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RESUMO 

O presente trabalho busca aprofundar o conhecimento acerca do comportamento de juntas 

soldadas em regime de fadiga. Muitas operações em diversos segmentos da indústria, como a 

indústria petroquímica, de exploração e de produção de petróleo, têm por característica a 

presença de esforços cíclicos de magnitude relevante, tornando o estudo da fadiga desses 

elementos uma importante área de pesquisa. Assim, a melhor compreensão do dano por fadiga 

em juntas soldadas tubulares permite que novos arranjos de montagem de suportes e traçados 

de linhas sejam desenvolvidos a fim de minimizar os efeitos deletérios que o processo de 

fadiga possa promover nas tubulações durante a vida em serviço. Neste trabalho, considerou-

se o caso de juntas tubulares instaladas em FPSOs, que estão sujeitas a tensões cíclicas devido 

à ação das ondas. Desta forma, baseado em dados oceanográficos, e nas normas de projeto 

comumente utilizadas, foram encontrados valores de dano por fadiga utilizando as curvas de 

fadiga de juntas soldadas tubulares B1, D e F3 da norma DNV-RP-C203. Verificou-se uma 

grande diferença no dano por fadiga de juntas tubulares calculados com estas três curvas de 

fadiga.  

 

Palavras-Chave: Fadiga; juntas tubulares soldadas; tubulações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 
 

ABSTRACT 

The present work seeks to deepen the knowledge about the fatigue behavior of welded tubular 

joints in FPSOs. Many operations in various segments of the industry, such as the 

petrochemical, oil exploration and production industry are characterized by the presence of 

cyclical efforts of relevant magnitude, making the study of the fatigue of these elements an 

important area of research. Thus, a better understanding of the fatigue damage calculation in 

welded tubular joints allows new arrangements for mounting supports and line traces to be 

developed in order to minimize the deleterious effects that the fatigue process can have on 

pipes during service life. In this work, the fatigue induced by waves in piping systems of 

FPSOs was considered. In this way, through oceanographic data and design standards, fatigue 

damage values were found for DNV-RP-C203 curves (B1, D e F3). Significant differences of 

fatigue damage were found using these three fatigue curves. 

 

Key-Words: Fatigue; welded tubular joints; pipes 
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1 INTRODUÇÃO 
 

Ao longo da história o uso dos mais variados tipos de tubulações tem sido empregados como 

uma alternativa ao uso de outros métodos de transporte, por exemplo, transporte de volumes 

fracionados, para possibilitar que determinado fluido seja levado do ponto de produção ao 

ponto de consumo. Segundo (TELLES, 2012) o homem tem feito uso de tubulações, como 

aquelas usadas para transporte de água e de rejeitos, desde tempos imemoriais. O uso de 

tubulações permite ganhos em escala, volume e segurança operacional, sendo, por essa razão, 

largamente aplicado a muitos produtos e subprodutos de relativo valor comercial e demanda. 

Tal opção pode ser observada nas extensas linhas de gasodutos (gasoduto Bolívia-Brasil e o  

gasoduto  Rússia-Alemanha), oleodutos (Rota 1, 2 e 3 na Plataforma Continental brasileira) e 

de abastecimento de água utilizadas ao redor do planeta. 

 

Figura 1.1 – Traçado do gasoduto Bolívia-Brasil. Fonte: Disponível em: 

<https://www.tbg.com.br/c/document_library/get_file?uuid=df63ee35-91f0-4be5-f8a2-

18567328da30&groupId=20124> Acesso em 07/05/2021. 
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O gasoduto Bolívia-Brasil, possui extensão total de 3.150 km, sendo 557 km em 

território boliviano e 2593 km em território brasileiro. Ele é constituído de tubos de aço 

carbono API 5L-X70 e está a uma profundidade médio de 1,0m. Ele conta com um sistema de 

proteção catódica com finalidade de garantir a integridade estrututal e a confiabilidade no 

sistema de transporte. 

 

Figura 1.2 - Representação gráfica da rede de infraestrutura de gás natural. Fonte: Disponível 

em: <https://www.researchgate.net/figure/Gas-pipeline-network-in-Europe-

2_fig1_275828182>. Acesso em 21/02/2021. 

 

Na indústria moderna busca-se a otimização dos processos de transporte de fluidos 

bem como das etapas construtivas de todos os equipamentos responsáveis por esse processo. 

A combinação de diferentes elementos necessários para as atividades dos mais diferentes 

negócios traz ganhos de produção ao passo que podem amplificar alguns efeitos deletérios da 

interação entre estes e quaisquer outros equipamentos do conjunto. Tomando como exemplo 

uma linha de tubulação de uma unidade de processos de uma plataforma flutuante é possível 

notar que a ação de esforços cíclicos, tais como a ação das ondas em unidades de produção de 

óleo e gás do tipo FPSO, o escoamento do fluido no interior das tubulações e vibrações 

induzidas por máquinas rotativas sobre a linha pode causar danos por fadiga. No presente 
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trabalho, serão apresentados valores de dano por fadiga causado pela ação das ondas com base 

nas curvas de fadiga de juntas soldadas tubulares B1, D e F3 da norma DNV-RP-C203.  
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2 FADIGA EM JUNTAS SOLDADAS 

As principais propriedades mecânicas dos materiais metálicos são obtidas por meio de ensaios 

destrutivos em amostras padronizadas e carregamentos controlados. A aplicação de carga 

durante o experimento é feita de forma lenta e até a ruptura do corpo de prova, fornecendo 

assim os parâmetros médios estáticos de um determinado material. Por mais que alguns 

elementos de um sistema mecânico irão estar submetidos apenas a cargas estáticas, a grande 

maioria irá receber esforços de intensidade variável ao longo do tempo. Essa repetição ou 

flutuação de esforços pode ocasionar uma falha a uma tensão inferior a projetada, pois os 

materiais metálicos apresentam respostas diferentes a esse tipo de solicitação, comparado a 

uma carga que permaneça estática. Assim, grande parte dos projetos de máquinas lida com 

peças que estão sujeitas a solicitações variáveis e necessita do parâmetro de resistência a 

fadiga (NORTON, 2013). 

