendo assim, verifica-se que 

esse empuxo é superdimensionado para essa premissa de rigidez à flexão. 

6.1.4 Resultados Gerais 

De acordo com os referenciais demonstrados na Figura 50, a Tabela 18 e a Tabela 19 

comparam os resultados encontrados em cada caso analisado: 
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Tabela 18 - Comparativo dos resultados das análises estáticas de CVD de 1ª extremidade. 

Parâmetro 
Sem Flutuadores 

1 Conjunto de 

Flutuadores 

2 Conjuntos de 

Flutuadores 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

Mínimo raio de 

curvatura no duto [m] 
2.75 4.7 4.1 7.3 5.0 

C
onfiguração de verticalização não 

encontrada. 

Momento na vértebra 

[kN.m] 
29.5 

sem 

travamento 
15.3 

sem 

travamento 
sem 

travamento 

Tração no flange do 

MCV [kN] 
12.2 14.4 10.11 10.3 6.3 

Cortante no flange do 

MCV [kN] 
-15.6 -23.7 -12.48 -17.3 -7.2 

Momento fletor no 

flange do MCV 

[kN.m] 

-45.7 -64.9 -38.6 -50.8 -27.2 

 
Tabela 19 - Comparativo dos resultados das análises dinâmicas de CVD de 1ª extremidade. 

Parâmetro 
Sem Flutuadores 

1 Conjunto de 

Flutuadores 

2 Conjuntos de 

Flutuadores 

Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 Caso 1 Caso 2 

Mínimo raio de 

curvatura no duto [m] 
0.5 0.8 0.6 5.9 4.1 

C
onfiguração de verticalização não 

encontrada. 

Momento na vértebra 

[kN.m] 
1990.9 1001.4 1567.6 

sem 

travamento 
10.4 

Tração no flange do 

MCV [kN] 
-269.5 -61.7 -172.7 10.9 8.3 

Cortante no flange do 

MCV [kN] 
541.1 279.7 434.3 -9.4 -2.8 

Momento fletor no 

flange do MCV 

[kN.m] 

-3115.6 -1678.3 -2471.7 -97.4 -47.7 
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Dessa forma, pode-se constatar que mesmo com a utilização de uma maior quantidade 

de flutuadores para auxiliar a operação e proteger as estruturas envolvidas, ainda foi observado 

o travamento da vértebra no caso em que a rigidez linear foi considerada. Nesse caso, será 

necessário a utilização de mais empuxo para que não ocorra o travamento da vértebra. Em cada 

uma das três configurações avaliadas, o mínimo raio de curvatura do caso 1 foi sempre menor 

quando comparado ao caso 2. Esse comportamento é esperado devido a menor rigidez a flexão 

na premissa do caso 1. 

Por outro lado, quando a rigidez não linear do duto é considerada, a utilização de 

apenas um conjunto de flutuadores mostra-se suficiente para garantir a verticalização do MCV 

sem que os critérios avaliados sejam infringidos. Além disso, o não travamento da vértebra 

representa um importante ganho para a segurança da operação, pois, quando travada e diante 

dos movimentos dinâmicos do sistema, a vértebra pode se comportar como uma alavanca rígida 

e transmitir carregamentos amplificados para o flange do MCV.  

Sendo assim, a premissa da rigidez à flexão durante as análises de CVD de um duto 

flexível apresenta grande influência nos resultados obtidos. Assumindo que a rigidez à flexão 

não linear é uma melhor representação física do problema, a sua não utilização provocaria o 

superdimensionamento de flutuadores, aumentando o risco da operação. 

6.2 CATENÁRIA SIMPLES 

Através de análises de estado de mar, foi realizada uma avaliação dos seguintes 

critérios: 

• Cargas de topo no navio de lançamento; 

• Raio de curvatura mínimo no duto; 

• Carga mínima ao longo do duto. 

O raio de curvatura mínimo do duto observado durante as simulações foi comparado 

com o limite da estrutura, que, de acordo com a Tabela 2, possui seu menor valor admissível 

igual a 3.2 metros. 

