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RESUMO 

Tendo em vista o avanço tecnológico que possibilitou a redução de custos nas 

estruturas necessárias para a exploração de óleo em regiões do pré-sal aliado à possibilidade de 

se perfurar e explorar poços em regiões cada vez mais profundas, o presente trabalho tem como 

objetivo avaliar o dano à fadiga gerado pela ação das ondas – Fadiga de Primeira Ordem – em 

um riser de perfuração situado em uma lâmina de água teórica de 3048 metros com a utilização 

de ferramentas baseada em elementos finitos. Mais especificamente, o foco do estudo é avaliar 

o comportamento global do sistema frente a atuação de onda, identificar possíveis pontos 

críticos e a comparação entre dois sistemas de poços com geometrias diferentes, sendo a 

primeira com um condutor de 36x2,0 polegadas e a segunda com um condutor de 36x1,5 

polegadas. Utiliza-se o modelo de onda irregular, adotando o espectro de onda de Pierson-

Moskowitz com base em dados obtidos a nordeste da bacia de Santos, região do pré-sal 

brasileiro. De forma a reduzir a complexidade do estudo, avalia-se o dano a fadiga de somente 

um estado de mar com altura significativa de onda de 4,94 metros e período de cruzamento zero 

de 11 segundos. Para o cálculo da vida em fadiga utiliza-se a abordagem baseada em tensões, 

com o uso de curvas S-N apropriadas para cada detalhe do sistema. A contagem dos ciclos de 

carregamento é feita com o método Rainflow com o acúmulo de dano sendo feito de forma 

linear a partir da regra de Palmgren-Miner. Ao final do estudo, é feita uma discussão qualitativa 

acerca do impacto que os parâmetros de design do modelo numérico tem no resultado obtido. 

Além disso, conclui-se que apesar da lâmina de água elevada, efeitos de onda ainda podem ser 

um ponto de atenção no sistema de poço no contexto de fadiga de onda, em que potenciais 

pontos críticos são: primeiro conector do sistema de condutor e casing, em geral situado em até 

15 metros abaixo do leito marinho, corpo do condutor e casing em regiões em cerca de 10 

metros de profundidade abaixo do leito marinho, pontos próximos da junta inferior flexível no 

riser e na região próxima do nível médio do mar, na qual as ondas irão incidir diretamente sobre 

a coluna de perfuração. Conclui-se também que a redução da vida do sistema de poço em virtude 

da diferença de geometria pode chegar a ser da ordem de 50%, sendo imprescindível um estudo 

detalhado para avaliar alternativas semelhantes. Por fim, de acordo com a discussão qualitativa 

feita, chegou-se à conclusão de que um estudo dessa natureza é altamente sensível aos 

parâmetros usados na modelagem, de forma que é imperativo ter disponível dados confiáveis 

dos equipamentos a serem utilizados e da região a ser operada de forma a se reduzir o 

conservadorismo e representar da forma mais fiel a situação real. 

Palavras-chave: Riser de perfuração; Fadiga de Onda; Fadiga de Primeira Ordem. 
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ABSTRACT 

In the perspective of the technological advances that has made possible the reduction 

of costs of the necessary structures for oil exploration in pre-salt region combined with the 

possibility of drilling wells in regions of grater water depths, this work objective is to assess the 

damage generated by wave loading – First Order Fatigue – in a drilling riser in a theoretical 

region with 3048 meters of water depth with the support of finite element based tools. 

Specifically, the focus of the study is to analyse the global behaviour of the system during wave 

loading, identify possible critical spots and compare two different well systems with distinct 

geometries. An irregular wave approach is used, with a Pierson-Moskowitz wave spectrum 

based on data obtained at Northern of Santos basin, at the pre-salt of Brazil. In order to reduce 

the complexity of the study, only one seastate is assessed with significant wave height of 4,94 

meters and zero-up crossing period of 11 seconds. Fatigue life is calculated based on the stress 

approach, based on adequate S-N curves for each detail of the system. Cycle counting is made 

using Rainflow counting method and damage summation is done by a linear approach using 

Palmgren-Miner rule. At the end, a qualitative discussion is done relative to the impact of each 

parameter in the design of the numerical model in the final results. Additionally, it is concluded 

that in spite of the great water depth, wave effects have potential to be critical for the well 

system in a wave fatigue situation, where critical spots are: first connector of the conductor and 

casing system, generally located around 12 meters below mudline, conductor and casing body 

in depths in the range of 5 to 10 meters below mudline, regions near the lower flex joint for the 

riser system and near the mean sea level, specifically near the splash zone. Another conclusion 

is that the reduction of the fatigue life of the well as a consequence of different geometries can 

be in the order of 50%, being necessary a detailed fatigue study to assess similar alternatives. 

The implication of the qualitative discussion is that a study of this nature is highly dependent 

of the parameters used in the model, therefore, it is imperative to have reliabe data about the 

equipment disposable and the region to be drilled in order to reduce the conservatism and 

represent as close as possible the real situation. 

 

Keywords: Drilling Riser, Wave Fatigue, First Order Fatigue 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria moderna do petróleo data de meados do século XIX, com os primeiros 

poços sendo perfurados antes dos anos 1900. Na época, os ingleses iniciavam o 

desenvolvimento da indústria na região do Oriente Médio. Os primeiros poços perfurados eram 

em terra e, com a crescente demanda da sociedade por óleo, iniciaram-se campanhas em busca 

de mais reservatórios, o que motivou a procura em regiões offshore. A busca por tecnologias 

para campanhas em alto mar se iniciou na década de 1930, motivada pela possibilidade de 

existir óleo na região offshore do Golfo do México. No Brasil, a criação da PETROBRAS se 

deu em 1954 e em 1968 foi feita a primeira descoberta de óleo em mar, no campo de Guaricema, 

Sergipe (COSTA & NETO, 2007). No ano de 2006 a PETROBRAS confirma a existência de 

petróleo na região do pré-sal.  

O pré-sal é uma sequência de rochas sedimentares, formadas há mais de 100 milhões 

de anos, no espaço que surgiu com a separação do antigo continente Gondwana, mais 

precisamente da separação entre o continente Americano e Africano. A separação gerou uma 

grande depressão, que deu origem a grandes lagos, onde material orgânico foi depositado. À 

medida que os continentes se distanciavam, o material orgânico acumulado foi coberto no 

espaço criado pelo Oceano Atlântico, que se formava. Com isto, deu-se o início da formação 

de uma camada de sal que pode chegar a 2km de espessura. 

Com o pré-sal as campanhas de perfuração passaram a ser em águas cada vez mais 

profundas. O aumento das profundidades de produção é evidenciado no trabalho de  MORAIS 

(2013), que mostra a evolução cronológica, no período de 1979 a 2012, da produção em águas 

profundas e ultra profundas e está ilustrada na Figura 1.1. Outro levantamento feito por 

SIMPSON & LIMA (2019) encontra-se na Figura 1.2, que mostra a evolução cronológica do 

recorde de profundidade, no período de 1981 a 2017, corroborando com o que foi exposto.  
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Figura 1.1 - Recordes mundiais na produção de petróleo em águas profundas e ultraprofundas, Morais, 2013 

 

Figura 1.2 – Evolução cronológica das profundidades instaladas por tipos de riser, Simpson & Lima, 2019 

1.1 MOTIVAÇÃO 

O pré-sal brasileiro fica localizado em uma região de aproximadamente 149 mil km² 

entre o norte do estado de Santa Catarina e Espírito Santo. Os reservatórios podem se situar a 

mais de 7000m de profundidade, sendo que as lâminas d’água costumam variar entre 1000m e 

2000m, porém, podem chegar a mais de 3000m. Os campos do pré-sal são altamente produtivos, 
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como mostram dados da PETROBRAS: em 1984 a empresa possuía 4108 poços no pós-sal e 

uma produção de 500 mil barris de óleo equivalente por dia. Em 2018, este número saltou para 

1,5 milhões de barris por dia com apenas 77 poços no pré-sal. Além disto, o óleo da região é 

considerado leve, sendo utilizado para a produção de Nafta, o que o faz ser de alto valor 

comercial. Outra característica importante é o baixo teor de enxofre, o que o caracteriza como 

um óleo “doce”. Por conta disto, produz combustíveis com menor impacto ambiental, uma vez 

que emite menos gases poluentes. Com o avanço das tecnologias para o desenvolvimento dos 

campos no pré-sal a PETROBRAS foi capaz de reduzir o custo de extração de U$ 9,10 para 

abaixo da casa dos U$ 7,00 em 2018, sendo ainda menor nos dias de hoje. O tempo médio da 

construção de um poço saiu da média de 310 dias em 2010 e caiu para 127 dias em 2018.  

Tendo em vista os avanços tecnológicos que viabilizaram a produção na região do pré 

sal, tanto no quesito econômico quanto no quesito de engenharia e logística, é evidente que, na 

busca por óleo, os limites atuais de profundidade continuarão sendo ultrapassados. Como 

consequência, novos desafios surgirão em toda a cadeia do projeto, desde a montagem do poço 

até a produção.  

No contexto da fase de perfuração do poço, ao qual este trabalho tem por objetivo 

focar, águas mais profundas demandarão sistemas mais extensos, o que eleva o peso total do 

conjunto. Este aumento de peso acaba por influenciar na embarcação a ser utilizada, por 

exemplo, na qual exigirá um sistema de tensionadores com uma capacidade maior e uma 

estrutura para instalação mais robusta para lidar com o incremento de massa. O aumento de 

comprimento afeta o arrasto hidrodinâmico total do sistema, fazendo com que a deflexão do 

riser seja possivelmente maior, gerando maiores esforços no sistema de condutor, casing e 

cabeça do poço, pressionando, assim, os limites de operabilidade da sonda. É importante 

também avaliar o efeito do aumento da lâmina d’água na frequêcia natural do sistema e como 

o afeta, pois, caso a diminua, a velocidade de corrente necessária para induzir um problema de 

fadiga é menor, o que aumenta a probabilidade de ocorrência da falha. Ainda no contexto de 

fadiga, devido às maiores lâminas de água pode ser possível que os equipamentos mais pesados 

que se instalam diretamente acima do poço, como o BOP – Blowout Preventer – e o LMRP – 

Lower Marine Riser Package - , sejam mais pesados como consequência das maiores pressões 

externas, o que pode piorar a questão da fadiga no condutor. Pode haver também a necessidade 

de se aumentar a espessura da parede do riser para suportar as pressões externas.   

Portanto, é evidente que profundidades maiores trarão futuros desafios à indústria. 

Vale dizer que isto é a tendência natural do mercado de óleo e gás, em que com o passar do 
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tempo o paradigma da indústria mudou através da exploração em mar e com o avançar das 

tecnologias a exploração em profundidades crescentes foi se viabilizando graças aos esforços 

da engenharia, esforços estes que não cessarão.  

1.2 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

O presente trabalho tem por objetivo geral avaliar a fadiga gerada por onda e 

corrente de um riser de perfuração em um cenário teórico com uma lâmina d’água 

ultraprofunda de 3048m com o intuito de se identificar possíveis desafios no projeto.  

Como objetivos específicos, destacam-se: 

1. A revisão do conceito de riser e a avaliação do estado da arte sobre o 

conhecimento destas estruturas; 

2. A revisão do conceito de fadiga e sua aplicação no âmbito da engenharia 

em estruturas offshores; 

3. A realização de uma análise com base no método dos elementos finitos, 

com o intuito de investigar o comportamento global da estrutura proposta 

sob um carregamento de onda; 

4. A realização de um estudo paramétrico, de forma a verificar a 

sensibilidade à fadiga do sistema proposto, através da variação da 

geometria do condutor. 

1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

O trabalho foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

• Capítulo 1: Introdução, motivação e objetivos do estudo. 

• Capítulo 2: Revisão bibliográfica dos conceitos envolvidos no estudo, 

sendo eles: conceito de riser, fadiga, cargas ambientais e suas respectivas 

modelagens teóricas. 

• Capítulo 3: Apresentação da metodologia utilizada na modelagem e dos 

parâmetros de entrada empregados no estudo. 

• Capítulo 4: Resultados obtidos a partir do estudo e sua respectiva 

discussão. 

• Capítulo 5: Conclusões e recomendações para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 RISER 

Em regiões offshore o poço de petróleo se encontram no leito marinho e a unidade de 

produção/perfuração se encontra na superfície do mar. Portanto, é necessário haver uma 

conexão entre o poço e a unidade. A estrutura responsável pelo elo unidade/poço é o que se 

chama de riser. Segundo CHAKRABARTI, o riser é o sistema responsável por conter os 

fluidos de controle do poço durante a perfuração e no caso de produção conduzir os 

hidrocarbonetos produzidos até a unidade flutuante. Essencialmente, são dutos responsáveis 

por prover um meio de locomoção para os diferentes fluidos nas diferentes operações e prover 

um meio de controle do poço através da unidade marítma. Vale dizer que, no caso de produção, 

são utilizados também para injeção de fluido nos poços. De acordo com BAI & BAI, um sistema 

de riser deve ser projetado de forma que as cargas externas estejam dentro de limites aceitáveis 

em relação a: 

• Stress e forças de interface entre as seções; 

• Fadiga induzida por onda e corrente; 

• Interferência entre as linhas, quando aplicável. 

