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RESUMO 

O risco de falhar um riser pode ser alto se não for previamente planejado uma 

estratégia de manutenção bem definida, caso falhe pode ocasionar acidentes, prejuízos 

econômicos, danos as pessoas e ao meio ambiente. Portanto, o presente trabalho tem 

como objetivo analisar um trecho de um riser de aço API 5L-B em operação, e dessa 

forma propor um planejamento de inspeção mais adequado e eficaz. Para isso, foi feito 

uma busca na literatura sobre o assunto em questão e uma coleta de dados técnica foi 

feita, a fim de compreender melhor a operação do riser. O riser em estudo está submetido 

a fadiga com defeitos de corrosão, sendo esta a base para a análise. A partir disso, foi feito 

uma apresentação dos métodos mais convencionais para estimar a fadiga do riser, 

caracterizando os níveis de confiabilidade e os parâmetros que são levados em 

consideração. Foi elaborado um exemplo de barra fixa para demonstrar o método FORM 

(Frist Order Reliability Method), para demonstração de como seria a aplicação do 

método, expondo o passo a passo para se chegar a probabilidade de falha. Para 

desenvolvimento da probabilidade de falha do riser foi utilizado o software COMREL, 

além disso o software forneceu os gráficos de confiabilidade e custo associado a inspeção. 

Aplicando no estudo de um caso de trecho de riser com defeito de corrosão abordado 

neste trabalho, foram gerados os dados específicos do riser através do ANSYS, com estes 

dados foi possível prosseguir para a análise mista S-N / MF onde foi possível determinar 

a tensão máxima do defeito de 92,29Mpa. A partir deste valor e de outros gerados e 

coletados, foi aplicado o método FORM com auxílio do COMREL para obtenção do nível 

de confiabilidade mínima, no valor de 3,24, validado pela curva de custo associado. 

Portanto, conclui-se que o valor obtido de 15 anos de vida útil, através do método FORM, 

em relação ao valor de 9 anos do método determinístico coletado da literatura, representa 

um ganho de 66% de vida útil. Foi gerado um algoritmo para este caso específico que 

poderá auxiliar em estudos futuros similares a este caso. 

 

Palavras chave: Riser; Método FORM; COMREL; Análise mista; Fadiga. 

  



 

 

 

 

ABSTRATC 

The risk of failure of a riser may be high if a well-defined maintenance strategy is 

not planned, failure to do so could lead to accidents, economic damage, injury to people 

and the environment. Therefore, the present work aims at analysing an excerpt from an 

API 5L-B steel production riser in operation, to propose a more adequate and efficient 

inspection planning. For this, a search was made in the literature on the subject in question 

and a technical data collection was made in order to better understand the operation of 

the riser. The studied riser is subjected to fatigue with corrosion defects, which is the basis 

for the analysis. From this, a presentation of the more conventional methods to estimate 

the riser fatigue was made, characterizing the levels of reliability and the parameters that 

are considered. An example of a fixed bar was developed to demonstrate the FORM (Frist 

Order Reliability Method) method, to demonstrate how the method would be applied, 

exposing the step by step to reach the probability of failure. To develop the probability of 

riser failure, the software COMREL was used, and the software provided the reliability 

and cost associated with inspection.  Applying in the case study of a riser section with 

corrosion defect addressed in this work, the specific riser data were generated through the 

ANSYS, with this data it was possible to proceed to the SN / MF mixed analysis where 

it was possible to determine the maximum stress of the defect of 92.29Mpa. From this 

value and others generated and collected, the FORM method was applied with the help 

of COMREL to obtain the minimum reliability level, in the value of 3.24, validated by 

the associated cost curve. Therefore, it is concluded that the obtained value of 15 years of 

useful life, through the FORM method, in relation to the 9-year value of the deterministic 

method collected in the literature, represents a gain of 66% of useful life. An algorithm 

was generated for this specific case that could help in future studies like this case. 

 

Keywords: Riser; FORM method; COMREL; Mixed analysis; Fatigue. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

Em meados de 1968 a busca por petróleo no Brasil teve início, tendo a Petróleo 

Brasileiro S/A (PETROBRAS) pioneira na exploração e produção offshore de petróleo no país. 

Desta data em diante, a expansão da indústria do petróleo aumentou exponencialmente, 

buscando reservatórios em águas mais profundas, até que em 2007 foi descoberto o pré-sal. 

(PADILHA, 2009). Para o transporte do petróleo e gás os dutos submarinos são o principal 

meio utilizado, e também uma das maiores preocupações das empresas. Atualmente, a maioria 

dos reservatórios conhecidos no Brasil se encontram em águas profundas (maior ou igual a 

1000 metros de profundidade), e isso torna a manutenção e inspeção de dutos um desafio para 

engenharia (MARTINS, 2008).  

Devido as intempéries do ambiente, os dutos apresentarão problemas de funcionalidade 

ao longo de sua vida útil. Problemas estes que advém de corrosão, fadiga, erosão, entre outros, 

e que podem levar a perda de espessura do duto. Caso essa perda de espessura seja expressiva 

acarretará em vazamentos, e em casos mais extremos sua ruptura por completo (SILVA & 

GALVÃO, 2014). A respeito desse cenário, Hopkins (2002) aponta a corrosão como a segunda 

maior causa de falhas em risers (dutos que ligam a plataforma a reservatórios), ficando atrás de 

danos provocados pela ação de terceiros. 

As falhas por fadiga e corrosão em risers não podem ser evitadas. Assim, durante a vida 

útil de tais estruturas as inspeções tornam-se imperativas. Nesse sentido, a manutenção desses 

dutos deve ser planejada não só do ponto de vista técnico, mas também do econômico, 

minimizando os custos de manutenção ao mesmo tempo em que satisfaz um nível mínimo de 

confiabilidade (MORAIS, 2013). Para Bai (2001), a principal função da manutenção é 

assegurar que os ativos físicos continuem a cumprir sua finalidade. Em conformidade a esta 

definição, a PETROBRAS descreve a sua metodologia na N-2786 – Avaliação de defeitos em 

oleodutos submarinos em operação (PETROBRAS, 2015).  

Neste viés que Garbatov e Guedes Soares (2011) desenvolveram um método que 

possibilita a utilização do método de elementos finitos (MEF), via uma abordagem 

probabilística pelo método FORM, empregado inicialmente na avaliação de estruturas 

flutuantes com defeito de fadiga, a fim de demonstrar que a confiabilidade interfere diretamente 

nos intervalos de inspeção. Em particular, como variar o intervalo de inspeção, a fim de 

maximizar a vida útil do riser mantendo o mesmo nível de confiabilidade. Isto implica 
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diretamente na tomada de decisão de quando, e se deve ou não, realizar inspeções de 

manutenção. 

1.2 Oportunidade 

A realização de manutenção em águas profundas é um desafio para a engenharia, devido 

ao alto teor de risco que o ambiente marinho oferece. O investimento em novos métodos e 

tecnologia para uma melhor manutenção dos equipamentos offshore vem crescendo 

significativamente ao decorrer dos anos, visto que o impacto financeiro tem sido expressivo 

para as empresas do ramo petroleiro (MORAIS, 2013). 

O estudo da fadiga e corrosão em estruturas offshore envolve várias variáveis 

complexas, devido ao cenário crítico inserido. A fadiga e corrosão se intensificam a medida que 

o tempo passa, seja pelo ambiente externo ou pelas propriedades do fluido interno. Sendo assim, 

deve-se elaborar estudos baseados em termos probabilísticos, com auxílio de  para se obter a 

estratégia de manutenção mais apropriada ao equipamento determinado (SOUZA, 2008).        

De modo geral, para a manutenção e inspeção de risers se utiliza a metodologia N-1487, 

que apesar de ser bem empregada, como afirma Souza (2008), não significa que apresentará o 

melhor resultado. Isto porque, sua abordagem determinística não atinge a solução ótima, a 

saber, o aumento máximo da vida útil. Dessa forma, métodos alternativos para maximizar a 

vida útil do duto têm sido empregados como auxílio aos métodos da N-1487.   

E dentro desse ambiente complexo, hostil e em busca de métodos mais eficazes, que 

surge a oportunidade de melhoria na estratégia de manutenção, a fim de reduzir custos e manter 

um nível de confiabilidade mínimo. Sendo assim, a questão-chave de pesquisa adereçada por 

esse projeto é: A estratégia de manutenção com base em critérios de confiabilidade maximiza 

a vida útil do riser? 

1.3 Objetivo geral  

 O presente trabalho tem por objetivo avaliar, em critérios de confiabilidade, o ganho de 

vida útil de um trecho de riser submetido a fadiga com defeito de corrosão. A fim de atingir o 

objetivo geral, torna-se necessário realizar os seguintes objetivos específicos: 

- Apresentar uma visão geral dos métodos e procedimentos que são aplicados para 

estimar a fadiga e corrosão do duto, via revisão da bibliografia; 

- Apresentar as principais formulações de confiabilidade, as formulações invariantes no 

tempo; 
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- Aplicar o método FORM na avaliação de um trecho de riser, sujeito a corrosão e 

fadiga, com vista a verificar a influência de diferentes parâmetros que afetam o custo de 

manutenção; 

- Demonstrar como a manutenção baseada em critérios probabilísticos pode variar o 

intervalo de inspeção, a fim de obter um aumento de vida útil, mantendo o mesmo nível de 

confiabilidade. 

1.4 Justificativas 

Uma característica da Engenharia de Produção é poder apresentar uma interface com 

outras áreas do conhecimento, tanto sociais quanto tecnológicas (THIOLLENT & ALVEAR, 

2009). A partir dessa premissa, o objetivo proposto por este projeto justifica-se em três 

perspectivas: da área de conhecimento da Manutenção Offshore, da Engenharia de Produção e 

do aprendizado e crescimento profissional e pessoal do autor. Essas três perspectivas são 

apresentadas a seguir. 

