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RESUMO 

O duto termoplástico reforçado, conhecido como RTP, é uma tecnologia disruptiva 

que oferece uma alternativa ao metal em aplicações nos setores de energia, industriais e de óleo 

e gás. Dentro deste contexto, o presente trabalho tem por objetivo desenvolver um modelo 

computacional para análise de tensões e deformações em dutos RTP submetidos a 

carregamentos em aplicações do segmento onshore. Ao longo do desenvolvimento do trabalho, 

serão comparados tubos metálicos rígidos com tubos flexíveis RTP. Nas análises, o HDPE e o 

PA6 serão considerados para o liner e capa externa dos tubos RTP, e os materiais AISI 304L e 

o SAE 1020 serão utilizados para os tubos metálicos. Para cada uma delas, serão simulados 

esforços de tração, flexão e pressão para cada tipo de material, e, por fim, será observado 

graficamente como cada um deles vai responder a diferentes tipos de carregamentos. O modelo 

computacional baseia-se no Método dos Elementos Finitos  e foi desenvolvido usando o 

software ANSYS® 2021. Além disso, o trabalho utilizou recursos de gerenciamento de projetos 

e a abordagem de planejamento de experimentos, para que fosse possível desenvolver o 

entendimento sobre o potencial que a  tecnologia é capaz de atingir. 

A partir da análise com elementos finitos, verificou-se que os materiais mais rígidos 

se apresentaram com menores deformações nos testes realizados, apresentando tensões mais 

elevadas correspondentes aos maiores valores de rigidez, mesmo sendo o produto RTP mais 

espesso que o produto metálico. Na análise de sensibilidade, foi comprovado estatisticamente 

que tanto a carga aplicada quanto o tipo de material foram fatores de entrada significativos 

sendo que a maior influência na variável de resposta foi obtida em face do tipo de material, 

observando-se dois grandes grupos de materiais: materiais metálicos e materiais não metálicos, 

lembrando que polietileno e poliamida são materiais mais baratos (materiais commodities) e o 

aço inoxidável acaba sendo um pouco mais caro que o aço carbono. Em face do desempenho 

térmico e hidráulico, os dutos RTPs apresentaram-se com melhores resultados esperados quanto 

à condutividade térmica e perda de carga do fluido a ser transportado, apesar dos dutos 

metálicos apresentarem uma maior resistência térmica, permitindo um maior envelope de 

operação. Para construção e montagem, os dutos RTPs embora apresentem vantagens no OPEX, 

ainda apresentam desafios no ponto de vista do CAPEX. E, finalizando com o gerenciamento 

de projetos, realizado através de uma Matriz SWOT, foram esquematizadas forças e fraquezas, 

como reduzido OPEX e elevado CAPEX, oportunidades e ameaças, como aumento da procura 

de tecnologias alternativas para as metálicas convencionais presentes no mercado e utilização 

histórica dos metais em processos de construção e montagem (Normas e práticas consolidadas),  

para os dutos RTPs que se confirmaram como uma tecnologia disruptiva e de grande potencial 

para a indústria. 

  

Palavras-chaves: RTP, Elementos Finitos, DOE. 
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ABSTRACT  

The reinforced thermoplastic pipe, known as RTP, it is a disruptive technology that 

offers an alternative to metal in applications in the energy, industrial, and oil and gas segment. 

Within this context, this work aims to develop a computational model for the analysis of stresses 

and strains in RTP pipelines subjected to loading in onshore segment applications. Throughout 

the development of the work, rigid metallic tubes will be compared with flexible RTP tubes. In 

the analyses, HDPE and PA6 will be considered for the liner and outer jacket of RTP tubes, 

and AISI 304L and SAE 1020 will be used for metallic tubes. For each of them, tensile, bending, 

and pressure loads will be simulated for each type of material, and finally, it will be graphically 

observed how each one of them will respond to different types of loading. The computational 

model is based on the Finite Element Method and was developed using the student version of 

ANSYS® 2021 software. 

From the finite element analysis, it was found that the rigid materials presented smaller 

deformations in the tests performed, presenting higher stresses corresponding to the highest 

values of stiffness, even though the RTP product is thicker than the metallic product. In the 

sensitivity analysis, it was statistically proven that with the load values used (90%, 100%, and 

110%), the variation of materials has played a more significant role comparing two large 

groups: metallic materials and non-metallic materials. It is worth saying that polyethylene and 

polyamide are cheaper materials (commodity materials) and stainless steel ends up being a 

little more expensive than carbon steel. Given the thermal and hydraulic performance, the RTPs 

pipelines presented the best-expected results in terms of thermal conductivity and loss of charge 

of the fluid to be transported, despite the metallic pipelines presenting a higher thermal 

resistance, making repair processes easier. For construction and assembly, although RTPs 

ducts present OPEX advantages, they still present challenges from the CAPEX point of view. 

And, with a project management point of view, carried out through a SWOT Matrix, were 

pointed out strengths, weaknesses, such as decreased OPEX e high CAPEX, opportunities, and 

threats such as increased demand for an alternative to conventional metal technologies present 

on the market and historical use of metals in construction and assembly processes 

(Consolidated standards and practices), for RTP pipelines that are confirmed as a disruptive 

technology with great potential for the industry. 

 

Keywords: RTP, Finite Elements, DOE.  
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1 INTRODUÇÃO 

Nas últimas décadas, como consequência do crescimento da Indústria Petrolífera, a 

necessidade de transporte de petróleo e gás provocou expansão da malha de dutos em escala 

mundial. O amplo uso de tubulações de aço ocasionou uma série de desafios relacionados à sua 

instalação, manutenção, custos e falhas provenientes de processos corrosivos. Com isso, surgiu a 

necessidade de estudar novas alternativas que fossem mais competitivas frente ao uso dos metais, e 

que, ao mesmo tempo, minimizassem os efeitos de corrosão, consequentemente, maximizando a 

vida produtiva dos campos. 

Segundo Morais (2013), a indústria do petróleo teve início em 1861, nos Estados Unidos, 

quando o aumento da produção de petróleo possibilitou a produção de excedentes de querosene, em 

substituição às velas de sebo e outras formas não eficientes de iluminação. Esses excedentes 

passaram a ser exportados para Europa dando início a indústria petrolífera no mundo. Em 1863, 

foram construídos os primeiros oleodutos de madeira que abasteciam tanto o mercado interno 

americano quanto o externo. 

De acordo com o relatório emitido pela Market Insight (2020 apud IEA, 2021), a demanda 

por petróleo deve crescer, anualmente, cerca de 1 milhão de barris por dia (bpd) até 2025, a partir 

de 97 milhões de bpd em 2018. Com isso, espera-se que o mercado de dutos onshore, ou seja, 

terrestres, registre uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de mais de 5,7% durante 2020-

2025. Em tentativa de atender esta demanda, o mercado de oleodutos e gasodutos possui imenso 

potencial para um rápido crescimento nos próximos anos. 

Diante da perspectiva de expansão das infraestruturas de escoamento onshore, buscam-se 

alternativas que otimizem a produção e intensifiquem a vida produtiva dos campos. Atualmente, o 

mercado é dominado por tubos de aço carbono, os quais possuem uma série de limitações, como 

baixa resistência à corrosão, peso e custos relativamente altos. Embora o ambiente onshore seja 

menos corrosivo que o offshore, ou seja, no mar, a corrosão interna dessas tubulações representa o 

modo mais comum de corrosão. Por isso, para essas linhas, também há a necessidade do uso de 

revestimento interno e externo, proteção catódica e inibidores, principalmente, em condições 

adversas de serviço. Os custos com manutenção e substituição desses dutos, perdas de produção e 

danos ambientais causados ao longo de sua vida útil acabam mostrando que o uso do metal não é 

de todo vantajoso. 

Após a Segunda Guerra Mundial, as tubulações de escoamento de petróleo onshore e 

offshore, bem como as de gás, água, instalações químicas de esgoto e de irrigação, foram 
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favorecidas pelo desenvolvimento de tubos poliméricos reforçados com fibra. No entanto, como o 

preço dos materiais compósitos se apresentam historicamente elevados, os dutos de aço 

permaneceram sendo os mais utilizados para essas aplicações. 

1.1 MERCADO DE DUTOS ONSHORE E OPORTUNIDADES PARA DUTOS RTP 

Para superar os problemas de erosão e corrosão de dutos metálicos onshore, o RTP vem sendo 

considerado e introduzido na Indústria de Óleo e Gás. Dentre as suas vantagens, destacam-se: sua 

flexibilidade, baixa massa específica (0,95 g/cm³), baixo custo (inferior a US$ 2/kg) e baixa 

complexidade de instalação, facilidade de recuperação para potencial reutilização, longa vida útil 

de projeto (~30 anos ou mais), necessidade mínima de manutenção, alta resistência a corrosão com 

excelente desempenho em ambiente ácido (excepcional compatibilidade química), baixas perdas 

por atrito (  = 0,29), resistente a radiações ultravioletas para operações na superfície. 

O RTP é um tubo flexível composto por, geralmente, três camadas: um tubo termoplástico 

interno, chamado de liner, um reforço de fibra enrolado helicoidalmente ao seu redor, conhecido 

por armadura, e uma capa externa de material termoplástico. O liner tem a função de promover 

contenção estanque e resistente à corrosão para o fluido transportado. A armadura proporciona 

reforço contínuo, através de seus enrolamentos helicoidais, para conter a pressão interna e outras 

cargas. A capa externa protege as camadas de fibra contra danos externos. Portanto, exibe 

propriedades de flexão e flexibilidade superiores, é capaz de lidar com pressões elevadas e possui 

instalação simples e rápida. 

Figura 1-1  Camadas do RTP. À esquerda, o liner de HDPE (polietileno de alta densidade) com a camada de reforço 
enrolada frouxamente ao seu redor. No meio, o liner revestido com duas camadas de fitas de reforço, soldadas a 
quente. À direita, uma capa de HDPE coextrudida sobre o liner envolvido por duas camadas de fita de reforço. Fonte: 
Kruijer, Warnet e Akkerman (2005) 
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Inicialmente, seu uso foi desenvolvido para aplicação onshore, mas, atualmente, tem sido 

cada vez mais utilizado em projetos offshore. Seu uso se estende a uma ampla gama de 

aplicações, tanto para fins industriais quanto para fins domésticos. É empregado, por exemplo, 

em tubulações de transporte de óleo e gás, distribuição de água, despejo de efluentes, dutos de 

injeção de água, transporte de gás de uso doméstico, dentre outras aplicações. 

Este produto oferece ao mercado de dutos uma excelente alternativa ao uso dos metais. 

Embora seja mais caro em termos de materiais, apresenta significativas vantagens comerciais, 

operacionais e ambientais quando o custo total de vida útil do campo é considerado. As despesas 

com reforma ou substituição de tubulações existentes ainda são muito altas, sendo, geralmente, 

associadas a vazamentos, que geram perda de produção e danos ambientais. Por isso, o RTP 

representa uma escolha potencial para novos desenvolvimentos e fundamental no combate ao 

alto custo de manutenção. 

Ao longo da realização desse trabalho, foi possível constatar que grande parte das 

fornecedoras que produzem o RTP são estrangeiras. Apesar da tecnologia ser proveniente do 

exterior, eventualmente, estas empresas trazem suas filiais para o Brasil. 

 

1.2 A INDÚSTRIA DE ÓLEO E GÁS E A LOGÍSTICA DE COMBUSTÍVEIS NO BRASIL 

No Brasil, ao fim da Primeira Guerra Mundial, Morais (2013) relata que o país dependia 

integralmente de combustíveis importados. Ao verificar os riscos que corria, o governo 

brasileiro optou por dar início às atividades de exploração. Em 1938, Getúlio Vargas decretou 

o controle pelo governo federal sobre a importação, exportação, transporte, implantação de 

oleodutos e comércio de petróleo e derivados, além de estabelecer o controle de preços dos 

derivados. 

Em 1953, a União institui a sociedade por ações Petróleo Brasileiro S.A., a PETROBRAS. 

Para solucionar os desafios relacionados a importação de crescentes volumes de combustíveis, 

a petroleira deveria explorar e descobrir novas fontes de petróleo e gás natural, construir novas 

refinarias para o aumento da oferta nacional de derivados, e outras atribuições como a 

montagem da rede de oleodutos, construção de terminais de petróleo e gás natural e 

investimento na infraestrutura de estocagem e de distribuição (MORAIS, 2013). 
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Com o crescimento e consolidação da Indústria de óleo e gás no Brasil, surgiu a 

necessidade de expansão da infraestrutura de transferência e transporte de produtos líquidos, e 

a diversificação da matriz energética no país. Segundo o CBIE (2020), em 2019, para o 

suprimento da demanda por combustíveis, 65 milhões de metros cúbicos circularam em 

território nacional sendo, desse total, 63% de óleo diesel e 37% de gasolina.  

Apesar da grande circulação de combustíveis fósseis e de sua grande participação na 

matriz de transportes brasileira, o conjunto de oleodutos de transporte do país é composto por 

cerca de 8 mil quilômetros. Os Estados Unidos, país de dimensões continentais assim como o 

Brasil, possuem 335 mil quilômetros CBIE (2020). Traçando um paralelo entre os dois países, 

é possível constatar que a malha de dutos brasileira é insuficiente para suprir o abastecimento 

de combustíveis no país e que há a necessidade de sua ampliação. Hoje, no Brasil, o transporte 

de combustíveis depende, principalmente, do modal rodoviário, que é uma alternativa menos 

competitiva, o que torna o preço do produto mais elevado.  

Na Figura 1.2

realizado pelo MINFRA (Ministério da Infraestrutura), é possível analisar que os corredores 

logísticos da Gasolina e do Diesel são atendidos, principalmente, por transporte rodoviário, 

ferroviário e hidroviário. Segundo a EPE (2019 apud EPE, 2020): "Além da extensão ainda 

incipiente dos dutos para transporte de combustíveis líquidos no país, verifica-se que as 
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Assim como na logística da movimentação dos produtos líquidos regulados pela ANP 

(Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis), os produtos gasosos também 

dependem da infraestrutura de transferência e transporte disponíveis em território nacional. A 

indústria de gás natural apresenta-se como uma indústria de rede, na qual há a necessidade de 

transporte por meio de uma rede física, no caso, uma malha de gasodutos. No entanto, a 

instituição desta infraestrutura requer altos investimentos em ativos fixos.  

O gás natural não possui mercado cativo, portanto substitui ou é facilmente substituído 

por outros combustíveis. Seu custo unitário varia, de maneira sensível, com o volume 

demandado e com o número de usuários. Apesar de ser considerado um combustível fóssil 

nobre em termos ambientais, seu uso só se torna atrativo ao consumidor através de incentivos, 

como preços mais competitivos e redução de impostos, por exemplo. Por isso, apesar de sua 

produção estar associada à produção de petróleo, seu desenvolvimento apresentou-se, em todo 

o mundo, mais tardio do que na indústria do Petróleo.  

 

Figura 1-2  Corredores Logísticos de Gasolina e Diesel. Fonte: MINFRA (2020) 
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Atualmente, o gás natural é utilizado no Brasil, principalmente, para geração de energia 

elétrica, por meio das usinas termelétricas, e nas indústrias, como fonte de energia ou matéria-

prima. Aproximadamente, 80% de sua produção é offshore e sua malha de gasodutos possui 

cerca de onze mil e setecentos quilômetros. Desse total, cerca de nove mil e quatrocentos 

quilômetros são utilizados para transporte e, aproximadamente, dois mil e duzentos quilômetros 

são para transferência (CBIE, 2020). Conforme ilustra a Figura 1.3, cinco transportadoras 

operam os gasodutos que levam o gás das unidades de processamento até as redes de 

distribuidoras locais no Brasil, sendo elas: TAG, NTS, TBG, GOM, TSB.  

Segundo a ANP (2018), o mercado de Gás Natural ainda é concentrado e pouco relevante 

no Brasil. As dificuldades para sua consolidação no mercado não se restringem a sua produção, 

predominantemente no mar. Uma das maiores dificuldades para a sua disponibilização está 

atrelada a sua logística de transporte e distribuição. Sua limitada infraestrutura de escoamento 

Figura 1-3  Infraestrutura de Gás Natural no Brasil. Fonte: MME (2018 apud ANP, 2018) 



7 

 

somada ao fato de os centros de consumo encontrarem-se distantes dos locais de produção, faz 

com que o custo logístico exerça papel significativo no custo total do produto. 

Hoje, o Brasil importa volumes significativos de combustíveis, como consequência ao 

aumento da demanda por esses produtos e de uma oferta nacional insuficiente. O modal 

rodoviário, já saturado no país, ainda é, preponderantemente, o mais utilizado. Entretanto, para 

o setor de Óleo e Gás, não é considerado o modal mais estratégico em várias etapas da cadeia 

logística. Neste sentido, a expansão da malha dutoviária tem sido estudada como uma possível 

solução para a redução do custo de transportes com combustíveis, alívio da infraestrutura 

rodoviária e aumento da segurança do suprimento. Os grandes volumes transportados e a 

crescente demanda por esses produtos compensam o alto investimento necessário para 

construção e implantação de uma malha de dutos. 

1.3 OBJETIVOS  

O objetivo do presente trabalho é desenvolver um modelo computacional para analisar 

as tensões e deformações em dutos RTP para ensaios de tração, flexão e pressão, através do 

método de elementos finitos. Para análise dos resultados, utilizar utilizadas ferramentas de 

gerenciamento de projeto como a matriz SWOT, recursos estatísticos como a abordagem de 

planejamento de experimentos (DOE), e, por fim, realizar avaliações transversais em diferentes 

disciplinas do curso de Engenharia Mecânica.  

Os seguintes objetivos específicos podem ser listados: 

 Desenvolvimento de um modelo computacional para o duto RTP através de FEA;   

 Análise comparativa entre materiais metálicos e não metálicos, considerando materiais 

como o HDPE e o PA6 para liner e capa externa, ambos utilizando a fibra de Aramida 

para a camada intermediária, e para dutos metálicos camadas únicas feitas de SAE 1020 

e AISI 304L; 

 Benchmarking de processos de construção e montagem com fornecedores de dutos RTP 

consolidados no mercado; 

 Avaliação do desempenho térmico e hidráulico dos diferentes tipos de dutos estudados; 

 Verificação da viabilidade de Projeto através da análise SWOT; 

 Determinação dos fatores de entrada que possuem maiores efeitos sobre os dados de 

saída através de análise de sensibilidade. 
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Figura 1-4  Visão macro dos objetivos do trabalho de conclusão de curso. Fonte: Elaborado pelos autores. 

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

 Capítulo 1: contém generalidades a respeito do tema proposto, contextualização e 

motivação do estudo e apresentação do produto estudado. Neste capítulo, também são 

tratados os objetivos do trabalho. 