Ainda segundo o autor, o sistema deve possuir o menor comprimento possível, para reduzir os 

custos associados à material e instalação, aliado a uma rigidez compatível que permita um 

amplo passeio da unidade flutuante. 

2.1.1 Classificações Quanto a Fabricação 

De forma simplificada há dois projetos de risers utilizados em larga escala, que podem 

ser: riser rígido ou riser flexível. Sua escolha vai depender de diversos fatores, como o 

propósito do projeto, lâmina d’água, condições ambientais, tipo de fluido a ser produzido e 

custos envolvidos na instalação, fabricação e outras operações de forma a se obter o melhor 

compromisso entre segurança, performance e custos. Há ainda sistemas híbridos, que utilizam 

uma seção rígida e outra flexível. 
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Os risers rígidos são dutos produzidos geralmente em aço, sendo utilizados tanto 

para produção quanto para perfuração.São conectados entre si por vários mecanismos, 

sendo os mais comuns: soldas, roscas e flanges. Devido a sua maior simplicidade 

estrutural possuem custos menores em relação aos flexíveis. Possuem maior resistência à 

flexão e resistência ao colapso, devido ao diferencial de pressão. 

Os dutos flexíveis são compostos por diferentes camadas metálicas e não 

metálicas, não fixas entre si, tendo cada camada uma determinada função, como por 

exemplo uma camada com o objetivo de resistir a pressão interna. O resultado final é um 

duto com baixa rigidez à flexão e alta rigidez axial, radial e torsional (SIMMONS, 2019). 

São conectados entre si através de conectores que se localizam em suas extremidades. A 

Figura 2.1 mostra as seções que tipicamente compõem um duto flexível e a Figura 2.2 

ilustra as diferentes camadas e suas respectivas funções e seções transversais. Ainda em 

fase de desenvolvimento, há dutos flexíveis sendo fabricados em materiais compósitos, o 

que pode conferir menor peso ao sistema final, menor rigidez à flexão em comparação 

aos flexíveis tradicionais, melhor isolamento térmico entre outros benefícios. Entretanto, 

por estar ainda em desenvolvimento, seus custos podem ser elevados.  

 

Figura 2.1 – Seções que tipicamente compõem um riser flexível. Petrobras, 2019. 

 

Figura 2.2 – Camadas padrão de um duto flexível e suas respectivas funções e seções transversais. API 17B Adaptado, 2014. 
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2.1.2 Classificações Quanto a Finalidade 

Como visto no início da seção, um riser pode ser usado tanto no âmbito de perfuração 

quanto de produção. No contexto de produção ainda é possível diferenciar sua função entre 

escoamento do fluido produzido e injeção de gás e/ou água. A diferenciação por finalidade 

convém uma vez que há significativas diferenças entre risers de produção e perfuração. Suas 

configurações são bastante distintas, podendo-se reduzir o escopo de possibilidades de 

configuração ao se definir o seu uso. 

Um riser de perfuração, ou coluna de perfuração, possui uma configuração do tipo Top 

Tensioned Riser – TTR – que consiste em uma coluna vertical sendo suportada através de uma 

tração aplicada no topo por meio de um tensionador hidráulico-pneumático. Esta configuração 

pode ser encontrada, em menor escala, em sistemas de produção também. Estes sistemas 

consistem em diversas juntas tubulares metálicas feitas, em geral, de aço API X-80, conectadas 

entre sim por algum tipo de mecanismo de conexão, como roscas ou flanges, em suas pontas. 

Isso permite uma flexibilidade em seu uso com relação à profundidade a ser perfurada, bastando 

adicionar/retirar juntas caso a lâmina d’água seja maior ou menor. Além disto, algumas juntas 

são equipadas com bóias feitas de espuma sintética, com o intuito de se reduzir o peso total do 

sistema submerso e consequentemente reduzir a tração no topo, tendo como um custo associado 

o aumento do arrasto hidrodinâmico. O sistema é classificado como um riser rígido e por conta 

disso, possui juntas flexíveis, feitas em material elastomérico, que são instaladas no topo e no 

fundo, para acomodar as cargas de flexão nas extremidades. O riser de perfuração possui 

também uma junta telescópica instalada no topo que permite o movimento vertical relativo entre 

a embarcação e a coluna. Por fim, há ainda o conjunto de LMRP – Low Marine Riser Package 

– e BOP – Blowout Preventer. O BOP se situa diretamente acima do poço e consiste em um 

conjunto redundante de válvulas que visam o fechamento do poço em caso de necessidade. Já 

o LMRP tem por função prover uma interface de conexão e desconexão entre o riser e o BOP 

além de promover o controle hidráulico do BOP. Ambos possuem uma massa elevada, podendo 

ser, em conjunto, da ordem de 400 toneladas. Um esquema ilustrando um riser de perfuração 

genérico é ilustrado na Figura 2.3. Devido à estrutura do sistema, a interação de uma coluna de 

perfuração com o sistema de condutor e casing é alta, sendo um ponto de atenção nesses 

sistemas. O condutor e o casing são elementos do poço, consistindo em dutos nos quais tem por 

função conter o fluido de produção entre o reservatório e o riser, e ser o principal elemento 

estrutural do poço, sendo capaz de conter o seu colapso permitindo a operação com segurança. 
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Figura 2.3 – Esquemático de uma coluna de perfuração genérica e seus componentes. Chakrabarti, 2007. 

Basicamente há 4 tipos de riser de produção (CHAKRABARTI, 2007), são eles: 

• Flexíveis; 

• Catenária livre ou Steel Catenary Riser – SCR; 

• Top Tensioned Riser – TTR; 

•  Free Standing Riser 

Ainda segundo o autor, os flexíveis são os mais comuns de serem encontrados, pois podem ser 

instalados em diversas configurações e profundidades. Configurações comuns de serem 

utilizadas para os flexíveis estão ilustradas na Figura 2.4. Vale dizer que o SCR é feito em dutos 

rígidos. Hoje em dia os mais utilizados são os flexíveis e os SCR.. Perceba que dentro dos 

flexíveis é possível existir um riser em catenária livre, porém, neste caso a configuração é 

chamada de FHR – Free Hanging Riser. Ambas configurações – FHR e SCR - são amplamente 

utilizadas visto que são a configuração de menor custo de instalação, pois necessitam de uma 

infraestrutura subsea mínima e são fáceis de se instalar (BAI & BAI, 2007). Porém, é a 

configuração na qual o riser estará mais exposto a cargas como resultado da movimentação da 

unidade de produção. Todos os outros tipos utilizam alguma seção boiada ou alguma bóia 

instalada no leito marinho de forma a não transmitir o movimento da embarcação ao TDP – 
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Touchdown Point -, ponto de extrema relevância em um projeto de um riser de produção. O 

TDP é o primeiro ponto no qual o duto toca o leito marinho. Há ainda configurações alternativas, 

menos comuns de serem utilizadas. A título de ilustração alguns exemplos de configurações 

alternativas se encontram na Figura 2.5. Tanto os flexíveis e SCR são utilizados em águas 

ultraprofundas, como ilustrado na Figura 1.2. 

 

Figura 2.4 – Configurações mais comuns para risers flexíveis. Bai e Bai, 2007. 

 

Figura 2.5 – Exemplos de configurações alternativas para risers flexíveis. Chakrabarti, 2007. 

Como visto anteriormente, um riser do tipo TTR pode ser utilizado para produção 

também, entretanto, não tendem a competir com risers flexíveis e SCR pois aqueles são quase 

que exclusivamente associados à utilização de árvores de natal seca, enquanto que estes são 

associados à árvores de natal molhadas (CHAKRABARTI, 2007). O conceito é similar a um 

riser de perfuração, no qual consiste em vário dutos conectados entre si. Também possuem 

seções boiadas para desacoplar o movimento da embarcação do riser.  

Um free standing riser consiste em uma linha híbrida, na qual a maior parte será 

similar ao conceito de um riser de perfuração, conectado no topo a um buoyancy tank, que 

consiste em uma seção de diâmetro maior que o duto, possuindo em seu interior cavernas de ar, 

de forma a se ter uma baixa densidade e, portanto, uma alta flutuabilidade. Com isso, será capaz 
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de prover ao riser tração suficiente. Estes tanques de ar se localizam por volta de 50m abaixo 

da superfície do mar, de forma a minimizar também os efeitos de onda no sistema. No topo se 

encontram jumpers flexíveis que se conectam ao navio. Um exemplo é ilustrado na Figura 2.6 

 

Figura 2.6 – Exemplo de um riser híbrido do tipo free standing. Song e Streit, 2011. 

2.2 FADIGA 

Componentes estruturais estão sujeitos aos mais diversos tipos de carregamentos e, em 

aplicações reais, estas cargas se comportam de forma dinâmica na maior parte da vida útil da 

estrutura e podem se repetir ao longo do tempo. Tomemos o clássico exemplo do clipe de papel. 

Ao desdobrarmos uma de suas extremidades e ao flexionarmos de forma repetitiva, para frente 

e para trás, o clipe irá falhar ao final com uma força muito menor que a força feita para desdobrá-

lo. A explicação para o experimento foi que a extremidade ficou sujeita a um carregamento 

cíclico de flexão o qual gerou um dano interno ao clipe, que foi se propagando ao longos dos 

subsequentes ciclos de carregamento até o momento da falha final sob uma carga menor do que 

o limite de escoamento do material. Este processo de falha gerada por um carregamento cíclico 

é chamado de fadiga (DOWLING, 2012). O estudo do fenômeno de fadiga é importante uma 

vez que é a maior causa de falha em materiais metálicos, sendo responsável por 90% das falhas 

(CALLISTER, 2012). Polímeros, cerâmicas e materiais compósitos também podem sofrer de 

fadiga (CALLISTER, 2012) (DOWLING, 2012). Estima-se que o custo da economia dos 

Estados Unidos com a fadiga nos materiais é de 3% do seu PIB e que nações igualmente 

industrializadas possuem um custo semelhante. (DOWLING, 2012). 
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A natureza física da fadiga decorre do dano interno que o material sofre sob cargas 

cíclicas. No âmbito microscópico os materiais são altamente anisotrópicos e não homogêneos. 

Tome os metais como exemplo. Estes são compostos por grãos cristalinos, de orientações 

cristalográficas diferentes, podem possuir vazios, inclusões de outros átomos que não os da 

matriz metálica e possuir a presença de diferentes fases na mesma peça. Devido a isto, temos 

que a distribuição de tensão na escala microscópica não será uniforme e, portanto, haverá 

regiões em que a tensão será mais severa. De forma geral, será nesta região onde o dano de 

fadiga se iniciará. 

Ainda segundo DOWLING, o mecanismo de propagação do dano será dependente da 

natureza dúctil ou frágil do material. Materiais dúcteis terão o dano iniciado através do 

deslizamento dos planos cristalográficos nas bandas de deslizamento, que são regiões sob 

intensa deformação por cisalhamento. Bandas de deslizamento serão formadas conforme a 

estrutura for carregada, até o ponto no qual o número de bandas estará próximo à saturação. A 

partir deste ponto, as bandas se tornam mais severas, podendo desenvolver trincas dentro dos 

grãos que irão se propagar posteriormente, este processo está ilustrado na Figura 2.7. Materiais 

frágeis não desenvolvem o dano por este mecanismo. De forma diferente, estes terão o dano 

concentrado em defeitos no material. Pequenas trincas se desenvolvem onde há vazios, inclusão, 

contorno de grão, arranhões na superfície ou em alguma trinca já presente no material. Com 

isso, a trinca irá crescer e possivelmente se unir a outras trincas menores presentes se 

propagando até causar a falha. 

Para lidar com a fadiga dos materiais há três abordagens distintas:  

• Baseada nas tensões, que propõe entender a vida de fadiga do componente a 

partir do nível médio de tensão da estrutura, sendo a mais comum de ser 

utilizada; 

• Baseada nas deformações, que envolve uma análise mais detalhada da 

deformação plástica localizada em potenciais pontos em que pode haver a 

nucleação de trincas, como quinas e entalhes; 

• Baseada na mecânica da fratura, na qual busca gerenciar a existência e o 

crescimento de trincas no material, buscando operar dentro de um limite seguro 

a partir do estudo do seu crescimento. 
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Figura 2.7 – Bandas de deslizamento geradas durante um carregamento cíclico que culminaram em trinca em uma liga 
recozida de latão. Dowling, 2012. 