As falhas estáticas podem ser prevenidas com a observação das deformações na peça, que 

ocorrem ao exceder a tensão de resistência ao escoamento. Porém, o mesmo não ocorre em 

uma falha por fadiga, que acontece de forma súbita e total, normalmente em tensões abaixo 

das especificadas pelo projeto, fazendo com que grande parte das falhas de componentes 

mecânicos ocorra devido aos carregamentos variáveis. 

2.1 Histórico 
 

Por volta de 1850, Rankine publicou um artigo sobre suas observações a respeito de 

fenômeno dos eixos de vagões ferroviários que estavam falhando após um curto período de 

trabalho e mesmo sendo fabricados de aço dúctil apresentavam características de falhas 

frágeis e repentinas. Ele relata que o material deveria ter “cristalizado” e tornado frágil devido 

às tensões flutuantes. Os eixos haviam sido projetados com os parâmetros de engenharia, que 

na época baseavam-se em experiências com estruturas submetidas às cargas dinâmicas, porém 

as cargas dinâmicas de alto ciclo eram um fenômeno novo devido ao advento das máquinas a 

vapor. 

O engenheiro alemão August Wöhler realizou a primeira investigação científica do 

fenômeno de fadiga. Ele submeteu eixos a carregamentos alternados até a falha. Sua 

publicação de 1870 identificava o número de ciclos de tensão variantes no tempo como o 

causador da falha ao mostrar que cada metade dos eixos quebrados ainda continuava tão 
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resistente e dúctil, em ensaios de tração, quanto o material original. Ele foi capaz de 

identificar a existência de um nível de tensão que toleraria milhões de repetições de tensão, 

denominado como limite de resistência a fadiga. A Curva de Wöhler ou diagrama S-N como 

ficou amplamente conhecido, tornou-se a forma-padrão para caracterizar o comportamento 

dos materiais submetidos a solicitações alternadas (NORTON, 2013). As curvas S-N são 

curvas que relacionam variações de tensão ao número de ciclos N que leva a ruptura de um 

dado material com uma determinada configuração geométrica. O S vem da palavra inglesa 

stress (tensão) e N representa o número de ciclos. 

 

 

 

Figura 2.1 - Diagrama S-N. Fonte: Norton, 2013. 

 

 

2.2 O Processo de Fadiga 
 

As falhas por fadiga acontecem sem que haja qualquer aviso prévio. A superfície da fratura 

decorrente desse evento pode ser dividida em três parcelas: região de nucleação da trinca (na 

superfície do corpo), região de propagação da trinca e a seção resistente final. A segunda e 

terceira regiões podem, em geral, ser classificadas como regiões de aspectos dúctil e frágil, 

respectivamente. A região dúctil tem aparência macroscópica fosca e a presença de marcas de 

praia, porém sem grandes deformações plásticas observáveis, enquanto a região frágil tem 

aparência brilhante e fibrosa. Microscopicamente são observados estrias na região dúctil, já na 

região frágil são observados planos de clivagem (DIETER, 1981). O primeiro estágio dentro 

do processo de fadiga é o início da trinca, que geralmente ocorre perpendicularmente ao 

corpo, onde estão concentradas as tensões máximas. Nesse processo, existem dois fatores que 
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potencializam o início da trinca nesse local. A superfície do material é onde se concentram os 

desgastes ambientais, levando a ser naturalmente uma área com maior exposição. Um 

segundo fator que potencializa muito o início da trinca é que a estrutura cristalina na 

superfície do material possui menor apoio do que a estrutura que se encontra no interior do 

material e com isso, haverá maior deformação plástica nesse local do material. Isto é mais 

crítico em pontos com concentradores de tensão que dessa forma, estão mais sujeitos à 

deformação plástica sob tensão (BATALHA, 2009). A Figura 2.3 representa este fenômeno. 

 

Figura 2.2 – Representação de uma superfície caracterizada de uma fratura por fadiga. Fonte: 

ASKELAND, 2008. 
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Figura 2.3 - Representação da concentração de tensões em uma placa com orifício. Fonte: 

DNV-RP-C203, 2011. 

Trincas ou microtrincas podem surgir como consequência de processos de tratamentos 

térmicos, conformação mecânica do material, acabamento superficial e processos de 

soldagem. 

2.3 A influência da solda dentro do processo de Fadiga 
 

Os diversos meios de união de tubos são necessários não somente para ligação de trechos de 

tubulações entre si, mas também para união de válvulas, conexões e os diversos acessórios 

para tubulações que são encontrados atualmente (TELLES, 2012). Dentre as principais 

ligações entre tubos, temos as ligações rosqueadas (screwed joints), ligações flangeadas 

(flanged joints) e as ligações soldadas (welded  joints), foco de estudo do presente trabalho. 

De acordo com (TELLES, 2012), as principais vantagens para uma união soldada de tubos 

são: 

 Estanqueidade permanente 

 Boa resistência mecânica 

 Facilidade para aplicação de isolamento térmico e pintura 
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As principais desvantagens são: 

 Dificuldade de desmontagem caso haja necessidade e com mão-de-obra 

especializada. 

 Atividade de risco quando realizada em ambientes com combustíveis, 

inflamáveis ou explosivos, pois se trata de uma atividade a quente. 

 

A norma ASME.B.31.3 permite a utilização de ligações soldadas sem restrições de 

pressão de trabalho e temperatura, para qualquer material metálico, desde que seja realizada 

uma qualificação específica de acordo com os parâmetros da aplicação.  