 Capítulo 2: apresentação geral dos materiais poliméricos, contendo histórico, principais 

características, classificação, propriedades mecânicas, processo de fabricação do RTP, 

bem como uma apresentação das principais características do Polietileno e da Fibra de 

Aramida, polímeros amplamente abordados neste trabalho. 

 Capítulo 3: trata do método dos elementos finitos, apresentando histórico, conceitos, 

tipos de elementos utilizados para análises, equacionamento utilizado para a análise 

estática e tópicos sobre análise computacional não linear. Além disso, também é 

apresentado o método dos elementos finitos no pacote computacional ANSYS® 2021. 

 Capítulo 4: descrição da metodologia para realização do estudo. São abordadas as 

simulações computacionais executadas. Além disso, são abordados os passos 

necessários para a obtenção dos resultados, modelagem da geometria, aplicação das 

cargas e restrições, criação da malha computacional e, finalmente, a execução da análise. 

Também são introduzidos os conceitos de Design of Experiments (DOE) e matriz 

SWOT. 
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 Capítulo 5: Apresenta os resultados obtidos na simulação computacional. Além disso, 

também analisa os resultados segundo a abordagem estatística de planejamento de 

experimentos. 

 Conclusão: contém as principais conclusões deste estudo e sugestões para trabalhos 

futuros. 
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2 POLÍMEROS 

2.1 HISTÓRICO 

Os materiais poliméricos naturais são utilizados desde a antiguidade. A literatura registra 

o primeiro uso dos polímeros há cerca de 3000 anos pelos chineses, a partir da descoberta de 

 com o início dos 

descobrimentos, espanhóis e portugueses tiveram o primeiro contato com o produto 

desenvolvido através do látex extraído das seringueiras encontradas na América Central. 

Posteriormente, o produto recebeu o nome de borracha pela sua capacidade de remover marcas 

em um papel (WIEBECK; HARADA, 2005). 

Seu uso apresentou-se bastante limitado até a descoberta da vulcanização em 1839, por 

Charles Goodyear. O processo de vulcanização desenvolveu uma borracha mais forte e 

resiliente, através da adição de enxofre à sua estrutura molecular. Além disso, vale comentar 

que a invenção do pneu, em 1845, alavancou sua produção em larga escala e desenvolveu 

aperfeiçoamentos em suas propriedades, incentivando o desenvolvimento da borracha sintética. 

Na década de 1920, o cientista alemão Staudinger dá início a descobertas sobre a síntese de 

polímeros, propondo a teoria da macromolécula, trazendo grandes contribuições científicas 

para esta nova classe de materiais (WIEBECK; HARADA, 2005).  

Para atender as demandas estratégicas da II Guerra Mundial, houve uma grande 

aceleração no desenvolvimento tecnológico dos polímeros, possibilitando a produção de 

tolueno e glicerina, usados como matéria-prima para explosivos. (TORRES, 1997). Outro 

grande marco da história dos plásticos ocorre em 1970, quando a Coca-Cola inicia os testes de 

mercado com o uso de garrafas plásticas transparentes. Em 1973, a produção mundial de 

plásticos já superava a de aço, tomando como referência o volume do material fabricado 

(WIEBECK; HARADA, 2005). Desde então, os polímeros se tornam mais presentes no nosso 

dia-a-dia, possuindo uma ampla diversidade de propriedades e aplicações. 

2.2 A MOLÉCULA DOS POLÍMEROS 

Os polímeros são compostos por macromoléculas, ou seja, moléculas de alta massa molar 

formadas através de ligações interatômicas covalentes. Segundo CANEVAROLO (2006), 

polímeros de interesse comercial apresentam massa molar maior que 10.000. Para a grande 

parte deles, suas moléculas encontram-se na forma de cadeias longas e flexíveis, compostas por 
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uma série de átomos de carbono, que, muitas das vezes, se ligam individualmente a outros dois 

átomos de carbono adjacentes, como representado como na Figura 2-1, abaixo: 

 
 

 

 

 

Cada átomo de carbono possui mais dois elétrons de valência adicionais, podendo 

formar ligações laterais com átomos ou radicais que estejam posicionados adjacentes à cadeia. 

Também é possível a realização de ligações duplas tanto na cadeia como lateralmente 

(CALLISTER & RETHWISCH, 2012). 

2.3 O CONCEITO DE POLÍMERO 

A palavra polímero se origina do grego poli (muitos) e mero (parte). Portanto, um mero 

é a unidade de repetição que forma a cadeia polimérica. Sendo assim, o polímero é composto 

por muitas unidades de meros ligados entre si por ligação covalente, conforme pode ser visto 

na Figura 2-2. 

 

 

A molécula simples que dá origem ao polímero é chamada de monômero. Ou seja, é a 

molécula a partir da qual um polímero é sintetizado. Na Figura 2-3, é possível visualizar o 

monômero de tetrafluoretileno se polimerizando para politetrafluoretileno (PTFE), mais 

conhecido como Teflon.  

 

Figura 2-1  Molécula de carbono com suas possíveis ligações. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 

Figura 2-2  Para o Polietileno, a representação esquemática de unidade de repetição na estrutura de cadeia. Fonte: Callister & 
Rethwisch (2012) 
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Dependendo do tipo do monômero, do número médio de meros por cadeia e do tipo de 

ligação covalente, poderemos dividir os polímeros em três grandes classes: Plásticos, Borrachas 

e Fibras (CANEVAROLO, 2006). 

2.4 POLIMERIZAÇÃO 

Polimerização é o nome dado a reação que resulta na formação de polímeros mediante 

a combinação de monômeros, os quais se transformarão em meros e darão origem à 

macromolécula. O processo de polimerização possui influência direta nas características 

mecânicas dos polímeros e é controlado na indústria por parâmetros como temperatura, pressão 

no reator e presença de catalizadores. 

 Os dois processos principais de polimerização são os de adição e condensação. 

No processo de adição, os polímeros são gerados a partir de monômeros de um mesmo tipo, e, 

no processo de condensação, os polímeros são gerados pela reação de mais de um monômero, 

sempre um gerando subproduto. 

2.5 CLASSIFICAÇÃO E CARACTERÍSTICAS DOS POLÍMEROS 

Este tópico disserta sobre as características e classificações dos polímeros a fim de que 

se possa melhor compreender este ramo de materiais. 

2.5.1 ESTRUTURA DA MOLÉCULA 

Podem ser lineares, ramificados, com ligações cruzadas ou reticulados.  

2.5.1.1 POLÍMEROS LINEARES 

São polímeros que apresentam suas unidades de repetição ligadas entre si extremidade 

a extremidade produzindo cadeias moleculares únicas e longas. Estas cadeias podem ser 

comparadas a massa de espaguete por serem longas e flexíveis, além de poderem possuir uma 

Figura 2-3  Polimerização do Tetrafluoretileno. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 
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alta quantidade de ligações de Wan der Waals e de hidrogênio entre as cadeias, como indicado 

na Figura 2-4 (CALLISTER & RETHWISCH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

2.5.1.2 POLÍMEROS RAMIFICADOS 

Nesta gama, os polímeros apresentam cadeias laterais conectadas à cadeia principal, 

como ilustrado na Figura 2-5. Estas cadeias laterais ocasionam uma menor possibilidade de 

empacotamento geram uma redução na massa específica do polímero resultando em uma menor 

densidade do mesmo (CALLISTER & RETHWISCH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-5  Polímeros Ramificados. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 

 

2.5.1.3 POLÍMEROS COM LIGAÇÕES CRUZADAS OU RETICULADO  

Os polímeros com ligações cruzadas são aqueles em que as cadeias lineares adjacentes 

se conectam entre si por meio de ligações covalentes através da sua extensa estrutura 

(crosslinking), como observado na Figura 2-6. A obtenção desta estrutura ocorre através de 

reação química irreversível ou durante o processo de síntese do polímero (CALLISTER & 

RETHWISCH, 2012). 

 

Figura 2-4  Polímeros Lineares. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 
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2.5.1.4 POLÍMEROS EM REDE 

Nos polímeros em rede, a estrutura é formada por três ou mais ligações covalentes ativas 

entre monômeros multifuncionais gerando redes tridimensionais, como ilustrado na Figura 2-7. 

Além disto, polímeros que apresentam um elevado grau de crosslinking também podem ser 

considerados polímeros em rede (CALLISTER & RETHWISCH, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.2 GRAU DE CRISTALINIDADE 

Segundo CALLISTER & RETHWISCH (2012), o grau de cristalinidade dos polímeros 

refere-se à organização das cadeias poliméricas a fim de produzir um arranjo atômico ordenado, 

ou seja, quanto maior é o nível de organização destas cadeias, maior será seu grau de 

cristalinidade. Podendo ser obtido o grau de cristalinidade do composto através da fórmula 

 

 

 

 

 

 

 

(2-1) 

 

Figura 2-6  Polímeros com Ligações Cruzadas ou Reticulado. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 

Figura 2-7  Polímeros em Rede. Fonte: Callister & Rethwisch (2012) 



15 

 

totalmente amorfo e totalmente cri

qual deseja-se obter o grau de cristalinidade.  

 Ainda segundo o autor, até certo ponto, o grau de cristalinidade interfere 

diretamente nas propriedades físicas e mecânicas dos compostos, como pode ser observado nos 

polímeros cristalinos que, em geral, são mais resistentes mecanicamente à tração e possuem um 

maior grau de dureza do que os polímeros amorfos sendo resistentes ao amolecimento pelo 

calor e à dissolução e, em contra partida, os polímeros amorfos possuem uma maior resistência 

à impactos e apresentam uma maior flexibilidade. 

 Portanto assim, sendo divididos em três categorias: cristalinos, semicristalinos e 

amorfos. 

2.5.2.1 POLÍMEROS CRISTALINOS 

Nos polímeros cristalinos, as cadeias apresentam um empacotamento regular em todas 

as suas regiões, como observado na Figura 2-8, sendo bastante raro a obtenção dos mesmos 

devido à dificuldade deste processamento em sua totalidade. 

 

Figura 2-8  Polímeros Cristalinos. Fonte: Jasso-Gastinel, J.F.A. Soltero-  (2016) 

2.5.2.2 POLÍMEROS SEMICRISTALINOS 

São considerados polímeros semicristalinos aqueles que em sua composição exibem 

regiões com ordenado e regular empacotamento de cadeias (Figura 2-9). Aumentando seu grau 

de cristalinidade conforme o aumento número destas regiões ordenadas em sua composição e 

apresentando certo grau de opacidade devido à presença de regiões cristalinas.  
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Figura 2-9  Polímeros Cristalinos. Fonte: Jasso-Gastinel, J.F.A. Soltero-  (2016) 

 

2.5.2.3 POLÍMEROS AMORFOS 

Os polímeros que apresentam cadeias poliméricas completamente desorganizadas 

exibindo-as de forma entrelaçadas e/ou arranjadas aleatoriamente são chamados de polímeros 

amorfos (Figura 2.10). Possuindo como característica um aspecto transparente devido à falta de 

unidades cristalinas.  

 

Figura 2-10  Polímeros Cristalinos. Fonte: Jasso-Gastinel, J.F.A. Soltero- endizabal (2016) 

2.5.3 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO NÚMERO DE TIPOS DE MEROS 

Quanto ao número de tipos de meros presentes no polímero, podemos classifica-los de 

duas formas: homopolímeros e copolímeros. 

2.5.3.1 HOMOPOLÍMEROS 

Polímeros que possuem apenas uma estrutura de mero que se repetem ao longo da cadeia 

são chamados de homopolímeros, possuindo como exemplo o polietileno (Figura 2-11). 

 

 
Figura 2-11  Cadeia molecular de um cristal de polietileno. Fonte: Canevarolo (2006) 
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2.5.3.2 COPOLÍMEROS 

Polímeros que possuem duas ou mais estrutura de mero que se repetem ao longo da 

cadeia são chamados de copolímeros, possuindo outras quatro classificações: ao caso, 

alternado, em bloco e grafitizado. A seguir, seguem descrições e exemplos das classificações 

citadas, segundo CANEVAROLO (2006), e assumindo A e B como repetições simplificadas 

de meros diferentes que se repetem ao longo da cadeia. 

 

2.5.3.2.1  AO ACASO, ALEATÓRIO OU ESTATÍSTICO 

Os meros não seguem uma sequência específica, apresentam-se de forma aleatória na 

cadeia (Figura 2-12). Exemplos: copolímero de etileno-acetato de vinila (EVA). 

 

 
Figura 2-12  Ilustração de um copolímero aleatório hipotético. Fonte: Canevarolo (2006) 

2.5.3.2.2  ALTERNADO 

Os meros apresentam-se de forma alternada (Figura 2-13). Exemplo: copolímero de 

anidrido maleico-estireno. 

 

 

Figura 2-13  Ilustração de um copolímero alternado hipotético. Fonte: Canevarolo (2006) 

 

2.5.3.2.3  EM BLOCO 

Os meros iguais formam grandes blocos e apresentam-se alternados com diferentes 

blocos de outros meros (Figura 2-14). Exemplo: isopreno (SIS). 

 

 
Figura 2-14  Ilustração de um copolímero em bloco hipotético. Fonte: Canevarolo (2006) 

 

2.5.3.2.4 GRAFITIZADO 

Uma cadeia polimérica composta com homopolímeros (poliB) se liga covalentemente 

com outra cadeia polimérica composta por outro homopolímero (poliA) (Figura 2-15). 

Exemplo: copolímero de Acrilonitrila-Butadieno-Estireno (ABS). 
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Figura 2-15  Ilustração de um copolímero grafitizado hipotético. Fonte: Canevarolo (2006) 

 

2.5.4 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO COMPORTAMENTO MECÂNICO 

De acordo com CANAVEROLO (2006), os polímeros podem ser divididos em três 

classes quanto ao comportamento mecânico: plásticos, elastômeros e fibras. E tais classes são 

expostas a seguir. 

 

2.5.4.1 PLÁSTICOS 

Apresentam-se como materiais sólidos sob a temperatura de utilização que, 

normalmente, é a temperatura ambiente ou alguma próxima a esta e podendo ser divididos em 

quatro grupos: termoplásticos, termorrígidos, elastômeros e fibras. 

 

2.5.4.2  TERMOPLÁSTICOS 

São termoplásticos os polímeros que, devido a aumento de temperatura e pressão, 

amolecem e fluem a fim de que se possa moldá-los e após a retirada destas solicitações se 

solidificam tomando a forma do molde desejado. Além deste fato, uma nova solicitação de 

temperatura e pressão poderia reiniciar o processo, o que os caracteriza como recicláveis. 

Contudo, diferentes tipos de processamento levam a obtenção de diferentes propriedades finais. 

Exemplo: policloreto de vinila (PVC), PE e poliolefina (PP). 

 

2.5.4.3  TERMORRÍGIDOS 

São termorrígidos os polímeros que, devido a aumento de temperatura e pressão, 

amolecem e fluem a fim de que se possa moldá-los e após a retirada destas solicitações se 

solidificam, reagindo quimicamente e formando ligações cruzadas entre as cadeias, tomando a 

forma do molde desejado. Contudo, novas solicitações de temperatura e pressão não 

influenciam no material, tornando-os insolúveis, infusíveis e não-recicláveis. Exemplos: resina 

epóxi (araldite), fenol-formaldeído (baquelite) e éster-vinílica. 
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2.5.4.4 ELASTÔMEROS 

Polímeros que conseguem após deformação de ao menos duas vezes seu comprimento 

inicial, à temperatura ambiente, retornar ao comprimento original. Cadeias poliméricas 

flexíveis ligadas umas às outras sob uma baixa densidade de ligação cruzada são, geralmente, 

responsáveis por tais características e proporcionam certas propriedades como possuir total 

recuperação da deformação, estar apto a sofrer grandes deformações sem ocorrer perda de 

resistência mecânica e mantendo o módulo de elasticidade quando deformado e, além de, após 

retirado o esforço retornar a forma inicial rapidamente. Um grande exemplo a ser apresentado 

são os pneus que são constituídos por borracha vulcanizada (BV). 

 

2.5.4.5 FIBRAS 

São polímeros que foram submetidos a um processo de estiramento (drawing) durante 

a fiação aumentando a resistência mecânica deste grupo e possibilitando o uso em forma de fios 

finos, fios estes que respeitem a condição geométrica de Largura/Diâmetro maior ou igual a 

100. Exemplos: fibras de poliéster (PET), aramida e poliacrilonitrila (PAN). 

Na Figura 2-16, a seguir, temos a curva tensão-deformação específica para os diferentes 

materiais poliméricos. 

 



20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-16  Diagrama tensão-deformação de materiais poliméricos. Fonte: Propeq (2020). 

 

2.5.5 CLASSIFICAÇÃO QUANTO AO DESEMPENHO MECÂNICO  

 De acordo com CANAVEROLO (2006), os polímeros podem ser divididos em 

três classes quanto ao desempenho mecânico: termoplásticos convencionais, termoplásticos 

especiais, termoplásticos de engenharia e termoplásticos de engenharia especiais. E tais classes 

são expostas a seguir. 

2.5.5.1 TERMOPLÁSTICOS CONVENCIONAIS 

São polímeros que apresentam facilidade de processamento e, consequentemente, alta 

produção, baixas exigências mecânicas e com isso possuem um baixo custo de produção. 

Exemplos: poliolefinas (LDPE, HDPE, PP), policloreto de vinila (PVC). 

 

2.5.5.2 TERMOPLÁSTICOS ESPECIAIS 

São polímeros que possuem características aprimoradas e um custo de produção 

levemente maior se comparados aos termoplásticos convencionais. Exemplos: copolímero de 

etileno-acetato de vinila (EVA) e homopolímero de polimetacrilato de metila (PMMA).  
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2.5.5.3 TERMOPLÁSTICOS DE ENGENHARIA  

São polímeros que apresentam alta resistência mecânica (rigidez), excelente 

estabilidade dimensional e boa tenacidade devido a ser uma exigência do processo de fabricação 

de peças com bom desempenho para aplicações em equipamentos mecânicos. Exemplos: 

poliamidas (náilons em geral), copolímero de estireno-butadieno-acrilonitrila (ABS) e 

policarbonato (PC). 

 

2.5.5.4 TERMOPLÁSTICOS DE ENGENHARIA ESPECIAIS 

Nesta classe, apresentam-se os polímeros que possuem, em sua cadeia principal, grande 

quantidade de anéis aromáticos, o que gera o aumento de estabilidade térmica com uso 

ininterrupto em temperaturas maiores que 150°C. Exemplos: poliimidas (poliimida-poliamida), 

polieter-eter-cetona (PEEK) e polímeros de cristal líquido polimérico.  