2.2.1 Tensões Cíclicas 

Para iniciarmos a discussão é necessário caracterizarmos as tensões cíclicas, também 

chamadas de ciclos de carregamento. Os ciclos são definidos como o comportamento das 

tensões em um determinado ponto durante um intervalo de tempo e podem ser descritos a partir 

de dois parâmetros, sendo os mais comuns o nível médio de tensão, 𝜎𝑚, e a amplitude das 

tensões, 𝜎𝑎. Durante um ciclo, seja a tensão máxima e mínima dadas por 𝜎𝑚𝑎𝑥 e 𝜎𝑚𝑖𝑛, logo: 

 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 + 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
                                                                                                             (2.1) 

𝜎𝑎 =
𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛

2
                                                                                                              (2.2) 

 

Pode-se definir também a razão de tensão, R, e a razão de amplitude, A. A primeira é 

a razão entre a tensão máxima e a mínima enquanto a segunda é a razão da amplitude pela 

tensão média. Um exemplo clássico é dado na Figura 2.8 , que mostra um ciclo representado 

por uma curva senoidal. Este tipo de ciclo é chamado de ciclo reverso, em que o nível médio 

de tensão é zero (CALLISTER, 2012). Estes ciclos têm a característica de submeter o 

componente a um ciclo de tração e compressão, de igual magnitude no pico de tensão. Este 

exemplo também é caracterizado por ser um ciclo de amplitude constante, muito utilizado em 

testes de fadiga (DOWLING, 2012). Entretanto, em situações reais de engenharia, as estruturas 

são submetidas à ciclos com amplitudes e frequências irregulares, onde a identificação de um 

único ciclo de carregamento passa a ser mais complexa. Um exemplo é ilustrado na Figura 2.9. 
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DOWLING caracteriza as fontes de tensão em 4, são elas:  

• Cargas estáticas: são cargas sempre presentes na estrutura e não variam com o 

tempo, como o peso de uma ponte; 

• Cargas de trabalho: são aquelas que variam com o tempo e amplitude de acordo 

com o previsto pelo projeto da estrutura; 

• Cargas vibratórias: são cargas que variam a uma alta frequência e surgem como 

efeito secundário das cargas de trabalho e cargas ambientais, devido à 

excitação que causaram no sistema; 

• Cargas acidentais: são eventos extremos que possuem uma probabilidade 

pequena de ocorrer em condições usuais; 

 Para um bom projeto é necessário levar em conta o efeito combinado de todas estas 

cargas para se estimar a vida útil da estrutura. 

 
Figura 2.8 – Representação gráfica de um ciclo de carregamento. No eixo vertical se encontra a amplitude de tensão ou 

tensão média e no eixo horizontal se encontra o tempo. Callister, 2012. 

 
Figura 2.9 – Exemplo de um ciclo de carregamento irregular. Callister, 2012. 

2.2.2 Curvas S-N 

Um dos objetivos do estudo da fadiga é ser capaz de se estimar quantos ciclos uma 

determinada estrutura suporta, dado os ciclos de carregamento ao qual será submetida. 

Intuitivamente, espera-se que uma estrutura falhe mais rapidamente quanto maior for o nível de 
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tensões atingidos. Se para cada ciclo, caracterizado pela tensão média e sua amplitude, for 

anotado o número de ciclos até a falha, também chamado de vida de fadiga, pode-se plotar estes 

dados e se ajustar uma curva. A curva obtida é chamada de curva S-N, a Figura 2.4 mostra um 

exemplo genérico. Em geral, é feito um teste de laboratório para cada material com objetivo de 

obter sua curva S-N, que por sua vez é plotada em uma escala linear-log, tendo no eixo vertical, 

usualmente, a amplitude de tensão, podendo ser utilizada a tensão média também. Diversas 

normas, para diferentes indústrias, possuem curvas S-N já estabelecidas para diferentes 

condições de trabalho, como na DNVGL RP C203. 

 

Figura 2.10 - Curva S-N genérica. O eixo vertical representa a amplitude de tensão e o eixo vertical o número de ciclos de 
carregament. Callister, 2012.  

Observa-se que para alguns materiais, como aços não ligados, aços baixa liga e 

algumas ligas de titânio, abaixo de um nível de amplitude de tensão o material não sofrerá falha 

por fadiga, sendo este nível chamado de limite de resistência à fadiga (CALLISTER, 2012) 

(DOWLING, 2012). Uma curva genérica para estes materiais é ilustrada na Figura 2.11. A força 

a fadiga é determinada como a amplitude de tensão ou a tensão média ao qual o material suporta 

se fixado um número de ciclos. Este conceito está muito ligado ao fato de que os testes de fadiga 

são realizados para 107 ciclos, o que demanda tempo para a aquisição dos dados. Hoje há dados 

para experimentos realizados para 109 ciclos que demonstram que há uma queda da curva S-N 

destes materiais na faixa de 106 a 107 ciclos, invalidando o limite de resistência à fadiga 

(DOWLING). Ainda assim, o conceito de limite de resistência à fadiga é útil para a fase de 

design do projeto. É importante ressaltar também que esta resistência apenas indica que para 

níveis baixos de solicitação da estrutura o mecanismo de dano progressivo é dificultado de se 

iniciar, como uma microtrinca no interior do material. Porém, caso ocorra por algum motivo, 

como por exemplo a estrutura ser solicitada em excesso por um curto período, devido a um 
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evento não recorrente, ou ainda por alguma seção da estrutura ser comprometida por corrosão, 

este processo de iniciação de dano pode ser iniciado sendo então acumulado nos ciclos 

subsequentes podendo haver a falha por fadiga. 

É importante ressaltar que estas curvas são de natureza estatística. Como consequência, 

há uma dispersão considerável nos dados, o que é decorrência da sensibilidade dos diversos 

parâmetros que influenciam na fadiga, como tolerâncias de fabricação, variações metalúrgicas, 

defeitos no corpo de prova, incertezas no aparato experimental, incertezas no controle das 

condições do experimento, como nível de tensão, entre outros (CALLISTER, 2012). Por conta 

disto, desenvolveu-se um diagrama com diversas curvas de fadiga e suas respectivas 

probabilidades de descrever o comportamento de uma peça aleatória (CALLISTER, 2012). A 

curva de uma liga 7075-T6 de alumínio é ilustrada na Figura 2.12. 

 

Figura 2.11 – Curva S-N genérica para materiais com limite de resistência à fadiga. Callister, 2012. 
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Figura 2.12 – Curva S-N de uma liga de alumínio 7075 T6 e suas respectivas probabilidades. Callister, 2012. 

 

Define-se fadiga de baixo ciclo como sendo vidas que, em geral, vão de 102 a 104 

ciclos (DOWLING, 2012). Vidas acima deste limite são consideradas fadiga de alto ciclo. 

Observando uma curva genérica, conclui-se que o comportamento global é de diminuir a vida 

de fadiga com o aumento da amplitude de tensão e, portanto, para uma fadiga de baixo ciclo 

um alto nível de tensão é desenvolvido nos componentes, tendo, portanto, deformações 

elevadas, muitas vezes saindo do regime elástico do material. Logo, para este regime de fadiga 

a abordagem baseada nas deformações é mais apropriada, uma vez que efeitos plásticos 

dominam o comportamento (DOWLING, 2012).  

Pode-se concluir também que fontes de concentração de tensão, como defeitos 

superficiais, arranhões, filetes, furos, roscas, entre outros, diminuirão a vida de fadiga do 

componente, visto que aumentarão os níveis de tensão. Ambientes corrosivos também tem um 

impacto negativo na vida da estrutura. Um tipo de corrosão muito comum é a corrosão por pites, 

na qual formará pequenos orifícios superficiais no material, que atuarão como concentradores 

de tensão e, portanto, diminuirão a performance em fadiga. Outro exemplo é a corrosão sob 

tensão por 𝐶𝑂2, que segundo a ANP em 2017 foi o motivo de uma falha no segundo ano de 

operação em linhas flexíveis de injeção de gás, que haviam sido projetadas para uma vida útil 

de 20 anos. Há ainda efeitos negativos advindo do trabalho em alta temperatura. Segundo 

DOWLING, a fluêcia associada à carregamentos cíclicos podem ter um efeito sinérgico de 

forma a diminuir a vida da peça. 
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Tensões residuais também influenciam a vida útil do material. Tensões residuais 

trativas impactam negativamente, enquanto que tensões residuais compressivas são benéficas 

para a fadiga. Há tratamentos superficiais que tem por objetivo introduzir tensões compressivas 

na superfície da peça, como o jateamento – shot peening – , que consiste em jatear a superfície 

do material com partículas de diâmetros entre 0.1mm e 1.0mm a alta velocidade. O efeito de 

tensões residuais na vida em fadiga é ilustrado em Figura 2.13. 

'  

Figura 2.13 – Curvas S-N ilustrando o efeito das tensões residuais através do jateamento em um feixe de molas fabricadas 
em aço. No lado esquerdo se encontra as curvas S-N para as respectivas deformações, sendo positivo para compressão, 

obtidas no jateamento. No lado direito se encontra no eixo vertical a tensão residual e o eixo horizontal a profundidade 
abaixo da superfície. Dowling, 2012. 

2.2.3 Efeito da Tensão Média na Curva S-N 

Sabe-se que um carregamento cíclico pode ser descrito por dois parâmetros: amplitude 

de tensão e tensão média. Entretanto, para as curvas S-N é muito comum de se ter dados 

documentados para testes utilizando ciclos reversos e refazê-los para toda combinação possível 

de tensão media é impraticável. Logo, é importante entender o efeito da tensão média nos 

materiais e ter ferramentas para lidar com esta limitação. 

De forma geral, tensões médias trativas diminuem a performance em fadiga e tensões 

médias compressivas melhoram a performance em fadiga, ambas com relação às curvas geradas 

de ciclos reversos. Um exemplo deste efeito se encontra na Figura 2.14 para uma liga 7075-T6 

de alumínio. Desenvolveu-se curvas de vida constante que relacionam a tensão média e a 

amplitude de tensão, que demonstram o impacto negativo que o aumento de tensão média causa 

no material, com respeito à fadiga. Um exemplo é dado na Figura 2.15 para a mesma liga de 

alumínio. A partir deste diagrama desenvolveu-se um diagrama genérico a partir de uma 
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amplitude de tensão normalizada, que consiste em tomar a amplitude de tensão que se quer 

analisar e dividi-la pela amplitude de tensão para o caso de tensão média nula, ou seja, o ponto 

que corta o eixo vertical no diagrama de vida constante. Com isso, torna-se possível consolidar 

os dados em um único diagrama. Além disto, há diversas tentativas de se desenvolver um 

modelo que seja capaz de prever o comportamento em fadiga neste diagrama. Um dos mais 

famosos é a curva de Goodman, que baseia-se no fato de que no limite em que a amplitude do 

ciclo se torna zero, o material irá falhar no limite de resistência à tração. Como a amplitude 

normalizada é unitária quando a tensão média é nula, uma reta entre estes dois pontos é traçada. 

O resultado é uma curva de caráter conservador e que possui uma boa aplicabilidade para 

estimativas iniciais. Um exemplo é ilustrado na Figura 2.16, para a liga de alumínio 7075 T6. 

Observe que no diagrama encotram-se alguns pontos obtidos de experimentos para diferentes 

vidas e que a curva prevê a falha sempre em regiões de menor intensidade de carga. A equação 

genérica da curva de Goodman também é representada. 

 

Figura 2.14 – Curvas S-N de uma liga 7075-T6 de alumínio para vários níveis de tensão média, 𝜎𝑚. Dowling, 2012. 
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Figura 2.15 – Diagrama de vida constante, Nf, para uma liga 7075 T6 de alumínio. Dowling, 2012. 

 

Figura 2.16 – Curva de Goodman para a liga de alumínio 7075 T6. Dowling, 2012. 

2.2.4 Regra de Palmgren-Miner 

Considere uma situação com carregamento de amplitude variável, como na Figura 2.17. 

Inicialmente a amplitude de tensão é 𝜎𝑎1 , que atuará por 𝑁1 ciclos. Para esta amplitude de 

carregamento e tensão média correspondente, verifica-se na curva S-N adequada que o número 

de ciclos até a falha é 𝑁𝑓1. Este processo é repetido para as amplitudes de carregamento que se 

seguem. Para cada etapa calcula-se a fração de ciclos que é consumida e ao final soma-se o total 

das frações. A regra de Palmgren-Miner afirma que a vida útil da estrutura é atingida quando o 

somatório das frações atinge a unidade. É possível interpretar a regra como cada ciclo 
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consumindo uma porcentagem da vida do material, de forma que sua utilização máxima é 

atingida quando 100% da vida é consumida, ou seja: 

 

∑
𝑁𝑖

𝑁𝑓𝑖
= 1

𝑛

𝑖=1

                                                                                                                           (2.3) 

 

 

Figura 2.17 – Exemplo de um carregamento de amplitude variável. Dowling, 2012. 