As trincas, que geralmente se propagam por processos de fadiga, geralmente têm 

início na solda. Durante o processo de soldagem, mesmo seguindo todas as especificações e 

procedimentos de soldagem adequados, podem ocorrer pequenas descontinuidades. E são 

nessas descontinuidades que trincas submicroscópicas podem crescer. Essas trincas vão se 

prolongar durante a vida útil do material, até atingir proporções macroscópicas, chegando à 

próxima etapa do processo. O crescimento da trinca irá aumentar até alcançar um valor 

extremo onde o material não tem mais a capacidade de suportar tais cargas, chegando a 

ruptura final, finalizando a terceira etapa desse processo. A existência desse processo irá 

depender de outros fatores, como preexistência de defeitos e sua respectiva dimensão, 

propriedades mecânicas do material, geometria, carga exposta etc. O tratamento térmico e o 

tipo do material influenciam e muito para essa propagação (TELLES, 2012). 
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Figura 2.4 - Propagação da trinca. Fonte: CASTRO e MEGGIOLARO, 2000, modificado. 

Como em grande parte das aplicações de solda, pode haver mudança de geometria 

entre as superfícies que serão unidas. E tais mudanças ocasionam uma concentração de tensão 

local. Essas variações geométricas acontecem na base das soldas de topo e na base da raiz das 

soldas de filete. Com isso, se tornam pontos de propagação dessas trincas, que a depender da 

tensão exposta, se expandirão com grande facilidade (MARQUES, MODENESI e 

BRACARENSE, 2009). 

Um ponto de extrema importância é a quantidade de calor que será imposta durante 

todo o processo de soldagem, já que esse calor tem a capacidade de alterar as propriedades 

mecânicas do material durante a soldagem. Como conhecido, esse trecho do material que 

sofre alteração durante a execução da ligação é chamado de Zona Termicamente Afetada, ou 

ZTA. Nessa região, o material não se fundiu, porém, sofreu alterações em suas propriedades e 

microestrutura devido ao calor do processo de solda e posterior resfriamento, levando a essa 

alteração na área próxima da solda, conforme ilustrado na Figura 2.5. 



 

23 
 

 

Figura 2.5 - Representação de um cordão de solda, onde: MB – Metal Base; ZTA – Zona 

Termicamente Afetada. Fonte: MARQUES, MODENESI e BRACARENSE, 2009, 

modificado. 

 

As trincas geradas pelos procedimentos de soldagem podem ter comprimento variável. 

Elas podem ser classificadas com relação à posição do cordão de solda, podendo ser 

longitudinais ao cordão de solda, transversais, irradiantes ou apenas trincas dispersas. Elas 

também podem estar no metal base, no cordão de solda depositado e na própria ZTA, como 

mostrado na Figura 2.6 (MARQUES, MODENESI e BRACARENSE, 2009). 
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Figura 2.6 - Exemplificação de falhas numa junta soldada. (1) Transversal, (2) Longitudinal, 

(3) Irradiantes e (4) Trinca na raiz de solda. Fonte: MARQUES, MODENESI e 

BRACARENSE, 2009, modificado. 

 

Pode ocorrer outro defeito típico gerado na soldagem, que é a falta de fusão. 

Conceitualmente, é a fusão incompleta entre o material depositado e o metal base. Também 

pode ocorrer na deposição dos passes na zona fundida, conforme Figura 2.7 (MARQUES, 

MODENESI e BRACARENSE, 2009). 
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Figura 2.7 -Falta de fusão (1) na zona fundida, entre os passes e (2) entre o metal base e a 

zona fundida. Fonte: MARQUES, MODENESI e BRACARENSE, 2009, modificado. 

 

Outro defeito planar que é importante ser levantado é o de falta de penetração, que é a 

falta de metal na raiz de solda, que é causada, entre outros motivos, por uma velocidade de 

solda mais alta que o necessário, insuficiência na corrente de soldagem, incorreta 

manipulação do soldador, entre outros (MARQUES, MODENESI e BRACARENSE, 2009). 
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Figura 2.8 - Falta de penetração (1) na raiz de solda. Fonte: MARQUES, MODENESI e 

BRACARENSE, 2009, modificado. 

 

2.4 Carregamentos e solicitações de fadiga 
 

De maneira geral, é importante avaliarmos os esforços cíclicos existentes na fadiga. Esses 

esforços tendem a se repetir com certa regularidade. Nessa repetição, podemos ter 

carregamentos que terão amplitude constante ou aleatória, ou seja, para valores constantes de 

tensão e valores alternados de tensão, respectivamente (NORTON, 2013). 

 

 

Figura 2.9 - Ciclos de carregamento. Fonte: Norton, 2013. 
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A tensão média é:  

𝜎 =  
(𝜎 á + 𝜎 í )

2
 (2.1) 

A amplitude de tensão é dada por: 

𝜎 =  
(𝜎 á − 𝜎 í )

2
 (2.2) 

O intervalo de tensão é dado por: 

𝜎 =  𝜎 á − 𝜎 í  (2.3) 

Definimos as razões de tensão como: 

𝑅 =  
𝜎 í

𝜎 á
 𝑒 𝐴 =  

𝜎

𝜎
 (2.3) 

Teremos tensão repetida para:  

𝑅 = 0 𝑒 𝐴 = 1 (2.4) 

Teremos tensão alternada para: 

𝑅 = −1 𝑒 𝐴 = ∞ (2.5) 

Para tensões máximas e mínimas com mesmo sinal:  

0 ≤  𝑅 ≤ 1 

 

(2.6) 

2.5 Solda e Procedimentos de Soldagem 
 

Para toda atividade que envolva solda é obrigatório a existência de um procedimento de 

soldagem que irá caracterizar todo processo, assim como definir os parâmetros para os 

materiais utilizados.  
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O procedimento de soldagem irá apresentar para o indivíduo treinado e qualificado 

para execução da atividade detalhes tais como geometria da solda e do chanfro, posição que a 

soldagem irá ser realizada, tipo de material e a espessura de solda para o mesmo e quais 

processos de soldagem serão seguidos. É de extrema importância que, dentro do processo de 

soldagem, seja definido também o tipo e dimensões do eletrodo, polaridade da corrente 

elétrica e os consumíveis necessários e se o processo exige alguma preparação específica, 

como limpeza e aquecimento. Dessa forma, para cada variação dos parâmetros citados, 

existirá a necessidade de elaboração de um novo procedimento de solda, que deverá ser 

previamente validado e qualificado (TELLES, 2012). 