Para os critérios de cargas no topo do navio de lançamento e de compressão no duto 

foi avaliada somente a diferença de comportamento dos resultados obtidos quando cada caso 

de rigidez é considerado. 
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Figura 56 - Modelo de catenária simples no Orcaflex. 

Com isso, os seguintes resultados foram obtidos: 

• Cargas de topo no navio de lançamento: 

Conforme apresentado no Gráfico 10 e no Gráfico 11, as cargas de topo não sofreram 

alteração significativa para cada caso de rigidez considerada. 

Duto no leito marinho

Catenária simples

Navio de lançamento
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Gráfico 10 - Carga de topo mínima (tf) por incidência de onda (º) na análise de catenária simples. 

 
Gráfico 11 - Carga de topo máxima (tf) por incidência de onda (º) na análise de catenária simples. 

Os resultados indicam que a rigidez à flexão da estrutura avaliada neste estudo não 

possui influência na carga dinâmica observada pelo navio de lançamento de uma catenária 

simples submetida a carregamentos ambientais provenientes das ondas, independentemente da 

incidência de onda na embarcação. 

• Raio de curvatura mínimo no duto: 

No Gráfico 12, pode-se observar que o raio de curvatura do duto é significativamente 

influenciado pela rigidez à flexão. Inclusive, considerando o MBR da estrutura analisada e a 

incidência de onda a 90º, é possível perceber que o limite de curvatura da linha é infringido 
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para o caso de rigidez linear, enquanto no caso não linear o raio mínimo da linha se mantém 

dentro do limite. 

A maior diferença percentual observada também foi no caso de 90º de incidência de 

onda, cuja diferença entre os resultados foi de 74.2%.  

Em cada uma das análises, os menores raios de curvatura ocorreram no TDP. 

 
Gráfico 12 - Raio de curvatura mínimo (m) no duto por incidência de onda (º) na análise de catenária simples. 

Conforme a relação apresentada na seção 2.3.1, é esperado que, para um mesmo 

momento fletor, a estrutura com maior rigidez à flexão responda com uma menor curvatura “k”. 

Esse comportamento é observado no Gráfico 12. 

 
Gráfico 13 - Resultados de curvatura apresentados no gráfico de rigidez do duto na análise de catenária simples. 
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O Gráfico 13 demonstra que, de acordo com a seção 2.3.2.1, a elevada rigidez à flexão 

antes do escorregamento entre as camadas (no caso da rigidez não linear) faz com que um 

momento fletor muito mais elevado seja necessário para que o duto assuma a mesma curvatura 

observada no caso da rigidez linear. Dessa forma, o comportamento observado nas análises é 

esperado pois o duto mais rígido (caso da rigidez não linear) apresenta um raio de curvatura 

maior em comparação ao duto menos rígido (caso da rigidez linear) quando ambos os sistemas 

são excitados pelos mesmos carregamentos.  

Isso significa que se em uma análise de instalação de dutos flexíveis em catenária 

simples a rigidez à flexão linear da estrutura for considerada, é esperado que os resultados sejam 

mais conservadores. Caso a curvatura do duto seja uma limitante do projeto de instalação, essa 

premissa pode representar uma significativa perda de desempenho operacional da embarcação, 

consequência do aumento do período de espera por condições de mar favoráveis para a operação, 

provocando atrasos e aumento de custos. 

• Carga mínima ao longo do duto: 

De acordo com o Gráfico 14, pode-se observar que para os casos em que não foram 

observados carregamentos compressivos na estrutura (135º e 180º de incidência de onda), os 

resultados sugerem que a premissa da rigidez à flexão não exerce influência.  

Entretanto, quando um carregamento compressivo é observado ao longo da estrutura, 

os resultados de máxima compressão indicam sofrer influência da rigidez à flexão. Para a 

incidência de onda de 90º, onde uma maior resposta de heave e roll é provocada, foi observada 

uma compressão 100% maior no caso em que a rigidez à flexão não linear foi considerada. 

As cargas compressivas analisadas foram observadas no TDP da catenária. 
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Gráfico 14 - Carga mínima ao longo do duto (tf) por incidência de onda (º) na análise de catenária simples. 