Com isso, um método para se estimar a vida de uma estrutura consiste em calcular o 

quanto da vida é consumida e avaliar quantos ciclos deveriam ser aplicados para que a vida seja 

consumida totalmente, a partir do histórico de carregamento que se quer analisar. Isso pode ser 

escrito da seguinte forma:  

 

𝐵 (∑
𝑁𝑖

𝑁𝑓𝑖

𝑛

𝑖=1

)

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

= 1                                                                                                           (2.4) 

 

Esta metodologia possui uma ressalva em relação à materiais que possuem um limite 

de resistência à fadiga, como o aço. Se dentro do ciclo ocorrer alguma sequência de eventos 

extremos, de forma que o nível de tensão seja muito elevado para aquele material, é possível 

que ocorra algum processo que inicie a acumulação de dano na estrutura de forma a invalidar o 

limite, como mencionado anteriormente. 
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2.2.5 Método Rainflow para Contagem de Ciclos 

Para aplicar a regra de Palmgren-Miner é necessário identificar os ciclos dentro de um 

histórico de carregamento. Entretanto, esta tarefa torna-se complexa para históricos de 

carregamentos irregulares, com amplitudes variáveis ao longo do tempo. Diversos métodos 

foram desenvolvidos para contabilizar os ciclos. Segundo DOWLING há um consenso de que 

a melhor abordagem consiste no método Rainflow e seus derivados. Este método é descrito na 

norma ASTM E1049 – “Standard Practices for Cycle Counting in Fatigue Analysis”.  

O método Rainflow consiste em tomar em tomar três pontos de um histórico de 

carregamento, a partir do início, que contenha dois picos e um vale ou um pico e dois vales. 

Considere que tenhamos dois picos e um vale, sejam eles X, Z e Y, respectivamente. Compara-

se a amplitude XY com a amplitude YZ. Se a amplitude do primeiro pico for maior do que a do 

segundo não se contabiliza o ciclo. Do contrário, se contabiliza um ciclo. Isto está ilustrado na 

Figura 2.18. Caso este intervalo XYZ esteja no início do histórico se contabiliza meio ciclo. 

Cabe ressaltar aqui que contabilizar o ciclo significa tomar a amplitude de tensão e a tensão 

média, ambas dadas pelas equações (2.1) e (2.2). Ao contabilizar um ciclo é necessário apagar 

o pico e o vale do histórico e continuar a contagem. Ao final do processo o resultado pode ser 

ilustrado por uma matriz com tensão média e amplitude de tensão, com cada posição indicando 

o número de vezes em que o ciclo ocorreu, como na Figura 2.19. 

 

Figura 2.18 – Condição de contagem de ciclo no método Rainflow. Dowling, 2012. 



22 

 

Figura 2.19 – Exemplo de uma matriz de contagem Rainflow de ciclos. No canto esquerdo na vertical se encontra a 
amplitude de tensão e na horizontal no topo a tensão média. ASTM E1049, 1990. 

 

2.3 FONTES DE FADIGA EM SISTEMAS DE RISER 

Um sistema de riser será, como visto, o elo de conexão entre a unidade flutuante e o poço. 

Portanto, estará sujeito a carregamentos provenientes da correnteza, ondas e movimentação da 

embarcação ao longo de sua vida. De acordo com CHAKRABARTI o dano em um riser é 

gerado através de três principais fontes: 

• Carregamento de onda ou de primeira ordem – First Order Fatigue – e 

movimentação da embarcação associada; 

• Vibração induzida por vórtice – VIV – gerado por correnteza ou movimento 

de heave da embarcação; 

• Movimentos de segunda ordem de baixa frequência da embarcação – Second 

Order Fatigue 

Ainda segundo o autor, é possível que ocorra o acumulo de dano por outros efeitos 

como VIV gerado pela embarcação, slugging, pulsos de pressão e nas fases de instalação. Nas 

subseções subsequentes serão explicadas cada fonte de dano em mais detalhes. Estas fontes de 

dano em riser terão afetarão de formas diferentes para cada tipo de estrutura.  

De forma geral, pode-se dizer que em uma coluna de perfuração a fadiga no riser em 

si não costuma ser um problema, uma vez que os poços levam em torno de 3 meses para serem 

construídos. O problema de fadiga no contexto de perfuração é mais pronunciado no sistema 

de condutor, principalmente nas soldas e conectores, que são concetradores de tensão. Isto é 

consequência do sistema de LMRP e BOP, que se localizam diretamente acima do poço, com 

um peso elevado atuando como uma carga pontual no topo do condutor. Portanto, com a 
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movimentação induzida pelas cargas ambientais gera-se um braço de alavanca no topo que 

induz momentos fletores elevados no condutor. Já no âmbito de produção, a fadiga no riser é 

mais preocupante, pois o sistema deverá operar por um tempo maior, por volta de 20 a 30 anos. 

Além disso, há ainda diversos sistemas acoplados em um campo de produção que também são 

relevantes no estudo de fadiga, como por exemplo flowlines e jumpers. 

2.3.1 Fadiga de Primeira Ordem 

A fadiga de primeira ordem é ocasionada pelo impacto das ondas no sistema de 

riser associada à movimentação que é imposta ao sistema devido à resposta da unidade 

flutuante em virtude da onda. Ondas oceânicas são formadas a partir de alguma entrada 

de energia no sistema, como um corredor de vento que sopra contínuamente sobre a 

superfície do mar, transferindo energia do escoamento do ar para a superfície do oceano, 

por exemplo. De acordo com a DNVGL-RP-C205 as ondas oceânicas são irregulares e 

aleatórias em forma, altura, comprimento e velocidade de propagação. Isto é resultado da 

aleatoriedade das entradas de energia o que dificulta a criação de modelos para descrevê-

las (SARPKAYA, 2010). Apesar destas dificuldades, há diversos modelos que, uma vez 

que suas premissas sejam válidas, são capazes de fornecerem informações vitais. Os 

modelos existentes podem ser divididos em duas categorias segundo a DNVGL-RP-

C205: 

• Onda Regular: Uma onda que se propaga com forma permanente e que 

possui um comprimento, período e altura distintos que caracterizam a 

onda por completo. Estes modelos são desenvolvidos para lâminas 

d’água constante com o objetivo de se determinar a relação entre o 

período e comprimento de onda e a movimentação das partículas fluidas 

no escoamento. Diversos modelos de onda regular foram propostos, 

como onda regular linear ou Airy, onda de Stokes, onda cnoidal, onda 

solitária – Solitary wave – e onda stream function. 

• Onda Irregular ou Aleatória: A superfície livre é um processo aleatório. 

Este modelo busca caracterizar um estado de mar em vez de uma onda 

representativa específica. Neste modelo, o mar é caracterizado como uma 

superposição de ondas senoidais de diferentes frequências, amplitudes e 

fases. As amplitudes são aleatórias e podem ser representadas por um 

espectro de energia denominado de espectro de onda. Há diversos 

espectros propostos, sendo os mais comuns JONSWAP e Pierson-
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Moskowitz (SARPKAYA, 2010) (SIMMONS, 2019). Este espectro 

consiste na distribuição da energia de onda em relação às suas respectivas 

frequências. Dois parâmetros importantes que caraterizam este modelo 

são: altura de onda significativa, 𝐻𝑠, e período de pico, 𝑇𝑝. O primeiro é 

definido como a altura média do maior terço das ondas de um 

determinado estado de mar (SARPKAYA, 2010) enquanto que o 

segundo consiste no período da onda que atinge o máximo de energia 

dentro do espectro. Um exemplo de espectro é dado na Figura 2.20. 

 

 

Figura 2.20 – Espectro de onda para diferentes velocidades de vento para um mar desenvolvido. Moskowitz, 1964. 

O segundo componente da fadiga de primeira ordem é a movimentação do sistema 

como consequência da movimentação da embarcação. Logo, é importante definir como 

descrever a resposta da unidade flutuante. Segundo SIMMONS (2019) o movimento final é 

resultado de três componentes distintos: 

• Deslocamento estático – Offset; 

• Movimentação de baixa frequência ou slow drift motion; 

• RAO – Response Amplitude Operator ou Operador amplitude de 

resposta 

O deslocamento estático ou offset é resultado do efeito combinado de carregamentos 

ambientais, como vento, corrente e maré. É a movimentação conhecida como deriva do navio. 

Atualmente as unidades flutuantes mais modernas para perfuração possuem sistemas dinâmicos 

de posicionamento que evitam a deriva da embarcação, entretanto, por serem acionados por 
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energia elétrica falhas podem ocorrer. Já unidades de produção ainda são amplamente 

ancoradas, tendo, assim, o efeito de deriva mais pronunciado. 

 O segundo consiste na resposta da unidade flutuante a ondas de baixa frequência e, 

consequentemente, os períodos associados são muito altos.  

Por fim, o RAO consiste na representação da resposta imediata do navio em relação à 

passagem de uma onda. O RAO é uma matriz adimensional, tanto de amplitude quanto de fase, 

para os 6 graus de liberdade do navio, que fornece uma resposta da embarcação para uma onda 

unitária considerando um ângulo de incidência específico. Consiste em uma resposta 

normalizada. Essa fase de resposta pode ser tanto de atraso – Lag – quanto de avanço – Lead 

(SIMMONS, 2019). Em geral, a movimentação não estará em fase com a onda. É de extrema 

importância a sua definição em um projeto de riser, visto que sua movimentação estará 

fortemente associada ao RAO utilizado, já que o duto é acoplado à embarcação no topo. De 

acordo com KAREGAR (2013) a caracterização do RAO é dada por meio da seguinte equação: 

 

𝑋𝑖(𝑡) = 𝐴𝑜𝑛𝑑𝑎𝑅𝐴𝑂𝑖 cos(𝜔𝑡 + 𝜑𝑖)                                                                                 (2.5) 

 

Onde: 

𝑋𝑖: Resposta do grau de liberdade i 

𝐴𝑜𝑛𝑑𝑎: Amplitude da onda incidente 

𝑅𝐴𝑂𝑖: Amplitude do RAO no grau de liberdade i 

𝜔: Frequência angular da onda incidente 

𝜑𝑖: Fase da resposta no grau de liberdade i 

𝑡: Tempo 

Os 6 graus de liberdade consistem em três graus de translação – heave, surge e sway - 

e três graus de rotação – roll, pitch e yaw -, ambos em torno dos eixos principais. A Figura 2.21 

ilustra os 6 graus a título de informação. 
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Figura 2.21 – Todos os 6 graus de liberdade para uma embarcação. 2H Offshore, com permissão. 

2.3.2 Vibração Induzida por Vórtice - VIV 

Sabe-se que um escoamento aberto sobre um cilindro com um baixo número de 

Reynolds produz um padrão de escoamento simétrico em relação à direção do escoamento. 

Conforme o número de Reynolds aumenta, o padrão das linhas de corrente se torna 

instável e a camada limite em ambos os lados começa a se separar e vórtices discretos se 

formam na região de esteira próxima ao cilindro (GOPALKRISHNAN, 1993). Novos 

vórtices são formados alternativamente em cada lado, gerando um escoamento 

assimétrico periódico no qual é conhecido como vortex de von Kármán. Uma ilustração 

deste fenômeno se encontra na Figura 2.22. Este padrão de escoamento alternado gera 

flutuações no campo de velocidade e pressão nas vizinhanças do cilindro de forma a gerar 

oscilações nas forças hidrodinâmicas, como o arrasto e o lift. As forças de lift são 

predominantes no fenônemo, gerando uma resposta vibratória transversal do objeto 

(GOPALKRISHNAN, 1993). É possível ter uma resposta vibratória na direção do 

escoamento também. Essas vibrações são conhecidas como vibração induzida por 

vórtices – VIV – e representam um problema de engenharia ao se projetar um riser. Estas 

forças são governadas pela frequêcia com que os vórtices são desprendidos – vortex 

shedding. A preocupação em torno do fenômeno baseia-se na possibilidade da ocorrência 

de lock-in. De acordo com a DNGL-RP-C205, o lock-in ocorre quando a velocidade do 

escoamento é tal que a frequência de desprendimento dos vórtices coincide com a 

frequência natural da estrutura, resultando no fenômeno de ressonância, o que amplifica 

a resposta vibratória, o que possivelmente pode gerar um prolema de fadiga na estrutura. 

De acordo com BAI & BAI, risers em águas ultraprofundas são mais suscetíveis 

a VIV pois as correntes em região ultraprofundas são maiores, as estruturas possuem 

maior comprimento que, por consequência, diminui sua frequência natural e, em geral, 



27 

 

risers em profundidades elevadas não possuem estruturas adjacentes as quais poderiam 

estar presos. Considerando a extensão do riser, a variação da corrente com a profundidade 

e considerando o amortecimento de respostas vibratórias locais, o que não permite a 

propagação de um padrão vibratório por toda a estrutura, dutos de águas ultraprofundas 

podem ter mais de um modo excitado ao longo do seu comprimento, o que torna a VIV 

em risers ainda mais complexo (BAI & BAI, 2005). Desta forma, modelos propostos para 

se estimar VIV em riser, definem regiões de excitações, que serão responsáveis por 

introduzir energia no sistema e regiões de dissipação de energia, que correspondem às 

seções onde ocorre o amortecimento por meio da estrutura (LIMA, 2007), conforme se 

verifica na Figura 2.23. 