2.6 Diâmetro do tubo e sua influência na análise de fadiga 
 

Ao analisarmos dois tubos de diferentes dimensões (diâmetro e espessura), mesmo quando 

submetidos ao mesmo esforço, seja ele de tração ou flexão, eles apresentarão diferentes 

tensões limite de fadiga. Devido a isso, os tubos irão apresentar diferentes danos. 

Segundo (BRANCO, 1999), as tensões limites de fadiga são restritas apenas à área do 

tubo mais próxima à borda. Isso acontece, pois o início da trinca ou trinca é usado para 

calcular a tensão limite de fadiga. O início da trinca está associado a um volume finito de 

material na borda da peça, nesse caso do tubo. Em resistência dos materiais, as tensões limites 

são definidas contando com toda área da seção tubular e por isso as tensões limites de fadiga 

não podem ser calculadas da mesma forma. 
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3 ESTUDO DE CASO E DANO DE FADIGA 
 

3.1 Dados Ambientais 
 

Estruturas expostas à natureza cíclica de ações ambientais tais como vento, correntes 

marítimas e ondas fazem com que estes carregamentos dinâmicos sejam considerados para 

um estudo de fadiga de tal estrutura.  

 

3.2 Ondas regulares (periódicas) e irregulares (randômicas) 
 

As ondas regulares ou ondas periódicas, diferentemente de ondas reais, seguem a teoria de 

que possuem uma altura definida H e um período definido por T, assumindo assim ondas 

uniformes e periódicas. Dessa forma, em uma sequência de ondas idênticas umas às outras, 

podemos denominar esse grupo de ondas periódicas ou ondas regulares. Conseguimos simular 

essas ondas periódicas por funções senoidais (BATALHA, 2009). A Figura 3.1 mostra os 

principais parâmetros desta onda. 

 

Figura 3.1 - Principais características de uma onda periódica. Fonte: BATALHA, 2009. 

 

Onde é definido,  

T – Período (tempo em que cristas sucessivas irão cruzar o ponto estacionário); 

H – Altura (distância vertical do vale à crista); 
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L – Comprimento de onda; 

D – Profundidade da lâmina d’água; 

MWL – Mean Water Level, que é o nível médio do mar; 

η - é a medida do nível de água parada e da superfície da onda. 

 

Já as ondas irregulares, também conhecidas como ondas randômicas, são 

representações mais reais de um estado de mar irregular, que geralmente é uma superposição 

de diversas ondas regulares, com período, fase e amplitude diferentes entre si. A Figura 3.2 

mostra a combinação de ondas regulares para formação de uma onda randômica. 

 

 

Figura 3.2 – Sinal de onda randômico visto como a soma de ondas regulares. Fonte: 

BATALHA, 2009. 

 

 

 

 



 

31 
 

Abaixo, uma representação de estado de mar irregular na Figura 3.3. 

 

 

Figura 3.3 – Registro de onda irregular (elevações do mar ao longo do tempo). Fonte: 

BATALHA, 2009. 

 

Na Figura 3.3, temos:  

𝑇  à  𝑇  – Períodos de cruzamento zero onda; 

𝐻  à  𝐻  – Alturas de onda. 

 

3.3 Dano à fadiga relacionado às curvas S-N 
 

As curvas S-N são curvas geradas a partir de ensaios experimentais que são realizados para 

que se consiga prever a resistência à fadiga de elementos e juntas de conexões que geralmente 

são utilizadas para estruturas metálicas. Com os dados gerados por esses ensaios, os corpos de 

provas serão expostos a ciclos da mesma variação de tensão, inúmeras vezes, até que se inicie 

uma trinca ou trincas, e que posteriormente levará a ruptura final do item por fadiga. Assim, é 

gerado um gráfico com o número de ciclos que gera a falha para um valor de variação de 

tensão, conforme ilustra a Figura 3.4. 
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Figura 3.4 – Esquemático de uma curva S-N. Fonte: BATALHA, 2009. 

 

A curva é representada pela equação:  

 

𝑙𝑜𝑔𝑁 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 − 𝑚𝑙𝑜𝑔∆𝜎 (3.7) 

Onde: 

N – número de ciclos para ruptura da junta submetida a uma variação de tensão ∆𝜎; 

𝑙𝑜𝑔𝑎 - ponto que corta o eixo das abscissas; 

m – inverso da inclinação negativa da curva; 

∆𝜎 – variação de tensão 

 

Para m e 𝑎, são valores variáveis, a depender da curva S-N característica. O dano a 

fadiga 𝐷 é acumulado para cada ciclo de carga, e esses efeitos são acumulados ao longo da 

vida da estrutura. Esse dano pode ser calculado pela divisão do número de ciclos realizados 𝑛  

pelo número de ciclos para chegar à falha, 𝑁 .  

 

𝐷 =  
𝑛

𝑁
=  

𝑛  .∆𝜎

𝑎
 (3.8) 
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3.4 Lei dos danos cumulativos (Regra de Palmgren-Miner) 
 

A Regra de Palmgren-Miner dita que a soma algébrica da divisão do número de ciclos 

que a estrutura é exposta pelo número de ciclos para chegar à falha, por meio do qual 

encontramos o valor do dano que uma estrutura é submetida a uma variação de tensão.  