Os resultados observados para uma incidência de onda de 90º, indicam que a premissa 

da rigidez à flexão linear em uma análise de instalação de dutos flexíveis em catenária simples 

pode provocar resultados contra a segurança da operação, uma vez que a compressão observada 

no duto pode ser menor, quando comparada com a rigidez à flexão não linear, viabilizando a 

operação para condições de mar em que os critérios de integridade e segurança não são 

atendidos. 

A amplificação da compressão observada no duto mais rígido (rigidez não linear) pode 

ser justificada pela teoria da flambagem de Euler. Considerando que o sistema Navio-Catenária-

Leito marinho pode ser aproximado como um sistema de coluna birrotulada, a teoria da 

flambagem de Euler diz que a carga compressiva crítica (Pcr) necessária para provocar a 

flambagem da coluna é diretamente proporcional a rigidez (EI) da coluna, conforme 

demonstrado na Figura 57. Isso significa que o duto com maior rigidez suporta uma carga 

compressiva maior em relação ao duto menos rígido antes de flambar, o que de fato foi 

observado durante as simulações. 
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Figura 57 - Teoria da flambagem de Euler para uma coluna birrotulada. 

Uma compressão não prevista ao longo de um duto flexível durante a sua instalação 

pode representar um dano e comprometimento da vida útil da estrutura. Além de causar 

prejuízos para a instaladora, que pode ser responsabilizada para reparar o duto danificado e 

refazer a instalação. Entretanto, a amplificação da carga compressiva pode não ser realista 

devido às incertezas em outras propriedades da estrutura como, por exemplo, a rigidez axial do 

duto para carregamentos trativos e compressivos, cuja diferença não foi avaliada neste estudo. 

Além disso, a teoria da flambagem de Euler considera uma coluna simétrica perfeita, enquanto 

na realidade a flambagem pode ser induzida abaixo da carga crítica devido a assimetrias, 

incertezas de fabricação ou carregamentos laterais aplicados ao duto (como a correnteza, por 

exemplo). 

6.3 LAZY WAVE 

A análise de lazy wave considera um momento crítico típico de uma instalação: foi 

avaliada a fase do lançamento na qual a lazy wave ainda não se encontra formada, devido a 

utilização de um conjunto de peso morto de 80 toneladas.  

Através de análises de estado de mar, foi realizada uma avaliação dos seguintes 

critérios: 

• Cargas de topo no navio de lançamento; 
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• Raio de curvatura mínimo no duto; 

• Carga mínima ao longo do duto. 

 
Figura 58 - Modelo de catenária com flutuadores de lazy wave no Orcaflex. 

Com isso, os seguintes resultados foram obtidos: 

• Cargas de topo no navio de lançamento: 

Conforme apresentado no Gráfico 15 e no Gráfico 16, os resultados de carga de topo 

trativas indicam não sofrer influência da rigidez.  

Entretanto, no caso em que foi observada compressão no topo, o resultado indica 

possuir grande influência da rigidez. O caso de incidência de onda a 90º, onde uma maior 

resposta de heave e roll é provocada, a compressão no topo obtida na análise indica uma 

diferença de 700% entre os resultados. 

Duto no leito marinho

Peso morto de 
80 toneladas

Navio de lançamento

Seção de flutuadores
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Gráfico 15 - Carga de topo mínima (tf) por incidência de onda (º) na análise de lazy wave. 

 
Gráfico 16 Carga de topo máxima (tf) por incidência de onda (º) na análise de lazy wave. 