 

Figura 2.22 – Esteira de vórtice laminar gerada pelo escoamento através de um cilindro com Re=140. Fotografia por S. 

Taneda, de Von Dyke, 1982. 

 

Figura 2.23 – Balanço de energia para um riser sujeito à corrente triangular. Lima, 2007. 

É possível que ocorra oscilação tanto no sentido do escoamento – In-Line VIV – 

quanto oscilação transversal ao escoamento – Cross Flow VIV. De acordo com a DNVGL-RP-

C205 o in-line VIV ocorre para velocidades menores de escoamento, produzindo vibrações com 
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aplitudes da ordem de 10% a 15% do diâmetro do duto, enquanto que o cross-flow VIV ocorre 

para velocidades maiores, porém, produz vibrações com amplitude da ordem de 100% do 

diâmetro. Dessa forma, em geral o cross-flow será de suma importância na análise. O sentido 

da oscilação irá depender se os vórtices gerados são simétricos ou não em relação à direção de 

escoamento, a forma de vibração se relaciona com o padrão dos vórtices gerados de acordo com 

a Figura 2.24.  

 

Figura 2.24 – Esteiras possíveis e suas respectivas respostas vibratórias. Bai e Bai, 2005. 

A frequência, 𝑓(𝑥), de desprendimento dos vórtices gerados pode ser calculada através 

do número de Strouhal, 𝑆𝑡, que relaciona a frequência de desprendimento dos vórtices com 

parâmetros geométricos e do escoamento, sendo dada pela seguinte equação: 

𝑓(𝑥) =
𝑈(𝑥)𝑆𝑡(𝑥)

𝐷(𝑥)
                                                                                                              (2.6) 

Onde: 

𝑥 – Profundidade 

𝑈(𝑥) – Velocidade de corrente 

𝑆𝑡(𝑥) – Número de Strouhal 

𝐷(𝑥) – Diâmetro do hidrodinâmico do duto 

O número de Strouhal se relaciona com o número de Reynolds, 𝑅𝑒, para cilindros 

estacionários de paredes lisas através da curva experimental apresentada na Figura 2.25. LIMA 
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relata que na indústria offshore o número de Reynolds em situações de VIV são da ordem de 

105. Observa-se na curva experimental que para esse valor de Reynolds, o número de Strouhal 

se situa em torno de 0,2, valor amplamente utilizado em cálculos de VIV (LIMA, 2007).  

 

Figura 2.25 – Relação entre o número de Reynolds e o número de Strouhal. Escala log-linear. Lima, 2007. 

Qualquer frequência natural que coincidir com a frequência de desprendimento dos 

vórtices, mais ou menos uma largura de banda de frequência, induzirá o VIV. Este valor de 

banda é empírico e segundo a DNVGL-RP-F204 estudos recentes demonstram que variam em 

torno de 0,1 a 0,25, o que corresponde a uma margem de 10% a 25% em torno da frequência 

natural. Isto pode ser escrito como: 

 

(1 − ∆)𝑓 ≤ 𝑓𝑛 ≤  (1 + ∆)𝑓                                                                                              (2.7) 

 

Onde: 

∆: Largura de banda de frequência 

𝑓𝑛: N-ésima frequência natural da estrutura 

Ainda é possível que ocorram oscilações induzidas por vórtices – VIO – geradas no 

casco da embarcação. Esta resposta oscilatória possui impactos no riser e em sistemas de 

ancoragem, sendo ruim em um contexto de fadiga. Segundo a DNVGL-RP-C205, este 

fenômeno é difícil de ser estimado por meio de modelos numéricos por serem altamente não 

lineares. 
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2.3.3 Fadiga de Segunda Ordem 

A fadiga de segunda ordem corresponde ao dano gerado pelo movimento de 

deriva – offset – do navio em resposta à onda. Este efeito é mais relevante no caso de um 

riser de produção, mais especificamente no TDP – Touchdown Point – primeiro ponto no 

qual a linha encosta no leito marinho (BAI & BAI, 2005). As variações dinâmicas 

ocasionadas pelo offset podem acumular muito dano nesta região. Em relação a uma 

coluna de perfuração, não há tanta preocupação com relação a esse mecanismo de 

acumulo de dano. 
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3 METODOLOGIA 

Neste capítulo apresentam-se os métodos utilizados para o desenvolvimento do estudo, 

sendo detalhados aspectos como: 

• Modelagem das seções de riser e condutor 

• Modelagem do solo 

• Inputs de carregamentos de onda 

• Curvas S-N para os diferentes detalhes ao longo da coluna de perfuração e 

sistema de poço 

• Fatores de segurança utilizados 

Neste trabalho serão adotados os dados disponíveis no documento ISO 13624-2 – 

“Deepwater Drilling Riser Methodologies, Operations and Integrity Technical Report”, sendo 

comentado no caso de alguma alteração dos dados. Assume-se que o riser  está situado em uma 

região teórica com 3048 metros de profundidade. 

3.1 MODELAGEM DO RISER E DADOS DE ENTRADA 

Os elementos que compõem o riser como os dutos rígidos, sistema de condutor e 

casing, BOP e LMRP são modelados como dutos equivalentes, sendo necessário as seguintes 

propriedades para sua caracterização: 

• Rigidez axial 

• Rigidez à Flexão 

• Rigidez torsional 

• Peso na água e no ar 

A rigidez axial, flexão e torsional são calculadas a partir das seguintes equações: 

 

𝐾𝑎𝑥𝑖𝑎𝑙 = 𝐸𝐴                                                                                                                          (3.1) 

𝐾𝑓𝑙𝑒𝑥ã𝑜 = 𝐸𝐼                                                                                                                          (3.2) 

𝐾𝑡𝑜𝑟çã𝑜 = 𝐺𝐽0                                                                                                                        (3.3) 
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Onde 

𝐸: Módulo de Young 

𝐼: Momento de inércia da seção transversal em relação à linha neutra  

𝐺: Módulo de cisalhamento 

𝐽: Momento polar de inércia da seção transversal 

O material que compõe as estruturas é o aço sendo adotado o valor de 207 GPa para o 

módulo de elasticidade. O módulo de cisalhamento pode ser obtido através da seguinte 

relação: 

 

𝐺 =
𝐸

2(1 + 𝜐)
                                                                                                                       (3.1) 

 

Onde 𝜐 representa o coeficiente de poisson do aço, sendo adotado como 0,3.  

As juntas flexíveis são modeladas como uma mola rotacional de rigidez constante. Os 

dados de design do modelo estão de acordo com o modelo proposto na ISO 13624 – 2 e são 

apresentados ao longo da Tabela 3.1.1 até a Tabela 3.1.3. Um esquema representativo 

detalhando cada componente e sua quantidade é dado na  Figura 3.1. 

Com relação ao RAO da embarcação, será utilizado o de um navio de perfuração 

genérico encontrado nos exemplos do software FLEXCOM.  
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Descrição 
Comprimento 

(m) 

Diâmetro 

Externo 

(mm) 

Espessura - 

Parede  

de Aço 

(mm) 

Peso no 

ar 

(kg) 

Peso na 

água 

(kg) 

Juntas sem 

Revestimento (Bare) 
22,86 533,4 20,6 12716,5 11056,0 

Pup Joint 20ft 6,01 533,4 20,6 347,2 3023,2 

Pup Joint 40ft 12,19 533,4 20,6 6954,5 6046,4 

Termination Joint 20,06 533,4 20,6 15876,8 13803,0 

Bóia + Bare Joint – 

3000ft 
22,86 1282,7 20,6 19776,7 294,3 

Bóia + Bare Joint – 

4000ft 
22,86 1308,1 20,6 20696,6 558,5 

Bóia + Bare Joint – 

5000ft 
22,86 1333,5 20,6 21879,0 139,6 

Bóia + Bare Joint – 

6000ft 
22,86 1358,9 20,6 23165,2 259,3 

Bóia + Bare Joint – 

7000ft 
22,86 1409,87 20,6 23938,0 453,4 

Bóia + Bare Joint – 

8000ft 
22,86 1435,1 20,6 24682,2 628,3 

Tabela 3.1.1 – Dados das juntas de riser utilizados. ISO 13624-2, 2010 

 

Parâmetro Unidade Valor 

Número de Tensionadores - 6 

Tração Máxima por Tensionador kN 1913 

Curso Disponível m 15,20 

Inclinação de Saída da Linha grau 9,90 

Peso do Anel Tensionador kN 66,70 

Comprimento da Junta Telescópica Retraída m 40,65 

Comprimento da Junta Telescópica Estendida m 55,89 

Junta Telescópica - Peso na água kN 444,8 

Tabela 3.1.2 – Dados do Tensionador e Junta Telescópica. ISO 13624-2, 2010 
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Parâmetro Unidade Valor 

Módulo de Young – Aço (1) GPa 207 

Coeficiente de Poisson – Aço (1) - 0,3 

Altura – LMRP m 3,66 

Peso na Água – LMRP kN 1094 

Rigidez à Flexão - LMRP kN.m2 1,11E+7 

Altura – BOP m 8,53 

Peso na Água – BOP kN 1642 

Rigidez à Flexão – BOP kN.m2 1,11E+7 

Rigidez Rotacional - Junta Flexível (Topo) kN.m/grau 27,83 

Rigidez Rotacional - Junta Flexível (Inferior) kN.m/grau 113,89 

Diâmetro Externo – Condutor 1º Seção mm 914,4 

Espessura de Parede – Condutor 1º Seção mm 50,8 

Diâmetro Externo – Condutor 2º Seção mm 914,4 

Espessura de Parede – Condutor 2º Seção mm 38,1 

Diâmetro Externo – Casing de Superfície mm 558,8 

Espessura de Parede – Casing de Superfície mm 25,4 

1 – Assumido 

Tabela 3.1.3 – Parâmetros de Design. ISO 13624-2, 2010. 



35 

 

 

 Figura 3.1 – Configuração da Coluna de Perfuração. Produzido pelo autor. 

 

3.2 MODELAGEM DO POÇO E DADOS DE ENTRADA 

Para modelar a interação do sistema de condutor e casing é preciso primeiro decidir 

qual o método de instalação. Há vários tipos de métodos disponíveis, sendo os mais comuns: 

LEITO MARINHO: 0.0 m

NÍVEL MÉDIO DO MAR: 3,048.0 m

DECK DE PERFURAÇÃO: 3,076.0 m

FEA MODEL EXTENDS TO 60.0 m BELOW MUDLINE

3,073.9 m
Junta Flexível Superior

3,066.0 mJunta Telescópica

3,025.4 m

Junta Telescópica

3,005.3 m1x Termination Joint

2,999.2 m1x 20ft Pup Joint

2,987.0 m1x 40ft Pup Joint

2,141.2 m

37 x 75ft Bóia - 3000ft

1,844.0 m

13 x 75ft Bóia - 4000ft 

1,546.9 m

13 x 75ft Bóia - 5000ft

1,226.8 m

14 x 75ft Bóia - 6000ft

929.6 m

13 x 75ft Bóia - 7000ft

632.5 m

13 x 75ft Bóia - 8000ft

15.2 m

27 x 75ft Bare Joint

Junta Flexível Inferior

11.6 m
LMRP

3.0 m
BOP

-25.7 m

36 in x 2.0 Condutor

-60.0 m

36 in x 1.5 in Condutor

Anel Tensionador
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• Jateamento 

• Perfuração e cimentação 

• Martelamento (driven conductor) 

Assume-se a instalação por perfuração e cimentação. Nela um furo é feito no solo, com 

diâmetro em torno de 6 polegadas a mais do que o duto a ser instalado. Este excesso de 6 

polegadas é assumido no trabalho. Portanto, para um condutor de 36 polegadas será feito um 

furo de 42 polegadas. Após o furo, se desce com o duto do condutor e, em seguida, é bombeado 

cimento para dentro do poço. O cimento terá uma função estrutural de previnir o colapso do 

solo ao redor e para contribuir com a resistência axial do poço, uma vez que compartilha a carga 

no topo do sistema com o solo lateral, sendo assim uma solução mais robusta que suportará 

mais carga no topo. 