Perspectiva da Manutenção Offshore: A exigência de se obter uma estratégia de 

manutenção eficaz tem aumentado. Isto porque, em um sistema de produção contínua é 

importante garantir a constância da operação com o máximo de segurança possível, do contrário 

uma falha pode se tornar algo catastrófico e acarretar perdas. Se tratando de dutos, uma falha 

pode acarretar danos irreversíveis ao meio ambiente e alto custo de recuperação e reparo. Por 

esse motivo, o dimensionamento de dutos rígidos submarinos, quanto a manutenção dos 

mesmos deve ser realizada de forma efetiva e minimizando possíveis falhas (SANTOS, 2015). 

Pretti (2015) enfatiza que os prejuízos relacionados a falhas de corrosão e fadiga em 

dutos impactam não somente ao meio ambiente, mas também a fatores econômicos e a própria 

vida humana. Para dimensionar o tamanho do problema, segundo dados da Petrobras (2014), o 

tamanho da malha de dutos brasileira é cerca de 34.639 km para transporte de uma produção 

de 2.534 mil barris por dia de petróleo. Desta forma, nota-se a necessidade de uma estratégia 

de manutenção que otimize os resultados obtidos pela norma 2.786, a fim de aumentar a vida 

útil desses dutos minimizando custos e riscos ao meio ambiente e ao ser humano. 

Perspectiva da Engenharia de Produção: Segundo Flores (2014), o curso de 

Engenharia de Produção teve como base de sua criação dois cursos existentes: Administração 

de Empresas e Engenharia Mecânica, que teve como propósito atingir os conhecimentos 

necessários técnicos e as habilidades de gestão. Neste sentido a relevância de estudos de 

manutenção em dutos, baseado em confiabilidade e custos, une as duas bases da criação da 
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Engenharia de Produção. Kádárová et al. (2014) corrobora ao afirmar que Engenharia de 

Produção é uma combinação equilibrada entre educação científica e técnica, envolvendo 

tecnologias aplicadas e assuntos econômico-comerciais e social-humanísticos. 

Dentre as áreas da engenharia de produção, o presente estudo irá tratar da Gestão de 

Custos e Gestão da Qualidade. Fundamentado nessas áreas o método proposto por Garbatov e 

Guedes Soares (2011) será de grande valia para solução do problema proposto. Sendo assim, 

ratifica-se neste projeto a função do engenheiro de produção de conquistar bons resultados e 

tornar eficientes os processos com redução de custos e otimização dos recursos. Visto que, é da 

formação do Engenheiro de Produção técnicas estatísticas, gerenciais e de manutenção (USP, 

2018). 

Perspectiva do Autor: Cada malha de risers tem suas particularidades, seja em questão 

do ambiente inserido, falhas, material, entre outros. A avaliação de um caso real de riser rígido 

com defeito de corrosão e fadiga irá propiciar resultados mais aderentes a realidade. A vista 

disso, o autor terá a oportunidade de utilizar uma ferramenta que relaciona confiabilidade e 

custos a uma gestão de manutenção. Portanto, o presente trabalho irá conceder não somente um 

crescimento profissional e pessoal ao autor, mas também, uma perspectiva mais profunda do 

papel do engenheiro de produção em face a problemas complexos. 

1.5 Delimitações 

Para maior foco e devido ao tempo da pesquisa, este projeto terá as seguintes 

delimitações: 

 Não faz parte do escopo deste projeto a análise de todos os fatores provocadores 

de falhas a dutos. Portanto, a fadiga via Vortex Induced Vibration (VIV) e 

defeitos internos do duto não serão tratados aqui.  

 O fluido tratado no caso não terá relevância, a fim de cálculos mais focados em 

defeitos estruturais.  

 Por ser um cenário muito amplo de muitas variáveis aleatórias e complexas, este 

trabalho se delimitou a somente dados diretamente ligados ao trecho estudado, 

simplificando os cálculos 

 Este trabalho irá realizar um estudo de um trecho de riser com defeito de 

corrosão e fadiga. 

 Nestas condições irão ser feitas análises para obtenção da probabilidade de falha 

a partir da curva S-N e mecânica da fratura. 
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 Este trabalho irá admitir valores arbitrários ao fazer as simulações após o cenário 

atual do riser que foi coletado, isso porque o estudo exato dessas alterações 

demandaria outro trabalho, entretanto esses valores estão dentro das 

possibilidades de alteração. 
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2 REFRENCIAL TEÓRICO 

Neste capítulo serão apresentados definições e contextos que irão embasar todo o 

projeto. A partir da síntese de informações pertinentes a este projeto que irá ser apresentado a 

seguir, será possível elaborar o raciocínio para a avaliação de estratégias de manutenção e 

intervalo de inspeção proposto. 

2.1 Dutos submarinos 

O sistema de dutos tem crescido consideravelmente nas últimas décadas para o 

transporte de fluidos derivados do petróleo. Isso se deve a sua alta eficiência para o escoamento 

contínuo de petróleo entre o poço e a plataforma ou plataforma a uma unidade terrestre. Esse 

sistema possui um conjunto de equipamentos e dispositivos, nos quais estão: risers flexíveis, 

risers rígidos, flowlines, Pipeline End Terminantion (PLET), entre outros ilustrados na Figura 

1 (MORAIS, 2013). Para manter o foco do projeto, só será apresentado o conceito de riser 

rígido.  

Figura 1- Representação de equipamentos e dispositivos offshore. 

 
Fonte: Tecpetro, 2018. 

 

2.1.1 Riser 

Os risers, sejam eles rígidos ou flexíveis, são os trechos suspensos das tubulações que 

interligam as linhas de produção submarinas (vindas de uma árvore de natal molhada ou de 

um manifold) às plataformas. Estes tipos de dutos também são utilizados para conduzir fluidos 
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da superfície até o leito marinho (PETROBRAS, 2014). Chakrabarti (2005) ressalta a 

importância dos risers, afirmando que são uma componente chave para operações de perfuração 

e produção offshore. 

O riser é um tipo de duto de aço formado por uma série de juntas soldadas ou 

rosqueadas, mais utilizado em lâmina d’água profunda. Devido ao peso do riser, podem ser 

utilizados flutuadores para diminuir a possibilidade de flambagem. Também possuem grande 

rigidez e resistência a cargas axiais, radiais e de flexão (SANTOS, 2015). A Figura 2 apresenta 

um riser rígido. 

Figura 2 - Ilustração das camadas de um riser rígido 

 

Fonte: Albert et al., 2011 

De acordo com Chakrabarti (2005), os risers podem ser fabricados através de diversos 

tipos de materiais. Em relação aos materiais metálicos, estão os ferrosos e não-ferrosos. Os aços 

carbono são materiais que possuem em sua composição Ferro e Carbono (até 2,1% de C), mas 

também podem ser acrescentados outros elementos de liga para melhorar as propriedades 

mecânicas do riser. Os tubos de aço-carbono são mais utilizados devidos ao seu baixo custo, 

boas propriedades mecânicas e boa soldabilidade (SANTOS, 2015). 

A fabricação dos dutos rígidos é feita basicamente em aço, entretanto pode ser revestida 

por diversas camadas de outros materiais, a saber, compósitos, polímeros e anticorrosivos. Em 

seu revestimento, basicamente feito de concreto, tem o objetivo de garantir lastro ao duto, 

evitando flutuações da malha e proporcionando a estabilidade no assoalho marinho. Além disso, 
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sua parte isolante, tem a finalidade de garantir a proteção térmica durante a vida útil do riser, 

por exemplo, proteção contra a formação de hidratos na parede do duto (SANTOS, 2015).  

A parte anticorrosiva do riser, tem por finalidade fornecer proteção contra a corrosão 

externa e interna durante toda a vida útil do riser. Além das propriedades da parede do riser, o 

uso de tinta, polietileno e anodos de sacrifício, através da proteção catódica, auxiliam na 

proteção do duto. Sua Espessura de aço tem a função de garantir sustentabilidade e resistência 

ao riser, evitando defeitos devidos a fadiga como flambagem, cisalhamento, entre outros 

defeitos estruturais (SANTOS, 2015). É preciso garantir que os aços possuam alta resistência 

mecânica para suportar altas pressões provocadas pelo peso do duto e profundidade. Além 

disso, o aço deve possuir alta resistência a corrosão causada pelo meio ambiente e pela própria 

operação da extração do petróleo, deve possuir capacidade de soldagem e elevada resistência a 

fadiga (CHAKRABARTI, 2005).  

Santos (2015), divide as seções do Riser nas seguintes propriedades. Segue abaixo estas 

propriedades e uma Figura 3 ilustrativa. 

Figura 3 - Seção transversal do Duto Rígido 

 

Fonte: SANTOS, 2015. 

 

i. Espessura de Aço: sua função é conferir resistência a tubulação, 

principalmente durante a operação. Quando dimensionado de forma correta 

evita a flambagem e o colapso progressivo; estes aços devem possuir 

propriedades como: elevada resistência mecânica para suportar a pressão e 

o peso próprio do duto; elevada resistência à corrosão para resistir ao 

ambiente marinho; resistência a fadiga e soldabilidade. 
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ii. Revestimento anticorrosivo interno: sua função é conferir proteção contra 

corrosão interna durante toda vida útil do duto; 

 

iii. Revestimento anticorrosivo externo: sua função é conferir proteção contra 

corrosão externa durante toda vida útil do duto. Pode ser auxiliado por uma 

proteção catódica através de anodos de sacrifício; 

 

iv. Revestimento isolante (térmico): sua função é conferir proteção térmica 

durante toda vida útil do duto. É utilizado onde há perdas de temperatura do 

fluido para o meio ambiente e essa perda possa ocasionar problemas no 

escoamento do fluido; 

 

v. Revestimento de concreto: sua função é conferir lastro ao duto, para evitar 

sua flutuação e aumentar a estabilidade de fundo; e 

 

vi. Área interna: região onde efetivamente ocorre o transporte do fluido. 