 

2.6 PROPRIEDADES MECÂNICAS POLÍMEROS 

2.6.1 O POLIETILENO  

 

Segundo Mesquita (2010), O polietileno (PE) é um polímero do tipo termoplástico que tem 

como marco inicial comercial a década de 50, e nos dias de hoje, se tornou um dos materiais 

poliméricos mais utilizados no mundo. Dentre os tipos de PE existentes, o HDPE, High Density 

Polyethylene, ou em português, PEAD, Polietileno de Alta Densidade, é o mais utilizado e 

chegando a um volume estimado de 30 milhões de toneladas.  

Segundo Coutinho (2003), o HDPE é indicado para diferentes aplicações dependendo do seu 

processo de fabricação. Quando fabricados por injeção, podemos encontrar o polímero em 

baldes, bacias, tampas de garrafas etc. Já quando fabricados por extrusão, é possível ser 

encontrado em isolamentos de fios telefônicos, revestimento de tubos, tubos para redes de 

saneamento básico etc. Este polímero é historicamente utilizado com muito sucesso em dutos 

flexíveis convencionais, atuando como barreira de pressão para aplicações que exijam 

principalmente contato com a água.  Além disso, o material responde bem a trabalhos em 

temperaturas na faixa de 65°C. E, em contrapartida, possui limitações com hidrocarbonetos por 

conta de inchamento.  
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Tabela 2-1: Propriedades térmicas, físicas, elétricas e mecânicas do HDPE. Fonte: Coutinho (2003). 

 

2.6.2 A FIBRA DE ARAMIDA 

Segundo Loureiro, o material conhecido como Kevlar®, na realidade tratasse de uma fibra 

de parifenileno tereftalamida (PPTA), no qual foi batizada com a marca Kevlar® e 

comercializada pela DuPont. A criação deste material partiu demanda em resolver problemas 

como a solubilizar o material para tornar possível a extrusão. 

Uma das grandes vantagens das aramidas com relação a ouros polímeros é a sua capacidade 

de manter a orientação de moléculas de forma padronizada em estado solubilizado, isso porque, 

a aramida é classificada como um cristal líquido polimérico. Assim, devido esta padronização 

na orientação, as propriedades mecânicas, térmicas e químicas atingem um grau elevado.  

Segundo Azevedo, outro fato a se destacar nas fibras de Kevlar® é a sua baixa densidade e 

sua aplicabilidade em diversos setores da indústria, como O&G, bélica, automobilística, devido 
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a vantagem em relação a outros polímeros no quesito de resistência ao impacto e alta resistência 

a tração. 

 

Figura 2-17: Tecido de Fibras de Kevlar®. Fonte: Fonte: Herois de Fibra (2021). 

 

 

Figura 2-18: Aplicação do Kevlar® em Umbilical Hidráulico e Elétrico para indústria O&G. Fonte: Herois de Fibra 
(2021). 

Segundo Loureiro (2016), existem diversos tipos de grades de Kevlar® e o que os 

diferenciam é a sua massa molar, porcentagem de para-aramida e cristalinidade. E, o tipo que 

mais se destaca na indústria é o Kevlar® 49, devido à combinação ótima entre os parâmetros: 

densidade, resistência a tração, deformação máxima e modulo de elasticidade, com relação aos 

outros tipos.  
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Tabela 2-2: Tabela de comparação entre os parâmetros de grades de Kevlar®. Fonte: Loureiro (2016). 

 

2.7 A FABRICAÇÃO DO RTP 

A fabricação de qualquer componente da indústria é um dos fatores de suma importância, 

pois tem grande impacto tanto na qualidade do produto, como capacidade de trabalho, 

integridade, vida útil e no custo do produto, como o maquinário, necessidade de mão de obra, 

disponibilidade tecnológica, entre outros. No caso do RTP, por serem usualmente aplicados em 

indústrias O&G, o que implica que os valores dos produtos transportados por estes dutos são 

altos, a tecnologia envolvida e o critério de aceitação elevado do produto tornam a fabricação 

por si só, algo complexo e delicado.  

Cada fabricante possui seu segredo tecnológico para a produção dos dutos e isso é um dos 

fatores principais que os diferem. Entretanto, a metodologia de forma macro está disponível 

para o mercado e para o presente trabalho, foi-se comparado a maneira que dois fornecedores, 

Shawcor e GM, produzem estes dutos. 

a. Etapa 1: Fabricação do liner: 

Os liners, para ambos os fornecedores, são obtidos através de um processo de extrusão 

do material termoplástico.  
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Figura 2-19: Liner fabricado por extrusão. Fonte: Shawcor (2016). 

 

 

Figura 2-20: Liner fabricado por extrusão. Fonte: Group GM GoldStone (2021). 

 

b. Etapa 2: Instalação das camadas de reforço ao liner 

A etapa 2 pode ser encontrada em diversas maneiras de acordo com o fornecedor, e de 

acordo com a aplicação. O fornecedor Shawcor, no material disponível para o público, utilizou 
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fios de fibra de vidro, que estavam dispostos em bobinas, para envolver o liner através de um 

equipamento capaz de envolver toda a área do duto. 

Esta técnica é conhecida por enrolamento filamentar, que consiste em um enrolamento 

da fibra ou da fita continuamente em torno de um mandril. O enrolamento do filamento pode 

ser seco ou úmido.  

 

Figura 2-21: Bobinas de fios de fibra de vidro. Fonte: Shawcor (2016). 

 

 

Figura 2-22: Envelopagem do liner pelos fios de fibra de vidro. Fonte: Shawcor (2016) 
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Já a GM, utiliza as camadas de reforço em bobinas de fitas, como se pode ver na fiura 

2-23 abaixo: 

 

Figura 2-23: Bobinas de fitas de vidro acopladas no equipamento. Fonte: Group GM GoldStone (2021) 

 

 

Figura 2-24: Envelopagem do liner pelas fitas de fibra de vidro. Fonte: Group GM GoldStone (2021) 

As figuras acima representam o processo de confecção da camada compósito de dutos 

termoplásticos do tipo TCP (Thermoplastic Composite Pipe). No caso dos dutos RTP, esta 

camada é substituída, em termos de processo de fabricação, por fibras de aramida trançadas, 

sem matriz polimérica associada. 
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c. Implementação da capa externa ou capa de proteção. 

Assim como o liner, para ambos os fabricantes, a instalação da capa externa é feita a partir 

de uma extrusão do material termoplástico sobre o duto já com o liner mais as suas respectivas 

fibras. 

 

Figura 2-25: Implementação da capa externa / capa de proteção por extrusão no duto. Fonte: Shawcor (2016). 

 

 

Figura 2-26: Implementação da capa externa / capa de proteção por extrusão no duto. Fonte: Group GM GoldStone (2021) 
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Desta forma, em uma comparação rápida, apesar dos fornecedores possuírem 

equipamentos distintos e a disposição da fibra de vidro de maneira distintas, o conceito para a 

fabricação do RTP é similar. 

Assim, extrapolando o conteúdo existente para a aplicação do presente projeto, para a 

fabricação dos RTPs, que foram utilizados como objeto de análise e serão explicados no 

capítulo de metodologia, seria plausível considerar, ou até mesmo solicitar, a fabricação através 

de uma extrusão do HDPE ou da PA6 para a fabricação do liner, o esperilamento do Kevlar® 

49 através de fitas pré-fabricadas nos ângulos de 55° e -55° ou em fios de Kevlar® 49 e a 

extrusão da capa externa de HPDE. 
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3 ANÁLISE ESTRUTURAL ATRAVÉS DE ELEMENTOS 

FINITOS 

3.1 HISTÓRICO 

Para falar sobre a história do Método dos Elementos Finitos (MEF), é preciso 

compreender que se trata de um método no qual se utiliza uma aproximação como recurso 

matemático para a obtenção de um resultado. Atribui-se o primeiro uso desse recurso aos 

egípcios, cerca de 2000 anos antes de Cristo. A fim de calcular o comprimento de 

circunferências em suas construções, em um contexto em que o valor de  era desconhecido, 

uma solução simples e efetiva, adotada por eles, era de inscrever polígonos de geometria 

conhecidas no círculo. Eles notaram que quanto maior o número de lados dos polígonos 

inscritos, mais próximo se chegava do valor do comprimento da circunferência. Por volta de 

1600 A.C., os egípcios já utilizavam o valor de  como 3,12, valor muito preciso para os 

recursos da época. 

Não se atribui a ninguém específico a autoria ou a data de surgimento do MEF como 

conhecemos hoje. Só se sabe que seu surgimento ocorreu início no século passado. Em 1909, 

Walter Ritz, matemático suíço, foi o primeiro a utilizar o método, que ainda não era conhecido 

por esse nome, para determinar a solução aproximada de problemas em mecânica dos sólidos. 

Anos mais tarde, Richard Courant aprimorou e deu prosseguimento ao trabalho iniciado por 

Ritz. Courant foi o primeiro a utilizar a designação de Método dos Elementos Finitos e 

descreveu a forma computacional de resolução utilizando o método. Este trabalho foi pioneiro 

e viabilizou o uso de todos os programas utilizando MEF que se utilizam hoje. 

Inicialmente, havia a necessidade do uso de supercomputadores para a realização das 

análises. Entretanto, com o passar dos anos, os avanços tecnológicos possibilitaram que as 

análises pudessem ser feitas em computadores comuns, utilizando-se um grande número de 

elementos. Além disso, antigamente, só era possível a análise de geometrias simples, como 

barras e vigas. Com a ampliação do método, foi possível aplicá-lo a estruturas de geometrias 

arbitrárias, constituídas por diversos materiais e sujeitas a diferentes tipos de carregamento 

(AZEVEDO, 2003). 

 



31 

 

3.2 O MÉTODO 

Os métodos analíticos clássicos possibilitam o cálculo exato de deslocamentos, 

deformações e tensões em estruturas, ou seja, nos seus infinitos pontos, a partir da solução de 

equações diferenciais. Entretanto, o cálculo da solução exata só é viável para sistemas de 

geometrias simp bem-comportados

soluções são aplicáveis apenas a um número restrito de aplicações.  

Esses problemas foram contornados através das técnicas de discretização de sistemas 

contínuos, que por sua vez se resume em dividir uma geometria complexa em outras geometrias 

de menor complexidade. Ao se tratar um sistema estrutural como um sistema discreto, 

calculavam-se apenas os deslocamentos de alguns pontos das estruturas, que são chamados de 

nós. Com isso, era possível representar o deslocamento da estrutura inteira, de forma 

aproximada, e, portanto, calcular as tensões e deformações na estrutura. Dessa forma, deu-se 

início ao desenvolvimento do Método dos Elementos Finitos (ALVES FILHO, 2005).  

Entre os nós do modelo encontram-se os elementos finitos, os quais descrevem como as 

cargas caminham ao longo da estrutura e como esses elementos se comportam ao transportar 

essas cargas. Através da compreensão do cálculo dos deslocamentos nodais, por interpolação, 

foi possível calcular os deslocamentos dentro dos elementos e, por fim, suas deformações. Ou 

seja, através da seleção de um certo tipo e tamanho de elemento finito que descreve o 

comportamento trecho a trecho de uma estrutura, foi possível compreender o funcionamento do 

conjunto, por mais complexo que pudesse parecer.  

A partir dessa ideia, é imprescindível o conhecimento do conceito de rigidez. A rigidez 

da estrutura depende da rigidez de cada um dos seus elementos. Na prática, os softwares de 

elementos finitos disponibilizam uma biblioteca com diversos elementos, os quais representam 

diferentes comportamentos físicos da mecânica estrutural, como por exemplo, placas, cascas, 

membranas, sólidos e vigas. Esses comportamentos são representados através de funções 

matemáticas que contabilizam a rigidez daquele elemento individual. Por exemplo, para um 

elemento de viga, essa rigidez pode representar diferentes componentes: rigidez axial, à flexão, 

ao cisalhamento, à torção e etc (ALVES FILHO, 2005). 

A principal base para a determinação da influência dos carregamentos e a forma mais 

compacta de representar essas características no computador é através da determinação da 

matriz de rigidez de um elemento. Obtendo-se a rigidez do componente e conhecendo-se as 
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propriedades físicas do material utilizado, é possível calcular facilmente os deslocamentos e 

tensões geradas através do uso da Lei de Hooke.   

Através da biblioteca de elementos disponibilizada no software, o analista estrutural 

constrói o modelo apropriado da estrutura, contanto que conheça como cada elemento funciona. 

A rigidez de cada fragmento da estrutura é considerada pela matriz de rigidez do elemento 

escolhido para a representá-lo. Portanto, a partir da matriz de rigidez de cada elemento, o 

software monta a matriz rigidez da estrutura inteira. Portanto, definida a matriz de rigidez da 

estrutura [K], também definidas as condições de restrição da estrutura, por meio de suas 

condições de apoio, e, por fim, definido o carregamento atuante através da matriz {F}, os 

deslocamentos são calculados através da Equação Matricial (3.1). 

 

  (3-1) 

 



33 

 

 

 

  

 

Figura 3-1  Passos principais efetuados na Análise pelo Método dos Elementos Finitos. Fonte: Alves Filho, Avelino (2003) 
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3.3 TIPO DE ESTRUTURA A SER ANALISADA 

As estruturas, no que se refere a sua geometria, podem ser classificadas como reticuladas, 

laminares ou sólidas. As estruturas sólidas são as mais genéricas, sendo classificadas como tais 

quando não apresentam características que se enquadrem na categoria de reticuladas ou 

laminares (AZEVEDO, 2003). 

As estruturas laminares são aquelas que possuem superfície média e lei de variação da 

sua espessura conhecidas. Dentre elas, destacam-se as placas, chapas e cascas. É o caso de uma 

lâmina, por exemplo, em que a sua espessura é muito menor quando comparada às suas outras 

dimensões. Segundo Azevedo (2003), quando uma superfície média é plana, pode ser 

classificada como parede, laje ou casca plana. Uma parede se encontra sujeita a esforços 

paralelos ao seu plano médio. Uma laje pode ter forças aplicadas perpendicularmente ao seu 

plano médio e momentos, cujo vetor está mantido em seu plano médio. Por fim, uma estrutura 

laminar plana sujeita a outros tipos de esforços é denominada casca plana. Quando a superfície 

média não é plana, é designada casca tridimensional. 

O autor denomina as estruturas reticuladas como aquelas constituídas por barras 

prismáticas, que possuem suas dimensões transversais são muito menores do que o 

comprimento do seu eixo. Neste tipo de estrutura é habitual distinguir os pórticos das treliças, 

conforme é ou não considerada a compatibilidade de rotações nas extremidades de barras 

adjacentes. 

Além disso, Azevedo (2003) menciona a possibilidade de tratar com grande eficiência 

uma classe de problemas de análise de estruturas designados assimétricos. Isso acontece quando 

a estrutura é um sólido de revolução e as cargas são todas assimétricas em relação ao seu eixo. 

Neste tipo de problema, é possível diferenciar o caso do sólido de revolução do caso de lâmina 

de revolução. 

Por fim, o autor cita o caso particular de análise estrutural de sólido. Neste caso, sua 

geometria e cargas se repetem indefinidamente ao longo de um eixo retilíneo. Trata-se do estado 

plano de deformações, que pode ser estudado com base numa geometria bidimensional. 
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3.4 OS ELEMENTOS 

O Método dos Elementos Finitos (MEF) baseia-se na discretização da estrutura analisada 

em subestruturas, onde cada uma delas é chamada de elemento. Cada um desses elementos, que 

mantém as mesmas propriedades do meio original, são descritos por equações diferenciais que 

são resolvidas por modelos matemáticos, a fim de obter o resultado desejado. 

 

 

3.4.1 SÓLIDO TRIDIMENSIONAL 

Os elementos sólidos tridimensionais podem ser de diferentes formas, contanto que 

possuam três dimensões, como por exemplo tetraedros, pirâmides, hexaedros, prismas 

triangulares, entre outros. 

Neste trabalho, o elemento finito empregado na modelagem é o elemento sólido 

tridimensional tetraedro, por isso este elemento será abordado em maiores detalhes. 

 

3.4.2 O ELEMENTO TETRAEDRO 

O tetraedro é um dos elementos tridimensionais mais utilizados nas análises de tensões e 

deformações. Possui quatro lados e quatro nós que se localizam em seus vértices. Para que se 

obtenha um resultado satisfatório com o seu uso, é recomendado que seja utilizado um maior 

Figura 3-2  Diferentes tipos de elementos finitos. Fonte: De Souza, R. M. (2003) 
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número de elementos, ou um tetraedro com maiores números de nós. Com isso, obtém-se maior 

acurácia no estudo. 

 

  

 

 

 

 

 

3.4.2.1 AS FUNÇÕES DESLOCAMENTOS 

O estado de deslocamentos é determinado por três componentes u, v e w, nas direções 

das coordenadas x, y e z. Na Figura 3-4, é apresentado um elemento tetraedro i, j,m, p no espaço 

tridimensional. 

 

 (3-2) 

 

Figura 3-4  O elemento tetraedro. Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000). 

 

Figura 3-3  Tetraedros com diferentes números de nós. Fonte: Liu, Y. (2003) 
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Para um tetraedro linear, ou seja, com quatro nós, a variação linear de quantidade vai 

ser definida por quatro valores nodais. Portanto, os deslocamentos serão determinados por: 

  (3-3) 

Portanto, obtém-se as quatro equações seguintes para cada nó: 

 

  (3-4) 

 

  (3-5) 

 

  (3-6) 

 

   (3-7) 

 

Escrevendo a solução em forma de determinante, temos: 

   

 

O valor de V representa o volume do tetraedro. 

Expandindo os outros determinantes relevantes em seus cofatores, obtém-se: 

  

 

(3-8) 
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 (3-9) 

 

 (3-10) 

 

 (3-11) 

As outras constantes são definidas pela troca dos subscritos na ordem i, j, m e p. 

O elemento deslocamento é definido por doze componentes de deslocamentos nos nós, 

conforme segue abaixo: 

  (3-12) 

Onde, 

 (3-13) 

 

 (3-14) 
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 (3-15) 

 

 (3-16) 

 

As funções deslocamentos apresentadas para o tetraedro satisfazem a continuidade entre 

as interfaces dos vários elementos. Este fator é consequência direta da natureza linear da 

variação dos deslocamentos (ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000). 

 

3.4.3 A MATRIZ DEFORMAÇÃO 

A teoria de elasticidade determina que existem seis relações de tensão-deformação, que 

descrevem as forças e deslocamentos nas condições de contorno, para um caso em três 

dimensões. 

As equações que descrevem as deformações seguem abaixo: 

 
 (3-17) 

 
 (3-18) 

 
 (3-19) 

 
 (3-20) 

 
 (3-21) 

 
 (3-22) 
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Portanto, a matriz deformação pode ser definida como: 

 

 

 (3-23) 

 

Quando há tensões térmicas, as tensões podem ser representadas por um vetor de seis 

componentes. Para um material isotrópico, a expansão térmica pode ser representada da 

seguinte maneira: 

 

 (3-24) 

Sendo  o coeficiente de expansão térmica e , a temperatura média do elemento 

(ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000). 