Um poço é composto por diversos dutos que são instalados um dentro do outro. Um 

dos motivos para isso é que em geral os reservatórios se localizam a profundidades grandes a 

partir do leito marinho. Com isso, fabricar um único duto seria proibitivo. O modelo presente 

neste trabalho se limita à modelagem dos dois dutos mais externos – condutor e surface casing 

–, pois estes são os que mais sofrem com as cargas impostas pela movimentação do riser. A 

geometria proposta está de acordo com a encontrada na ISO 13624-2 com uma alteração nos 

comprimentos e a inclusão do surface casing. É comum que a primeira seção de condutor seja 

mais robusta, pois é esta que será mais solicitada pelas cargas de flexão. Portanto, a 

configuração proposta no trabalho consiste nos primeiros 25 metros de profundidade a 

utilização de uma junta mais robusta, de maior espessura de parede. Uma segunda geometria é 

avaliada com o intuito de se realizar uma sensibilidade, com todo o condutor sendo feito em 

uma menor espessura de parede. O sistema será modelado até 60m de profundidade, que em 

geral é suficiente para dissipar qualquer momento fletor devido à dinâmica do riser. Ambas as 

configurações se encontram na Tabela 3.2.1. 
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Configuração Junta 

Diâmetro 

Externo 

(mm) 

Espessura 

de Parede 

(mm) 

Comprimento 

de cada Junta 

(m) 

Comprimento 

Total da 

Seção (m) 

1 

Condutor 1-A 914,4 50,8 12,80 25,60 

Condutor 1-B 914,4 38,1 12,80 36,08 

Surface 

Casing – 1 -C 
558,8 25,4 12,80 61,73 

2 

Condutor 2-A 914,4 38,1 12,80 61,68 

Surface 

Casing – 1 -C 
558,8 25,4 12,80 61,73 

Tabela 3.2.1 – Configurações do sistema de condutor e surface casing propostos no estudo. 

 

3.2.1 Interação Condutor-Casing 

Tanto o condutor quanto o surface casing serão incluídos no modelo numérico. 

Com isso, é importante modelar corretamente a interação entre estes dois componentes. 

Quando o surface casing é instalado ocorre a cimentação do espaço anular entre o 

conductor e o casing, de forma que o cimento irá atuar aproximadamente como um elo 

rígido entre os dutos, garantindo que não ocorra movimentação relativa entre cada 

componente. Para isso, se utiliza o commando *PIP do programa FLEXCOM, no qual irá 

conectar os nós, com a mesma elevação, através de molas equidistantes. A representação 

do cimento é feita por meio de uma mola de rigidez muito alta, de forma que o resultado 

final seja próximo de uma conexão rígida entre os nós. É importante ressaltar que nesta 

abordagem, os esforços calculados serão tomados completamente pelo condutor e casing, 

não possuindo nenhum compartilhamento de carga com o cimento. O valor tomado para 

a rigidez da mola é de 109 N/m. 

 

3.2.2 Modelagem do Solo 

Devido à lâmina d’água elevada assume-se que o solo é do tipo argila mole (soft clay). 

A modelagem numérica é baseada na metodologia proposta na API RP 2 GEO, que consiste 

em estimar a resposta do solo carregado lateralmente através de molas não lineares. Para estimar 

a curva de força da mola é necessário primeiro se calcular a curva Py do solo, em que P 

representa a pressão que o solo exerce e y sua deflexão lateral. Um parâmetro que influencia o 

seu cálculo é a inclusão da influência de cargas de “longo prazo”, que são cargas que atuam no 
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solo ao longo do tempo e influenciam em sua resposta. Por fim, o modelo é fixado em todos os 

graus de liberdade no primeiro nó modelado.  

De acordo com a API RP 2 GEO a carga máxima que o solo consegue suportar é: 

 

𝐹𝑚𝑎𝑥  = 𝑃𝑢𝐷                                                                                                                          (3.2) 

 

Onde: 

• 𝐹𝑚𝑎𝑥: Capacidade máxima do solo, [N/m] 

• 𝑃𝑢: Resistência máxima do solo [Pa] 

• 𝐷: Diâmetro do duto [m] 

Segundo a norma, cargas cíclicas deterioram o solo e alteram sua resposta em relação 

à resposta de cargas estáticas. Entretanto, na ausência de dados detalhados a força máxima 

gerada é dada por: 

 

{
𝑃𝑢𝐷 = 3𝑠𝑢𝐷 + 𝛾′𝑧𝐷 + 𝐽𝑠𝑢𝑧, 𝑧 < 𝑧𝑟  
𝑃𝑢𝐷 = 9𝑠𝑢𝐷,                                     𝑧 ≥ 𝑧𝑟

                                                                    (3.3) 

 

Onde: 

• 𝑠𝑢: Resistência não drenada do solo, [Pa] 

• 𝛾′: Peso submerso unitário do solo, [N/m3] 

• 𝑧: Profundidade medida a partir do nível do solo, [m] 

• 𝐽: Parâmetro empírico adimensional, [-] 

• 𝑧𝑅: Profundidade limite da zona de resistência reduzida, [m] 

A resistência não drenada do solo consiste na máxima tensão que um elemento de 

solo consegue gerar em resposta a um carregamento de cisalhamento. O elemento de 

solo é composto por partículas do solo, vazios e fluidos. A resistência não drenada é 

quando o solo é carregado com uma força que possui uma taxa de carregamento no 

tempo muito maior do que a taxa de variação do volume do elemento. Dessa forma, essa 

resposta é tomada com o incremento da pressão hidroestática do fluido que compõe o 
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elemento de solo. A resistência não drenada varia com a profundidade. No presente 

trabalho assume-se uma variação linear com a profundidade, de coeficiente angular 

unitário, ou seja: 

 

𝑠𝑢 = 𝑧                                                                                                                            (3.4) 

 

O peso submerso unitário do solo, 𝛾′, é o peso específico do solo na água. O valor 

tomado para o trabalho está de acordo com o apresentado na ISO 13624-2, sendo 3,12 

kN/m3 no leito marinho e variando linearmente até 5,34 kN/m3 no limite do modelo.  

Segundo a API RP 2 GEO, o parâmetro adimensional 𝐽 varia entre 0,25 a 0,5 sendo 

determinado por testes em campo. Ainda de acordo com a norma, para a região do Golfo 

do México este parâmetro foi medido e o valor encontrado é de 0,5 e será assumido para 

o presente trabalho. Para determinar qual equação utilizar no cálculo da máxima 

capacidade utiliza-se a seguinte relação para calcular o valor de 𝑧𝑅 (API RP 2 GEO, 

2011): 

 

𝑧𝑟 =
6𝐷

𝛾′𝐷
𝑠𝑢

+ 𝐽
                                                                                                                     (3.5) 

 

Uma vez que 𝑠𝑢  varia com a profundidade, 𝑧𝑅  também irá variar. Com isso, é 

checado ponto a ponto o seu valor com o da profundidade em questão. Uma vez tendo 

o perfil da máxima resistência do solo, sua resposta será dada de acordo com a relação 

de deslocamento dada na Tabela 3.2.2. Na tabela 𝑃  representa a resistência lateral 

mobilizada, 𝑦 o deslocamento local do solo e 𝑦𝑐 é calculado de acordo com a equação 

(3.6). O parâmetro 𝜀𝑐  na equação (3.6) é a deformação do elemento de solo quando 

carregado a metade da máxima diferença entre as tensões principais. SULLIVAN et al. 

sugerem uma relação entre 𝜀𝑐  e a resistência não drenada, 𝑠𝑢 , dada na Tabela 3.2.3, 

adotada neste trabalho. Por fim, para um elemento de solo de comprimento 𝐿 a força da 

mola de solo é calculada de acordo com a equação (3.7). A Tabela 3.2.4 resume os 

parâmetros utilizados na modelagem do solo. 
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𝑦𝑐 = 2,5𝐷𝜀𝑐                                                                                                                (3.6) 

 

𝐹𝑚𝑜𝑙𝑎 = 𝑃𝐷𝐿                                                                                                              (3.7) 

 

𝒛 > 𝒛𝑹 𝒛 < 𝒛𝑹 

𝑃

𝑃𝑢
 

𝑦

𝑦𝑐
 

𝑃

𝑃𝑢
 

𝑦

𝑦𝑐
 

0,0 0,0 0,0 0,0 

0,23 0,1 0,23 0,1 

0,33 0,3 0,33 0,3 

0,50 1,0 0,50 1,0 

0,72 3,0 0,72 3,0 

0,72 ∞ 0,72
𝑧

𝑧𝑅
  15,0 

Tabela 3.2.2 – Resistência lateral – Deslocamento em condições de equilíbrios para cargas cíclicas. API RP 2 GEO, 2011. 

 

𝒔𝒖 (kPa) 𝜺𝒄 (-) 

 12 - 25 0,020 

25 - 50 0,010 

50 - 100 0,007 

100 - 200 0,005 

200 - 400 0,004 

Tabela 3.2.3 – Valores representativos para 𝜀𝑐. Sullivan et al., 1980. 
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Profundidade 

(m) 

Diâmetro 

do Furo 

(m) 

Peso 

Submerso 

Unitário, 𝜸′ 
(kN/m3) 

Resistência 

não drenada 

do solo, 𝒔𝒖 

(kPa) 

Parâmetro 

empírico, 

𝑱 

(-) 

𝜺𝒄 

(-) 

0 1,067 3,12 0,0 0,5 0,020 

25 1,067 3,68 25,0 0,5 0,010 

50 1,067 4,23 50,0 0,5 0,007 

100 1,067 5,34 100,0 0,5 0,007 

Tabela 3.2.4 – Parâmetros utilizados na modelagem do solo 

 

3.3 CURVAS S-N E DETALHES DE FADIGA 

Os detalhes de fadiga utilizados neste estudo foram baseados através da 

interpretação das recomendações da DNVGL-RP-C203. A curva selecionada para a 

coluna de perfuração será utilizada de forma a representar as soldas dos flanges e será 

considerada ao longo de todo o seu comprimento, de forma a ser uma abordagem mais 

conservadora. Além disso, foi selecionada a curva DNVGL F3, que possui uma 

performance de fadiga mais baixa em comparação com outras. Para o sistema de condutor 

e casing assume-se três curvas distintas que irão representar o corpo dos conectores, que 

em geral são rosqueados, a solda dos conectores aos dutos e a solda de costura do duto. 

Assume-se as curvas DNVGL B1, D e C, respectivamente. Para todas as curvas, toma-se 

a curva correspondente com proteção catódica. Ainda de acordo com a norma, estas 

curvas correspondem à probabilidade de 97,7% de ocorrência. Além disso, são curvas 

com duas inclinações, de forma a não incluir para peças em aço o limite de resistência à 

fadiga, sendo assim mais conservador. Para todas as curvas o número de ciclos limite 

entre as inclinações é de 107. 

Ainda de acordo com a DNVGL-RP-C203 é necessário incluir um fator de 

correção de espessura, caso a espessura seja maior do que a de referência. Outro ajuste 

necessário de ser incluído nas curvas é o fator de concentração de tensão, SCF – Stress 

Concentration Factor. Seja 𝜎𝐴 a amplitude de tensão e 𝑁 o número de ciclos, a equação 

de uma curva S-N sem modificações é: 

 

𝑁 = 𝑎𝜎𝐴
−𝑚                                                                                                                 (3.8) 
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Em que 𝑎  e 𝑚  são parâmetros particulares da curva. Ao se incluir o fator de 

correção de espessura e o SCF, a equação a ser utilizada se torna: 

 

𝑁 = 𝑎′(𝑆𝐶𝐹 𝜎𝐴)−𝑚 , 𝑜𝑛𝑑𝑒  𝑎′ = [𝑎 (
𝑡

𝑡𝑟𝑒𝑓
)

−𝑘𝑚

]                                       (3.9) 

 

Em que: 

• 𝑆𝐶𝐹: Fator de concentração de tensão, [-] 

• 𝑡: Espessura da seção, [mm] 

• 𝑡𝑟𝑒𝑓: Espessura de referência, [mm]. Para conexões soldadas o seu valor de 

acordo com a DVGL-RP-C203 é de 25 mm 

• 𝑘: Expoente de espessura. É dado de acordo com a curva S-N utilizada, [-] 

Na ausência de dados mais específicos assume-se para o riser, corpo dos 

conectores, solda de costura e solda dos conectores os valores de 2.0, 5.0, 2.0 e 2.0 

respectivamente para os SCFs. A Tabela 3.3.1 possui um resumo dos detalhes de fadiga 

utilizados no estudo. A escolha destes valores de SCF se da de forma a ser uma abordagem 

mais conservadora, pois, é possível atingir valores de SCFs menores com um trabalho mais 

cauteloso nas soldas e com a escolha de um bom conector. Os dados das curvas utilizadas, 

sem incluir a correção de espessura, se encontram na Tabela 3.3.2. 