A título de resumir as características de um duto rígido, segue abaixo a Quadro 1 

adaptado de Bai (2001): 
 

Quadro 1 - Características de um duto rígido 

Características Duto rígido 

Flexibilidade 
Menor flexibilidade de traçado, devido ao maior raio de 

curvatura. 

Sensibilidade Maior sensibilidade as irregularidades do solo marinho. 

Resistência 

Alta Resistência a cargas axiais, radiais e de flexão. 

Tornando sua utilização mais adequada em águas 

profundas. 

Custo Menor custo de fabricação em relação ao riser flexível. 

Tempo de instalação 
Consideravelmente maior que os dutos flexíveis, em 

função de limitações operacionais. 

Tempo de Fabricação Menor tempo de fabricação 

Reutilização Não é possível. 

Fonte: adaptado de Bai (2001) 
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2.1.2 Carregamentos no riser 

Os risers estão sujeitos a carregamentos, dentre os quais se destacam os carregamentos 

devido a ondas e correnteza. As ondas agem de forma direta na região emersa do riser, sendo 

um carregamento relativamente pequeno. Porém, de forma indireta o movimento causado pelas 

ondas na plataforma gera um carregamento significativo no riser, pois existe uma grande 

diferença de ordem de magnitude entre as massas deste e da plataforma. Esse carregamento se 

intensifica por causa das dezenas de risers que são conectados a uma plataforma, sendo assim 

o sistema de risers como um todo influencia no comportamento dinâmico da plataforma 

(LOTSBERG, 2016). 

A correnteza, de modo geral, apresenta um perfil de velocidades que é variável em 

direção e intensidade ao longo da profundidade. Dessa forma, ela age ao longo de todo o riser, 

podendo alterar sua linha elástica, rigidez geométrica e também interfere na frequência de 

vibração. Nestas condições, a correnteza tem dois papéis importantes em relação ao riser, ela 

aumenta os carregamentos estáticos e altera sua resposta dinâmica. Semelhante ao caso das 

ondas, existe um efeito indireto causado pela plataforma conhecido como offset ou passeio. A 

Figura 4 apresenta esse fenômeno (LOTSBERG, 2016). 

 

Figura 4 - Ações da correnteza na plataforma 

 

Fonte: Tanaka, 2009 

 

2.1.3 Instalação de risers 

Uma das maiores dificuldades na instalação de uma plataforma é a instalação e conexão 

dos dutos. A importância dessa fase é tamanha que se tornou uma especialização na área de 
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engenharia, além do estudo de custos associado. Alguns dos processos de instalação mais 

comuns serão descritos a seguir (KYRIAKIDES & CORONA, 2007): 

S-LAY 

Esse método é caracterizado pelo duto começar no navio na posição horizontal e depois 

adquirir a forma “S” até o leito marinho, como exibido na Figura 5 e 6. 

 

Figura 5 - Plataforma com instalação S-LAY 

 
Fonte: Kyriakides & Corona (2007) 
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Figura 6 - Tipo de instalação S-LAY 

 
Fonte: Kyriakides & Corona (2007) 

 

A instalação começa pela borda do navio, onde é localizada uma estrutura curvada 

conhecida como cauda de cimentação. É nela que ocorre a mudança da posição horizontal para 

inclinada e suspensa. A extensão suspensa dos dutos é segurada por tensores, geralmente 

localizados na própria cauda de cimentação, nesse momento o duto começa a sofrer a ação de 

forças geradoras de momento, além de uma tensão relativamente alta. Uma cauda de 

cimentação muito curta pode resultar em uma deformação no riser, essa deformação pode se 

tornar a causa de uma fratura e inundar o riser (KYRIAKIDES & CORONA, 2007).  

Pouco após sair da cauda de cimentação, o riser passa por uma parte onde ocorre uma 

grande deformação, denominado overbend. Após esse ponto, as cargas geradoras de momento 

começam a se aliviar, até se deformar na direção oposta. Na região próxima ao assoalho 

marinho se encontra o ponto de flexão, mais conhecido como sagbend. Nesse local também 

ocorre uma grande deformação. Porém, essa ocorre na direção oposta ao do overbend 

(KYRIAKIDES & CORONA, 2007). 

Deve-se ter uma atenção especial a região de sagbend pois sua curvatura é controlada 

pela tensão aplicada no navio. Movimentações bruscas na embarcação ou perda de tensão, por 

qualquer motivo que seja, pode resultar em deformações excessivas. Tal problema pode gerar 

danos localizados e colapso da estrutura, como visto na Figura 7 (KYRIAKIDES & CORONA, 

2007). 
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Figura 7 - Deformação ocorrida na instalação 

 
Fonte: Kyriakides & Corona (2007) 

 

Após atingir o assoalho o riser fica, aproximadamente, na posição horizontal. Enquanto 

estiver vazio, o duto se encontra sob pressão hidrostática externa. O dimensionamento do riser 

deve ser feito de forma a resistir essa pressão e evitar seu colapso (KYRIAKIDES & CORONA, 

2007). 

 

J-LAY 

Conforme a profundidade da água aumenta, as cargas em cima dos tensores no modelo 

S-Lay aumentam. Devido a esse problema, foi necessário pensar em uma nova estrutura onde 

os dutos já saiam do navio próximo da forma vertical (diferente da horizontal, proposta pelo 

modelo anterior), podendo variar de 0º a 15º em relação ao eixo vertical. Próximo ao assoalho 

marinho os dutos adquirem uma forma de “J”, daí o nome desse modelo. Abaixo a Figura 8 

ilustra desse modelo (KYRIAKIDES & CORONA, 2007). 
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Figura 8 – Tipo de instalação J-LAY 

 
Fonte: Kyriakides & Corona (2007) 

 

Diferente do S-Lay, o J-Lay não possui o overbend. A cauda de cimentação tem como 

objetivo controlar a descida do riser e mantê-lo dentro da posição certa. Porém, este modelo 

também possui a região de sagbend, e sua deformação por forças geradoras de momento pode 

chegar a ser maior do que no modelo S-Lay. O excesso de deformação, assim como no modelo 

anterior, pode vir a causar danos que rompem parcialmente o duto, o que pode levar ao colapso 

da estrutura (KYRIAKIDES & CORONA, 2007). 

 

2.2 Corrosão 

A corrosão é a deterioração de um material, geralmente metálico, devido a interação 

química ou eletroquímica entre esse material e o meio em que se encontra, podendo estar 

associada a esforços mecânicos. No caso de dutos, a corrosão também pode ocorrer entre o 

petróleo e o revestimento interno do duto. Trata-se de um processo termodinamicamente 

espontâneo, irreversível, que acarreta em defeitos no equipamento, como alterações estruturais 

(GENTIL, 2011). 

Um dos fatores mais críticos na operação offshore são as diversas formas de corrosão 

que podem atacar seus equipamentos. Elementos intrínsecos ao petróleo e compostos 

contaminantes, como gás sulfídrico (H2S) e dióxido de carbono (CO2), podem provocar 
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variados tipos de corrosão, entre eles: corrosão por ácido carbônico, corrosão localizada por 

sulfetos, por cloretos e por oxigênio dissolvido, processos corrosivos em operações de 

acidificação, entre outros (MORAIS, 2013).  

Não somente as condições do fluido podem trazer danos ao duto, mas também as 

condições severas do ambiente submarino. Baixas temperaturas, pressões hidrostáticas 

decorrentes da lâmina d’água, direções das correntes marinhas, altura das ondas, são apenas 

alguns exemplos de fatores causadores de corrosão (MORAIS, 2013). Em contrapartida, como 

aponta Palmer e King (2006) o desenvolvimento de tecnologia na produção e manutenção de 

dutos tem se intensificado cada vez mais ao longo dos anos. 

Como visto anteriormente, os dutos rígidos já são fabricados com material anticorrosivo 

que auxiliam na durabilidade do duto, sendo capaz de tolerar pequenos casos de corrosão sem 

que isso atrapalhe sua operação. Entretanto, casos de corrosão longitudinal por exemplo, podem 

ocasionar na diminuição da força do duto em resistir um rompimento (PALMER & KING, 

2006). A Figura 9 apresenta uma corrosão longitudinal. 

 

Figura 9 - Defeitos de corrosão. 

 
Figura: a): Corrosão Alveolar Leve Generalizada b): Corrosão Alveolar Leve Dispersa c): Corrosão Alveolar 

Média Localizada d): Corrosão Alveolar Média Generalizada f): Corrosão Alveolar Média Dispersa e g) Corrosão 

Alveolar Severa Localizada. 

Fonte: N-1487 (2014) 
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Palmer e King (2006) classificam a corrosão em dois tipos, externa e interna. Dentro 

dessas classificações há vários tipos de corrosão, como corrosão por CO2, corrosão 

microbiológica, corrosão devido a fadiga, entre outros. Embasado nisso serão abordados alguns 

dos principais tipos de corrosão em risers, como já visto alguns desses tipos na figura anterior. 

A seguir o Quadro 2 contém as principais características de cada corrosão baseado no livro 

sobre Corrosão de Gentil (2011).  

 

Quadro 2 - Características para cada tipo de corrosão. 