Embora os resultados de compressão no topo divirjam para diferentes rigidezes a 

flexão consideradas, é esperado que, em uma operação de instalação de dutos flexíveis, 

nenhuma carga compressiva no topo seja admitida. Esse critério busca garantir a segurança da 

operação, visto que uma carga compressiva no topo pode provocar uma falha nos tracionadores 

do navio ou uma movimentação descontrolada de uma extremidade apoiada na mesa de trabalho 

ou sustentada pelo guincho de abandono e recolhimento. Dessa forma, considerando que 

nenhuma carga de topo compressiva é admissível durante a operação, é esperado que os 

resultados analisados no topo para uma operação de instalação de dutos flexíveis em 

configuração lazy wave e submetidos a carregamentos ambientais provenientes das ondas não 

sejam influenciados pela premissa da rigidez à flexão do duto. Entretanto, a amplificação da 
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carga compressiva observada pode ser explicada pelos mesmos conceitos e ideias apresentadas 

na seção 6.2, onde a carga mínima observada ao longo do duto é avaliada. 

• Raio de curvatura mínimo no duto: 

No Gráfico 17, pode-se observar que a curvatura do duto é significativamente 

influenciada pela premissa da sua rigidez à flexão. Inclusive, considerando o MBR da estrutura 

analisada e a incidência de onda de 90º, o caso em que a rigidez linear foi considerada infringe 

o limite da estrutura, enquanto o limite não é infringido no caso em que a rigidez não linear é 

considerada.  

A maior diferença percentual observada também foi no caso de 90º de incidência de 

onda, onde a diferença entre os resultados foi de 100%. 

Os menores raios de curvatura observados durante as análises ocorreram na região 

acima da seção de flutuadores. 

 
Gráfico 17 - Raio de curvatura mínimo (m) no duto por incidência de onda (º) na análise de lazy wave. 
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Gráfico 18 - Resultados de curvatura apresentados no gráfico de rigidez do duto na análise de lazy wave. 

Os resultados observados para o raio de curvatura do duto nas análises de lazy wave 

possuem o mesmo comportamento observado nas análises de Catenária Simples e podem ser 

avaliados conforme a apresentado na seção 6.2. 

• Carga mínima ao longo do duto: 

De acordo com o Gráfico 19 e o Gráfico 20, os resultados indicam que a premissa da 

rigidez à flexão não exerce influência significativa para as incidências de onda de 135º e 180º 

em que uma menor resposta de heave e roll é provocada. 

Entretanto, conforme apresentado também no Gráfico 19 e no Gráfico 20, observa-se 

que para a incidência de onda de 90º a premissa da rigidez não linear durante as análises provoca 

uma maior resposta dinâmica no sistema. Por isso, maiores acelerações verticais no duto são 

observadas, causando uma maior amplificação dinâmica das cargas obtidas. Dessa forma, 

contata-se uma maior influência da rigidez na aceleração vertical e na compressão observada, 

representada por um aumento de 33% da aceleração e 228% da compressão na premissa da 

rigidez não linear. 

As cargas compressivas observadas durante as análises ocorreram na região acima da 

seção de flutuadores. 
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Gráfico 19 - Carga mínima ao longo do duto (tf) por incidência de onda (º) na análise de lazy wave. 

Os resultados observados para carga mínima ao longo do duto nas análises de lazy 

wave para a incidência de onda de 90º possuem o mesmo comportamento observado nas 

análises de Catenária Simples e podem ser avaliados conforme a apresentado na seção 6.2. 

 
Gráfico 20 - Máximas acelerações verticais (m/s²) da lazy wave por incidência de onda (º). 

6.4 ESDV 

Para a operação de lançamento e assentamento de uma ESDV, o instante avaliado 

considera o equipamento próximo ao leito marinho, na iminência de ser assentado, conforme 

demonstrado na Figura 59. Para garantir a correta posição do assentamento, é utilizado um 
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conjunto de flutuadores fixados ao equipamento submarino. Para o equipamento avaliado, 

foram necessárias aproximadamente 22 toneladas de empuxo. 

Dessa forma, através de análises de estado de mar, os parâmetros avaliados foram 

divididos entre três partes do sistema: 

• Navio de lançamento, onde foram avaliadas as cargas de topo do sistema. 

• Duto flexível conectado ao flange superior da ESDV durante o lançamento, onde 

foram avaliados o raio de curvatura mínimo e os carregamentos no flange do 

equipamento. 