 

𝐷 =
𝑛

𝑁
 

(3.9) 

 

Sendo:  

𝐷 - dano acumulado por fadiga; 

𝑛  - número de ciclos que uma estrutura é submetida a uma variação de tensão ∆𝜎; 

𝑁  - número de ciclos que a estrutura consegue resistir quando é submetida a uma  

    variação de tensão ∆𝜎. 

 

Na Lei de Danos cumulativos, 𝐷 = 1,0 assume a ocorrência de falha. A partir desse 

princípio, iremos avaliar as curvas B1, D e F3 da DNVGL-RP-C203 e utilização dos dados 

obtidos no METOCEAN, uma especificação técnica que disponibiliza os dados ambientais de 

acordo com a que estrutura estará submetida, que depende do local de instalação.  

 

3.5 Classificação das curvas S-N 
 

Existem diversas normas para avaliação das estruturas offshore, e nessas normas são 

apresentadas as curvas S-N. Tais curvas podem ser classificadas de acordo com os seguintes 

pontos: 

 O detalhe geométrico da junta de conexão da tubulação; 

 Tipo de solda; 

 Do ambiente de operação da estrutura; 

 Da direção da tensão; 

 Do método de execução e inspeção do detalhe; 

 Da presença ou ausência de proteção catódica. 

 



 

34 
 

Um ponto importante no estudo das curvas é a existência de dois comportamentos 

distintos, a depender da amplitude de tensão que está atuando e dos ciclos admissíveis. A 

DNVGL-RP-C203 define que para cada tipo de curva S-N, existe um ponto de inflexão, 

considerando ciclos de tensão admissível de 10 , neste caso, para detalhes ao ar. O ponto de 

inflexão ocorre para 10  ciclos para detalhes submersos e com proteção catódica. 

 

3.6 O efeito da espessura na análise de fadiga 
 

A espessura das chapas é um parâmetro que muito influencia na resistência à fadiga de juntas 

soldadas, conforme informado na norma DNV-RP-C203 e citado por (BATALHA, 2009), em 

sua tese. Isso acontece devido à geometria da solda e das chapas que serão unidas durante o 

processo de soldagem. A queda de resistência também está conectada ao gradiente de tensões 

ao longo da espessura. 

A maior probabilidade de surgimento de trincas após a solda está associada à 

espessura dos elementos que foram soldados. Se esses elementos apresentam uma espessura 

elevada, eles terão maior área exposta e consequentemente, maior chance de acontecer uma 

falha ou dano. Esse parâmetro também influencia na definição da especificação de soldagem, 

já que ele exigirá um procedimento mais complexo e que podem, eventualmente, gerar 

elevados níveis de tensão residual. 

As curvas S-N, obtidas por meio de ensaios experimentais, estão diretamente 

associadas a espessura dessas chapas e quando é utilizada uma chapa com a espessura 

superior a espessura de referência, é necessário realizar um cálculo pra efeito de correção da 

variação de tensão, e ele é dado por: 

 

∆𝜎 =  ∆𝜎.
𝑡

𝑡
 (3.10) 

Onde: 

 

𝑡 - espessura real 

𝑡 - espessura de referência (32 mm para juntas tubulares); 

∆𝜎 - variação de tensão; 
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𝑘 - fator de correção da espessura (será encontrado na norma, de acordo com cada  

  curva). 
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4 CÁLCULO DO DANO À FADIGA 
 

4.1 Base de dados 
 

Iremos utilizar os dados informados pelo METOCEAN para o cálculo ao dano de fadiga, 

associados à distribuição das alturas de ondas significativas Hs, como na Tabela 4-1. 

 

Tabela 4-1- Distribuição das alturas de ondas significativas. Fonte: METOCEAN, 2018 

 

Serão utilizados também os dados presentes nas tabelas da DNVGL-RP-C203, para o 

cálculo, utilizando os parâmetros das curvas B1, D e F3. 
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Tabela 4-2 - Curvas S-N (detalhes no ar). Fonte: DNVGL-RP-C203, 2008. 

 

 

Figura 4.1 – Curvas S-N para detalhes construtivos no ar. Fonte: DNV-RP-C203, 2011. 

Os dados fornecidos para números de ciclos que uma estrutura é submetida a uma 

variação de tensão ∆σ estão na Tabela 4-3. Esta tabela mostra os números de ciclos de onda 

correspondentes às diversas alturas de onda, calculados a partir da Tabela 4-1, e os 

respectivos intervalos de tensão ∆σ que foram calculados como proporcionais a altura de onda 
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a partir de uma tensão hipotética de 100 MPa causada na junta soldada de uma tubulação 

devido a passagem da onda centenária (apenas 1 ciclo a cada 100 anos). 

Tabela 4-3 - Dados para cálculo do dano acumulado. Fonte: A autora. 

 

Como pode ser observado na Tabela 4-2, é definido pela norma DNV-RP-C203 uma 

inclinação 𝑚  para a curva. Já para ciclos mais altos, a norma define o valor de inclinação 

𝑚 . Essa mudança de inclinação ocorre no ponto de inflexão. As curvas presentes na norma 

são curvas caracterizadas como curvas bi-lineares. Dessa forma, iremos utilizar tais 

informações para o cálculo do dano à fadiga. Também serão consideradas curvas S-N no ar. 

Um ponto importante na Figura 4.1 é sobre a apresentação das curvas em relação à 

resistência a fadiga de elementos classificados para cada curva. A curva B1, por exemplo, 
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apresenta resistência superior às curvas mais abaixo dela, nos mostrando que a resistência a 

fadiga decresce gradativamente para as curvas inferiores (Batalha, 2009). 

Serão utilizados os dados da Tabela 4-3 para cálculo do dano por fadiga usando os 

dados das curvas B1, D e F3. A primeira coluna denominada ciclos equivale ao número de 

ciclos que a estrutura está sendo exposta. A segunda coluna ∆𝜎, que é a variação de tensão.  