Tipo Características 

Uniforme 

A corrosão uniforme pode ocorrer devido a fatores 

eletroquímicos, sendo mais simples de ser detectado e 

controlado. Pode ser evitado pelo tipo de material usado 

por exemplo. Tem por característica por estar presente em 

toda superfície do equipamento, de modo que há uma 

perda uniforme de espessura do duto. 

 

Puntiforme 

Ocorre em pequenas regiões na superfície do equipamento, ou 

seja, é uma forma localizada. Formam os pites, cavidades, com 

profundidade maior que seu diâmetro. Esse tipo é um dos mais 

destrutivos, podendo gerar perfurações. É difícil de ser 

detectada, visto que ocorre em pequenas dimensões. 

Filiforme 

Nesse tipo ocorre a formação de filamentos finos não 

profundos. Se distribuem em diferentes direções, porém, 

não ultrapassam uns aos outros. É mais comum em metais 

revestidos com tintas, podendo deslocar o revestimento. 

Placas 

Esse processo se manifesta em certas regiões da superfície 

do metal, originando a formação de placas com 

escavações. 

Alveolar 

Se caracteriza pela formação de sulcos ou escavações, 

com profundidade menor que o seu diâmetro e fundo 

arredondado. 

Intergranular 

Geralmente se localiza em cordões de solda, por causa de 

impurezas no contorno de grão nestes locais. Esse tipo de 

corrosão pode ser extremamente prejudicial para o duto, 

podendo acarretar perdas nas propriedades mecânicas 

devido a corrosão sob tensão (CTF). 

Intragranular 

Ocorre nos grãos da rede cristalina do material metálico. 

Nesse tipo também é observado (CTF), visto que há perda 

das propriedades mecânicas do material. Pode ocasionar 

fratura. 
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Por Esfoliação 

Ocorre de forma paralela à superfície metálica do duto. Se 

localiza em superfícies, na qual os grãos sofreram 

achatamento ou alongamento. 

Empolamento 

Caracteriza-se pela permeação de hidrogênio atômico 

pelos contornos de grão da estrutura cristalina do metal 

nas regiões com descontinuidades da superfície metálica. 

Forma-se bolhas na superfície do metal. 
Fonte: Adaptado de Gentil (2011). 

 

2.3 Fadiga 

Segundo Chakrabarti (2005), podemos resumir fadiga como uma falha mecânica 

causada pela repetição de carregamentos externos variáveis, até a eventual fratura da peça. Com 

isso podemos analisar a fadiga como um problema local, que depende da geometria e do 

material do ponto da peça.  

O perigo da fadiga é que seu dano é lento, gradual e aditivo. Além disso, é restrito à 

região crítica da peça. O surgimento e crescimento de uma trinca dificilmente provoca 

mudanças visíveis na estrutura. Como consequência disso, em geral não há evidencias prévias 

de falha iminente e o rompimento da peça é quase instantânea. Portanto, as consequências das 

falhas por fadiga podem ser catastróficas, e devem que ser evitadas a qualquer custo 

(CHAKRABARTI, 2005). 

A verificação do dano por fadiga é um quesito importante em um projeto de riser, e 

exige uma grande quantidade de análises de casos de carregamento. A análise não linear de 

domínio de tempo aleatório é considerada uma ferramenta atraente e confiável para a análise 

de fadiga, enquanto as não linearidades são adequadamente modeladas e o comportamento 

aleatório da carga ambiental é considerado (GALGOUL, 2007). 

Uma importante característica da fadiga é que o carregamento não é suficientemente 

grande para causar a falha imediata. Ao invés disso, a falha ocorrerá após a ocorrência de certo 

número de ciclos do carregamento, ou seja, após o dano acumulado ter atingido um valor crítico. 

Sendo assim, a fadiga age de modo progressivo, visto que o processo se verifica durante certo 

período de tempo ou uso (CAMPELLO, 2007).  

Vale ressaltar que a ruptura é, por muitas vezes, súbita e é gerada sem dar sinais porque 

a trinca nem sempre é visível. Contudo, os mecanismos utilizados para proteção e inspeções 

planejadas no riser podem minimizar este impacto e evitar falhas. A fadiga é caracterizada por 

estar localizada em pequenas áreas, ao invés de estar em toda a estrutura, estas áreas podem ter 
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tensões ou deformações elevadas devidas aos carregamentos externos, tensões residuais, atrito 

com o fluido, corrosão, entre outros fatores (CAMPELLO, 2007).  

2.3.1 Modelo baseado nas curvas s-n 

Para Chakrabarti (2005) e Galgoul (2007) o método mais usual para análise de fadiga 

na etapa de projeto, é o método da curva S-N. O gráfico gerado pela Curva S-N possibilita a 

medição da tensão ao longo dos números de ciclos do riser. Para realizar a análise de curva S-

N, será necessário aplicar propriedades logarítmicas na equação com a finalidade de termos um 

gráfico linear, demonstrado pelas curvas do gráfico abaixo (Gráfico 1) Galgoul (2007). Vale 

ressaltar que as curvas dependem de detalhes específicos de cada aço, ou seja, para aços 

diferentes, a curva vai ter uma configuração parecida, porém, não será idêntica. Assim, teremos 

como resultado a equação demonstrada abaixo Galgoul (2007): 

 

 

 𝐿𝑜𝑔(𝑁) = 𝐿𝑜𝑔(𝐾) −  𝑚 ∙ 𝐿𝑜𝑔(𝑆) (1) 

 

Onde, S é amplitude de tensão (MPa), N é o número de ciclos permitidos para a faixa 

de tensão, “m” é o fator de inclinação da curva e K é a espessura do material.  

 
Gráfico 1 - Curva de dois segmentos S-N 

 

Fonte: Galgoul, 2007 
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Como não dependem apenas do material, essas curvas também podem ser alteradas 

devido a ação da corrosão no material, ambiente externo e espessura do riser. Sendo assim, o 

cálculo da tensão exercida pela curva S-N deve ser mais elaborado. Sendo assim, as tensões 

consideras correspondem ao hot spot da área do riser, sendo estas obtidas pelo cálculo das 

tensões nominais (Sn). As tensões nominais são resultado de uma análise dinâmica estrutural 

determinística global ou estocástica da estrutura, pelo fator de concentração de tensão (SCF). 

Dessa forma, o tempo de vida útil a fadiga de projeto TL será calculado pela equação abaixo, 

onde 𝑇𝑅 é o tempo de cada ciclo (LOTSBERG, 2016).  

𝑇𝐿 =
𝑇𝑅 ∙ 𝐾 ∙ ∆

∑ (𝑆𝑛 ∙ 𝑆𝐶𝐹)𝑚𝑁
𝑖=1

 (2) 

2.3.2 Modelo baseado na mecânica da fratura (MF) 

Qualquer conjunto de componentes de tensões são o suficiente para caracterizar as 

tensões em um ponto, logo, também serve para definir as tensões principais. Com isso, podemos 

afirmar que os critérios para o estado geral das tensões, podem ser escritos em função das 

tensões principais em um ponto (CAMPELLO, 2007). Vale ressaltar que para este trabalho será 

utilizado o critério de Von Mises. 

A tensão combinada de Von Mises, usada como critério de dimensionamento de 

estruturas tubulares sujeitas ao mesmo tempo a pressão interna e externa, tração e momento 

fletor, representa em um único valor as influências combinadas de todas as tensões principais 

num elemento da estrutura. Essa teoria usa resultados de estudos que fazem a conexão entre o 

escoamento do material e a energia de deformação causada pelo cisalhamento. A energia de 

deformação pode ser definida como a energia armazenada no material causado pela sua 

deformação de caráter elástico (CAMPELLO, 2007). 

Quando fazemos uma análise mais detalhada vemos que a energia de deformação é 

formada por duas partes. A primeira é o resultado de mudanças nas dimensões perpendiculares 

entre si e, portanto, causam mudanças volumétricas sem causar mudanças angulares. A outra, 

denominada energia de deformação por cisalhamento, é a mudança angular sem que o volume 

sofra qualquer alteração. Dentro dessas duas, a segunda demonstrou ser a principal causa de 

falhas elásticas (CAMPELLO, 2007). 

Para uma melhor aderência com a realidade, será apresentado um método convencional 

desenvolvido pela PETROBRAS/CENPES para risers (RVIT – Vertical Inspection Tool). Este 

método é realizado via ultrassom, que permite inspecionar o interior dos risers detectando os 

defeitos sujeitos a corrosão e fadiga. Para um melhor entendimento das consequências dessas 
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tensões no riser, será apresentado um gráfico, Gráfico 2, log x log da taxa de crescimento de 

trinca por fadiga 𝑑𝑎 𝑑𝑁⁄  pelo gradiente de fator de intensidade de tensões alternado ∆𝐾 

(STROHAEKER, 2009).   

 

Gráfico 2 - Crescimento de trinca 

 
Fonte: adaptado DNV-GL-AS, 2015 

 

No gráfico pode-se observar 3 fases do crescimento de trinca, estas fases podem ser 

descritas como (STROHAEKER, 2009): 

I. Se caracteriza por apresentar uma derivada decrescente com a velocidade de 

propagação de trinca superestimada pela “lei de Paris”. Também há um limite 

inferior de ∆𝐾 para o qual não há propagação de trinca ou se trata de uma taxa 

desprezível para fins práticos. 

II. Se caracteriza por apresentar uma derivada aproximadamente constante, com 

comportamento previsto conforme a “lei de Paris”1. 