• Duto flexível conectado ao flange inferior da ESDV durante o lançamento, onde foram 

avaliados o raio de curvatura mínimo e os carregamentos no flange do equipamento. 

 
Figura 59 - Modelo de assentamento de uma ESDV no Orcaflex. 
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6.4.1 Cargas de topo no navio de lançamento 

Conforme apresentado no Gráfico 21 e no Gráfico 22, as cargas de topo não sofreram 

alterações significativas para cada caso de rigidez considerada. 

 
Gráfico 21 - Carga de topo mínima (tf) por incidência de onda (º) na análise de ESDV. 

 
Gráfico 22 - Carga de topo máxima (tf) por incidência de onda (º) na análise de ESDV. 

Como esperado, os resultados indicam que a rigidez à flexão da estrutura não possui 

influência na carga dinâmica observada pelo navio de lançamento durante a operação de 

assentamento de uma ESDV, enquanto é submetida a carregamentos ambientais provenientes 

das ondas, independentemente da incidência de onda na embarcação. 
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6.4.2 Dutos inferior e superior 

Nos dutos inferior e superior foram avaliados os carregamentos de tração, cortante e 

momento fletor no flange com a ESDV e o raio de curvatura mínimo ao longo dos dutos durante 

a simulação de estado de mar. 

• Raio de curvatura mínimo: 

De acordo com os resultados de raio de curvatura dos dutos ao longo da catenária 

apresentados no Gráfico 23 e no Gráfico 24, foi observado o travamento da vértebra em todos 

os casos, o que explica os resultados similares de raio de curvatura mínimo. A vértebra foi 

modelada com o raio de curvatura de travamento igual a 9.3m. Entretanto, a análise de rigidez 

linear com incidência de onda de 90º apresentou um menor raio de curvatura no duto inferior, 

que foi observado na região anterior a vértebra. Esse comportamento pode ser justificado pela 

menor rigidez do duto, tornando-o mais susceptível a curvaturas maiores. 

 
Gráfico 23 – Raio de curvatura mínimo (m) no duto superior da ESDV por incidência de onda (º). 
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Gráfico 24 - Raio de curvatura mínimo (m) no duto inferior da ESDV por incidência de onda (º). 

No caso avaliado, a premissa da rigidez não apresentou divergência significativa nos 

resultados, indicando que para a avaliação da curvatura dos dutos durante análises de 

assentamento de ESDV nenhum ganho ou prejuízo operacional em função da premissa é 

esperado. 

• Momento fletor no flange da ESDV: 

Os resultados demonstrados no Gráfico 25 e no Gráfico 26, sugerem que o momento 

fletor aplicado ao flange do equipamento submarino obtido nas análises pode ser até 89% maior 

quando a rigidez não linear é considerada. Essa diferença foi observada para a incidência de 

90º, onde uma maior reposta de heave e roll é provocada. Para as outras incidências (135º e 

180º) a diferença observada foi de 61%. 
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Gráfico 25 – Momento fletor (tf) no flange do duto superior da ESDV por incidência de onda (º). 

 
Gráfico 26 - Momento fletor (tf) no flange do duto inferior da ESDV por incidência de onda (º). 

Conforme a relação apresentada na seção 2.3.1, é esperado que o duto com maior 

rigidez à flexão e mesma curvatura “k” (conforme Gráfico 23) possua um momento fletor maior 

em relação ao duto com menor rigidez à flexão. Isso significa que quando ambos os sistemas 

são excitados pelos mesmos carregamentos, o duto mais rígido transfere maior momento para 

a conexão com o equipamento submarino. Esse momento também pode ser amplificado pelo 

travamento da vértebra, fazendo com que o duto se comporte como uma alavanca rígida no 

momento do travamento. 
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Com isso, para uma análise de assentamento de uma ESDV em que a premissa da 

rigidez à flexão linear da estrutura é considerada, espera-se que os resultados sejam contra a 

segurança da operação. Uma vez que o momento fletor observado no flange do equipamento 

pode ser consideravelmente menor, quando comparado com a rigidez à flexão não linear, 

viabilizando a operação para condições de mar em que os critérios de integridade e segurança 

do equipamento não são atendidos. 