 

Tabela 4-4 – Detalhe construtivo, descrição e requisitos das curvas S-N B1, D e F3. Fonte: 

Adaptado, DNV-RP-C203, 2011. 
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4.2 Resultados 
 

 Com os dados de número de ciclos 𝑛  e variação de tensão calculada ∆𝜎, presentes na Tabela 

4-3 e das informações referentes às curvas B1, D e F3, presentes na Tabela 4-2, será utilizada 

a seguinte relação: 

 

𝑙𝑜𝑔𝑁 = 𝑙𝑜𝑔𝑎 − 𝑚𝑙𝑜𝑔∆𝜎 (4.11) 

Assim, será encontrado o número de ciclos que leva a falha por fadiga da junta soldada 

submetida à variação de tensão. Após, será calculado o dano total, ou dano acumulado, que é 

a soma algébrica do dano em cada intervalo de ciclo de carga. Por Palmgren-Miner, o dano 

total é definido, como visto anteriormente, por: 

 

𝐷 =
𝑛

𝑁
 

(4.12) 

 

Sendo:  

𝐷 - dano acumulado por fadiga; 

𝑛  - número de ciclos que uma estrutura é submetida a uma variação de tensão ∆𝜎; 

𝑁  - número de ciclos que a estrutura consegue resistir quando é submetida a uma  

    variação de tensão ∆𝜎. 
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4.3 Cálculo do dano para Curva B1 
 

Para a curva B1, que abrange tubulações sem seções soldadas, foram obtidos os seguintes 

valores para dano, associados a ciclos de fadiga e sua respectiva altura de onda. 

 

Tabela 4-5 - Danos para cálculo do dano a fadiga – Curva B1. Fonte: A autora. 

Hs (m) CICLOS (ni) DELTA 
SIGMA 

Ni (ciclos para 
falha D) 

Dano 

0,5 1,0 10110 5 44786794322324 2,25736E-10 

1,0 1,5 2036827 10 1399587322573 1,45531E-06 

1,5 2,0 16014605 15 184307795565 8,68905E-05 

2,0 2,5 31849859 20 43737103830 0,000728211 

2,5 3,0 22781434 24 17576961094 0,001296096 

3,0 3,5 11429746 29 6823544223 0,001675045 

3,5 4,0 4886331 34 3080387943 0,001586271 

4,0 4,5 1860415 39 1551232749 0,001199314 

4,5 5,0 755793 44 848665637 0,000890566 

5,0 5,5 363352 49 495472551 0,000733344 

5,5 6,0 200725 54 304811397 0,000658522 

6,0 6,5 112281 59 195767206 0,000573543 

6,5 7,0 59504 63 141025372 0,000421938 

7,0 7,5 33871 68 96262123 0,000351862 

7,5 8,0 25186 73 67512735 0,000373056 

8,0 8,5 9156 78 48476023 0,000188877 

8,5 9,0 7516 83 35531172 0,000211533 

9,0 9,5 9624 88 26520801 0,000362885 

9,5 10,0 3234 93 20118021 0,000160751 

10,0 10,5 1229 98 15483517 7,93747E-05 

10,5 11,0 1 100 13995873 7,14496E-08 
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Figura 4.2 – Representação gráfica do dano acumulado pela variação de tensão da Curva B1. 

Fonte: A autora. 
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4.4 Cálculo do dano para Curva D 
 

Para a curva D, que abrange tubulações com solda de topo circunferencial realizada dos dois 

lados da junta, foram obtidos os seguintes valores para dano, associados a ciclos de fadiga e 

sua respectiva altura de onda. 

Tabela 4-6 - Danos para cálculo do dano a fadiga – Curva D. Fonte: A autora. 

Hs (m) CICLOS (ni) 
DELTA 
SIGMA 

Ni (ciclos para 
falha D) Dano 

0,5 1,0 10110 5 1291665257496 7,82711E-09 
1,0 1,5 2036827 10 40364539297 5,04608E-05 
1,5 2,0 16014605 15 5315494887 0,003012815 
2,0 2,5 31849859 20 1261391853 0,025249774 
2,5 3,0 22781434 24 506925095 0,044940434 
3,0 3,5 11429746 29 196793165 0,058079995 
3,5 4,0 4886331 34 88839359 0,055001872 
4,0 4,5 1860415 39 44738041 0,041584632 
4,5 5,0 755793 44 24475784 0,030879215 
5,0 5,5 363352 49 14289584 0,025427751 
5,5 6,0 200725 54 9264430 0,0216662 
6,0 6,5 112281 59 7103035 0,015807468 
6,5 7,0 59504 63 5834160 0,01019924 
7,0 7,5 33871 68 4639522 0,007300536 
7,5 8,0 25186 73 3750001 0,006716264 
8,0 8,5 9156 78 3074087 0,002978445 
8,5 9,0 7516 83 2551325 0,002945921 
9,0 9,5 9624 88 2140681 0,004495765 
9,5 10,0 3234 93 1813640 0,001783154 

10,0 10,5 1229 98 1549965 0,000792921 
10,5 11,0 1 100 1458814 6,85488E-07 
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Figura 4.3 - Representação gráfica do dano acumulado pela variação de tensão da Curva D. 

Fonte: A autora. 
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4.5 Cálculo do dano para Curva F3 
 

Para a curva F3, que abrange tubulações com solda de topo circunferencial realizada só de um 

lado (sem cobre-junta), foram obtidos os seguintes valores para dano, associados a ciclos de 

fadiga e sua respectiva altura de onda. 