Se caracteriza pela derivada crescente, com propagação instável da trinca, tendo a 

velocidade de propagação estimada pela “lei de Paris”. Este desvio da curva se deve ao valor 

de 𝐾𝑚𝑎𝑥 aumentar até atingir o valor de tenacidade a fratura do material, que é o momento em 

que ocorre a fratura. A partir dos conceitos de Paris, é possível demonstrar o modelo de MF 

mais empregado para propagação de trincas em estruturas, definida da seguinte forma 

(STROHAEKER, 2009): 

  

                                                
1 “Lei de Paris”, lei que, por meio da relação do fator intensidade de tensão com o crescimento 

subcrítico de trincas, modela um regime da propagação de trincas por fadiga (STROHAEKER, 

2009). 
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𝑑𝑎

𝑑𝑛
= 𝐶 ∙ ∆𝐾(𝑎)𝑚 = 𝐶 ∙ (𝑌(𝑎) ∙ 𝑆 ∙ √𝜋 ∙ 𝑎 )𝑚 (3) 

 

Onde a é o tamanho da trinca, n é o número de ciclos de tensão, C e m são parâmetros 

materiais, K (a) é o fator de intensidade de tensão obtido da mecânica linear de fratura elástica, 

Y (a) é a função de geometria, S é a amplitude de tensão e ∆K(0) é um limiar abaixo do qual 

nenhuma trinca se desenvolve. Admitindo a frequência média dos ciclos de estresse para longos 

períodos, o processo se igualará a v, a integração da seguinte equação nos fornece 

(STROHAEKER, 2009): 

∫
𝑑𝑎

(𝑌(𝑎) ∙ √𝜋 ∙ 𝑎 )𝑚
= 𝐶 ∙  ∙ 𝑇 ∙ 𝐸[𝑆𝑚]

𝑎

𝑎0

 (4) 

Onde a0 é o tamanho inicial da trinca e a é o tamanho da trinca associado ao tempo T, 

𝐸[𝑆𝑚] é usado para expressar o valor médio ou esperado. A função geométrica empregada 

neste modelo corresponde a outra equação que é frequentemente utilizada para análise de 

confiabilidade devido a fadiga em dutos, a saber (STROHAEKER, 2009):  

𝑌(𝑎) = {1.08 − 0.7 ∙ (
𝑎

𝑡
)} {1.0 + 1.24𝑒−22.1∙(

𝑎

𝑡
) + 3.17 ∙ 𝑒−357∙(

𝑎

𝑡
)} (5) 

Sendo nesta equação o valor de 𝑎 correspondente a profundidade da fissura e t a 

espessura da parede do duto. 

2.3.3 Relação entre os modelos baseados na mecânica da fratura e curvas s-n 

Os dois modelos apresentados anteriormente são complementares, sendo possível fazer 

uma calibração simplificada entre os modelos FM e S-N. Sendo assim, admitindo que a vida 

útil projetada pela fadiga prevista pelo modelo S-N é igual ao tempo para obter uma trinca 

através da espessura e o expoente m é o mesmo em ambos os modelos, é possível mostrar que 

o tempo em serviço T(𝑎) para uma fissura crescer de 𝑎0  para 𝑎 é dado por (SAGRILO, 1994): 

𝑇(𝑎) =
(𝑎)

(𝑎𝑐)
∙ 𝑇𝐿  (6) 

onde TL é a vida útil a fadiga calculada pela Equação (5), a é o tamanho de trinca inicial, 

𝑎𝑐 é o tamanho crítico de trinca e a função (𝑥) para um valor particular x = b é dada por 

(SAGRILO, 1994): 

(𝑏) = ∫
𝑑𝑎

(𝑌(𝑎) ∙ √𝜋 ∙ 𝑎 )𝑚

𝑏

𝑎0

 (7) 

Existem vários fatores aleatórios associados aos parâmetros dos modelos S-N e MF, a 

maneira mais adequada de abordar o efeito dessas incertezas na análise de fadiga é através de 

métodos de confiabilidade estrutural. Para este propósito, uma função de falha ou função de 
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estado limite G(U), por exemplo, deve ser estabelecida de forma que indique uma falha sempre 

que G(U) < 0, sendo U é um vetor que inclui todas as variáveis aleatórias consideradas na 

análise (SAGRILO, 1994). 

Devido a complementação desses dois modelos, abordagens probabilísticas foram 

desenvolvidas para combinar suas análises. Como o modelo S-N não leva em consideração 

nenhum parâmetro relacionado aos resultados da inspeção, ou seja, detecção ou não detecção 

de trincas, sua abordagem probabilística tem sido usada principalmente no desenvolvimento de 

códigos padrão para a etapa de projeto. Por outro lado, o modelo probabilístico de MF tem sido 

amplamente utilizado para desenvolver o planejamento de inspeção de fadiga de estruturas 

offshore considerando resultados de inspeções anteriores (SAGRILO, 1994). 

O modelo probabilístico misto MF e S-N pode ser usado para o desenvolvimento de 

critérios de projeto de fadiga ou para planejamento probabilístico de inspeção de fadiga. Apesar 

de algumas simplificações terem sido feitas para combinação dessas análises, o modelo misto 

MF/S-N é atraente para fins práticos, uma vez que engloba o projeto de fadiga e crescimento 

de trincas ao mesmo tempo (SAGRILO, 1994). 

2.3.4 Definição da função de estado limite 

A partir da equação (10), será possível gerar uma função de falha para o modelo MF/ S-

N. Sendo descrita da seguinte fórmula (SAGRILO, 1994): 

𝐺(𝑈, 𝑇) =
(𝑎)

(𝑎𝑐)
∙ 𝑇𝐿 − 𝑇 (8) 

Onde P (G (U, T) <0) é a probabilidade de ocorrer uma trinca de tamanho a em T anos 

em operação. As variáveis aleatórias U consideradas neste trabalho são o tamanho da fissura a 

para o caso quando os resultados da inspeção são considerados o fator de intensidade de tensão 

SCF, a variabilidade da curva S-N e a incerteza na avaliação de as tensões nominais Sn. Assim, 

a nova equação assumindo K como variável aleatória e m como um parâmetro determinístico 

será (SAGRILO, 1994): 

𝐺(𝑋, 𝑇) =
(𝑎)

(𝑎𝑐)
∙ 𝑇𝐿 ∙ 

∆
∙ 

𝐾
∙ (

𝑆𝐶𝐹
∙ 

𝑆𝑛
 )−𝑚 − 𝑇 (9) 

Vale ressaltar aqui que esta será a principal função utilizada neste trabalho, como base 

para o algoritmo gerado no COMREL. Resumindo estas variáveis temos: a o tamanho de trinca, 

𝑎𝑐 o tamanho crítico, 𝑇𝐿 o tempo de vida útil a fadiga, 
∆
 é o dano devido ao ambiente, 

𝐾
 

parâmetro de interseção fornecido pela curva S-N, 
𝑆𝐶𝐹

 Fator concentração de tensão, 
𝑆𝑛

 é a 
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tensão nominal, 𝑚 parâmetro de inclinação da curva S-N e T o tempo de operação (SAGRILO, 

1994).  

2.4 Manutenção 

A manutenção é, segundo a NBR5462 (1994), definida como a combinação das diversas 

ações, sejam elas técnicas, administrativas ou de supervisão, com o intuito de manter ou 

recolocar um equipamento de forma que o mesmo possa realizar sua função esperada. Para tal 

objetivo, a modificação do item também é considerada como manutenção, desde que a mesma 

esteja alinhada com o objetivo de manter o equipamento em funcionamento. 

Fazer a manutenção tem como objetivo principal garantir que o equipamento vá 

continuar funcionando de acordo com seu propósito pré-estabelecido. Ou seja, a manutenção 

deve ser feita de tal forma que o material continue operando com suas configurações padrões 

(VIANA, 2002). 

Para maior entendimento de manutenção, deve-se definir primeiramente o que é falha, 

defeito e pane. O que a NBR5462 (1994) define da seguinte forma:  

 Defeito: Ocorre quando uma característica de um item não está de acordo com suas 

especificações. Esse desacordo pode, ou não, interferir na capacidade do equipamento 

realizar sua função. 

 Falha: Evento quando um equipamento para de realizar sua função por completo. Após 

a falha, o equipamento entra em pane. 

 Pane: É o estado em que o equipamento para de funcionar. Ou seja, está incapaz de 

realizar sua função. Não é caracterizado como "pane" quando o equipamento está em 

manutenção preventiva, falta de recurso externo ou se a empresa está realizando alguma 

atividade previamente que impeça o funcionamento da máquina. 

2.4.1 Tipos de manutenção 

A fim de embasar conceitualmente os métodos de manutenção e inspeção em risers, 

serão apresentados primeiramente métodos gerais de manutenção que se aplicam em qualquer 

equipamento. Feito isso, poderá ser apresentado os métodos no contexto de risers.  

A manutenção corretiva é a manutenção necessária após o acontecimento de uma pane. 

Ou seja, ela tem o objetivo de colocar um item em condições de realizar sua função de acordo 

com o esperado (NBR5462, 1994). Para Viana (2002), a manutenção corretiva é uma 

intervenção aleatória necessária e com alto grau de urgência para mitigar consequências aos 
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instrumentos de produção, segurança e meio ambiente. Neste cenário a falha não foi prevista. 

Logo, quando essa manutenção for necessária, há uma parada não prevista na produção e, 

devido a isso, consequências indiretas decorrentes desse fato. 

Essa é a manutenção mais cara na gerência de manutenção. Esse dado se dá ao fato que 

para realizar essa manutenção, uma empresa tem gastos de estoque para as peças sobressalentes, 

trabalho extra, menor disponibilidade de produção e até mesmo uma paralização na linha. Essas 

manutenções não conseguem diminuir a depreciação dos equipamentos, o que reduz a vida útil 

deles e das instalações associadas (VIANA, 2002). 