Um momento fletor não previsto no flange de um equipamento durante a sua instalação 

pode representar um dano e comprometimento da vida útil da estrutura. Além de causar 

prejuízos para a instaladora, que pode ser responsabilizada para reparar a estrutura e refazer a 

instalação. 

• Tração e cortante nos flanges da ESDV: 

Os resultados demonstrados no Gráfico 27 e no Gráfico 28, sugerem que a força de 

tração aplicada aos flanges do equipamento submarino obtida nas análises pode ser entre 9% e 

23% maior quando a rigidez não linear é considerada. Essas diferenças foram observadas em 

todas as incidências de onda avaliadas. 

 
Gráfico 27 – Força de tração (tf) no flange do duto superior da ESDV por incidência de onda (º). 
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Gráfico 28 - Força de tração (tf) no flange do duto inferior da ESDV por incidência de onda (º). 

Já os resultados demonstrados no Gráfico 29 e no Gráfico 30, sugerem que a força 

cortante aplicada ao flange do equipamento submarino obtida nas análises pode ser até 100% 

maior quando a rigidez não linear é considerada. Essa diferença foi observada para a incidência 

de 90º, onde uma maior reposta de heave e roll é provocada. Para as outras incidências (135º e 

180º) os resultados foram até 25% maiores para a rigidez não linear. 

 
Gráfico 29 - Força cortante (tf) no flange do duto superior da ESDV por incidência de onda (º). 



84 

 
Gráfico 30 - Força cortante (tf) no flange do duto inferior da ESDV por incidência de onda (º). 

Os resultados de força de tração e força cortante nos flanges do equipamento podem 

ser justificados pelo Gráfico 31, onde observa-se que a premissa da rigidez não linear durante 

as análises provoca uma maior resposta dinâmica no sistema. Por isso, maiores acelerações 

verticais no equipamento submarino são observadas, causando uma maior amplificação 

dinâmica dos carregamentos obtidos. Para a incidência de onda de 90º, onde a resposta de heave 

e roll da embarcação é mais significativa, contata-se uma maior influência da rigidez na 

aceleração vertical obtida. 

 
Gráfico 31 - Máximas acelerações verticais (m/s²) da ESDV por incidência de onda (º). 
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Sendo assim, para uma análise de assentamento de uma ESDV em que a premissa da 

rigidez à flexão linear da estrutura é considerada, espera-se que os resultados sejam contra a 

segurança da operação. Uma vez que a tração e a cortante observadas no flange do equipamento 

podem ser consideravelmente menores, quando comparado com a rigidez à flexão não linear, 

viabilizando a operação para condições de mar em que os critérios de integridade e segurança 

do equipamento não são atendidos. 

Assim como na avaliação do momento fletor, uma tração e uma cortante não previstas 

no flange de um equipamento durante a sua instalação pode representar um dano e 

comprometimento da vida útil da estrutura, além de causar prejuízos para a instaladora, que 

pode ser responsabilizada para reparar a estrutura e refazer a instalação. 
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7 CONCLUSÕES 

O presente trabalho avalia a influência da premissa da rigidez à flexão de dutos 

flexíveis durante análises globais de instalação em águas ultraprofundas. O flexível é o principal 

duto utilizado no Brasil atualmente para interligar poços de produção ou injeção a unidades de 

produção. A correta modelagem do duto durante as análises do projeto de instalação possui 

enorme importância para uma avaliação precisa de cada operação, pois a segurança, o 

desempenho e os custos operacionais são diretamente influenciados por uma correta avaliação 

dos cenários. 

Uma importante característica mecânica dos dutos flexíveis é a sua elevada capacidade 

de acomodar taxas de deformação flexionais sem falhar. Essa propriedade representa a 

resistência à flexão da estrutura, sendo assim, quanto maior é a rigidez flexional, menor será a 

curvatura assumida pela estrutura para um mesmo momento fletor aplicado. Além disso, 

depende de fatores como temperatura e pressões interna e externa. Deste modo, a rigidez à 

flexão é uma propriedade mecânica de grande influência no comportamento do duto sob os 

esforços de instalação, pois dita o comportamento da curvatura, que é o principal critério 

utilizado para avaliar a integridade da estrutura durante as análises de instalação. 