 

3.4.4 A MATRIZ CONSTITUTIVA 

A matriz anisotrópica D, relaciona seis componentes de tensões com componentes de 

deformação. A matriz é definida em função do módulo de elasticidade (E) e do coeficiente de 

Poisson ( ) (ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000). 
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Logo: 

 

 

(3-25) 

 
A matriz D é: 

 

 

 

(3-26) 

3.5 EQUACIONAMENTO UTILIZADO PARA ANÁLISE ESTRUTURAL ESTÁTICA 

Neste item, será abordado o equacionamento básico para a solução de problemas, através 

de análise estrutural através do MEF. 

3.5.1 A FUNÇÃO DESLOCAMENTO  

Um elemento finito, e, é definido pelos nós, i, j, m, etc., e linhas retas de contorno. Sendo, 

u, os deslocamentos em cada ponto do elemento, é possível aproximá-los a uma coluna de 

vetores, u: 

 

 (3-27) 

 

nos quais os componentes de N constituem as funções de posição, e , representa a 

listagem de deslocamentos nodais para um elemento.  
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Figura 3-5  Função de forma Ni para um elemento. Fonte: Zienkiewicz e Taylor (2000). 

Por exemplo, para o estado plano de tensões teríamos: 

 

 (3-28) 

representando os movimentos verticais e horizontais de um ponto típico dentro do 

elemento e  

 

 (3-29) 

correspondendo ao deslocamento do nó i. 

 As funções Ni, Nj, Nm devem ser escolhidas a fim de dar o deslocamento nodal 

apropriado quando as coordenadas dos nós correspondentes são inseridas na equação (3-27). 

Em geral, 

enquanto, 

  (3-31) 

 

que é simplesmente satisfeita por funções lineares adequadas de x e y. 

 Se ambos os componentes do deslocamento são especificados de maneira 

idêntica, então pode-se escrever 

   (3-32) 

 

e obtém-se  da Equação (3-27), notando que  em , mas zero nos outros vértices. 

  (3-30) 
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 A função linear mais óbvia no caso do triângulo resultará no formato de , 

conforme a Figura 3-5. As funções N são chamadas de função de forma. (ZIENKIEWICZ E 

TAYLOR, 2000). 

3.5.2 DEFORMAÇÕES 

Com os deslocamentos conhecidos em todos os pontos dentro do elemento, as 

deformações em qualquer ponto podem ser determinada. Elas sempre irão resultar em uma 

relação que pode ser escrita em notação matricial: 

   (3-33) 

 

onde S é o operador linear adequado. Usando a Equação (3-27), a equação acima pode ser 

reescrita como 

  (3-34) 

com 

  (3-35) 

 

Para o estado plano de tensões, as deformações relevantes de interesse são aquelas que 

ocorrem no plano e são definidas em termos dos deslocamentos por relações conhecidas que 

definem o operador S. 

 

 (3-36) 

 

 

 

Com as funções Ni, Nj, Nm já determinadas, a matriz B pode ser facilmente obtida. Se a 

forma linear dessas funções for adotada, então, de fato, as deformações serão constantes através 

de todo o elemento (ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000). 
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3.5.3 TENSÕES 

Em geral, o material dentro do contorno do elemento pode estar sujeito a deformações 

iniciais, como aquelas causadas por mudanças de temperatura, encolhimento, crescimento de 

grão, entre outros. Se essas deformações iniciais são denotadas por , então as tensões serão 

causadas por diferenças entre as deformações atuais e iniciais. 

Além disso, é conveniente presumir que, no início da análise, o corpo é tensionado por 

algum por algum sistema conhecido de tensão residual inicial  que pode ser mensurado, mas 

a predição disso é impossível sem o conhecimento completo da história do material. Essas 

tensões podem ser simplificadas quando adicionadas na definição do material. Portanto, 

assumindo comportamento elástico linear, a relação entre tensão e deformação será linear e da 

seguinte forma: 

  (3-37) 

 

onde D é a matriz de elasticidade contendo as propriedades do material apropriadas. 

Novamente, para o caso particular do estado plano de tensões, três componentes de 

tensão correspondem às deformações já definidas e que devem ser consideradas. Em uma 

notação familiar, temos: 

 

 (3-38) 

e a matriz D pode ser simplificada obtida da relação usual isotrópica de tensão deformação: 

 

 (3-39) 

 

 

 (3-40) 
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 (3-41) 

 

Resolvendo 

  (3-42) 

(ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000) 

 

3.5.4 FORÇAS NODAIS EQUIVALENTES 

Considerando que  

 

 (3-43) 

define as forças nodais que são estaticamente equivalentes às tensões de contorno e às forças 

distribuídas no corpo do elemento. Cada uma das forças  deve conter o mesmo número de 

componentes que os deslocamentos nodais correspondentes  e ser ordenada na apropriada, 

correspondente direção. 

 As forças distribuídas no corpo b são definidas como aquelas atuando em uma 

unidade de volume de material dentro do elemento com direções correspondentes aquelas do 

deslocamento u naquele ponto.  

 No caso particular do estado plano de tensão, as forças nodais são, por exemplo: 

 

 (3-44) 

com componentes U e V correspondentes a direção dos deslocamentos de u e v, e as forças 

distribuídas no corpo são: 
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 (3-45) 

com  e  sendo as componentes de força do corpo. 

 Para tornar as forças nodais estaticamente equivalentes para as atuais tensões de 

contorno e forças distribuídas do corpo, o procedimento mais simples é impor um deslocamento 

nodal arbitrário (virtual)  e igualar ao trabalho externo e interno feito por várias forças e tensões 

durante os deslocamento. 

 Seja  tal deslocamento virtual nos nós. Isto resulta em, pelas equações (3-27) 

(3-33), em deslocamentos e deformações dentro do elemento, respectivamente, igual a: 

  e  (3-46) 

 

O trabalho feito pelas forças nodais é igual à soma dos produtos das componentes das 

forças individuais e deslocamentos correspondentes na matriz linguagem. 

  (3-47) 

 

De maneira similar, o trabalho interno realizado por unidade de volume pelas tensões e 

forças distribuídas no corpo é 

  (3-48) 

ou 

  (3-49) 

Igualando o trabalho externo com o trabalho interno total obtido por integração sobre o 

volume do elemento Ve, temos: 

 

 (3-50) 

Como essa relação é válida para qualquer valor do deslocamento virtual os 

multiplicadores devem ser iguais. Portanto, 
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 (3-51) 

  

Esta afirmação é bastante válida geralmente para qualquer relação de tensão-

deformação. Com a lei da linearidade da Eq. (3-37), pode-se escrever a Eq. (3-51) como: 

  (3-52) 

onde  

 

 (3-53) 

e 

 
 (3-54) 

 

Nas últimas equações, os três termos representam as forças devido às forças do corpo, 

às deformações e tensões iniciais, respectivamente. 

Se as tensões iniciais do sistema estão em equilíbrio, como deve ser o caso com tensões 

residuais normais, então as forças dadas pelo termo de tensões iniciais na Eq. (3-54) são 

identicamente iguais a zero depois da montagem. Por isso, a avaliação frequente dessa 

componente de força é omitida. 

 Vale uma observação para os elementos próximos ao contorno. Se, no contorno, 

os deslocamentos são especificados, não surge nenhum problema especial, já que eles podem 

ser satisfeitos especificando alguns dos parâmetros nodais a. Entretanto, considere o contorno 

como sujeito a uma carga distribuída externa  por unidade de área. O termo de carga nos nós 

do elemento, os quais tem a face do contorno , deverá ser adicionada. Através da 

consideração de trabalho virtual, isto resultará em: 

 
 (3-55) 

 

Com a integração realizada sobre a área de contorno do elemento. Vale notar que  

deverá ter o mesmo número de componentes que u, para que a expressão acima seja válida. 
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Uma vez que os deslocamentos nodais devem ser determinados pela solução das 

equações do tipo estrutural geral, as tensões em cada ponto do elemento podem ser encontradas 

através das relações na Eqs.(3-33) e (3-37), resultando em: 

  (3-56) 

(ZIENKIEWICZ E TAYLOR, 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

 

4 METODOLOGIA 

4.1 SELEÇÃO DE MATERIAIS 

4.1.1 O RTP 

Os RTPs são dutos de alto desempenho utilizados, principalmente, para o transporte de 

fluidos, como água, por exemplo, devido a sua compatibilidade química e sua capacidade de 

trabalho em meios corrosivos. Entretanto, apesar de possuir grande potencial de crescimento e 

vantagens em suas aplicações, uma vez que se trata de uma nova tecnologia, a sua 

disponibilidade de mercado, bem como número de fornecedores disponíveis para esta 

finalidade, ainda é pequena se comparada aos dutos de aço.   

Para a seleção dos materiais dos modelos analisados ao longo deste trabalho, buscou-se 

referências em trabalhos científicos e em catálogos de fornecedores existentes para esta 

modalidade de duto. Para o material do liner e da capa externa, notou-se que o Polietileno de 

Alta Densidade (HDPE) e a Poliamida eram os materiais mais citados nas referências, portanto, 

ambos foram considerados neste trabalho. Além disso, os materiais citados são historicamente 

utilizados com sucesso como barreira de vedação em tecnologias como dutos flexíveis. 

Constatou-se também que, para as camadas intermediárias do duto, a fibra de Aramida é o 

reforço mais utilizado pelos fornecedores, e, também, a fibra mais encontrada na literatura para 

os dutos RTP. Por isso, este material foi o reforço escolhido pelos autores como objeto de estudo. 

Para o dimensionamento, utilizou-se o catálogo do fornecedor SoluForce® [27], o qual 

tem em seu portfólio dutos RTP com aplicações para transporte de água, gases e 

hidrocarbonetos para diversas condições trabalho. O duto escolhido como referência foi o M480 

ST [27], uma versão básica de RTP do fabricante, com diâmetro de 4 polegadas, e indicado 

para aplicações offshore. Na tabela 4-1, é possível ver também sua temperatura e pressão de 

trabalho características.  

Tabela 4-1: Características do RTP M480 ST. Fonte: SoluForce® (2020), traduzida e adaptada pelos autores. 

Sistema Tipo Diâmetro 
Interno [pol.] 

Pressão de 
Trabalho [MPa] 

SoluForce Classic M480 ST 4 11,3 
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Além disso, para as medidas de espessuras das camadas do duto e ângulos de 

enrolamento das fibras de Aramida, utilizou-se referência da literatura [28], o qual analisa um 

tubo RTP de diâmetro de 4 polegadas, conforme pode ser visto na tabela 4-2. Vale notar que o 

trabalho citado também utiliza o HDPE e a Aramida como objetos de estudo, entretanto, utiliza-

se também uma matriz polimérica no reforço com fibra, que não é contemplada neste trabalho. 

Outra adaptação que foi feita em cima desse artigo de referência foi considerar uma única 

camada de reforço com 4,5 mm, em vez de duas camadas de 2,25 mm.  

Tabela 4-2: Parâmetros para um RTP de 4" Fonte: Bai et al (2014) 

 

Portanto, a configuração do modelo com o qual será trabalhado neste projeto é de um 

composto por uma capa externa de HDPE de 3mm, uma camada de reforço de fibra 

de Aramida de 4,5 mm, e, por fim, um liner de 6,3 mm. Para efeitos de melhor entendimento, 

é possível observar, na figura 1, o RTP Thermoflex® ECO, muito similar ao duto que será 

modelado ao longo deste trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4-1: Camadas do RTP Thermoflex® ECO. Fonte: Baker Hughes (2019). 
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4.1.1.1 LINER E CAPA EXTERNA DE HDPE 

O liner tem como função ser a primeira barreira contra a pressão interna do duto e 

impedir que o fluido de trabalho atinja outras camadas. Já a capa externa tem como função 

proteger o tubo contra objetos cortantes, abrasão e também, tem a função de isolante térmico. 

Para ambas as camadas, o HDPE se mostra uma escolha bastante adequada. Além de possuir 

alta resistência química, baixa densidade quando comparado aos metais, resistência a abrasão, 

e ser de fácil obtenção e processabilidade, o que reduz o seu custo, o polietileno também possui 

baixa absorção de umidade, tornando-o uma ótima barreira a ela. Em contrapartida, um ponto 

negativo do HDPE é sua alta permeabilidade a gases.  

Na figura 4-2, é possível observar as principais propriedades do HDPE, segundo a 

biblioteca do Ansys® Inc: 

 

Figura 4-2: Propriedades principais do HDPE. Fonte: Biblioteca do Ansys® Inc (2021) 

  

4.1.1.2 REFORÇO DE FIBRA DE ARAMIDA  

O reforço de fibra tem como função ser o elemento de resistência mecânica do RTP, 

principalmente no que diz respeito à pressão interna devido à disposição em que suas fibras 

estão arranjadas.  

Para a obtenção das propriedades da fibra de Aramida procurou-se informações de 

catálogos das duas grandes fabricantes de Aramida no mercado: a Teijin e a DuPont. A Teijin 

não disponibiliza seu catálogo para fins não comerciais, portanto, optou-se por utilizar como 
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referência uma fibra fabricada pela DuPont, já que seu Guia Técnico foi de fácil obtenção em 

seu website.  

O nome comercial da fibra de Aramida fabricada pela DuPont é chamado de Kevlar®, 

que é uma fibra sintética altamente resistente e leve. Segundo o fabricante, trata-se de um 

polímero cinco vezes mais resistente que o aço por unidade de peso. Suas aplicações mais 

conhecidas estão entre equipamentos e acessórios de proteção, como coletes a prova de bala e 

EPIs, e, também, em aplicações aeroespaciais. 

Dentre os tipos de Kevlar® disponíveis, utilizou-se neste trabalho o Kevlar® 49 (K49), 

que é uma fibra de alto módulo usada, principalmente, em cabos de fibra óptica, processamento 

têxtil, reforço de plástico, cordas, cabos e compostos para artigos esportivos marinhos e 

aplicações aeroespaciais. Apesar da escolha do K49, a DuPont recomenda o uso do K129 para 

o uso em dutos de alta pressão utilizados na indústria de petróleo e gás. Entretanto, por se tratar 

de uma fibra mais nobre, as propriedades do K129 não foram disponibilizadas pela fabricante 

para fins não comerciais.  

Na tabela 4-3, abaixo, é possível observar as principais propriedades do Kevlar® 49, 

segundo o guia técnico disponibilizado pela DuPont (2017): 
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Tabela 4-3: Propriedades típicas dos fios de Kevlar® 29 e 49 da DuPont. Fonte: Guia Técnico da DuPont (2017) 

 

 

Quanto as propriedades térmicas do Kevlar®, vale comentar que o material é altamente 

resistente ao calor e não se funde. A fibra se decompõe em altas temperaturas que variam de 

427°C a 482°C no ar, e, aproximadamente, a 538°C no Nitrogênio, quando testado a uma taxa 

de aumento de temperatura de 10°C/minuto.  

4.1.1.3 MATERIAIS ALTERNATIVOS 

Para efeitos comparativos, procurou-se também materiais alternativos que pudessem 

substituir o HDPE no mercado de dutos RTPs. Através do website da Baker Hughes, descobriu-

se o produto Thermoflex® RT, composto por um liner de Poliamida 6 ou 12, reforço de fibra 

de Aramida e capa externa de HDPE, conforme pode ser visto na figura 4-4 e tabela 4-4.  
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Figura 4-3: Camadas do Thermoflex® RT. Fonte: Website da Baker Hughes (2021). 

 

Tabela 4-4: Catálogo do Thermoflex® RT para um liner de PA6 ou PA12. Fonte: Website Baker Hughes (2021). 

 

O liner de Poliamida confere a possibilidade de trabalho com fluidos em elevadas 

temperaturas, baixa permeabilidade a gases, alta resistência mecânica, e, principalmente, bom 

desempenho em trabalhos com atmosféricas químicas severas, já que o material é resistente ao 

H2S e CO2.  

Em contrapartida, o PA6 absorve umidade com maior facilidade, e, com isso, é 

suscetível a maior degradação por presença de umidade sob altas temperaturas. Para que o 

processo de hidrólise seja evitado, é necessário, muitas das vezes, que o material seja 

desumidificado antes de qualquer processamento. 

Na figura 4-5, é possível observar as principais propriedades do PA6, segundo a 

biblioteca do Ansys®: 



55 

 

 

Figura 4-4: Propriedades principais do HDPE. Fonte: Biblioteca do Ansys® Inc (2021) 

 

Comparando o PA6 com o HDPE é possível notar que ambos apresentam vantagens e 

desvantagens de acordo com a aplicação designada, apesar de serem similares. O PA6 possui 

maior resistência térmica, com temperatura de fusão de 220ºC comparado a 130ºC do 

Polietileno. Além disso, a Poliamida possui a vantagem de trabalhar em meios mais severos, 

com menor permeabilidade de gases. Por sua vez, o HDPE não sofre hidrólise e possui 

processamento mais rápido, por não precisar passar pela etapa de desumidificação, o que 

impacta no custo final do produto. Por fim, como se pode ver nas figuras 4-2 e 4-5, que os 

módulos de Young de ambos os materiais são bastante próximos, sendo o do polietileno de 

1080 MPa e o da Poliamida de 1111 MPa. Portanto, os dois possuem rigidez similares, e, 

consequentemente, apresentam propriedades mecânicas parecidas. 

4.1.2  O DUTO RÍGIDO 

Para seleção do duto de aço para aplicações similares ao RTPs, ou seja, transporte de água, 

hidrocarbonetos e gases, buscou-se padrões de dutos de aço que melhor se encaixaria a 

finalidade. Assim, verificou-se uma das normas a rege esta as especificações para procuradas é 

 [31], com o duto API 5L grau B (L245) PLS 2.  

4.1.3 SELEÇÃO DO DUTO DE AÇO 1020 

Uma vez encontrado a norma, buscou-se um fornecedor capaz de entregar suprir a demanda 

para aplicações similares a do RTP, ou seja, mesma pressão de trabalho e recomendações de 

transporte de fluidos providos da indústria O&G. 
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Ao entrar no catálogo do fornecedor Tuper [32], observou-se que os tipos de dutos, para 

todas diversas aplicações, não tinham as informações de pressão de trabalho correlacionada 

com os respectivos diâmetros e espessuras, inclusive a do tipo 5L grau B (L245) PLS2. Desta 

forma, utilizou-se as propriedades mencionadas pelo fornecedor e conhecimentos de mecânica 

dos sólidos para verificar as características de um duto ideal para pressão de trabalho do RTP.  

Do catálogo, foram retirados o limite de escoamento do duto, limite de ruptura e o diâmetro, 

similar a geometria do duto RTP, disponíveis para a classes API 5L grau B (L245), figuras 4-6 

e 4-7.  

 

Figura 4-5: Propriedades mecânicas do API 5L B (L245). Fonte: Catálogo Tuper (2019). 