Componente Tipo de Detalhe SCF Curva S-N (1) 

Condutor 

Solda de Costura 2.0 DNVGL – C 

Solda do Conector 2.0 DNVGL – D 

Corpo do Conector 5.0 DNVGL - B1 

Surface Casing 

Solda de Costura 2.0 DNVGL - C 

Solda do Conector 2.0 DNVGL - D 

Corpo do Conector 5.0 DNVGL - B1 

Riser Todo o Comprimento 2.0 DNVGL – F3 

1 – Todas as curvas considerando proteção catódica 

Tabela 3.3.1 – Detalhes de fadiga  utilizados no estudo 
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Curva 

DNVGL 
𝒂𝟏 𝒎𝟏 𝒂𝟐 𝒎𝟐 k 

B1 8.2604E+14 4 1.3996E+17 5 0.00 

D 5.8076E+11 3 4.0365E+15 5 0.20 

C 1.5560E+12 3 2.0893E+16 5 0.05 

F3 1.3996E+11 3 3.7670E+14 5 0.25 
Tabela 3.3.2 – Parâmetros das curvas S-N utilizadas. DNGL-RP-C203, 2016. 

3.4 CARGAS AMBIENTAIS 

Para realizar a análise utilizam-se dados de onda medidos a nordeste da bacia de Santos, 

de acordo com VOGEL Et. Al. Segundo o monitoramento realizado no estudo, a máxima altura 

significativa de onda média ocorre no período de setembro e possui o valor de 4,94 metros. 

VOGEL relata ainda que no inverno o período típico de onda é de 11 a 12 segundos. Assume-

se, então, para o trabalho uma altura significativa de onda, 𝐻𝑠, de 4,94 metros aliada a um 

período, 𝑇, de 11 segundos. 

A abordagem escolhida será a de onda irregular. Como dito na seção 2.3.1, esta 

modelagem busca caracterizar um estado de mar, em vez de uma única onda. Para isso, o 

processo aleatório que se passa na superfície da água é representado como uma superposição 

de cossenos, com diferentes frequências angulares, 𝜔𝑘 , e fases, 𝜑𝑘, com amplitudes, 𝐴𝑘, sendo 

quantidades randômicas, de acordo com a seguinte formulação (DNVGL-RP-C205, 2017) 

(SARPKAYA, 2010): 

 

𝜂(𝑡) = ∑ 𝐴𝑘 cos(𝜔𝑘𝑡 + 𝜑𝑘) 

𝑁

𝑘=1

                                                                                      (3.10) 

 

Em que 𝜂 representa a elevação em relação ao nível médio da água e 𝑡 o tempo. As 

amplitudes registradas são dadas de acordo com um espectro, no qual busca caracterizar a 

distribuição das alturas de onda em função da frequência, sendo interpretado como o espectro 

de energia de onda pela frequência. Ainda segundo a DNVGL-RP-C205, toma-se a distribuição 

das amplitudes como sendo de acordo com a distribuição estatística de Rayleigh com a média 

quadrática da variável aleatória sendo: 
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𝐸(𝐴𝑘
2 ) = 2𝑆(𝜔𝑘)Δ𝜔𝑘                                                                                                      (3.11) 

 

Onde 𝑆(𝜔) denota o espectro de onda do estado de mar em análise. Tomando a raíz quadrada 

da média quadrática tem-se então o valor RMS de uma variável. Considerando um mar 

unidirecional, de acordo com o manual do software FLEXCOM, a amplitude utilizada para 

compor os harmônicos da equação (3.10) é dada de acordo com o valor RMS da variável, ou 

seja: 

 

𝐴𝑘 = √2𝑆(𝜔𝑘)Δ𝜔𝑘 , Δ𝜔𝑘 =  𝜔𝑘 − 𝜔𝑘−1                                                              (3.12) 

 

 O problema agora reside na questão de qual espectro de onda escolher. Antes de iniciar 

a discussão, é importante observar o fato de que espectros de onda são assumidos para modelar 

estados estacionários de mar – mar desenvolvido – , ou seja, estados os quais aquele espectro 

é válido dentro do intervalo de tempo analisado. Estes estados estacionários podem durar de 

20 minutos a até 6 horas (DNVGL-RP-C205, 2017). Segundo a DNVGL-RP-C205 os 

espectros mais frequentemente usados para representar condições de mar dominados por 

ventos são o Pierson-Moskowitz (PM) e JONSWAP (Joint North Sea Wave Project). É 

possível incluir nestes espectros efeitos de swell, que consistem em ondas formadas em 

tempestades e que viajam ao longo do mar. Entretanto, esta modelagem não será incluída no 

escopo do trabalho. O espectro de onda de PM, 𝑆(𝜔)𝑃𝑀, e JONSWAP, 𝑆(𝜔)𝐽, são dados de 

acordo com as seguintes formulações: 

 

𝑆𝑃𝑀(𝜔) =
5

16
𝐻𝑠

2𝜔𝑝
4𝜔−5𝑒𝑥𝑝 [−

5

4
(

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

]                                                                  (3.13) 

 

𝑆𝐽(𝜔) = 𝐴(𝛾)𝑆𝑃𝑀(𝜔)𝛾
exp[−

1
2(

𝜔−𝜔𝑝

𝜎𝜔𝑝
)

2
]
                                                                           (3.14) 

 

𝐴(𝛾) = 1 − 0.287 ln(𝛾)                                                                                                    (3.15) 
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Onde: 

• 𝐻𝑠: Altura significativa de onda, [m] 

• 𝜔𝑝: Frequência angular de pico da onda, [rad/s] 

• 𝜔: Frequência angular da onda, [rad/s] 

• 𝛾: Parâmetro adimensional de forma do pico, [-] 

• 𝐴𝛾: Fator de normalização, [-] 

• 𝜎: Parâmetro espectral de largura, dado por {
𝜎𝑎 , 𝜔 ≤ 𝜔𝑝

𝜎𝑏, 𝜔 > 𝜔𝑝
 

Valores típicos do parâmetro espectral de largura para o espectro JONSWAP são 𝜎𝑎 =

0,07, 𝜎𝑏 = 0,09 (SARPKAYA, 2010) (DNGL-RP-C205, 2017). No trabalho de VOGEL et al. 

o período reportado corresponde ao período de cruzamento zero da onda, definido como o 

período médio entre duas cristas sucessivas (DNVGL-RP-C205, 2017). Portanto, o espectro 

PM será utilizado no trabalho por não depender do período de pico da onda, 𝑇𝑝. No caso em 

que 𝛾 = 1, o espectro JONSWAP reduz-se ao espectro PM. O espectro de onda calculado 

encontra-se na Figura 3.2. O tempo de análise utilizado é de 3 horas, sendo um período 

suficiente para que se capture as variações da superfície do mar e que está dentro do espaço de 

tempo adequado para representar um estado estacionário de mar. Um resumo dos parâmetros 

se encontram em Tabela 3.4.1. 

Espectro de Onda 𝑯𝒔 (m) 𝑻𝒛 (s) 
Tempo de 

análise (horas) 

Pierson-Moskowitz 4,94 11,00 3,0 
Tabela 3.4.1 – Resumo dos parâmetros de mar utilizados no estudo. 
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Figura 3.2 – Espectro de onda Pierson-Moskowitz calculado para 𝐻𝑠=4,94m e 𝑇𝑧 = 11 s. Produzido pelo autor. 

 

3.5 CONTAGEM DE CICLOS E ACÚMULO DE DANO 

A contagem dos ciclos neste trabalho será feita de acordo com o método Rainflow a 

partir do histórico de tensões em cada elemento do modelo. As tensões serão calculadas pelo 

programa e serão devidamente registradas. Após a contagem, será utilizada a regra de 

Palmgren-Miner para a estimativa do dano total e, portanto, da vida útil da estrutura. A vida 

útil obtida será truncada a partir de 1000 anos, uma vez que vidas acima deste valor já não 

possuem relevância na interpretação do resultado. 

3.6 FATORES DE SEGURANÇA 

Devido ao alto impacto que uma falha em sistemas offshore causam em caso de falha, 

fatores de segurança conservadores são utilizados usualmente na indústria. A vida em fadiga 

final, 𝐿, é calculada a partir da vida obtida do programa de elementos finitos, 𝐿0, após ser 

fatorada por um fator de segurança, FoS, de acordo com a seguinte equação: 
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𝐿 =
𝐿0

𝐹𝑜𝑆
                                                                                                                   (3.16) 

 

A escolha do fator de segurança para cada componente é guiada de acordo com 

a filosofia exposta na Tabela 3.6.1 (DNVG-RP-F204, 2017). Baseado nesta, um resumo 

dos fatores utilizados no trabalho é dado na Tabela 3.6.2. 

𝑭𝒐𝑺 Critério 

10 Alto risco – e.g. componente inacessível para inspeção 

6 
Risco médio – e.g. componente acessível para inspeção, 

porém, que não possua um plano de inspeção em operação 

3 
Baixo risco – e.g. componente acessível para inspeção com 

planos de inspeção ao longo de sua operação 

Tabela 3.6.1  – Filosofia de risco utilizada no trabalho. 

 

Componente Risco 𝑭𝒐𝑺 

Condutor Alto 10 

Casing de superfície Alto 10 

Riser Baixo 3 
Tabela 3.6.2 – Fatores de segurança utilizados no trabalho. 
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4 DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  

Os seguintes resultados são apresentados nesta seção: 

• Perfil da vida para o sistema de poço 1 que consiste em um condutor de 36 

polegadas por 2 polegadas de parede nos primeiros 25,6 metros com o restante 

sendo de 36 polegadas por 1,5 polegada de parede e um casing de superfície 

de 22 polegadas por 1 polegada de parede em toda extensão do modelo 

• Perfil da vida para o sistema de poço 2 que consiste em um condutor de 36 

polegadas por 1,5 polegadas em toda extensão e um casing de superfície de 22 

polegadas por 1 polegada de parede em toda extensão do modelo 

• Perfil de vida para o riser  em ambas as configurações de poço, no qual são 

idênticos 

Como exposto na metodologia, os resultados aqui são obtidos para um estado de mar 

estacionário baseado no espectro de Pierson-Moskowitz considerando um 𝐻𝑠 de 4,94 metros e 

𝑇𝑧 de 11 segundos. Os resultados são dados nas Figura 4.1, Figura 4.2 e Figura 4.3. 

 

Figura 4.1 – Vida em fadiga obtida para o sistema de condutor – Sistema de Poço 1 vs Sistema de Poço 2. Escala Log – 
Linear. Produzido pelo autor. 
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Figura 4.2 - Vida em fadiga obtida para o sistema de casing  – Sistema de Poço 1 vs Sistema de Poço 2. Escala Log – 
Linear. Produzido pelo autor. 

  

Figura 4.3 - Vida em fadiga obtida para o sistema de riser  – Sistema de Poço 1 vs Sistema de Poço 2. Escala Log – Linear. 
Produzido pelo autor. 

0.10

1.00

10.00

100.00

1000.00

-60 -56 -52 -48 -44 -40 -36 -32 -28 -24 -20 -16 -12 -8 -4 0 4

V
id

a
 (

a
n

o
s)

Elevação (m)

Perfil da Vida em Fadiga - Casing

Sistema de Poço 1 Sistema de Poço 2

Tempo Médio de Perfuração: 90 dias

1º Conector do Casing - Corpo 

do Conector

Curva S-N B1 SCF 5.0

Cenário 1 - Vida: 2,1 anos

Cenário 2 - Vida: 290 dias

Solda de Costura

Casing

Curva S-N C SCF 2.0

Cenário 1 - Vida: 4,8 anos

Cenário 2 - Vida: 1,1 anos

0.10

1.00

10.00

100.00

1000.00

16 320 625 929 1234 1538 1842 2147 2451 2756 3060

V
id

a
 (

a
n

o
s)

Elevação (m)

Perfil da Vida em Fadiga - Riser

Sistema de Poço 1 Sistema de Poço 2

Junta Slick 75ft

Curva S-N F3 SCF 2.0

Cenário 1 - Vida: 106 dias

Cenário 2 - Vida: 96 dias

Termination Joint

Curva S-N F3 SCF 2.0

Cenário 1 - Vida: 79 dias

Cenário 2 - Vida: 76 dias

N
ív

el d
o

 m
a

r

Tempo Médio de Perfuração: 90 dias



50 

4.1 PERFIL DE VIDA EM FADIGA – FADIGA DE PRIMEIRA ORDEM 

Considerando uma média de 90 dias para a construção do poço, os resultados obtidos 

indicam que o sistema considerado, para o cenário analisado, considerando os parâmetros 

utilizados, não estaria apto para ambas as configurações de poço propostas. 

Antes de discutir os resultados obtidos do estudo deve-se entender que tipos de 

esforços os elementos do sistema estarão sujeitos. É importante ressaltar aqui que no contexto 

de fadiga as cargas mais importantes são aquelas que variam no tempo. Dessa maneira, tem-se 

que da situação analisada as cargas que irão variar no tempo são as cargas de flexão e de tração, 

principalmente. É evidente que em situações reais podem haver outros tipos de cargas variáveis 

no tempo, como um pulso de pressão por exemplo. Entretanto, não são usuais e, por isto, são 

excluídas do estudo. 

Inicialmente, olhando para a configuração do poço, espera-se que para a configuração 

2, que possui somente elementos de condutor com 36x1.5 polegadas, o resultado seja pior – o 

que de fato acontece. Isto decorre do fato que a rigidez do sistema é menor e, portanto, estará 

suscetível a maiores deflexões e, consequentemente, maiores esforços. Com um condutor 

menos robusto, mais carga será transmitida para o casing, que também terá uma performance 

em fadiga piorada.  