De acordo com as especificações técnicas de cada produto, duas premissas para a 

rigidez à flexão podem ser levadas em consideração: a linear e a não linear. A premissa da 

rigidez linear diz que a relação entre o momento fletor aplicado e a curvatura que o duto assume 

é sempre uma proporção linear e trata-se de uma simplificação para o comportamento fletor da 

estrutura. Por outro lado, a premissa da rigidez não linear modela o comportamento do duto em 

duas fases distintas: antes do escorregamento e após o escorregamento entre as camadas do 

flexível.  

Para simular as possíveis diferenças nos resultados obtidos quando cada premissa é 

considerada, foi utilizado o software Orcaflex, versão 10.1, desenvolvido pela Orcina, que 

possui larga utilização no mercado de óleo e gás offshore. 

Através de dados típicos de dutos flexíveis, equipamentos submarinos, embarcação de 

lançamento e parâmetros ambientais, conforme apresentados no capítulo 5, foram modelados 

cenários típicos de quatro diferentes operações de lançamento e instalação: 

• Conexão vertical direta (CVD) de primeira extremidade; 

• Lançamento de duto em catenária simples; 
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• Lançamento de duto em configuração lazy wave; 

• Lançamento e assentamento da válvula de fechamento de emergência (ESDV). 

A partir desses modelos, foram executadas simulações dinâmicas em que 

carregamentos ambientais provenientes das ondas foram aplicados ao sistema. Foi considerada 

a abordagem de onda regular, com altura de onda de 3,0 metros, período de pico de 8.0 segundos, 

e três diferentes casos de incidências (90º, 135º e 180º, sendo 180º a onda que atinge a proa da 

embarcação). A modelagem supõe que a resposta extrema do sistema ocorre em um pequeno 

intervalo em torno da “onda de projeto” de altura Hmax e período Tmax. Ao modelar essa onda 

embutida em uma sequência de ondas aleatórias menores, a hipótese diz que uma única 

simulação será suficiente para determinar as respostas extremas do sistema e definir o estado 

de mar limitante. 

Com isso, de acordo com os principais resultados avaliados, pode-se chegar às 

seguintes conclusões: 

• Raio de curvatura no duto flexível: 

Em todas as operações estudadas, foi observado que a premissa da rigidez à flexão 

influencia diretamente nos raios de curvatura ao longo do duto obtidos durante as análises 

dinâmicas, podendo atingir até 100% de diferença entre os resultados. As simulações realizadas 

com a rigidez a flexão linear apresentaram maiores curvaturas como resultado.  

Assumindo que a rigidez à flexão não linear seja uma melhor representação física do 

problema, a sua não utilização pode provocar uma avaliação incorreta, aumentando o risco da 

operação. 

As análises de instalação de dutos flexíveis em configuração lazy wave apresentaram 

a maior diferença percentual entre os resultados de cada premissa. 

• Compressão axial no duto flexível: 

Nos cenários onde foram observados carregamentos compressivos ao longo do duto 

flexível, é evidente a influência da rigidez à flexão. Houve diferença de até 228% nas máximas 

cargas compressivas, sendo que as simulações com a rigidez não linear apresentaram maiores 

cargas críticas de flambagem. A maior diferença foi observada para a máxima compressão no 

topo da seção de flutuadores do lançamento em lazy wave. Entretanto, também foi observada 

uma diferença de 100% na compressão no TDP da catenária simples para incidência de onda a 
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90º, direção que provoca maiores amplificações dinâmicas (maiores acelerações), devido à 

maior resposta de heave e roll. 

Dessa forma, constata-se que, nos cenários avaliados, a premissa da rigidez à flexão 

não linear apresentou o maior conservadorismo em uma avaliação da segurança operacional e 

da integridade do duto flexível. 