 

Figura 4-6:Relações diâmetros, espessuras do API 5L B (L245). Fonte: Catálogo da Tuper (2019). 

 

Considerações para o cálculo de espessura do duto de aço, utilizando o diâmetro similar 

encontrou-se: 
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  4-1 

 

Onde:  

= Tensão de escoamento mínima, retirada do catálogo da Tuper. 

P = Pressão de 11.3 MPa, retirada do catálogo da SoluForce. 

r = Raio = 141,3 mm / 2, retirado do catálogo da Tuper. 

t = espessura. 

Resolvendo a equação, encontrou-se que a espessura mínima para a pressão de trabalho 

11,3 MPa é de 0,31 mm. 

Entretanto, como na indústria a fabricação de um duto de espessura tão fina é de difícil 

fabricação, para o presente trabalho, foi escolhido o duto de menor diâmetro e menor espessura 

6mm de espessura.  

Outra informação que não foi informada no catálogo da Tuper de forma explícita, foi o 

tipo de aço que foi fabricado o duto. Entretanto, em uma tabela o fornecedor informou os metais 

no qual os tubos são fabricados e em outra tabela as composições químicas de cada produto. 

Assim, foi realizado um cruzamento de informações e verificou-se que o aço utilizado para 

fabricação é o SAE 1020. 

 

Figura 4-7: Tabela com a composição química do 5L B (L245). Fonte: Catálogo da Tuper (2019). 
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Figura 4-8: Disponibilidade de metais do fabricante Tuper. Fonte: Catálogo da Tuper (2019). 

 

4.1.4 DUTO DE AÇO AISI 304L 

Assim como o RTP, alinhou-se a realização dos ensaios em um duto de material distinto no 

metal de origem, para verificação uma avaliação comparativa das propriedades com relação ao 

duto de SAE 1020. 

Após pesquisa, encontrou-se que o aço inoxidável austenítico AISI 304L, segundo o 

catálogo do fornecedor Aperam [34], possui também aplicações para o mercado O&G, tem boa 

resistência a corrosão, boa soldabilidade e excelente ductilidade. 

4.2  CRIAÇÃO DAS GEOMETRIAS NO ANSYS® 

Os modelos dos dutos RTP e metálicos foram criados na versão estudantil do software 

Ansys® 2021 R2. O Ansys® foi o software de elementos finitos escolhido tanto para criação 

da geometria 3-D quanto para a realização das análises estruturais estáticas. A escolha do 

software se deu por motivos como: disponibilidade de uma versão de estudante gratuita, 

interface amigável e ampla quantidade de materiais de apoio disponíveis. 

 Na plataforma Ansys® Workbench tem-se o SpaceClaim, que é a ferramenta de CAD do 

software, onde são criadas as geometrias que serão processadas posteriormente no Ansys® 

Mechanical. Para a criação da camada de reforço do RTP utilizou-se o módulo Ansys® ACP, 

que é um sistema próprio para trabalhos com compósitos.  
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4.2.1 CRIAÇÃO DO RTP 

A criação do RTP, diferentemente da criação do duto de aço, foi gerada através do 

sistema de análise Ansys® ACP (Pre), módulo do software que permite a criação de diferentes 

tipos de materiais compósitos.  

Como visto no capítulo 1, a camada reforço de fibra é bobinada sobre o liner com um 

determinado ângulo de orientação desejado, através do processo de enrolamento filamentar. 

Como seria difícil reproduzir esse modelo no software, visando simplificar a modelagem, 

considerou-se a camada de reforço equivalente a um conjunto de lâminas empilhadas e 

intercaladas com orientações das fibras a 55º e -55º. O modelo citado pode ser comparado ao 

esquema da figura 4-10, que mostra o empilhamento de camadas sucessivas reforçadas com 

fibras orientadas para formar um compósito laminado.  

Para o dimensionamento dessas lâminas, utilizou-se a espessura de 0,25 mm para cada 

uma delas. Como as lâminas representam os feixes de fibras sobrepostos a diferentes 

orientações, procurou-se utilizar espessuras similares aos diâmetros desses feixes utilizados no 

processo de enrolamento.  

 

 

Figura 4-9: Empilhamento de camadas sucessivas com fibras orientadas. Fonte: Callister (2008) 

Dessa forma, para a criação do duto RTP, foi criado um arquivo na plataforma 

Workbench no Ansys® e em seguida, selecionamos o sistema de análise ACP (Pre), figura 4-

11. 
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Figura 4-10: Seleção do sistema de análise ACP (Pre) na plataforma Workbench. Fonte: elaborado pelos autores. 

 

Após a seleção do sistema de análise, o primeiro passo foi criar o material Kevlar® 49, 

de acordo com as especificações presentes no catálogo do fornecedor DuPont. O processo pode 

ser visto na figura 4-  

 

Figura 4-11: Criação do material Kevlar® 49, na biblioteca do Ansys®, Inc. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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O segundo passo para criação do RTP foi a criação de um cilindro na plataforma 

SpaceClaim, para uso posterior na etapa setup do ACP (Pre).  

 

Figura 4-12: Criação da superfície cilíndrica para criação do RTP. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para o terceiro passo foi necessário definir a espessura da geometria e o tipo e tamanho 

dos elementos de malha do modelo, criados a partir da etapa Model do sistema ACP (Pre). 

Devido a limitação da versão de estudante a 32 mil nós, escolheu-se trabalhar com o elemento 

quadrático de tamanho 25mm. O tamanho escolhido para o elemento foi testado diversas vezes 

até que se atingisse uma quantidade de nós que não ultrapassasse a quantidade estabelecida para 

a versão de estudante. O não atendimento a essa limitação impede que o programa rode a análise 

em passos posteriores. Vale comentar que o duto RTP modelado, por possuir diversas camadas 

sobrepostas de Kevlar® somadas às camadas de polímero, apresenta-se com um número muito 

superior de elementos de malhas se comparado a um material de camada única. Outro fator que 

necessitou ser limitado foi o comprimento do duto. Dependendo da aplicação do duto e do 

tamanho da bobina na qual ficará acondicionado, é bastante comum que seu valor para um duto 

real atinja centenas de metros. Entretanto, pelas limitações já citadas a respeito das quantidades 

de nós na versão de estudante do software, o comprimento do modelo foi restrito a um metro. 
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Figura 4-13: Elementos de malha do duto RTP. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Após a definição da malha no Model, iniciou-se o passo-a-passso de criação das 

camadas do RTP, através da etapa setup do ACP (Pre), conforme Apêndice A.  

Após a execução de todos os passos mencionados na seção A.1, do apêndice A, o duto 

RTP tomou as configurações mostradas nas figuras 4-14 e 4-15.  

 

Figura 4-14: Orientação das camadas de fibra de aramida em +55° e -55°. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura 4-15: Seção transversal do RTP, após modelagem no ACP (Pre). Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Com a modelagem finalizada, o próximo passo é inserir o setup da criação das camadas 

poliméricas no model de um sistema de análise Static Structural, para início das condições das 

análises, mostradas no capítulo 4.3. 

 

Figura 4-16: Input do Setup do ACP no modelo do Static Structural. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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4.2.2 CRIAÇÃO DO DUTO DE AÇO NO ANSYS® 

4.2.2.1 CRIAÇÃO POR GEOMETRIA INTEIRIÇA 

Criou-se um arquivo na plataforma Workbench no Ansys®, Inc e em seguida, 

selecionamos o sistema de análise Static Structural. 

 

Figura 4-17: Seleção do Static Strutural no Workbench. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Uma vez selecionado o sistema de análise Static Strutural, foi criado a geometria, 

clicando em Geometry, do duto de aço, conforme explicito no capítulo 4.1.2, seleção do duto 

de aço. 

Tabela 4-5: Dimensões do duto de aço. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

 

 

Figura 4-18: Geometria do duto de aço na plataforma Spaceclaim. Elaborado pelos autores. 

 

Duto Diâmetro [mm] Espessura [mm] 

Aço 141,3 3,96 
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Com a geometria do duto criado, o próximo passo foi entrar na plataforma clicar em 

Model, na plataforma Workbench, e assim, selecionar o material e a malha na plataforma 

Mechanical. 

 

Figura 4-19: Seleção do aço 1020. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 4-20: Seleção do método da malha. Elaborado pelos autores. 
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Figura 4-21: Configurando tamanho do elemento da malha em 10 mm. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Após realizar uma análise comparativa entre o aço SAE 1020 presente no catálogo da 

Tuper e o aço carbono 1020 presente na biblioteca do Ansys®, avaliou-se que as propriedades 

mecânicas convergiam para valores próximos e assim, decidiu-se utilizar um metal presente no 

software como material de estudo. 

Tabela 4-6: Propriedades do aço da Tuper x aço 1020 da biblioteca do Ansys®, Inc. Elaborado pelos autores. 

Fonte Aço 
Limite de 

Escoamento 
(MPa)  

Peso 
Linear 
(kg/m) 

Tuper SAE 1020 245 13,41 
Biblioteca do 

Ansys® SAE 1020 233 13,64 
 

A malha escolhida, por sua vez, foi a do método tetraedro com tamanho de elemento 10 

mm, onde devido às limitações do software na versão estudante, esta combinação foi a de 

melhor refino durante as análises.  

Quando iniciado os primeiros testes nos dutos, verificou-se o aparecimento de um efeito 

de borda na extremidade fixada para a análise estática estrutura. Assim, pesquisou-se uma 

alternativa para eliminar este efeito e a solução utilizada foi a criação por geometria simétrica.  

4.2.2.2 CRIAÇÃO POR GEOMETRIA SIMÉTRICA 

Para criação da geométrica simétrica, foram seguidos o passo-a-passo mostrado na 

seção A.2. 
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Com as duas formas de criação e análise do duto para análise, observou-se que para efeito 

de estudo de engenharia, ambos apresentam o mesmo resultado ao serem submetidos a mesmo 

carregamento.  

 

Figura 4-22: Ensaio de tração com carga de 37548N, na geometria inteiriça. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 4-23:  Ensaio de tração com carga de 37548N, na geometria por simetria. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

4.3 ANÁLISE ESTRUTURAL ESTÁTICA NO ANSYS®, INC 

Para a metodologia das análises dos testes que os dutos serão submetidos, teste de pressão, 

teste de tração e teste de flexão, será utilizado a geometria obtida de forma inteiriça, para melhor 

visualização de aplicação dos carregamentos e suportes. 
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4.3.1.1 TESTE DE PRESSÃO 

A pressão de trabalho de um duto é uma das características mais relevantes a se 

considerar em um projeto, isto porque um dimensionamento incorreto de uma pressão interna 

pode gerar acidentes ambientais catastróficos e prejuízos bilionários, em casos mais graves.  

Teoricamente, os ambos os dutos, RTP e de aço, suportam a pressão interna de trabalho 

de 11,3 MPa, discutida no capítulo 4.1. Entretanto, perguntas como qual duto terá a melhor 

resposta ao carregamento, qual terá mais deformação, qual terá mais deslocamento, se fazem 

necessárias serem respondidas e avaliadas quando formos considerar em um projeto. E assim, 

para esta avaliação, será utilizado a análise estática estrutural e a metodologia para tal será 

mostrada a seguir.  

4.3.1.2  PASSO-A-PASSO DO TESTE DE PRESSÃO 

Uma vez que temos a geometria, material e malha definidos para um solido, o primeiro 

passo é mostrar para o software onde será aplicado o carregamento e qual o valor para a análise, 

na tarefa Static Strutural.  

 

 Figura 4-24: Escolha do carregamento pressão no Static structural. Fonte: Elaborado pelos autores. 

  

 

Figura 4-25: Seleção da face interna para aplicação da pressão. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Segundo passo, é mostrar onde será fixado o movimento do solido, para torná-lo 

estático. Caso não aplicássemos a limitação de movimento em pelo menos uma das faces ou 

extremidades, o software apresentaria um erro de análise, solicitando esta etapa. 

 

Figura 4-26: Fixação das extremidades e das faces laterais. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Terceiro passo, selecionar os outputs desejados na tarefa Solution. Neste caso, foram 

selecionados os outputs tensão equivalente e deformação equivalente. 

 

Figura 4-27: Seleção dos outputs na tarefa Solution. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Um detalhe para dutos que foram criados por meio de compósitos, ou seja, no sistema 

de análise ACP (pre), é que quando selecionar o output no solution, deve-se alterar o sub escopo 

de ply para layer.  
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Figura 4-28: Trocando o sub escopo para layer. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.3.1.3 VARIAÇÃO NOS PARÂMETROS D TESTE 

Tendo em vista que em uma aplicação real não exista apenas uma única pressão sendo 

aplicada no duto, para o teste de pressão, aplicou-se no duto, além da pressão de trabalho, uma 

pressão equivalente a 90% da pressão de trabalho e 110% da pressão de trabalho. 

Tabela 4-7: Relação da variação de parâmetros de teste de pressão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

% 
Equivalente 

Pressão 
Aplicada 

(MPa) 

90% 10,17 
100% 11,3 
110% 12,43 

 

Para efeito de resultado, esses valores serão aplicados nos tubos: SAE 1020, AISI 304l, 

RTP com liner de HDPE e RTP com liner de PA6. 
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4.3.1.4 TESTE DE FLEXÃO 

Em uma aplicação onshore, dutos de transporte de fluidos são geralmente enterrados e 

assim, podem ser submetidos a flexão devido a carga do meio. Para efeito de comparação dos 

dutos RTP e de aço, foi considerado uma situação hipotética no qual os dutos estariam 

enterrados em meio de areia úmida a 5m de profundidade, e assim, a carga sobre eles foi 

calculado da forma. 

  (4-2) 

 

Onde:   

P = Peso sobre duto. 

massa específica da areia úmida = 2600 kg/m³. 

g = gravidade = 9,81 m/s². 

V = volume = 0,129 m [diâmetro do RTP] x 1 m [comprimento] x 5 m [altura de areia sobre o 

duto] = 0,645 m³. 

Assim, o peso distribuído sobre o duto é de 16770 N. 

4.3.1.5  PASSO-A-PASSO DO TESTE DE FLEXÃO 

O primeiro passo, bem como o teste de pressão, após a seleção da geometria, material e malha, 

é mostrar para o software onde será aplicado o carregamento e qual o valor para a análise, na 

tarefa Static Strutural. 
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Figura 4-29: Aplicação da força equivalente a carga distribuída no duto. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Segundo passo, é indicar para o software onde serão os suportes de fixação para que a análise 

seja estática. Neste caso, foram utilizadas as faces laterais do duto.  

 

Figura 4-30: Criação dos suportes de fixação. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Terceiro passo, selecionar os outputs desejados após a análise. Neste caso, foram 

selecionados a tensão equivalente, o deslocamento equivalente e o deslocamento.  
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Figura 4-31: Seleção dos outputs na tarefa solution, no teste de flexão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Quarto passo, rodar a análise, clicando solution com o botão direito e depois em solve. 

 

Figura 4-32: resultado da análise do teste de flexão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.3.1.6 VARIAÇÕES NO TESTE DE FLEXÃO 

Cada empresa e/ou situação de instalação pode exigir uma condição de contorno e o 

produto necessariamente precisará suportar um leque de aplicações para atender o mercado de 

forma ampla. Desta forma, variou-se a altura no qual o duto será enterrado e, consequentemente, 

a força resultante aplicada sobre ele. Para o estudo, utilizou-se as alturas de 5m, 25m e 50m de 

profundidade.  
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Tabela 4-8: Relação da variação de parâmetros de teste de pressão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Altura 
de areia 

(m) 

Carga 
Aplicada 

(N) 

5 16770 
25 83850 
50 167700 

 

Para efeito de resultado, esses valores serão aplicados nos tubos: SAE 1020, AISI 304l, 

RTP com liner de HDPE e RTP com liner de PA6. 

4.3.1.7 TESTE DE TRAÇÃO 

Linhas flexíveis são fornecidas em bobinas e para instalação em campo, sendo onshore 

ou offshore, o desbobinamento ocorre, de maneira geral, com um guincho acoplado na 

extremidade e com o berço da bobina auxiliando o desbobinamento. 

 

Figura 4-33: Desbobinamento de um carretel de RTP da Thermoflex. Fonte: Website da Baker Hughes (2021). 

Desta forma, para efeito de análise trativa, será considerado um guincho de capacidade 

20t, aplicando uma força trativa para desbobinamento de uma linha, em uma distância de 100m, 

em meio areoso. 

Considerações para o cálculo: 

a. A bobina possui um sistema de compensação. A força gerada é desprezível ao sistema. 
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b. Coeficiente de atrito estático entre as linhas e o solo é de 0,7. 
 

 

Figura 4-34: Diagrama de corpo livre do desbobinamento. Fonte: Elaborado pelos autores. 

a. Tração do RTP 

Peso do RTP = 4,776 kgf/m 

  

 

 

 

 

(4-3) 

 

Onde: 

Fg = Força do guincho; 

Fat = Força de atrito; 

b. Tração do aço SAE 1020 

Peso do aço 1020 = 13,67 kgf/m 

  

 

 

 

(4-4) 
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Onde: 

Fg = Força do guincho; 

Fat = Força de atrito. 

4.3.1.8 PASSO A PASSO DO TESTE DE TRAÇÃO 

Primeiro passo, inserir o carregamento da força trativa na face do duto. Um ponto de 

observação neste passo é atentar-se a orientação da força, correlacionando com o eixo de 

coordenadas global, no Ansys®, INC. 

 

 

Figura 4-35: Aplicação da força trativa do guincho na extremidade, Fonte: Elaborado pelos autores. 

Segundo passo, fixar a extremidade oposta para tornar a análise estática.  
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Figura 4-36: Fixação de extremidade. Fonte Elaborado pelos autores. 

Terceiro passo, colocar os outputs de saída desejados e resolver a análise. 

 

Figura 4-37: Seleção dos outputs e resolução do ensaio de tração. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4.3.1.9  VARIAÇÕES DO ENSAIO DE TRAÇÃO. 

Para efeito de testes, serão consideradas as três situações reais abaixo: 

a. Condição normal de operação, ou seja, após vencer o atrito estático = Fg * 50%. 
b. Condição para vencer o atrito estático = Fg. 
c. Condição do qual o guincho, de capacidade 20tf, aplique sua carga máxima, por conta 

de um descuido do operador = 19,6E6 N. 
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Tabela 4-9: Relação Material para cada carga de tração aplicada. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Material 
Carga 

Aplicada 
(N) 

1020 4694 
1020 9387 
1020 19,6M 
304 4694 
304 9387 
304 19,6M 

Kevlar® 1640 
Kevlar® 3280 
Kevlar® 19,6M 

PA6 1640 
PA6 3280 
PA6 19,6M 

 

4.4 DESIGN OF EXPERIMENTS - DOE 

A fim de gerar uma melhor análise na variância dos materiais estudados para os dutos 

RTPs foi realizado um estudo estatístico para aumentar a qualidade das soluções obtidas, 

reduzindo a quantidade de experimento. Este estudo foi realizado com base nos dados obtidos 

no ensaio de pressão interna desenvolvido no software ANSYS® e consiste em gerar resultados 

de fácil compreensão quanto a influência da variação dos fatores de entrada (material dos dutos 

e porcentagem de carga) perante os resultados obtidos (tensão máxima apresentada no duto), 

por intermédio de uma análise estatística puramente baseada em cálculos numéricos, chamado 

Design of Experiments (DOE), que serão computados através do software Statistica v.10. 