Tabela 4-7 - Danos para cálculo do dano a fadiga – Curva F3. Fonte: A autora. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hs (m) CICLOS (ni) DELTA 
SIGMA 

Ni (ciclos para falha D) Dano 

0,5 1,0 10110 5 2812483524 3,59469E-06 
1,0 1,5 2036827 10 351560440 0,005793675 
1,5 2,0 16014605 15 104166056 0,153741109 
2,0 2,5 31849859 20 43945055 0,724765482 
2,5 3,0 22781434 24 25431166 0,895807683 
3,0 3,5 11429746 29 14414713 0,792922192 
3,5 4,0 4886331 34 8290971 0,589355673 
4,0 4,5 1860415 39 4175196 0,445587365 
4,5 5,0 755793 44 2284213 0,330876747 
5,0 5,5 363352 49 1333581 0,272463264 
5,5 6,0 200725 54 820410 0,244664109 
6,0 6,5 112281 59 526914 0,2130916 
6,5 7,0 59504 63 379574 0,156764928 
7,0 7,5 33871 68 259092 0,130729194 
7,5 8,0 25186 73 181712 0,138603277 
8,0 8,5 9156 78 130474 0,070174414 
8,5 9,0 7516 83 95633 0,0785918 
9,0 9,5 9624 88 71381 0,134824549 
9,5 10,0 3234 93 54148 0,059724807 

10,0 10,5 1229 98 41674 0,029490509 
10,5 11,0 1 100 37670 2,65461E-05 
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Figura 4.4 - Representação gráfica do dano acumulado pela variação de tensão da Curva F3. 

Fonte: A autora. 
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4.6 Comparativo e dano acumulado das curvas 
 

Após cálculo individual, foi encontrado o dano acumulado por fadiga pela regra de Palmgren-

Miner, e os valores estão listados na Tabela 4-8. 

 

Tabela 4-8 – Valores do dano acumulado por fadiga. Fonte: A autora. 

Curva Dano Acumulado por Fadiga 

B1 0,01158 

D 0,35891 

F3 2,88209 
 

 

 

Figura 4.5 – Curvas do dano acumulado por fadiga por tensão para as curvas B1, D e F3. 

Fonte: A autora. 
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Segundo a Lei de Danos cumulativos, ou Regra de Palmgren-Miner, quando o dano 

total ou dano acumulado por fadiga for igual a 1 (D = 1,0) ocorrerá a falha da tubulação. 

Nesse caso, para as tensões hipotéticas consideradas neste trabalho para fins de comparação 

no cálculo do dano por fadiga utilizando as curvas B1,D e F3 da DNV RP C203,  verificou-se  

dano por fadiga bem superior a 1 quando os parâmetros da curva F3 foram utilizados. A 

Figura 4.5 mostra que, para valores de tensão na faixa de 25 a 35 Mpa, o dano calculado foi 

alto, o que também está associado ao alto número de ciclos de fadiga, nesta faixa de alturas de 

onda, a  que a estrutura é exposta.  

   Estes resultados demonstram que a curva de fadiga adotada, em função das 

características e processo de fabricação da junta soldada, tem um grande impacto no cálculo 

de dano por fadiga da tubulação, o que tem consequências importantes na execução de 

projetos de tubulações instaladas em FPSOs. 
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5 CONCLUSÕES  
 

O objetivo do presente trabalho foi realizar um estudo de juntas tubulares soldadas e avaliar o 

dano acumulado por fadiga, relacionado ao número de ciclos 𝑛  que uma estrutura é 

submetida a uma variação de tensão ∆𝜎. Após esse cálculo, foram gerados gráficos que 

relacionam dano por fadiga à variação de tensão. Foi observado: 

 

 Quanto maior a quantidade de ciclos que a tubulação é exposta, maior o dano 

acumulado; 

 

 A presença de seções soldadas na tubulação influencia no cálculo do dano por fadiga; 

 

 Na curva D, onde há solda de topo circunferencial, realizada nos dois lados da junta, 

não apresentou dano acumulado maior que 1 para as condições de carregamento 

hipotéticas consideradas, ou seja, não foi assumido a ocorrência da falha. 

 

 Já na curva F3, onde há solda de topo circunferencial para apenas um lado da junta, 

encontrou-se dano por fadiga bem maior que 1, onde foi assumido a ocorrência da 

falha, de acordo com a regra de Palmgren-Miner. 
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6 TRABALHOS FUTUROS 
 

Sugestão para trabalhos futuros: 

 

 O estudo do efeito da espessura e excentricidade da junta soldada.  

 

 O efeito da corrosão e métodos para controle do processo corrosivo nas juntas 

soldadas. 

 

 Testes de fadiga e teste hidrostático para avaliação do comportamento à fadiga de 

juntas tubulares soldadas e avaliação de vazamentos. 
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8 APÊNDICES 
 

Nesse apêndice estão compiladas as tabelas utilizadas para realização do cálculo do dano 

acumulado por fadiga das curvas B1, D e F3 no ar, com informações técnicas do 

METOCEAN, dados dos parâmetros para cada curva consultados na DNV-RP-C203. 

 

Tabela 8-1 – Dados para curva B1. 