A manutenção corretiva pode ser analisada em duas classes: a corretiva não planejada e 

a corretiva planejada (LAFRAIA, 2014): 

 Manutenção corretiva não planejada: é a ação de um fato que já aconteceu, não era 

esperado e tem urgência em ser resolvido. Se o percentual de manutenção não corretiva 

for maior que os outros tipos de manutenção, a organização está fora dos padrões 

competitivos. 

 Manutenção corretiva planejada: é mais barata e rápida do que a manutenção corretiva 

não planejada, além de garantir uma qualidade maior. Isso se dá ao fato de já existir um 

conhecimento de quando o equipamento irá quebrar e, quando ocorrer, já terá um posto 

de trabalho com os instrumentos e peças necessárias para fazer as trocas. 

 

A manutenção preditiva, também chamada de manutenção controlada, é a manutenção 

que procura garantir a qualidade de serviço ideal. Ela utiliza técnicas de análises sistêmicas, 

tem como ferramenta os meios de supervisão centralizados ou de amostragem. Um de seus 

principais objetivos é reduzir a manutenção preventiva e a manutenção corretiva o máximo 

possível (NBR5462, 1994). 

A manutenção preditiva é como a manutenção preventiva, porém, acionada por 

condições. Ela monitora diretamente as condições mecânicas do equipamento e seus 

indicadores. Dessa forma é possível estimar o tempo médio para falha real (LAFRAIA, 2014). 

Viana (2002), define oito metas para a manutenção preditiva, esses são: 

i) Determinar o melhor período para manutenção; 

ii) Reduzir o volume do trabalho de manutenção preventiva; 

iii) Evitar avarias abruptas e reduzir o trabalho de manutenção não planejado; 

iv) Aumentar a vida útil das máquinas, peças e componentes; 

v) Melhorar a taxa de operação eficaz do equipamento; 
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vi) Reduzir os custos de manutenção; 

vii) Melhorar a qualidade do produto; e 

viii) Melhorar o nível de precisão da manutenção do equipamento. 

A manutenção preventiva é a manutenção realizada periodicamente, ou seguindo 

critérios pré-determinados. Tem como principal objetivo reduzir a probabilidade de algum 

equipamento falhar ou a degradação do mesmo (NBR5462, 1994). De acordo com Nuñez 

(2014), em uma manutenção preventiva, substituem-se peças, trocam-se os lubrificantes e 

alguns ajustes são feitos antes que o sistema falhe. O principal objetivo é o aumento da 

viabilidade, adiando efeitos do desgaste, corrosão, fadiga, e outros fenômenos relacionados. 

Nuñez (2014) ainda ressalta algumas vantagens da manutenção preventiva, tais como: 

garante o funcionamento da linha de produção, exceto quando há paradas programadas para a 

manutenção; os programas de produção se tornam mais previsíveis e, portanto, mais fáceis de 

serem cumpridos. Em contrapartida, algumas desvantagens são imprescindíveis, como: 

necessita de uma programação bem estruturada; necessário um treinamento especializado; 

exige um plano de manutenção bem estruturado e coeso para que funcione. 

Para Lafraia (2014) essa abordagem tem um problema. O equipamento não leva em 

conta as variáveis específicas de cada planta industrial, ou sistema como um todo, e nem como 

isso vai impactar no tempo médio de falhas do maquinário. Um exemplo disso é que o tempo 

médio entre as falhas de uma bomba trabalhando com água não é o mesmo de uma que esteja 

bombeando polpas abrasivas de minério. E o resultado disso se reproduz de duas formas: ou é 

um reparo desnecessário ou uma falha catastrófica que irá resultar em uma manutenção 

corretiva não planejada. 

2.4.2 Manutenção em risers 

Para definirmos qual tipo de reparo será realizado, devemos analisar a profundida da 

água e a gravidade do dano no duto. Nesta seção, será descrito os diferentes métodos de reparo 

mais convencionais e atuais, em dutos com profundidade inferior a 300 metros. Essa limitação 

máxima se dá como imposta pela limitação dos mergulhadores. As profundidades superiores a 

300m são consideradas como não convencionais. Será apresentado um quadro (3) que resume 

os métodos de reparação e as profundidades onde elas podem ser aplicadas. Os vários tipos de 

métodos de reparo convencionais podem ser resumidos da seguinte forma (BAI & BAI, 2014): 

i) Trabalhos de reparação não críticos; 
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ii) Pequenas reparações que requerem a instalação de uma pinça de reparação do tipo 

furo de pino; e 

iii) Reparo que requer a instalação de uma braçadeira de reparo tipo manga bipartida. 

Trabalhos de intervenção não crítica, como correção freespan, reforma de trenós 

anódicos e despejo de rochas, comumente podem ser considerados como uma medida de 

manutenção preventiva. Para a manutenção de danos menores e intermediários no duto, os 

grampos de reparo provavelmente serão utilizados e sem a necessidade de um desligamento de 

emergência (BAI, 2001). 

Para grandes danos na tubulação, ou seja, danos que resultam em vazamento do 

produto, é necessário o desligamento e despressurização imediatos da produção. Assim, 

permite-se que a seção danificada da tubulação possa ser cortada e substituída por outra usando 

técnicas de solda superfina ou de conectores mecânicos (CHAKABRARTI, 2005). 

No caso da soldagem de superfície, este procedimento depende da exigência de que a 

seção danificada da linha esteja localizada em águas rasas (normalmente não maior que 30 

metros). Isso deve ocorrer para que o duto seja levado à superfície usando embarcações 

auxiliares adequadamente equipadas e, assim, permitir que os reparos sejam realizados em um 

ambiente seco (BAI & BAI, 2014).  

 
Quadro 3 - Resumo dos tipos de manutenção em riser 

Método de reparo Profundidade 

 0-50m 50m-300m >300m 

Reparo de braçadeira → → → 

Soldagem 

hiperbárica 
→ → N/A 

Conectores 

mecânicos 
→ → → 

Soldagem de 

Superfície 
→ N/A N/A 

Fonte: Adaptado de Bai, 2001. 

 

Existem os reparos não críticos que, se feitos rapidamente, não comprometerão a 

segurança do duto. Portanto, com eles é possível realizar uma manutenção preditiva. Alguns 

exemplos, e que serão abordados nesse trabalho, a saber (BAI, 2001): 

 Reparo de revestimento de corrosão; 

 Retificação do peso submerso; e 

 Reparo de proteção catódica. 
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Para realizar essas atividades, devem ser gerados dados sobre a integridade estrutural 

dos dutos constantemente. Esses dados monitorados podem ser usados para gerenciar a 

integridade estrutural com seguintes fins (BAI, 2001):  

 Definir a excursão aceitável de deslocamento de embarcação;  

 Auxiliar o planejamento de inspeção;  

 Calibrar as ferramentas de projeto para melhorar a precisão;  

 Detectar qualquer anormalidade no sistema de risers devido a danos e imprevistos; 

 Avaliar condições ambientais; e 

 Realizar reavaliação da integridade estrutural. 

Para fazer o reparo na camada de corrosão de um duto, temos apenas duas possibilidades 

de ambientes. Ou será em condições marinhas, onde o revestimento aplicado entrará em contato 

direto com a água do mar, ou em condições hiperbáricas, onde o revestimento será aplicado em 

condições secas dentro de um compartimento. A necessidade de grandes reparos em um 

determinado local geralmente determina as condições em que o reparo do revestimento é 

realizado (YANG, 2016).  

No caso de retificação de peso submersa, o revestimento de peso de concreto executa 

uma "flutuabilidade negativa", tal ocorrência pode causar danos a estrutura na forma de fadiga. 

Se o revestimento tiver uma perda de peso de concreto em locais onde uma tubulação está 

exposta no fundo do mar, a estabilidade e a integridade estrutural do sistema podem ser 

afetadas. Se a condição piorar, pode ser que algumas medidas de retificação sejam necessárias 

para estabilizar e proteger o sistema de tubulação (BAI & BAI, 2014). Essas medidas corretivas 

podem incluir: 

 Instalação de mangas de concreto; 

 Instalação de aterro projetado; 

 Instalação de sacos de areia ou argamassa; e 

 Instalação de colchões de estabilização ou selas. 

Para cada situação que surja, os requisitos para a estabilização e proteção da tubulação, 

devido à sua exposição ou perda de peso, devem ser analisados para avaliar seus requisitos de 

retificação de peso (BAI & BAI, 2014). As instalações de proteção catódica dos dutos precisam 

de reparos ou melhorias se o desempenho do sistema for inadequado. Essa ineficácia pode ser 

causada pelo fato de os ânodos estarem danificados ou serem prematuramente descarregados 

como resultado de um projeto ruim de proteção catódica ou de um mau funcionamento 
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inesperado. A introdução e conexão de sledges de ânodo podem ser utilizadas para obter 

proteção catódica adicional. Esses sledges de ânodo são conectados em intervalos especificados 

ao longo do sistema de tubulação contendo uma distância mínima (BAI, 2001). 

A conexão elétrica entre a extremidade do cabo de sledges do ânodo e a tubulação é 

normalmente obtida empregando-se parafusos mecânicos ou por solda wet em uma placa 

dobradora situada a partir de um ânodo. O uso de conexões parafusadas é conhecido por perder 

seu contato elétrico ao longo do tempo. A técnica de soldagem wet em uma placa ou correia 

duplicadora é, portanto, recomendada como o método preferido para fornecer contato elétrico 

(BAI, 2001). 

2.4.3 Inspeção em rises 

Para localizar e dimensionar os defeitos em estruturas é utilizado, em geral, os testes 

não destrutivos (NDT – non-destructive testing). A função do método é definida pelo tamanho 

do defeito, através de curvas de probabilidade de detecção. Essas curvas são parametrizadas 

através de dados extraídos dos seguintes métodos de inspeção (DNV, 2015). A Figura 10 mostra 

cada uma dessas inspeções: 

 UT – Teste de ultrassom; 

 EC – Corrente de Eddie;  

 MPI - Inspeção de partículas magnéticas;  

 ACFM - Medição de campo de corrente alternada. 
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Figura 10 - Métodos de inspeção 

 
Fonte: Adaptado Coelho, 2018. 