Para melhor entendimento, na Figura 4-38 é apresentado um modelo estatístico 

polinomial onde a linha vermelha é o polinômio que expressa a tendência de resultados e os 

pontos azuis são os resultados obtidos através dos experimentos. O coeficiente de determinação, 

expressado no gráfico por R² (igual a 0,842), representa quanto da variabilidade do conjunto de 

dados experimentais está sendo explicada pelo modelo estatístico. Ou seja, as variações obtidas 

nos resultados diante das variações dos fatores de entrada são explicadas 84,2% das vezes pelo 

modelo estatístico proposto. Para fins de lustração, o polinômio estatístico Y é formulado da 

forma a seguir, onde 0 1 2, ..., n são chamados de coeficientes angulares e X0, X1, X2, ..., Xn 

são chamados de variáveis, onde, na análise de sensibilidade proposta neste modelo, os 
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coeficientes angulares são estão diretamente ligados à influência de cada um dos fatores de 

entrada em relação às variáveis de resposta atreladas aos mesmos. 

 Y = 0X0 + 1X1 + 2X2 + ... + nXn (4-5) 

 

Figura 4-38: Exemplo do polinômio estatístico. Fonte: DA COSTA (2019). 

O projeto de experimentos baseou-se em um conjunto de 2 fatores de entrada: variação 

material e carga aplicada. O fator material apresentou 4 níveis, a saber: HDPE, PA6, AISI 304L 

e SAE 1020, sendo representados numericamente a partir dos módulos de Young desses 

materiais. O fator carga aplicada apresentou 3 níveis, a saber: 90%, 100% e 110%, onde 100% 

representam a carga aplicada base para cada ensaio. A variável de resposta (Tensão P_interna) 

foi a tensão máxima observada na parede do duto. E para a análise variância foi utilizado o SS 

Residual, valor este representado pela soma quadrática das diferenças entre valores obtidos 

experimentalmente e obtidos através do modelo matemático, devido a impossibilidade da 

obtenção de média dos valores experimentais com os mesmos padrões de entrada, tendo em 

vista o método de obtenção de dados realizado através de elementos finitos no software 

ANSYS®, o que retorna o mesmo valor em todas as vezes que é solicitado com os mesmos 

parâmetros. 

Contudo, para que possamos realizar a análise estatística, primeiramente precisamos 

analisar conjunto de dados perante dos testes de Shapiro-Wilks (SW) e Lilliefors para avaliação 

da normalidade dos resíduos. 
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Como representado na Figura 4-39, a normalidade dos resíduos amostrais ensaiados é 

autenticada a partir da distribuição dos resíduos da variável obtida experimentalmente. Com 

isso, é verificado o gráfico de normalidade dos resíduos onde eles apresentam-se distribuídos 

em torno da curva do modelo estatístico que representa os valores esperados para a normalidade 

dos dados.  

 

 

Figura 4-39: Exemplo de gráfico de normalidade de resíduos. Fonte: DA COSTA (2019). 

Contudo, de modo que a avaliação não seja realizada apenas de forma subjetiva da 

distribuição dos valores de resíduos, serão analisados os resultados obtidos nos testes de 

Shapiro-Wilks e Lilliefors, onde serão representados os resultados do teste de normalidade para 

a confiabilidade de 95% (  = 0,05), além da exposição do histograma como o exemplo da figura 

4-40. 
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Figura 4-40: Exemplo de histograma. Fonte: DA COSTA, 2019. 

 

Quanto a homocedasticidade, será avaliado o gráfico, conforme a figura 4-41, onde 

observa-se a distribuição de resíduos em torno dos valores preditos. Espera-se que esta 

distribuição de resíduos se apresente de forma homogênea, sem uma predisposição notável ao 

longo do eixo da variável dependente. 

 

Figura 4-41: Exemplo de gráfico de distribuição de resíduos. Fonte: DA COSTA (2019). 
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4.5 MATRIZ SWOT 

A matriz SWOT, representada na figura 4-42, é uma ferramenta clássica da administração 

que consiste em uma análise do objeto de estudo baseada em quatro pilares: Strengths (Forças), 

Weaknesses (Fraquezas), Opportunities (Oportunidades) e Threats (Ameaças). Segundo 

Chiavenato e Sapiro (2003), esta análise busca realizar o cruzamento das forças e fraquezas do 

objeto de estudo com oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo. 

Ainda segundo Chiavenato e Sapiro (2003), devemos avaliar os critérios com base nas 

seguintes questões, como por exemplo: 

 Ambiente interno (Forças e Fraquezas): liderança e imagem de mercado, tecnologia, 

vantagens de custo, competência, inovação de produtos, recursos financeiros, 

condicionamento competitivo que gera barreiras à entrada de novos competidores 

e propaganda. 

 Ambiente externo: (Oportunidades e Fraquezas): surgimento de novos mercados, 

diversificação, mudança de hábitos do consumidor, novos concorrentes e produtos 

substitutos. 

 

Figura 4-42: Estrutura da matriz SWOT. Fonte: Sbcoaching (2019). 
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 Sendo assim, utilizaremos este método de análise ao final dos resultados com o intuito 

de simplificar e facilitar a interpretação dos resultados obtidos nos processos de modelagem e 

análise de sensibilidade do projeto. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

Após a realização de todos os testes, iniciou-se a comparação dos resultados em prol do 

entendimento da física dos meios de carregamentos e posteriormente, discutir e julgar se o 

comportamento por trás da análise de elementos finitos. Além da comparação analítica baseada 

nos cálculos, com relação aos valores equivalentes de tensão, deformação e deslocamento, foi 

considerado também a análise estatística de sensibilidade e uma avaliação qualitativa das 

influências de cada material e seus respectivos tipos de dutos em áreas como transferência de 

calor e fenômenos de transporte. 

5.1 RESULTADOS 

Para os resultados, considerou-se o agrupamento de cada tipo de duto, uma vez que, como 

visto no capítulo 5.3, análise de sensibilidade, a influência do tipo de material se destaca mais 

que os demais parâmetros. 

5.1.1 TESTE DE PRESSÃO 

Como outputs do teste de pressão, foram utilizados os parâmetros tensão equivalente e 

deformação equivalente. 

5.1.1.1 RESULTADOS DO TESTE DE PRESSÃO DOS RTPS 

 

a. Tensão referente a pressão de 11,3 MPa, nos RTPs 
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Figura 5-1: Tensão no teste de pressão. (A) Liner e capa de HDPE. (B) Liner e capa de PA6. Fonte: Elaborado pelos autores. 

b. Deformação referente a pressão de 11,3MPa, nos RTPs 
 

 

Figura 5-2:Deformação no teste de pressão. (A) Liner e capa de HDPE. (B) Liner e capa de PA6. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 

As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de 90 % da carga de trabalho, 

10,17 MPa e de 110% da carga de trabalho, 12,43MPa encontram-se na tabela abaixo: 
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Tabela 5-1: Resultados das análises nos RTPs para teste de pressão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.1.1.2 RESULTADOS DO TESTE DE PRESSÃO DOS DUTOS DE AÇO 

 

c. Tensão referente a pressão de 11,3MPa, nos dutos de aço 
 

 

Figura 5-3: Tensão no teste de pressão. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 

d. Deformação referente a pressão de 11,3MPa, nos dutos de aço 
 

Teste Liner
Pressão 
Aplicada

(MPa)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

10,17 9,92E-05 5,94E-03 1,15E-03 0,49 116,03 80,74
11,3 1,10E-04 6,60E-03 1,28E-03 0,54 128,92 89,71
12,43 1,21E-04 7,26E-03 1,40E-03 0,60 141,81 98,68
10,17 1,17E-04 7,69E-03 1,25E-03 0,47 118,95 86,99
11,3 1,30E-04 8,55E-03 1,39E-03 0,52 132,17 96,66
12,43 1,42E-04 9,40E-03 1,52E-03 0,57 145,38 106,32

Pressão

HDPE

PA6
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Figura 5-4: Deformação no teste de pressão. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 

As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de 90 % da carga de trabalho, 

10,17 MPa e de 110% da carga de trabalho, 12,43MPa encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 5-2: Resultados das análises nos dutos de aço para teste de pressão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.1.2 TESTE DE FLEXÃO 

Para outputs dos testes de flexão nos dutos, foram considerados a tensão equivalente e 

o deslocamento. Além disso, as imagens com os resultados que foram mostradas abaixo são da 

seção transversal dos dutos, na região de maior carregamento. 

Teste Liner
Pressão 
Aplicada

(MPa)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

10,17 1,94E-04 1,07E-03 8,73E-04 27,56 224,35 182,82
11,3 2,16E-04 1,19E-03 9,70E-04 30,62 249,27 203,14
12,43 2,37E-04 1,31E-03 1,07E-03 33,69 274,20 223,45
10,17 2,13E-04 1,15E-03 9,26E-04 31,38 229,32 182,85
11,3 2,37E-04 1,29E-03 1,03E-03 34,86 254,80 203,17
12,43 2,61E-04 1,42E-03 1,13E-03 38,35 280,28 223,48

1020

AISI 304

Pressão
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Figura 5-5: Região de maior carregamento do teste de flexão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.1.2.1 RESULTADOS DO TESTE DE FLEXÃO DOS RTPS 

 

e. Tensão referente a carga de flexão de 16670N, nos RTPs 
 

 

Figura 5-6: Tensão no teste de flexão. (A) Liner de HDPE. (B) Liner de PA6. Fonte: Elaborado pelos autores. 

f. Deformação referente a carga de flexão de 16670N, nos RTPs 
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Figura 5-7:Deformação no teste de flexão. (A) Liner de HDPE. (B) Liner de PA6. Fonte: Elaborado pelos autores. 

As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de 25m de areia úmida, 

83850N, e 50m de areia úmida, 166700N, encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 5-3: Resultados das análises nos RTPs para teste de flexão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

5.1.2.2 RESULTADOS DO TESTE DE FLEXÃO DOS DUTOS DE AÇO 

 

g. Tensão referente a carga de flexão de 16670N, nos dutos de aço 
 

Teste Liner
Carga 

Aplicada
(N)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

16770 3,73E-06 3,50E-04 9,16E-05 0,003 28,664 8,628
83850 1,86E-05 1,75E-03 4,58E-04 0,013 143,32 43,14
167700 3,73E-05 3,50E-03 9,16E-04 0,026 286,64 86,28
16770 2,48E-06 3,71E-04 9,03E-05 0,002 32,04 8,55
83850 1,24E-05 1,86E-03 4,51E-04 0,011 160,22 42,77
167700 2,48E-05 3,71E-03 9,03E-04 0,022 320,43 85,54

Flexão

HDPE

PA6
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Figura 5-8: Tensão no teste de flexão. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 

h. Deformação referente a carga de flexão de 16670N, nos dutos de aço 
 

 

Figura 5-9: Deformação no teste de flexão. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 

As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de 25m de areia úmida, 

83850N, e 50m de areia úmida, 166700N, encontram-se na tabela abaixo: 



92 

 

Tabela 5-4: Resultados das análises nos dutos de aço para teste de flexão. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.1.3 TESTE DE TRAÇÃO 

Como outputs do teste de tração, foram utilizados os parâmetros tensão equivalente e 

deformação equivalente. 

5.1.3.1 RESULTADOS DO TESTE DE TRAÇÃO DOS RTPS 

 

i. Tensão referente a tração de 3280N, nos RTPs 

 

Figura 5-10: Tensão no teste de tração. (A) Liner de HDPE. (B) Liner de PA6. Fonte: Elaborado pelos autores. 

j. Deformação referente a tração de 3280N, nos RTPs 
 

Teste Material
Carga 

Aplicada
(N)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

16770 4,55E-07 1,47E-04 4,00E-05 0,002 30,92 8,39
83850 2,29E-06 7,41E-04 2,01E-04 0,012 155,51 42,20
167700 4,57E-06 1,48E-03 4,02E-04 0,024 311,02 84,39
16770 4,85E-07 1,57E-04 4,27E-05 0,002 31,04 8,44
83850 2,43E-06 7,84E-04 2,13E-04 0,012 115,23 42,20
167700 4,85E-06 1,57E-03 4,27E-04 0,023 310,46 84,42

1020

AISI 304

Flexão
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Figura 5-11:Deformação no teste de tração. (A) Liner de HDPE. (B) Liner de PA6. Fonte: Elaborado pelos autores. 

As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de condução das linhas após 

vencer o limite estático, 1640N, e da aplicação da carga máxima do guincho, 19,6E6 N, 

encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 5-5: Resultados das análises nos RTPs para teste de tração. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.1.3.2 RESULTADOS DO TESTE DE TRAÇÃO DOS DUTOS DE AÇO 

 

k. Tensão referente a tração de 9387N, nos dutos de aço 
 

Teste Tubo Material
Carga 

Aplicada
(N)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

1640 1,96E-06 2,02E-04 9,14E-06 2,05E-03 1,17E+00 8,16E-01
3280 3,92E-06 4,03E-04 1,83E-05 4,11E-03 2,34E+00 1,63E+00

19600000 2,34E-02 2,41E+00 1,09E-01 2,45E+01 1,40E+04 9,75E+03
1640 2,38E-06 2,93E-04 9,04E-06 2,62E-03 1,25E+00 8,17E-01
3280 4,76E-06 5,87E-04 1,81E-05 5,24E-03 2,49E+00 1,63E+00

19600000 2,85E-02 3,51E+00 1,08E-01 3,13E+01 1,49E+04 9,76E+03

RTP

Kevlar + HDPE

Kevlar + PA6

Tração
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Figura 5-12: Tensão no teste de tração. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 

l. Deformação referente a tração de 9387N, nos dutos de aço 
 

 

Figura 5-13: Deformação no teste de tração. (A) Duto de SAE 1020. (B) Duto de AISI 304l. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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As deformações e a tensões referentes aos carregamentos de condução das linhas após 

vencer o limite estático, 4694N, e da aplicação da carga máxima do guincho, 19,6MN, 

encontram-se na tabela abaixo: 

Tabela 5-6: Resultados das análises nos dutos de aço para teste de tração. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

5.2 DISCUSSÕES 

Com os resultados consolidados iniciou-se a avaliação individual e coletiva dos casos, 

a fim de explorar os recursos de cada duto, os desempenhos com relação a propriedades 

mecânicas, análise qualitativa de fenômenos de transporte e transferência de calor, e por fim, a 

viabilidade de projeto com uma análise SWOT e a análise de sensibilidade. 

5.2.1 PROPRIEDADES MECÂNICAS E CIÊNCIA DOS MATERIAIS 

Escopo principal do projeto, as propriedades mecânicas e ciência dos materiais andaram 

lado-a-lado durante as análises e corroborou para o entendimento físico dos resultados.  

Em todos os casos, independente do carregamento que o duto estava sendo submetido, 

o modulo de elasticidade de cada material foi o fator que mais influenciou e que tem grande 

peso, em uma média ponderada, em uma escolha de um duto, sendo ele RTP ou de aço.  

Outro ponto que tem como destaque e tem grande influência no estudo é o fato da 

geometria dos dutos serem ligeiramente distintas. Isso porque, conforme explicado no capítulo 

4, comercialmente, as espessuras dos dutos encontrados são diferentes. 

Por fim, para cada tipo de teste, foi discutido a física por trás dos resultados. Se os 

valores convergem ou não com a ordem de grandeza esperada e se realmente, a seleção do duto 

abrange a necessidade do projeto. 

5.2.1.1 TESTE DE PRESSÃO 

5.2.1.1.1 TENSÃO DE VON-MISES 

Em um ambiente com pressão interna, há uma deformação durante a expansão do duto e 

isto implica em carregamentos do(s) material(is). De acordo com a lei de Hooke, dependendo 

Teste Tubo Material
Carga 

Aplicada
(N)

Deformação 
Mínima 

(mm/mm)

Deformação 
Máxima

(mm/mm)

Deformação 
Média 

(mm/mm) 

Tensão Mínima 
(MPa)

Tensão Máxima 
(MPa)

Tensão Média 
(MPa) 

4694 5,87E-06 1,50E-05 1,23E-05 1,23E+00 3,16E+00 2,59E+00
9387 1,17E-05 3,00E-05 2,47E-05 2,46E+00 6,32E+00 5,18E+00

19600000 2,45E-02 6,28E-02 5,15E-02 5,13E+03 1,32E+04 1,08E+04
4694 6,44E-06 1,58E-05 1,31E-05 1,27E+00 3,14E+00 2,59E+00
9387 1,29E-05 3,17E-05 2,62E-05 2,55E+00 6,27E+00 5,18E+00

19600000 2,69E-02 6,91E-02 5,47E-02 5,32E+03 1,31E+04 1,08E+04

Aço

1020

AISI 304

Tração
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da rigidez do(s) material(is), as tensões que os materiais retornam podem ser distintas, para um 

deslocamento similar. Desta forma, comprovou-se a lei tendo em vista que as maiores tensões 

de Von-Mises, apareceram em materiais de maior rigidez. Nos RTPs, para um mesmo 

deslocamento induzido por conta de um carregamento imposto, os materiais de menor rigidez 

tendem a deformar-se com mais facilidade. Assim, com a presença da fibra de aramida, que 

possui maior rigidez entre os demais polímeros, atuando como uma barreira para conter este 

deslocamento dos liners, de HDPE e de PA6, a deformação se restringe, a tensão na fibra de 

aramida se acentua por limitar o movimento e, por sua vez, as tensões nos demais polímeros 

são menores (figura 5-14). Como os dutos de aço não possuem outras camadas suas tensões são 

aproximadamente constantes em todo o duto e para cada material. 

 

Figura 5-14: Tensões distintas para uma deformação específica. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Comparando as tensões de Von-Mises com o limite de escoamento e de ruptura de cada 

material, obteve-se as seguintes observações: 

 RTP com liner de HDPE: Nas regiões próximas as camadas de fibra de aramida, a tensão 
chegou a 43 MPa, valor suficiente para romper o HDPE, que possui como limite de 
escoamento e limite de ruptura 28 MPa, para uma pressão interna de 11,3MPa, o que 
inviabiliza a utilização deste material para esta carga de trabalho. Para que a utilização 
do HDPE seja considerada para esta aplicação, uma alternativa seria alterar a espessura 
da camada, otimizando a rigidez do projeto como um todo. 
 