Hs (m) CICLOS (ni) DELTA SIGMA log delta sigma logN 
Ni (ciclos para 

falha D) 
Dano 

0,5 1,0 10110 5 0,698970004 13,65114998 44786794322324 2,25736E-10 

1,0 1,5 2036827 10 1 12,146 1399587322573 1,45531E-06 

1,5 2,0 16014605 15 1,176091259 11,2655437 184307795565 8,68905E-05 

2,0 2,5 31849859 20 1,301029996 10,64085002 43737103830 0,000728211 

2,5 3,0 22781434 24 1,380211242 10,24494379 17576961094 0,001296096 

3,0 3,5 11429746 29 1,462397998 9,834010011 6823544223 0,001675045 

3,5 4,0 4886331 34 1,531478917 9,488605415 3080387943 0,001586271 

4,0 4,5 1860415 39 1,591064607 9,190676965 1551232749 0,001199314 

4,5 5,0 755793 44 1,643452676 8,928736618 848665637 0,000890566 

5,0 5,5 363352 49 1,69019608 8,6950196 495472551 0,000733344 

5,5 6,0 200725 54 1,73239376 8,484031201 304811397 0,000658522 

6,0 6,5 112281 59 1,770852012 8,291739942 195767206 0,000573543 

6,5 7,0 59504 63 1,799340549 8,149297253 141025372 0,000421938 

7,0 7,5 33871 68 1,832508913 7,983455436 96262123 0,000351862 

7,5 8,0 25186 73 1,86332286 7,829385699 67512735 0,000373056 

8,0 8,5 9156 78 1,892094603 7,685526987 48476023 0,000188877 

8,5 9,0 7516 83 1,919078092 7,550609538 35531172 0,000211533 

9,0 9,5 9624 88 1,944482672 7,423586639 26520801 0,000362885 

9,5 10,0 3234 93 1,968482949 7,303585257 20118021 0,000160751 

10,0 10,5 1229 98 1,991226076 7,189869622 15483517 7,93747E-05 

10,5 11,0 1 100 2 7,146 13995873 7,14496E-08 

CURVA B1 

  

D = 0,011579608 N ≤ 10^7 Cycles N > 10^7 Cycles 
m1 log a1 m2 log a2 
4 15,117 5 17,146 
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Tabela 8-2 - Dados para curva D. 

Hs (m) CICLOS (ni) DELTA SIGMA log delta sigma logN 
Ni (ciclos para 

falha D) 
Dano 

0,5 1,0 10110 5 0,698970004 12,11114998 1291665257496 7,82711E-09 

1,0 1,5 2036827 10 1 10,606 40364539297 5,04608E-05 

1,5 2,0 16014605 15 1,176091259 9,725543705 5315494887 0,003012815 

2,0 2,5 31849859 20 1,301029996 9,100850022 1261391853 0,025249774 

2,5 3,0 22781434 24 1,380211242 8,704943791 506925095 0,044940434 

3,0 3,5 11429746 29 1,462397998 8,294010011 196793165 0,058079995 

3,5 4,0 4886331 34 1,531478917 7,948605415 88839359 0,055001872 

4,0 4,5 1860415 39 1,591064607 7,650676965 44738041 0,041584632 

4,5 5,0 755793 44 1,643452676 7,388736618 24475784 0,030879215 

5,0 5,5 363352 49 1,69019608 7,1550196 14289584 0,025427751 

5,5 6,0 200725 54 1,73239376 6,966818721 9264430 0,0216662 

6,0 6,5 112281 59 1,770852012 6,851443965 7103035 0,015807468 

6,5 7,0 59504 63 1,799340549 6,765978352 5834160 0,01019924 

7,0 7,5 33871 68 1,832508913 6,666473262 4639522 0,007300536 

7,5 8,0 25186 73 1,86332286 6,57403142 3750001 0,006716264 

8,0 8,5 9156 78 1,892094603 6,487716192 3074087 0,002978445 

8,5 9,0 7516 83 1,919078092 6,406765723 2551325 0,002945921 

9,0 9,5 9624 88 1,944482672 6,330551984 2140681 0,004495765 

9,5 10,0 3234 93 1,968482949 6,258551154 1813640 0,001783154 

10,0 10,5 1229 98 1,991226076 6,190321773 1549965 0,000792921 

10,5 11,0 1 100 2 6,164 1458814 6,85488E-07 

CURVA D 

  

D= 0,358913557 N ≤ 10^7 Cycles N > 10^7 Cycles 

m1 log a1 m2 log a2 

3 12,164 5 15,606 
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Tabela 8-3 - Dados para curva F3. 

Hs (m) CICLOS (ni) DELTA SIGMA log delta sigma logN 
Ni (ciclos 

para falha D) 
Dano 

0,5 1,0 10110 5 0,698970004 11,08114998 120545215675 8,38689E-08 

1,0 1,5 2036827 10 1 9,576 3767037990 0,000540697 

1,5 2,0 16014605 15 1,176091259 8,695543705 496070846 0,032282899 

2,0 2,5 31849859 20 1,301029996 8,070850022 117719937 0,270556201 

2,5 3,0 22781434 24 1,380211242 7,674943791 47309003 0,481545431 

3,0 3,5 11429746 29 1,462397998 7,264010011 18365807 0,622338357 

3,5 4,0 4886331 34 1,531478917 6,951563249 8944648 0,54628545 

4,0 4,5 1860415 39 1,591064607 6,772806179 5926608 0,313908918 

4,5 5,0 755793 44 1,643452676 6,615641971 4127071 0,18313059 

5,0 5,5 363352 49 1,69019608 6,47541176 2988214 0,121595022 

5,5 6,0 200725 54 1,73239376 6,348818721 2232640 0,089904772 

6,0 6,5 112281 59 1,770852012 6,233443965 1711764 0,065593727 

6,5 7,0 59504 63 1,799340549 6,147978352 1405977 0,042322159 

7,0 7,5 33871 68 1,832508913 6,048473262 1118081 0,03029387 

7,5 8,0 25186 73 1,86332286 5,95603142 903715 0,02786941 

8,0 8,5 9156 78 1,892094603 5,869716192 740826 0,012359178 

8,5 9,0 7516 83 1,919078092 5,788765723 614845 0,012224217 

9,0 9,5 9624 88 1,944482672 5,712551984 515884 0,01865536 

9,5 10,0 3234 93 1,968482949 5,640551154 437070 0,00739927 

10,0 10,5 1229 98 1,991226076 5,572321773 373527 0,003290259 

10,5 11,0 1 100 2 5,546 351560 2,84446E-06 

CURVA F3 

  

D= 2,882098715 N ≤ 10^7 Cycles N > 10^7 Cycles 

m1 log a1 m2 log a2 

3 11,546 5 14,576 

 

 