 

Além desses métodos, há um tipo de inspeção que é muito usual na inspeção em dutos, 

a saber, a inspeção visual. As inspeções visuais gerais (GVI) e inspeção visual específica (CVI) 

são utilizadas para situações de avaliação geral da condição das estruturas. Porém, para avaliar 

trincas causadas por fadiga, essas inspeções não são eficientes até aparecer uma trinca muito 

grande. Além disso, inspeções visuais são baseadas em julgamentos, e não em testes. Sua 

confiabilidade depende também do local de ocorrência, do quão limpo está o ponto e do 

tamanho da trinca (NBR5462, 1994). 

UT é a técnica utilizada para inspeção de trincas em trechos revestidos com alguma 

proteção catódica. De modo geral emprega-se este método em trechos submersos, como a figura 
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mostra um mergulhador realizando o procedimento. A confiabilidade deste método de inspeção 

é avaliada como boa, com um nível de confiança de 0,95 (DNV, 2015). 

O EC tornou-se um método de inspeção preferencial, pois pode ser usado para detectar 

trincas sem remover o revestimento. A aplicação de EC no trecho emerso ou submerso são 

similares, embora as condições de trabalho possam ser mais severas debaixo d'água, elas são 

compensadas por medidas especiais de garantia de qualidade (DNV, 2015). 

O MPI era utilizado para realizar a inspeção de trincas superficiais, no entanto, o 

revestimento tinha que ser removido. Verificou-se ser difícil reinstalar o revestimento sem 

perder a qualidade de vedação, sendo observado corrosão no local das áreas inspecionadas.  

Agora, o MPI está sendo mais comumente utilizado na verificação das indicações de trincas 

detectadas pela EC, já que esse método de inspeção também pode fornecer resultados com 

pouca acuracidade (DNV, 2015). 

ACFM é uma técnica eletromagnética utilizada para dimensionar falhas na superfície, 

uma sonda de sensor é colocada na superfície a ser inspecionada e uma corrente alternada é 

induzida no local. Se há ausência de defeitos, é produzido um campo magnético uniforme 

através da superfície. A existência de defeito causará uma oscilação corrente, forçando-a a fluir 

ao redor do defeito. A consequência dessa perturbação faz com que o campo magnético não 

seja uniforme e os sensores na sonda ACFM medem essas variações de campo (DNV, 2015). 

O ACFM tem a vantagem de poder ser aplicada sobre o material sem a necessidade de 

ser retirada a tinta, entretanto costuma ser um método caro e com menor disponibilidade de 

profissionais qualificados. Vale ressaltar que a detecção de trincas, independentemente do 

método utilizado, é influenciada por muitos fatores, entre partes técnicas até o fator humano 

(DNV, 2015).  

2.4.4 Manutenção baseada na condição 

Este tipo de manutenção tem-se revelado uma da grande aposta para diminuir 

interrupções não programadas de equipamentos e ajustar o planejamento de manutenção 

preventiva. Para operação deste tipo de manutenção são necessários aparelhos de 

monitoramento, tais como medidor de vibrações e câmara termográfica. Por este motivo, trata-

se de um tipo de manutenção de alto custo, além da exigência de mão de obra especializada 

(LIMA et al., 2008). 

Lima (2008) define que o maior objetivo da manutenção condicionada é a redução da 

probabilidade de falha do equipamento. Dessa forma, indica que é utilizada em conformidade com 
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a manutenção corretiva, permitindo uma operação mais prolongada do equipamento e que a 

intervenção aplicada seja baseada em dados. Trazendo esses conceitos para área do petróleo, a 

manutenção baseada na condição se mostrou a mais viável se tratando de defeitos de degradação 

contínua em dutos. Como exemplo disso pode-se ressaltar: vazamento interno no duto causando 

erosão e corrosão, vibrações devido ao ambiente externo, entre outros. Sendo assim, abaixo serão 

apresentadas algumas vantagens da manutenção baseada na condição (BOYUN et al., 2014).  

 Reduz a manutenção corretiva não planejada;  

 Aumentar o ciclo de vida do duto;  

 Impedir o aumento da intensidade de fadiga no duto; e 

 Ganhos devidos a detecção de avarias em equipamentos críticos e custos de reparação. 

Determinar os limites ótimos das manutenções proativas (manutenções do tipo preditiva 

e preventiva) e dos intervalos de inspeção são uma grande preocupação ao aplicar a manutenção 

condicionada em risers. Embora vários fatores possam influenciar a frequência de inspeção, o 

custo é geralmente o fator mais crítico, podendo ser classificado em três tipos de custo: custos 

de inspeção, custo de manutenção proativa e custo de falha (BOYUN et al., 2014).   

Os limites de manutenção proativa aplicados em um estágio anterior no processo de 

deterioração de um riser por exemplo, podem reduzir a probabilidade de falha e assim reduzir 

o custo de falha esperado, porém aumentará o custo de manutenção preditiva. Os intervalos de 

inspeção afetam os três tipos de custos, de forma que o aumento da frequência de inspeção pode 

aumentar a chance de detectar prováveis falhas, consequentemente reduzindo o custo esperado 

de falha e aumentando o custo da manutenção proativa. No entanto, aumentando o número de 

inspeções também aumentará o custo de inspeção (BOYUN et al., 2014). A Gráfico 3 apresenta 

essa relação. 
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Gráfico 3 - Custos x intervalo de inspeções 

 
 

Fonte: BOYUN, 2014 

 

O objetivo da tomada de decisão da manutenção condicionada é, portanto, decidir os 

intervalos de inspeção e os limites ótimos de manutenção proativa para minimizar o custo total 

(BOYUN et al., 2014).   

2.5 Métodos de confiabilidade 

Confiabilidade é, em suma, a probabilidade de um equipamento cumprir a sua função, 

por um determinado período de tempo e submetido a eventos externos aleatórios (BAI & BAI, 

2014). Para entender melhor essa ideia, é preciso esclarecer o critério utilizado para assumir 

que o sistema não será capaz de cumprir a sua função. Deste complemento, chega-se à ideia de 

que a confiabilidade é proporcional a taxa de falha do sistema e ao tempo de operação (NUÑEZ, 

2014). 

A taxa de falha, ou função de risco, indica o envelhecimento do equipamento, e tem 

grande aplicação na análise do risco que a máquina está submetida durante sua vida útil. A taxa 

de falha também tem aplicabilidade quando utilizada para comparar duas unidades diferentes e 

pode ser classificada de três formas (NUÑEZ, 2014): 
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 Decrescente: Também chamada de período de mortalidade infantil, nessa zona as falhas 

ocorrem por deficiência nos processos de manufatura, o que leva a falhas precoces. 

 Constante: Também chamada de período de vida útil, nesse intervalo de tempo, as falhas 

ocorrem em condições extremas e costumam ocorrer de forma uniforme. 

 Crescente: Também chamada de período de desgaste, as falhas que aqui acontecem são 

percebidas por serem cada vez mais frequentes. 

Abaixo segue a Figura 11 com a representação dessas taxas. 

 

Figura 11 - Curva da Banheira 

 
Fonte: NUÑEZ, 2015. 

 

Para garantir a confiabilidade de estrutura são feitas observações periódicas em 

características específicas e, com isso, é criado um modelo probabilístico quanto ao seu tempo 

de falha. Dessa forma, podemos fazer o planejamento de uma nova inspeção e, ao avaliar o 

resultado, definir quando será a próxima inspeção baseada naquela característica (DNV-GL-

AS, 2015). Na Gráfico 4 será possível ver a relação da confiabilidade da inspeção relacionada 

a probabilidade de falha. 
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Gráfico 4 - Inspeção x probabilidade de trinca 

 
Fonte: DNV-GL-AS, 2015 

 

Na figura acima podemos ver um modelo de como é feito o planejamento de quando 

ocorrerão as inspeções (retas verticais t1 , t2  , t3). No tempo t=0 têm-se a atual distribuição 

esperada para aquele equipamento, baseado nessas informações define-se a primeira inspeção 

(t1). Nesse caso, percebeu-se que o tamanho de trinca era menor do que a esperada e, com isso, 

definiu-se uma nova função de probabilidade. Através dessa nova função, pode-se determinar 

a próxima inspeção (t2), e assim sucessivamente (DNV-GL-AS, 2015).  

Vale ressaltar aqui que a probabilidade de falha aumenta de acordo com a linha do 

tempo, pode-se notar a diferença da distribuição de falha em t0  e t1 antes da nova distribuição 

de falha (marcada pela cor azul). O importante a se atentar no gráfico é que determinando de 

maneira mais precisa os tempos de inspeção, será menos custoso e aumentará a vida útil do 

riser, visto que se estabelecerá uma probabilidade de falha mínima de segurança para 

determinar quando se deve realizar a inspeção (DNV-GL-AS, 2015).  