• Carregamentos nas conexões com equipamentos submarinos (MCV e ESDV): 

Quando a análise de uma operação envolve um estudo dos carregamento aplicados a 

uma conexão entre o duto e um equipamento submarino, pode-se observar que os 

carregamentos obtidos são diretamente influenciados pela premissa da rigidez à flexão, onde é 

esperado que a rigidez a flexão linear obtenha carregamentos menores e provocando uma 

avaliação contra a segurança operacional. 

O momento fletor no flange apresentou maior a variação observada (de até 89%). Na 

premissa da rigidez à flexão não linear, para o qual o duto é mais rígido, ocorreram maiores 

momentos fletores no flange do equipamento. 

A tração também apresentou grande variação, de até 23%. Mais uma vez, a premissa 

da rigidez a flexão não linear apresentou resultados mais conservadores. 

A força cortante aplicada ao flange do equipamento apresentou significativa influência 

da premissa da rigidez a flexão quando o sistema foi excitado por uma maior resposta de heave 

e roll (nos casos de 90º de incidência de onda), ocasionando em uma maior amplificação 

dinâmica do sistema (maiores acelerações). Com isso, observou-se resultados até 100% 

superiores para a rigidez a flexão não linear. 

Logo, para uma avaliação mais conservadora dos critérios de integridade da conexão 

entre dutos flexíveis e equipamentos submarinos, a premissa da rigidez à flexão não linear é a 

mais indicada. 

• Cargas de topo no navio de lançamento: 

No cenário avaliado para cada operação, a premissa da rigidez à flexão do duto indica 

não exercer nenhuma influência sobre os resultados de carregamentos trativos no navio de 

lançamento. 

Entretanto, quando um carregamento compressivo no navio é observado, os casos 

avaliados indicam que a premissa da rigidez a flexão não linear apresenta maior 
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conservadorismo. Esse comportamento foi observado nas análises de lançamento em 

configuração lazy wave, quando um maior amplificação dinâmica do sistema (maiores 

acelerações) foram provocadas por uma maior resposta de heave e roll na incidência de onda a 

90º. 

Com base nos cenários, resultados e avaliações apresentados acima, constata-se que a 

adoção da premissa da rigidez não linear representa uma avaliação mais conservadora da 

operação. Exceto para uma avaliação do raio de curvatura, em que resultados menos 

conservadores são obtidos pela premissa da rigidez à flexão não linear. 

É esperado que o comportamento não linear da rigidez à flexão de um duto flexível 

seja mais realista, tornando as simulações e avaliações mais coerentes. 

7.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir das contribuições geradas a partir deste estudo, percebe-se como diferentes 

considerações para as propriedades dos dutos flexíveis influenciam substancialmente o 

comportamento dinâmico da estrutura. Assim, é importante que as propriedades consideradas 

aproximem o comportamento numérico do operacional. Logo, percebe-se potencial para que os 

seguintes trabalhos futuros sejam desenvolvidos: 

• Extensão do estudo para um banco de dados maior; 

• Avaliação do comportamento da rigidez axial do duto flexível quando submetido a 

compressão; 

• Estudo da rigidez à flexão na região de transição entre o duto flexível e estruturas 

rígidas (conectores, enrijecedores, entre outros); 

• Avaliação da influência da histerese no comportamento da rigidez à flexão de um duto 

flexível; 

• Avaliação dinâmica considerando a abordagem de ondas irregulares; 

• Estudo sobre a influência da lâmina d’água no comportamento da rigidez de um duto 

flexível; 

• Comparação dos resultados obtidos durante simulações dinâmicas com as leituras de 

carga e ocorrências de operações reais; 

• Avaliação dos impactos financeiros que podem ser provocados por cada premissa de 

rigidez a flexão durante análises de projeto. 
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No presente trabalho, foram avaliados os resultados de diferentes simulações pelo 

método dos elementos finitos para diferentes premissas de rigidez à flexão do duto flexível, 

considerando um conjunto finito de casos. Essa avaliação cumpre com o objetivo deste estudo, 

ainda que outras avaliações possam ser realizadas para complementar a validação dos resultados 

obtidos. 
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