 RTP com liner de PA6: Assim, como os RTPs com liners de HDPE, na região próxima 
as fibras de aramida, a tensão mostrou-se na ordem de 43 MPa, valor igual ao limite de 
escoamento do material. Caso o duto tivesse a sobrecarga de 10% da pressão de trabalho, 
o liner passaria da região elástica para a plástica, porém, não sofreria ruptura, tendo em 
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vista que a tensão de ruptura está na ordem de 70MPa. Assim, para efeito de projeto, 
ainda estaria no limite de trabalho. Contudo, atingir a região plástica do material, faz 
que este possa apresentar um comportamento diferente se submetido a cargas cíclicas. 
De uma forma em geral, o comportamento fadiga do material cai quando este material 
entra no domínio plástico. 

 

 Duto de aço SAE 1020: Atuando na pressão de trabalho, 11,3MPa, a tensão no duto está 
na ordem de 87% do limite de escoamento o que torna este material utilizável para esta 
operação. Entretanto, quando submetido a uma pressão 10% acima da de trabalho, a 
tensão fica na ordem do limite de escoamento do material, o que implica que em 
qualquer aumento de pressão inesperado acima disso, poderia levar o material ao regime 
plástico.  

 

 Duto de aço AISI 304l: Segue as mesmas observações realizadas para o duto de SAE 
1020, porém, com porcentagens menores, 84% do L.E para a pressão de trabalho e 92% 
do L.E para a pressão 10% maior que a de trabalho. 

Tendo em vista a aproximação, em alguns casos, dos limites que representam a variação de 
comportamento do material, por exemplo, limite de escoamento, torna-se adequado, do ponto 
de vista de engenharia, a utilização de fatores de segurança para contemplar as possíveis 
variações nos carregamentos em campo e, assim, não comprometer a performance, integridade 
e principalmente, respeitar a projeção da vida útil destes tubos.   

5.2.1.1.2  DEFORMAÇÃO DE VON-MISES 

Entre as observações físicas e matemáticas feitas durante o teste de pressão, notou-se que 

em um tubo que possui mais de uma camada em sua composição, no caso do presente trabalho, 

o RTP, a camada que sentirá primeiro o carregamento é o liner porque o perímetro é menor. 

Por outro lado, se todos as camadas fossem se deformar de forma igual, a camada que menos 

precisaria se deformar seria a camada externa porque o perímetro dela é maior. Então, conclui-

se que em ordem decrescente, a deformação tende a ir do liner para a capa externa. Já nos dutos 

de aço, como ele é composto por uma única camada, a deformação, de forma macroestrutural, 

ocorre em uma única forma. 

 Por serem mais rígidos, as deformações são menores nos dutos de aço em comparação aos 

RTPs. 

5.2.1.2 TESTE DE FLEXÃO 

5.2.1.2.1 TENSÃO DE VON-MISES 

As considerações observadas e citadas acima no teste de pressão, com relação a ciência 

dos materiais também foram notadas durante a avaliação de resultados do teste de flexão. 
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Nos materiais mais rígidos, as tensões equivalentes foram superiores com relação aos menos 

rígidos. Para efeito de projeto, foram realizadas as seguintes observações. 

 RTP com liner de HDPE: Para o carregamento referente a altura de areia de 5m, o duto 
atenderia perfeitamente devido ter limite de escoamento e ruptura na ordem de 28 MPa 
e a tensão média estar na ordem de 9MPa. Quando aplicados em alturas de 25m e 50m, 
as tensões no HDPE ultrapassam os limites e o material se romperia. Assim, o material 
só seria aplicável para profundidades de 5m. 

 

 RTP com liner de PA6: Similar a análise feita para o liner de HDPE, o RTP de PA6 
poderia suportar a carga referente a 25m de areia.  

 

 Duto de aço SAE 1020: Apesar da espessura mais fina, os dutos de SAE 1020 
suportariam perfeitamente o carregamento na região de maior solicitação de carga, tanto 
para 5m de areia sobre o tubo, tanto para 50m de areia.   

 

 Duto de aço AISI 304l: Igualmente aos dutos SAE 1020, os tubos de AISI 304l seriam 
capazes de suportar as três condições impostas nas condições de projeto.  

 

Assim, do ponto de vista prático do carregamento de flexão, não se deve considerar apenas 
a carga distribuída que o meio fará sobre o duto, mas também alguma eventual carga 
concentrada que possa causar, na região da flexão, concentradores de tensões localizados 
severos que possam comprometer a integridade e vida útil do duto (por exemplo, mossa). 

5.2.1.2.2  DESLOCAMENTO 

Assim como explicado para o teste de pressão, o deslocamento também é maior nos dutos 

menos resistentes com relação ao mais rígidos. O que poderia induzir ao pensamento que para 

flexão, os dutos de aço são melhores. Entretanto, observou-se que nos dutos de aços, 

apareceram pontos de ovalização próximos ao ponto principal de carregamentos. Isso implica, 

em médio prazo, um local propício a corrosão e um aumento na perda de carga naquela região, 

comportamento esse não observado nos RTPs. 
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Figura 5-15: Pontos de ovalização próximo a região de maior carregamento. Fonte: Elaborado pelos autores. 

5.2.1.3 TESTE DE TRAÇÃO 

5.2.1.3.1 TENSÃO DE VON-MISES 

Neste teste também foi observado e comprovado a Lei de Hooke para os materiais. Além 

disso, para os carregamentos durante a quebra da inércia e durante a condução dos dutos, todos 

os materiais foram capazes de suportar as tensões geradas e nenhum deles escoou. Entretanto, 

no caso de um erro do operador, aplicando a carga máxima do guincho, todos ultrapassaram as 

tensões de colapso. Assim, para a instalação destes tubos, sugere-se um limitador de tensão no 

guincho para que a linha não se rompa e para evitar acidentes. 

5.2.1.3.2 DEFORMAÇÃO DE VON-MISES | ANÁLISE DO CONECTOR 

Para os dutos de aço, a deformação manteve-se seguindo os mesmos parâmetros 

observados e comentados anteriormente. Já os RTPs, avaliando os resultados das análises 

referentes aos testes de tração, observou-se que nas extremidades, ambos os liners, HPDE e 

PA6, como as capas externas de HDPE e PA6, se deslocaram mais do que as camadas de fibra 

de aramida. Este comportamento é esperado devido ao modulo de elasticidade ser menor destes 

materiais em comparação ao Kevlar® e, além disso, as camadas não são coladas entre si, 

tornando a movimentação das camadas livres entre si, conforme mostrado na figura 5-16. 

Entretanto, em uma aplicação real de engenharia, dutos RTPs possuem obrigatoriamente 

conectores em suas extremidades que impedem o deslocamento desordenado das camadas 

longitudinalmente, além de outras funções como interligar tramos, possuir pontos para válvulas 

de alívio etc. 

 A fluência dos materiais, ou seja, a deformação em virtude do tempo em uma 

condição de temperatura ou a uma tensão constante de trabalho, pode ser um dos fatores que 

corroboram para o descolamento desproporcional entre as camadas de materiais distintos, tendo 
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em vista que cada material tem sua resistência a fluência. E que em uma aplicação de engenharia 

real, o duto pode transportar fluidos a temperaturas que possam induzir a fluência ou até mesmo, 

a tensão normal e longitudinal sobre o duto proveniente da pressão interna durante as operações 

e vida útil deste duto. 

 

Figura 5-16: Deformação das camadas de forma desordenada. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura 5-17: Duto Flexível Unbonded e a parte interna do conector. Fonte: Simeros (2021). 

 

5.3 ANÁLISE DE SENSIBILIDADE DE VARIÁVEIS 

Conforma exposto na seção 4.4, anteriormente a análise estatística se faz necessário a 

verificação da normalidade e homocedasticidade do conjunto de dados. Esta verificação se faz 

presente, respectivamente, no histograma e no gráfico de distribuição de resíduos a seguir, 

representados na figura 5.18. 
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Figura 5-18: Histograma e distribuição dos resíduos para os dados de tensão máxima no duto no teste de pressão interna, 
elaborado pelos autores, 2021. 

 Como pode ser observado nos gráficos acima, foram atingidas as premissas de 

normalidade com base nos testes de Shapiro-Wilks (p = 0,3158 >> 0,05) e Lilliefors (p = 1 >> 

0,05) e homocedasticidade para o pacote de comandos utilizados para a estatística paramétrica. 

 Para o desenvolvimento do DOE referente aos ensaios de pressão interna foi utilizado o 

pacote de comandos, expressos na tabela 5-7, onde os dutos RTPs apresentavam espessura de 

liner 

interno e da capa externa do duto RTP entre HDPE e PA6, mas mantendo a camada de fibra de 

aramida, o duto metálico em aço SAE 1020 e AISI 304L, representados na tabela pelos seus 

respectivos Módulos de Young (1080 MPa, 1111 MPa, 212400 Mpa e 198000 Mpa), além de 

também variar a porcentagem de carga empregada em 90%, 100% e 110%.  

Tabela 5-7: Conjunto de dados para estatística paramétrica no ensaio de pressão interno. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Portanto, o planejamento de experimento contou com dois fatores de entrada  materiais 

(expressos pelo Módulo de Young) e carga -, sendo os materiais compostos por quatro níveis e 

a carga sendo composta por dois níveis, totalizando um total de doze experimentos. 
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 Diante destas informações, trabalhou-se nas hipóteses estatísticas abaixo, para um nível 

de significância no valor de  = 0,05: 

 H0 para Material (Módulo) = A variação do material (representada pelo Módulo) não 

influencia a variável de resposta (Tensão P_interna) 

 H0 para Carga = A variação da carga não influencia a variável de resposta (Tensão 

P_interna) 

Premissas para validação ou rejeição de H0: 

 p >  = Não rejeito H0 

 p <  = Rejeito H0 

Com base nos dados formulados e nas premissas de validação ou rejeição de H0, 

chegaram-se às conclusões de rejeição tanto de H0 para Material (Módulo) (p = 0,000002 << 

) quanto para H0 para Carga (p = 0,001527 << ) e que o modelo estatístico é bastante 

satisfatório quanto a variabilidade do conjunto de dados, tendo em vista R² = 0,99, como 

mostrados na tabela 5-8. Ou seja, tanto a variação do material quanto a carga aplicada 

influenciam de forma significativa estatisticamente para a variação da variável de resposta 

(Tensão P_interna). 

A partir destas informações anteriores, foi-se possível avaliar os efeitos na tensão 

máxima sofrida pelos dutos em razão dos fatores de entrada (Módulo de Young e carga), como 

também expressos na tabela 5-8. 

Tabela 5-8: Efeitos estimados de variação da tensão máximo no ensaio de pressão interna. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Frente a estes resultados e por meio de interpolação, foram criados os gráficos, 

representados na figura 5-19 e na figura 5-20, afim de uma melhor visualização da interferência 

sofrida na tensão máxima sofrida pela parede interna dos dutos no ensaio de pressão interna 

com a variação de material (Módulo de Young) e carga. 
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Figura 5-19: Gráfico 3D da variação da tensão máxima frente a variação da carga aplicada e material no ensaio de pressão 
interna. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

 

Figura 5-20: Gráfico de curvas de nível da variação da tensão máxima frente a variação da carga aplicada e do material no 
ensaio de pressão interna. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Como se pode observar, de forma geral: 

 Com o aumento do Módulo de Young, foi obtido um aumento na tensão máxima na 

ruptura, ou seja, uma maior tensão de ruptura nos dutos metálicos do que nos dutos 

RTPs. 

 Com o aumento da carga, foi obtido um aumento na tensão máxima na ruptura, ou seja, 

uma maior tensão na ruptura em percentuais de carga mais elevados. 

 Devido a um maior valor de efeito estimado para o Módulo de Young do que para carga, 

esta diferença se faz presente na maior inclinação no eixo do modulo do que no eixo da 

carga no gráfico da figura 5-19 e na maior variação de curvas de níveis no eixo do 

Módulo de Young do que no eixo da carga no gráfico da figura 5-20. 

Ou seja, ao se variar o Módulo de Young (material) a variável de resposta (Tensão 

P_interna) varia de forma mais pronunciada do que com a variação da carga aplicada, porque o 

Módulo de Young possui um efeito maior do que a carga, como presente na tabela 5-8 e 

evidenciado no gráfico de Pareto  figura 5-21  onde é apresentado de forma decrescente o 

fator de entrada que mais influência na variação da tensão máxima e, para fins desta análise, 

pode-se avaliar a soma (L) + (Q) nos fatores de Módulo, chegando a conclusão anteriormente 

exposta. Salientando que os fatores apresentados à direita da linha vermelha foram os fatores 

significativos estatisticamente para a variação de tensão máxima e os fatores à esquerda foram 

os não-significativos estaticamente.   

 

Figura 5-21: Gráfico de Pareto para os fatores de entrada na variação da tensão máxima no ensaio de pressão interna. 
Fonte: Elaborado pelos autores. 
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 Admitindo a maior influência da variação do material em relação à carga aplicada, 

buscou-se verificar quais foram os grupos de materiais que demonstraram resultado 

estatisticamente semelhantes e quais foram os que demonstraram resultados estatisticamente 

diferentes. Para isso, se fez a adaptação de variar apenas o material (Módulo de Young) e 

considerar os valores de carga entre 90% e 110% como replicatas técnicas entre si. Como, por 

exemplo, para o HDPE (1080 MPa), se possui três replicatas de tensão máxima nos valores de 

103 MPa, 114 MPa e 126 MPa. 

 Com isso, fez-se necessário verificar novamente a normalidade e a homocedasticidade 

do conjunto de dados. Esta nova verificação se faz presente, respectivamente, no histograma e 

no gráfico de distribuição de resíduos a seguir, representados na figura 5-22. 

 

Figura 5-22: Histograma e distribuição dos resíduos para os dados de tensão máxima no duto no teste de pressão interna 
com fatores de entrada reduzidos. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Como pode ser observado nos gráficos acima, foram atingidas as premissas de 

normalidade com base nos testes de Shapiro-Wilks (p = 0,6906 >> 0,05) e Lilliefors (p = 1 >> 

0,05) e homocedasticidade para o novo pacote de comandos utilizados para a estatística 

paramétrica. 

Portanto, para o novo planejamento de experimento se contou com apenas um fator de 

entrada  materiais (expressos pelo Módulo de Young) - sendo composto por quatro níveis 

(Grupo 1  HDPE, Grupo 2  PA6, Grupo 3  AISI 304L e Grupo 4  SAE 1020), gerando um 

total de quatro variáveis de resposta (Tensão P_interna). 

 Diante destas informações, trabalhou-se na hipótese estatística abaixo, para um nível de 

significância no valor de  = 0,05: 
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 H0 para Material (Módulo) = A variação do material (representada pelo Módulo) não 

influencia a variável de resposta (Tensão P_interna) 

Abaixo, na tabela 5-9, é apresentado a ANOVA (análise de variância) referente ao novo 

experimento para validar ou rejeitar as hipóteses estatísticas. 

Tabela 5-9: ANOVA do novo experimento. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Com base nos dados formulados e na premissa de validação ou rejeição de H0, chegou-

se às conclusões de rejeição de H0 para Material (Módulo) (p = 0,000080 << ). Ou seja, 

a variação do material influencia de forma significativa e estatística para a variação da variável 

de resposta (Tensão P_interna). E, a partir deste ponto, se passou a ser analisado a existência 

ou não de grupos de representatividade estatística semelhantes de acordo com os testes Fisher 

LSD e Tukey HSD. 

 Para o teste de Fisher LSD, obteve-se os dados expressos na tabela 5-10 e 

 

Tabela 5-10: Dados obtidos através do teste Fisher LSD. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Hipótese estatística para um nível de significância no valor de  = 0,05: 

 H0 

 

Gerando assim, as seguintes análises de hipóteses estatísticas: 
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 Grupo 1 x Grupo 2: p = 0,265574 >  = 0,05  Não rejeito H0  Resultados Grupo 1 

= Resultados Grupo 2; 

 Grupo 1 x Grupo 3: p = 0,000417 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 1  

Resultados Grupo 3; 

 Grupo 1 x Grupo 4: p = 0,000025 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 1  

Resultados Grupo 4; 

 Grupo 2 x Grupo 3: p = 0,001805 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 2  

Resultados Grupo 3; 

 Grupo 2 x Grupo 4: p = 0,000073 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 2  

Resultados Grupo 4; 

 Grupo 3 x Grupo 4: p = 0,020817 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 3  

Resultados Grupo 4. 

Para o teste de Tukey HDS, obteve-se os dados expressos na tabela 5-18 e posteriormente 

 

Tabela 5-11: dados obtidos através do teste Tuker HDS. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

 Hipótese estatística para um nível de significância no valor de  = 0,05: 

 H0 

 

Gerando assim, as seguintes análises de hipóteses estatísticas: 

 Grupo 1 x Grupo 2: p = 0,645420 >  = 0,05  Não rejeito H0  Resultados Grupo 1 

= Resultados Grupo 2; 

 Grupo 1 x Grupo 3: p = 0,002018 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 1  

Resultados Grupo 3; 

 Grupo 1 x Grupo 4: p = 0,000308 < = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 1  

Resultados Grupo 4; 
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 Grupo 2 x Grupo 3: p = 0,007938 <  = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 2  

Resultados Grupo 3; 

 Grupo 2 x Grupo 4: p = 0,000517 <  = 0,05  Rejeito H0  Resultados Grupo 2  

Resultados Grupo 4; 

 Grupo 3 x Grupo 4: p = 0,079969 >  = 0,05  Nãoejeito H0  Resultados Grupo 3 = 

Resultados Grupo 4. 

Fazendo uma análise comparativa, temos que para Fisher e para Tukey os dutos 

compostos por HDPE e PA6 formam um conjunto de dados único, não possuindo diferença nos 

dados estatísticos entre eles quanto a influência na variação da variável de resposta (Tensão 

P_interna). Este fenômeno se dá devido à escolha de materiais possuírem Módulos de Young 

com valores próximos um dos outros e, como já era esperado, tendo em vista o fato de no ensaio 

de pressão interna, o material que mais resiste a pressão interna é a capa de fibra de aramida 

presente nos dois casos. Ou seja, mudar o material do liner em si não altera significativamente 

o resultado, mesmo a PA6 sendo suavemente mais rígida do que o HDPE. 

Contudo, em Fisher, observamos diferenças estatísticas significativas nos conjuntos 

de dados se comparados o grupo dos dutos não metálicos (HDPE + PA6), o AISI 304L e o SAE 

1020, demostrando variação significativa estatisticamente da variável de resposta. E, em Tukey, 

os conjuntos de dados dos dutos metálicos, AISI 304L e SAE 1020, não apresentam diferenças 

significativas estatisticamente entre si, mas possuem diferença significativa estatisticamente 

como um conjunto de dados de dutos metálicos (AISI 304L + SAE 1020) se comparados ao 

conjunto de dados dos dutos não metálicos (HDPE + PA6). 