Analisando as Figura 4.1 e Figura 4.2, observa-se que a vida em fadiga melhora 

significativamente até o ponto de ser superior a 1000 anos a partir de 16 metros de profundidade. 

Este comportamento é explicado através do solo, no qual irá dissipar os momentos fletores ao 

longo da estrutura até o ponto em que o sistema passa a não sofrer esforços de flexão. O 

problema do condutor e casing pode ser simplificado a uma viga engastada com uma massa 

pontual no topo, sendo esta o conjunto de BOP e LMRP, que vibra a uma certa frequência, por 

conta da vibração que as ondas provocam e que irão viajar do topo até a base do sistema. Com 

isso, o solo dissipa esta energia que viaja ao longo do riser, até o ponto em que não se tenha 

mais vibração. Quanto mais rígido for o solo, menor será a profundidade na qual os esforços 

serão dissipados totalmente. Na região em que a vida é inferior a 1000 anos o perfil da vida será 

fortemente influenciado pelo perfil de momento fletor, de forma que o mínimo de vida ocorra 

onde o pico do momento fletor esteja localizado, por volta dos 6 metros de profundidade no 

caso estudado. Pode-se concluir isto a partir da análise do envelope de momento extraído da 

simulação, dado na Figura 4.4. O momento fletor é dependendente de como a rigidez do solo 

varia com a profundidade. Do ponto de vista de condição de contorno, o solo atuará como uma 
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espécie de engaste imperfeito, de forma que o engaste não ocorra no leito marinho e sim a uma 

certa profundidade na qual a rigidez do solo é suficiente para atuar como um ponto de fixação.  

 

 

Figura 4.4 – Envelope do máximo momento fletor ao longo do condutor durante a análise  – Sistema de poço 1. Produzido 
pelo autor. 

 

Do ponto de vista do riser, a configuração do poço não afetará singnificativamente o 

resultado uma vez que o poço e o riser são desacoplados através da junta flexível inferior. 

Porém, a influência do poço é maior para os elementos de riser próximos ao leito marinho. 

Observa-se na Figura 4.3 que a diferença do mínimo local no fundo entre as configurações de 

poço é em torno de 10%, enquanto que no topo a diferença cai para aproximadamente 4%. A 

vida mínima ocorre próxima à superfície do mar, já que é a região que irá sofrer as 

consequências do impacto das ondas diretamente na estrutura. Esta região é conhecida na 

indústria como slpash zone. 

Tanto para o condutor quanto para o casing observa-se alguns vales locais na vida em 

fadiga. Estes vales se localizam nos pontos de conexão entre as juntas de duto. Os picos 

decorrem dos detalhes de fadiga aplicados para a solda e corpo dos conectores e a costura dos 
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dutos. São regiões que normalmente possuem vales no perfil de vida, uma vez que possuem 

diversos detalhes que atuam como concentradores de tensão, como soldas e roscas. 

4.2 DISCUSSÃO QUALITATIVA DOS PARÂMETROS E METODOLOGIA UTILIZADOS 

É importante ressaltar que este tipo de estudo é altamente específico para cada projeto 

e que os resultados aqui apresentados são consequência do design e dos parâmetros usados. 

Um primeiro ponto que pode ser citado é relacionado aos SCFs utilizados. Neste 

trabalho buscou-se avaliar o problema sob uma ótica extramamente conservadora e, com isso, 

os SCFs utilizados são altos. É possível, através de algebrismo, comparar a vida em fadiga, 𝐿1e 

𝐿2, considerando-se dois SCFs distintos, sejam eles 𝑆𝐶𝐹1 e 𝑆𝐶𝐹2, através da seguinte equação: 

 

𝐿2 = 𝐿1 (
𝑆𝐶𝐹1

𝑆𝐶𝐹2
)

𝑚

                                                                                                                (4.0) 

 

Onde 𝑚 representa o expoente na equação (3.8). Se tomarmos o ponto referente ao corpo do 

conector e considerarmos um SCF de 2,0, por exemplo, e assumirmos que as tensões se situem 

na primeira inclinação da curva B1 da DNVGL, na qual o parâmetro 𝑚 é 3, a vida em fadiga 

melhora por um fator de 15,625 vezes. A título de ilustração, se aplicassemos este fator à vida 

mínima encontrada no primeiro conector do condutor – 38 anos –, entre as duas configurações, 

a vida passaria a ser de 1,6 anos. Estes SCFs podem ser obtidos através de testes experimentais 

com os conectores e, no caso das soldas, através de processos controlados é possível obter 

valores menores do que 2,0. Vale dizer também que a DNVGL - RP - C203 apresenta alguns 

métodos analíticos e recomendações de como calcular o SCF para soldas em situações 

específicas. 

 Um segundo ponto relevante se refere a unidade flutuante utilizada, mais 

especificamente o RAO. Como exposto na seção 2.3.1, a movimentação do navio induz a 

movimentação da coluna de perfuração, que por sua vez será propagada ao longo do sistema. 

Com isso, navios mais estáveis tenderão a ter melhores respostas em fadiga no sistema como 

um todo. A recíproca também é verdadeira. Além disto, é possível que a frequência do pico de 

energia de um determinado estado de mar coincida com a frequência natural da embarcação 

para algum grau de liberdade e, com isso, a resposta de movimentação tenha uma magnitude 
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maior do que o comum. Ainda sobre isto, é possível também que a movimentação de resposta 

do navio coincida com a frequência natural do conjunto de BOP e LMRP de forma a amplificar 

a amplitude de vibração do sistema e, portanto, gerando muito dano no sistema de poço.  

 Um terceiro ponto está relacionado ao peso do BOP e LMRP. Como exposto na seção 

anterior, o sistema pode ser entendido como uma viga engastada que possui uma massa 

concentrada no topo e que oscila a uma certa frequência. Evidentemente, quanto maior o peso 

do conjunto maiores momentos fletores serão induzidos gerando maiores amplitudes de tensão. 

Atrelado a isto, se encontra o solo utilizado. Solos mais moles podem ser interpretados como 

um ponto de engaste em maiores profundidase – ou seja, picos de momento fletor mais profundo. 

Com isso, o braço de alavanca gerado é maior e, assim, maiores tensões geradas no sistema de 

poço. Junto a isso temos o quanto de tração é aplicado no riser. É prática comum adotar os 

níveis de tração no sistema tensionador com base na tração que será induzida na interface entre 

o LMRP e o BOP. Dessa forma, quanto mais tração for aplicada menor será a amplitude da 

vibração, uma vez que o conjunto terá uma espécie de força restauradora maior atuando. Ainda 

nessa linha, vale comentar a influência da junta flexível inferior. Esta atua de forma a desacoplar 

os esforços de flexão induzidos pelo riser no sistema de poço. Com isso, quanto mais rígido for 

o equipamento, mais próximo de uma conexão rígida será a interação entre junta flexível e 

LMRP. Como consequência, maiores movimentações serão impostas ao conjunto de BOP e 

LMRP gerando mais dano. 

 Por fim, um último ponto é a metodologia adotada no trabalho. Buscou-se avaliar a vida 

em fadiga considerando apenas um estado de mar. Mais ainda, utilizou-se dados que 

representam o período em que o mar, a nordeste da bacia de Santos, apresenta a maior altura 

média significativa de onda. Um estudo completo de fadiga de primeira ordem é produzido 

através de um diagrama de dispersão, que irá conter a combinação de altura significativa, 

período de pico e direção de onda, registrados através de medições, junto de suas probabilidades 

de ocorrência. Com isso, através de outras metodologias, avalia-se o dano gerado por cada 

estado de mar e, ao final, o dano é fatorado pela probabilidade associada àquele mar. Dessa 

maneira, a tendência é de que a resposta em fadiga seja dominada pelos estados de mar com 

maiores probabilidades, que por sua vez tem a tendência de serem cenários mais brandos. No 

trabalho de VOGEL et. Al, a nordeste da bacia de Santos a altura de onda significativa média 

geral foi de 1,5 metros, por exemplo. Os resultados aqui obtidos consideram que o estado de 

mar utilizado ocorre 100% do tempo, o que não é verdade em situações reais.  
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5 CONCLUSÕES 

O presente trabalho teve como principal objetivo o estudo da fadiga gerada por 

carregamentos de onda em um riser de perfuração situado em águas ultraprofundas. De forma 

mais específica, este estudo buscou avaliar, a partir de um cenário hipotético, potenciais 

desafios no contexto de perfuração para o sistema de riser e poço. Avaliou-se também a 

performance em fadiga de um sistema de poço alternativo, com geometria menos robusta, para 

fins comparativos. Para tal, assumiu-se curvas S-N para diferentes pontos do sistema, feito uma 

análise de um estado de mar, baseado no espectro de onda de Pierson Moskowitz, e contou-se 

o número de ciclos para cada amplitude de tensão baseado no método Rainflow. Por fim, o dano 

foi somado de acordo com a regra de Palmgren-Miner e fatorado por um fator de segurança 

apropriado.  

Tendo em vista os resultados obtidos e a análise quantitativa do impacto de cada parâmetro 

avaliado podem-se tecer as seguintes conclusões acerca dos objetivos específicos: 

• Uma análise de fadiga de onda é altamente sensível aos parâmetros utilizados como 

curvas S-N consideradas, SCF, tipo de solo, embarcação utilizada e configuração 

do tipo de riser 

• Pontos críticos em um riser de perfuração de águas ultraprofundas se situam na 

região onde ocorre o pico de momento fletor que, pode residir próximo a 

localização do primeiro conector no caso do poço e para o riser estes pontos se 

situam próximo à junta flexível inferior e na região próxima ao topo, na qual as 

ondas irão incidir diretamente na coluna de perfuração 

• Mesmo em lâminas de água ultraprofundas é possível que se tenha vida em fadiga 

proibitiva em risers de perfuração, no contexto de fadiga de primeira ordem, caso 

ocorram processos de soldagem de baixa qualidade, se obtenham conectores ruins 

para o sistema de poço e caso a rigidez da junta flexível inferior não seja adequada 

• O sistema de poço considerando um condutor de 36x1,5 polegadas tem uma 

performance em fadiga pior que o sistema considerando um condutor de 36x2,0 

polegadas. A vida em fadiga chega a cair em torno de 50%, por exemplo, em alguns 

pontos. 

• Tendo em vista a sensibilidade do resultado frente a diversos parâmetros de entrada 

do modelo, para um estudo detalhado da fadiga de onda é imperativo a utilização 

de dados obtidos através de extensa medição e testes laboratoriais em conjunto com 
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um profundo conhecimento dos equipamentos a serem utilizados de forma a reduzir 

o excesso de conservadorismo ao mesmo tempo que se representa de forma mais 

fiél o cenário real 

• Em estudos completos é necessário a utilização de um diagrama de dispersão, de 

forma a reduzir do resultado final o peso que estados de mar extremos possuem na 

vida em fadiga calculada. 

Com o trabalho, foi elaborado um embasamento teórico em diversas disciplinas, com maior 

ou menor intensidade, como por exemplo mecânica da fadiga, mecânica dos sólidos, mecânica 

dos fluidos, oceanografia, mecânica dos solos e vibrações. Além destes tópicos com enfoque 

acadêmico, pode-se citar o aprofundamento nos conhecimentos acerca da indústria offshore em 

conjunto com o intenso estudo de diversas normas amplamente utilizadas no segmento. Este 

espectro de disciplinas estudadas deixa em evidência a necessidade de um time multidisciplinar 

em projetos de natureza semelhante, de forma a se ter o total entendimento dos sistemas 

analisados. A importância de trabalhos deste tipo reside no fato de que com o avanço das 

tecnologias na cadeia offshore, tanto de perfuração quanto produção, será possível explorar 

regiões ainda mais profundas. Portanto, é imprescíndivel a avaliação dos riscos associados à 

projetos com o mesmo fim, de forma a otimizar os custos envolvidos tendo sempre em vista a 

segurança operacional dos processos. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

Seguem algumas sugestões para trabalhos futuros: 

• Realizar um estudo completo de fadiga de primeira ordem utilizando um 

diagrama de dispersão. Um exemplo de diagrama pode ser encontrado ao 

final da DNVGL-RP-C205. Mais ainda, a norma fornece alguns parâmetros 

que, através de um estudo estatístico, é possível estimar o estado de mar 

para diferentes regiões ao redor do globo 

• Realizar um estudo de vibração induzida por vórtices considerando a 

configuração de riser exposta no trabalho para um perfil de corrente e, ao 

final, calcular a vida em fadiga combinada (onda + corrente).  

• Realizar um estudo de vibração induzida por vórtices considerando um 

conjunto de correntes e suas probabilidades associadas para a configuração 

de riser exposta neste trabalho 
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