Por fim, resumidamente, o teste Fisher LSD apresenta três conjuntos de dados 

significativos estatisticamente  HDPE + PA6, AISI 304L e SAE 1020 , enquanto o teste 

Tukey HDS apresenta dois conjuntos de dados significativos estatisticamente  dutos não 

metálicos (HDPE + PA6) e dutos metálicos (AISI 304L + SAE 1020) -, como são ilustrados na 

figura 5-23 a seguir. 
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Figura 5-23: Gráfico Módulo X Tensão Máxima PINT com um fator de entrada e quatro níveis para o ensaio de pressão 
interna. Fonte: Elaborado pelos autores. 

5.4 AVALIAÇÃO QUANTO AO DESEMPENHO TÉRMICO E HIDRÁULICO  

Quanto ao desempenho térmico é importante frisar a diferença da condutividade 

térmica de materiais metálicos para materiais poliméricos. Em geral, os materiais poliméricos 

possuem uma condutividade térmica muito abaixo dos materiais metálicos fazendo com que a 

energia térmica dissipada do fluido em dutos de composição polimérica seja bem mais reduzida 

do que em dutos metálicos, preservando assim as propriedades do fluido a ser transportado em 

especial um fluido sendo transportado a temperaturas maiores que a ambiente, como por 

exemplo temos a condutividade térmica de 15,8 W/(m.K) para aços AISI 304L  e 0,46 W/(m.K) 

para o HDPE.  

Em contrapartida, o duto RTP em questão, composto por HDPE, possui a limitação de 

temperatura de aproximadamente 65ºC devido o material começar a se amolecer com 

temperaturas acima deste valor. O que se torna uma desvantagem em relação aos dutos 

metálicos que podem transportar fluidos com temperaturas bem mais elevadas do que este 

limite.  
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Tendo em vista esta limitação térmica para o HDPE, temos que salientar as questões 

que envolvem os danos e reparos ao material, se compararmos a gama de materiais metálico. 

Pois, partindo do ponto em que ocorre um dano estrutural no material, para repararmos 

materiais metálicos possuímos diversos mecanismos de reparo industrial como, por exemplo, a 

soldagem ou reparo por compósitos e, com isso, consegue-se gerenciar a perda de integridade 

pontual nos materiais metálicos, o que não ocorre em materiais poliméricos, como é o caso do 

HDPE, que apesar de serem mais estáveis quimicamente (resistentes a corrosão), são mais 

instáveis termicamente, o que proporciona uma reparabilidade mais complicada devido o 

material ser limitado a quantidade de calor que pode ser aportada no mesmo para reparo.   

Portanto, o RTP é mais estável quimicamente, contudo mais desafiador em questões 

dos tipos de reparos que se podem ser realizados em campo. Enquanto as tubulações metálicas 

são mais suscetíveis a perda de integridade por fenômenos de degradação, mas possuem 

técnicas de reparabilidade mais consolidadas no mercado.  

Já a perda de pressão distribuída é causada pela parede dos dutos retilíneos, através da 

dissipação de energia devido ao atrito nas paredes do duto, que provoca uma redução de pressão 

distribuída ao longo do seu comprimento, fazendo com que a pressão total diminua 

gradativamente. 

 Tendo em vista as dimensões a serem utilizadas nos dutos RTP em redes onshore, se 

faz necessário uma análise, mesmo que qualitativa, quanto a perda de carga distribuída 

envolvida nesta aplicação se comparados aos dutos metálicos. 

Para critério desta análise, utilizaremos a fórmula a seguir de perda de carga distribuída 

do método de Moody-Rouse devido ser um dos métodos mais utilizados para este cálculo. 

 

  (5-1) 

 

Onde: 

Hp = Perda de carga 

f = Coeficiente de atrito (tubulação integra/corroída) 

L = Comprimento da tubulação 
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D = Diâmetro da tubulação 

v = Velocidade do fluido 

g = Aceleração da gravidade 

Admitindo o comprimento da tubulação (L) e a aceleração da gravidade (g) constantes 

para efeito de análise, trabalhamos analisando as variações a respeito do coeficiente de atrito 

(f), do diâmetro da tubulação (D) e da velocidade do fluido (v) e seus resultados esperados. 

Inicialmente, observamos que a perda de carga distribuída é inversamente 

proporcional ao diâmetro da tubulação e diretamente proporcional as variações do coeficiente 

de atrito e ao quadrado da velocidade do fluido. Ou seja: quanto maior for o coeficiente de atrito 

do material, maior será a perda de carga; quanto maior for a velocidade do fluido, maior será a 

perda de carga e quanto maior for o diâmetro da tubulação, menor será a perda de carga. 

No que diz respeito ao coeficiente de atrito, os dutos metálicos possuem uma maior 

rugosidade do que os dutos compostos por HDPE, tendo em vista a maior deterioração interna 

do material de acordo com o fluxo do fluido, o que faz o coeficiente de atrito ser maior e 

proporcionar uma maior perda de carga distribuída. Lembrando sempre da limitação térmica do 

HDPE de 65°C que a partir desta faixa se amolece podendo gerar um material com mais 

irregularidades superficiais, consequentemente aumentando consideravelmente seu coeficiente 

de atrito. 

Quanto a variação do diâmetro da tubulação, possuímos os dutos de RTP com diâmetro 

o, de acordo com a discussão 

apresentada na seção 4.1, onde a tubulação metálica obtida nos cálculos seria bem menor que a 

Isoladamente, pelo método de Moody-Rouse para cálculo de perda de carga distribuída, 

poderíamos até atestar que o duto de RTP proporcionaria uma ligeiramente maior perda de 

carga, mas devemos lembrar que o tubo compatível metálico calculado, quanto resistência de 

pressão interna, seria bem menor o que aumentaria drasticamente a perda de carga se 

trabalhassem com variados diâmetros a fim de suportar o mesmo valor de pressão interna 

exercida pelo fluido.  

Além da análise anterior, também é observado tal questão pelo ponto de vista da 

conservação de massa onde a vazão (Q) do fluido, expressada a seguir, deve se manter constante 

para o estudo em questão.  
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  (5-2) 

 

Onde: 

Q = Vazão 

v = velocidade do fluido 

A = Área transversal da tubulação 

A partir deste ponto de vista, vemos que uma tubulação com um menor diâmetro, no 

caso a tubulação metálica, poderia gerar uma maior velocidade no fluido, proporcionando uma 

maior perda de carga do que a tubulação de RTP que possuiria um maior diâmetro e uma menos 

velocidade de fluido. 

Tendo em vista que o coeficiente de atrito do duto RTP é inferior ao do duto metálico, 

no que diz respeito à velocidade do fluido, há de se observar que nos dutos RTPs iremos possuir 

uma maior velocidade de transporte do fluido se comparado ao duto metálico mantendo a 

mesma perda de carga, já que mantida a mesma perda de carga na rede, estas grandezas são 

inversamente proporcionais. 

Fazendo assim, para o estudo de caso em questão, o duto RTP possuir mais vantagens 

do que desvantagens em relação ao duto metálico, tendo em vista que o mesmo produziria uma 

menor perda de carga devido ao seu baixo coeficiente de atrito combinado com uma maior 

velocidade de transporte do fluido com as comparações realizadas em dutos de diâmetros 

semelhantes. 

 

5.5 AVALIAÇÃO QUANTO A CONSTRUÇÃO E MONTAGEM 

Comparando os dutos RTPs perante os dutos metálicos, observamos que os processos de 

montagem apresentam grandes divergências devido aos dutos RTPs apresentarem uma menor 

resistência a temperatura, uma menor rigidez e uma menor densidade linear se comparados aos 

dutos metálicos. 

Além disto, quanto a construção, podemos traçar um paralelo do RTP com as linhas 

flexíveis que possuem tecnologias semelhantes e são comparados com uma tubulação metálica 
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na figura 5-24, onde observamos uma enorme vantagem das linhas flexíveis quanto a 

construção e montagem da mesma. 

Na figura 5-24, no que diz respeito a montagem, desmontagem e quantidade de 

equipamentos necessários na linha, pode-se observar menor quantidade de equipamentos e 

espaços de armazenagem por parte das linhas flexíveis, já que o produto pode ser bobinado e 

possuir uma menor densidade linear. E frente a mão de obra, continuamos possuindo maiores 

benefícios junto as linhas flexíveis já que o que o processo de montagem dos dutos se faz de 

uma forma mais simples por intermédio de menores números de conexões (como exemplificado 

na figura 5-25) e sem a necessidade de processos de soldagem, o que além de aumentar o 

número de mão de obra, aumentaria também a quantidade de processos, devido a necessidade 

de inspeções de solda a serem realizadas. 
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Figura 5-24: Comparativo de Construção e Montagem entre Tubulações Flexíveis e Tubulações Metálicas (adaptado). 
Fonte: Baker Hughes (2021), traduzido pelos autores. 
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Figura 5-25: Comparativo de Quantidade de Conexões Necessária nas Tubulações Flexíveis e nas Tubulações Metálicas 
(adaptato). Fonte: Baker Hughes (2021), traduzido pelos autores. 

Contudo, nos encontramos em um cenário de mercado onde as tecnologias para dutos não 

metálicos são muito disruptivas em relação a tecnologia metálica. E, com isso, se faz necessária 

uma iniciativa de revisão nos processos de construção e montagem para dutos não metálicos, 

tendo em vista o preparo já existente voltado para a indústria metálica no mercado, para que 

seja possível a familiarização com o produto e, portanto, uma maior confiança na utilização 

dele. 

5.6 ANÁLISE DA VIABILIDADE DO PRODUTO - MATRIZ SWOT 

Com base nos resultados obtidos após o estudo bibliográfico de mercado e análise numérica 

apresentada anteriormente, foi realizada a elaboração da matriz SWOT para dutos RTPs 

apresentada a seguir na tabela 5-12.  
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Tabela 5-12: Matriz SWOT para o RTP. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 Pontos Fortes Pontos Fracos 

Fa
to

re
s 

In
te

rn
os

 Forças Fraquezas 

- Alta resistência química; 
- Reduzida densidade linear 
(peso/metro); 
- Reduzido OPEX; 
- Reduzido número de conexões na 
linha  

- Limitação quanto a temperatura (65ºC); 
- Maior custo com mão de obra 
qualificada 
- Elevado CAPEX 

Fa
to

re
s 

Ex
te

rn
os

 Oportunidades Ameaças 

- Aumento da procura de tecnologias 
alternativas para as metálicas 
convencionais presentes no mercado; 
- Aplicabilidade onshore e offshore; 

- Utilização histórica dos metais em 
processos de construção e montagem 
(Normas e práticas consolidadas); 
- Insegurança de mercado 
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6 CONCLUSÃO 

Os modelos dos dutos RTP e metálicos foram criados na versão estudantil do software 

Ansys® 2021 R2. O Ansys® foi o software de elementos finitos escolhido tanto para criação 

da geometria 3-D quanto para a realização das análises estruturais estáticas. A escolha do 

software se deu por motivos como: disponibilidade de uma versão de estudante gratuita, 

interface amigável e ampla quantidade de materiais de apoio disponíveis. 

Após a obtenção de resultados das análises computacionais, considerando os três testes 

que os dutos foram submetidos, os RTPs apresentaram uma pequena desvantagem em relação 

aos metais, uma vez que para os carregamentos utilizados, alguns RTPs escoaram para algumas 

condições, enquanto os tubos de aço suportaram grande parte delas, mesmo com a espessura 

dos dutos metálicos sendo ligeiramente menor. Apesar da Fibra de Aramida apresentar grande 

resistência mecânica, as propriedades mecânicas dos polímeros utilizados para capa externa e 

liner são inferiores às do aço, implicando na restrição de utilização para condições que o metal 

facilmente suportaria. Além disso, observou-se durante as análises de elementos finitos que os 

materiais que possuem menor rigidez, sofreram menores tensões equivalentes e apresentaram 

maior deformação.  Assim, caso seja mandatório trabalhar com as cargas e geometria impostas 

neste trabalho, só seria viável o uso do RTP de HDPE, se houvesse a substituição dele por um 

polímero de maior resistência, como o poliuretano, ou por exemplo, o PA6, utilizado neste 

trabalho, porque possuem maior limite de escoamento. Entretanto, vale considerar que, em um 

projeto que fosse solicitado carregamentos menores, o uso do RTP com HDPE apresentaria 

vantagens sobre os demais tipos de dutos, pois não sofre o processo de hidrólise, é resistente a 

corrosão e tem boa impermeabilidade. Portanto, para tubos de aplicações menos severas, que 

não exijam temperaturas elevadas, este material seria o mais indicado.  

Além disso, vale comentar que alguns dos carregamentos utilizados foram 

conservadores, e não necessariamente correspondem à realidade das condições de carregamento 

ao longo da vida útil dos tubos. Por isso, o resultado da análise computacional por si só não é 

suficiente para comparar o RTP com o duto metálico. Fatores como vida em fadiga, corrosão, 

custos com manutenção e instalação e vida útil de projeto também devem ser também 

considerados. Por isso, faz-se necessárias outras análises paralelas. 

Em face do desempenho térmico e hidráulico, os dutos RTPs apresentaram-se com 

melhores resultados esperados quanto a condutividade térmica e perda de carga do fluido a ser 
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transportado, apesar dos dutos metálicos apresentarem uma maior resistência térmica, 

permitindo um maior envelope de operação. 

Durante a análise de sensibilidade, foi comprovado estatisticamente que tanto a carga 

aplicada quanto o tipo de material foram fatores de entrada significativos, sendo que a maior 

influência na variável de resposta (Tensão P_interna) foi obtida em face do tipo de material, 

observando-se dois grandes grupos de materiais: materiais metálicos, a saber AISI 304 e SAE 

1020, e materiais não metálicos, a saber HDPE e PA6, lembrando que polietileno e poliamida 

são materiais mais baratos (materiais commodities) e o aço inoxidável acaba sendo um pouco 

mais caro que o aço carbono.  

Quanto a construção e montagens, os dutos RTPs apresentaram melhores resultados 

do que os dutos metálicos no que diz respeito ao OPEX, com menores custos de transporte e 

armazenagem, menor quantidade de mão de obra necessária, porém mais qualificada, mais 

facilidade de montagem com menor quantidade de conexões, enquanto o diferencial dos dutos 

metálicos se apresentou na familiarização do mercado com o produto e quanto ao CAPEX. 

Com o gerenciamento de projeto, através da Matriz SWOT, ficou clara as diversas 

vantagens existentes, como o reduzido OPEX, para os dutos RTPs, contudo, devido a ser uma 

tecnologia disruptiva da indústria, ficou evidente a necessidade de estudos de aprofundamento 

da tecnologia para fundamentar e torná-la mais acessível e atraente ao mercado frente as 

tecnologias de materiais metálicos.  

6.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

 Determinação de envelopes de operação em que os dutos não-metálicos podem ser 

aplicados. 

 Comparar os resultados das análises computacionais com resultados de ensaios 

experimentais. 

 Avaliação computacional de convergência para a utilização da malha. 

 Modelar o ensaio de tração simulando situações típicas de conector. 
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APÊNDICE A. PASSO A PASSO PARA MODELAGEM DOS DUTOS 

A.1 PASSO-A-PASSO PARA MODELAGEM DO RTP 

1° passo: Criou-se a camada do liner de HDPE, com 6,3 mm de espessura. 

 

Figura A-1: Criação da camada de liner de HDPE. Fonte: Elaborado pelos autores. 

2° passo: Aplicação do liner em coordenadas polares.  

 

Figura A-2: aplicação do liner em coordenadas polares. Fonte: Elaborado pelos autores. 

3° passo: Criação da malha de Kevlar® 49 em camadas em +55º e -55º. 
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Figura A-3: Criação da primeira malha de Kevlar® 49 em camadas em +55º e -55º. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4° passo: Criação da segunda camada de Kevlar® 49.  

 

Figura A-4: Criação da segunda malha de Kevlar® 49, com camadas em -55º e +55º. Fonte: elaborado pelos autores. 

5º passo: Criação da capa externa de 3 mm. 
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Figura A-5: Criação da capa externa de HDPE. Fonte: Elaborado pelos autores. 

6º passo: Aplicação da capa externa em coordenadas polares.  

 

Figura A-6: Aplicação da capa externa em coordenadas polares. Fonte: elaborado pelos autores. 

7° passo: Criação do eixo de referência no cilindro. 
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Figura A-7: Criação do eixo de referência no cilindro. Fonte: Elaborado pelos autores. 

8º passo: Criação da seção orientada de acordo com as orientações dos elementos e com o novo 
eixo de referência criado. 

 

 

 

Figura A-8: Criação da seção orientada de acordo com as orientações dos elementos e com o novo eixo de referência 
criado. Fonte: Elaborado pelos autores. 

9º passo: Modelagem das camadas do duto RTP. Primeira camada de liner 6,3 mm, segunda 

camada de Kevlar® 49, de 2,25 mm, terceira camada de Kevlar® 49 de 2,25 mm e quarta 

camada de HDPE, capa externa, de 3 mm. 
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Figura A-9: Modelagem das camadas do duto RTP. Fonte: Elaborado pelos autores. 

10º passo: Criação do modelo do sólido, de acordo com a orientação da seção. 

 

Figura A-10: criação do modelo do sólido, de acordo com a orientação da seção. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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A.2 PASSO-A-PASSO PARA MODELAGEM POR GEOMETRIA SIMÉTRICA 

1º passo: Criação do desenho do quarto de cilindro no SpaceClaim ao invés de um cilindro 

inteiriço. 

 

 Figura A-11: Criação do quarto de tubo no SpaceClaim. Fonte: Elaborado pelos autores.  

2º passo: Após a criação da geometria, no Mechanical, utilizou-se o geometry para escolher o 

material. 

3° passo: Definição das regiões de simetria e suas respectivas variações. 

 

Figura A-12: Criação de uma região de simetria para cada componente do sistema de coordenada. Fonte: Elaborado pelos 
autores. 
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Figura A-13: Seleção da face e input da orientação de simetria. Fonte: Elaborada pelos autores. 

 

Figura A-14: Definição de simetria: face paralela ao eixo global x. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura A-15: Definição de simetria: face paralela ao eixo global y. Fonte: Elaborado pelos autores 

 

Figura A-16: Definição de simetria: face paralela ao eixo global z. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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Figura A-17: Variação de simetria referente ao eixo x. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura A-18: Variação de simetria referente ao eixo y. Fonte: Elaborado pelos autores. 

 

Figura A-19: Variação de simetria referente ao eixo z. Fonte: Elaborado pelos autores. 

4º passo: Geração da malha. Clicou-se em mesh e depois generate mesh. O próprio software 

plotou a geometria cilíndrica já com as respectivas simetrias. 

 

Figura A-20: Geração de malha e visualização da geometria cilíndrica. Fonte: Elaborado pelos autores. 
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