Uma causa conhecida para o comprometimento dos dutos se dá, também, em relação a 

quantidade de ciclos pela intensidade de tensão aplicado. Quanto mais ciclos o riser for 

submetido, menor será a capacidade de resistir aos estresses gerados pela carga. De acordo com 

Bai e Bai (2014), a teoria da confiabilidade estrutural permite uma avaliação quantitativa da 

probabilidade de falha de uma estrutura qualquer baseado no comportamento estatístico do 
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carregamento imposto e da resistência do material utilizado na estrutura. A Gráfico 5 que 

mostra o gráfico abaixo representa adequadamente este conceito: 

 

Gráfico 5 - Função densidade de probabilidade de carregamento e resistência 

 
Fonte: DNV-GL-AS, 2015 

 

O gráfico mostra que a resistência do riser R(t) começa a sofrer desgaste, a partir do 

crescimento de ciclos gerados pelas condições externas e internas do riser. Dessa forma, a 

resistência ao stress causado pelas tensões diminui, aumentando assim a probabilidade de gerar 

uma trinca. Vale notar que o tamanho dessa probabilidade é medido pela interseção entre a 

curva S(t) e R(t). Podemos ver pela curva que a cada ciclo são geradas novas aplicações de 

cargas, faz com que a resistência ao estresse submetido ao riser seja cada vez menor (DNV-

GL-AS, 2015). 

2.5.1 Método FORM 

O método FORM aplica-se em um cenário de variáveis normais padrão, independentes 

estatisticamente e em uma função linear. Dessa forma, a confiabilidade será obtida pela distância 

da função até a origem. Por se tratar de um problema real, onde haverá várias variáveis dependentes, 

não normais e ter uma função de falha complexa, este método analítico auxiliará para obtenção dos 

resultados. Deve-se observar que este método calcula a probabilidade de falha de forma 

aproximada e dependente da função que representa a resistência do material pela carga 

solicitada. Entretanto, para fins práticos, essa diferença entre o valor aproximado e o valor real 

da probabilidade pode ser considerado irrelevante (SAGRILO, 1994). 
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 Vale ressaltar que para a execução deste método, é necessário transformar todas as 

variáveis em variáveis normais padrão e definir o ponto de projeto. Essa transformação pode 

ser feita utilizando distribuições normais equivalentes e o ponto de projeto pode ser obtido por 

uma solução de um problema de otimização. Para um melhor entendimento deste Método, será 

feito a solução de um exemplo similar ao problema que será abordado neste trabalho 

(SAGRILO, 1994). 

 O COMREL é um software que será utilizado nesta etapa de probabilidade de falha, este 

software pertence a gama de softwares do STRUREL que traz uma coletânea de modelos 

matemáticos para soluções de problemas relacionados a engenharia estrutural. Este software 

será usado especificamente para gerar resultados e gráficos a partir do método FORM 

(STRUREL, 2017). 

 A análise de confiabilidade realizada pelo COMREL trabalha de forma invariável ao 

tempo, com base na metodologia FORM. Vários algoritmos para encontrar o ponto de falha 

mais provável β são implementados, incluindo simulação de Monte Carlo, amostragem 

adaptativa, amostragem esférica, entre outros. A técnica FORM permite calcular uma gama de 

medidas de sensibilidade que mostram o impacto na confiabilidade de variáveis aleatórias 

individuais, de parâmetros de distribuição a constantes (STRUREL, 2017). Para exemplificar o 

Software e o método, será feito um exemplo simples aplicando-se a metodologia FORM.  

Dado uma barra de resistência R que está submetida a uma solicitação S representado na Figura 

21, calcule a probabilidade de a barra falhar e soltar a esfera? Sabendo-se que R é uma variável 

aleatória com distribuição lognormal com média 10 e desvio padrão 2 e S é uma variável 

aleatória com distribuição normal com média 5 e desvio padrão 2 (SAGRILLO, 1994).  
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Figura 12 - Resistência da barra x solicitações 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Dados do problema: 

Média de R:   Desvio padrão de R:  

 

Média de S:   Desvio padrão de S:  

 

1° etapa: Definir a Função de falha para as variáveis do problema. Atentar para função principal 

G(U), nada mais é que a quantidade de resistência do material menos as solicitações da tensão 

exercida.  

 

 

G(U) = R – S  

 

2° etapa: Parametrização da distribuição de R. Nesta etapa e na próxima será feito a base comum 

entre as variáveis para que seja aplicado o FORM, ou seja, parametrização e normalização das 

equações. 
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3° etapa: Equações para cálculo das normais equivalentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5° etapa: Avaliação da função de falha e seus gradientes no espaço original e reduzido. 

 

 g(V) := G(U) 
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6° Etapa: Ponto de partida no espaço reduzido. 

 

 

 

 

 

7° Etapa: Definição de um Novo ponto de partida para identificação da probabilidade de falha. 
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8° Etapa: Índice de confiabilidade. 

 

 

 

9° Etapa (Final): Ponto de projeto no espaço original. 

 

 

 

A partir desse ponto o processo se repete até convergir em uma variação mínima de β. 

O Quadro 4 mostra este resultado (SAGRILLO, 1994). 

 

Quadro 4 - Resultados 

Iteração Variável 
Ponto de 

Projeto U 

    

β 

Novo 

ponto 

de projeto 

1 
R 10,000 1,980 9,804 

1,707 
7,426 

S 5,000 2,000 5,000 7,426 

2 
R 7,426 1,471 9,490 

1,809 
7,914 

S 7,426 2,000 5,000 7,914 

. 

. 

. 

  

. 

. 

. 

. 

. 

. 

5 
R 7,864 1,557 9,599 

1,814 
1,863 

S 7,864 2,000 5,000 1,863 
Fonte: Elaboração do autor 

Sendo assim, é possível obter a probabilidade de falha a partir da função de falha 

𝐺(𝑈) ≔ 𝑅 − 𝑆, que representa a quantidade de resistência do material menos a quantidade 

carga solicitada, chega-se ao seguinte resultado (SAGRILLO, 1994):  

 

𝑝𝑓𝐹𝑂𝑅𝑀 = 𝜑(−𝛽) = 𝜑(−1.814) = 0.035 
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 Este resultado confere com o valor obtido pelo COMREL, que foi 0,038 para a 

probabilidade de falha. Dessa forma é provado a aderência do software com o método 

(SAGRILLO, 1994).  

2.6 Método dos elementos finitos 

O MEF é uma análise matemática que consiste na discretização de um meio contínuo 

em elementos pequenos, mantendo as mesmas propriedades do meio original. Esses elementos 

são descritos por equações diferenciais e resolvidas por modelos matemáticos, a fim de se obter 

os resultados desejados (ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 1994).  

Um engenheiro civil por exemplo, calcula a relação entre força e deslocamento para 

cada membro da estrutura, e depois segue um processo a fim de estabelecer um equilíbrio em 

cada “nó” (ponto de união da estrutura). Analogamente, um engenheiro elétrico estabelece uma 

relação entre corrente e potência para cada elemento isolado, e depois procede para um conjunto 

de continuidade da corrente. Todos os tipos de análises equivalentes a estes exemplos seguem 

um padrão que podem adaptar-se ao MEF (ZIENKIEWICZ & TAYLOR, 1994). 

Dessa forma, Zienkwicz e Taylor (1994) define que o método de elementos finitos, na 

aplicação desses tipos de problemas, leva a conclusão que a função contínua se divide em um 

número finitos de elementos, cujo comportamento se especifica mediante um número finito de 

parâmetros e que a solução do sistema completo como montagem dos elementos segue 

precisamente as mesmas regras que se aplicam aos problemas discretos. Na primeira parte da 

aplicação do método no capítulo 4, será feita a malha do trecho de riser a ser estudada, onde 

será possível entender melhor como se aplica o MEF. 
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3 MÉTODO 

Este capítulo destina-se a apresentar as etapas do método proposto por este projeto, que 

se fundamenta, de forma similar, ao método adotado por Guedes Soares e Garbatov (2011). A 

fim de atingir o objetivo proposto neste trabalho, apresentam-se a seguir os passos necessários 

apresentados na Figura 13.  

 

Figura 13 - Etapas do Método 

 
Fonte: Elaboração do Autor 

 

3.1 Coleta de dados 

Nesta etapa serão coletados dados de um trecho de riser do tipo API 5L-B, que foram 

encontrados na literatura. Estes dados foram fornecidos por inspeções feitas entre 2012 a 2018, 

encontrados no livro de Inge Lotsberg. Além disso, serão utilizados softwares para gerar os 

dados específicos do trecho de riser em estudo, a saber, ORCAFLEX que irá simular as 

condições da profundidade do riser e fornecer alguns dados de entrada, ANSYS, que irá simular 

e fornecer dados relacionados as tensões a que o Riser estará submetido durante o tempo de 

operação. O COMREL não fornecerá dados de entrada, pois será o software utilizado para gerar 

os gráficos de probabilidade de falha baseado na metodologia FORM (GUEDES SOARES E 

GARBATOV, 2011).     

3.2 Aplicação do modelo  

Pela curva S-N será avaliado quantos ciclos de estresse o riser irá suportar antes de 

ocorrer uma falha por fadiga, fornecendo como base a amplitude da tensão aplicada, incluindo 

os efeitos da concentração de tensão causados por desalinhamento. Para definir a quantidade de 

ciclos deve-se considerar o tipo de material do riser e também qual será a classe de solda 

utilizada. Devido a isso é perceptível que detalhes da estrutura possuem impactos significativos 

na definição do número de ciclos de cargas no qual o riser será submetido (SAGRILLO, 1994).     

Coleta de Dados

•Coleta de dados 
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específicos do 
riser em estudo.
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resultados
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determinístico 
coletado.



56 

 

 

 

 

 

 

Para melhor estimar a probabilidade de falha é importante conhecer também a sua causa. 

Devido a isso, é de grande importância conhecer como se comportam as fraturas, que são as 

causas das falhas, que podem vir a surgir nos risers (GUEDES SOARES E GARBATOV, 

2011). Diferente da análise feita pela curva S-N, que foca em obter o número de ciclos que o 

riser pode se submeter e tem como insumos as tensões de agentes externos e a detalhes 

construtivos, a análise pela mecânica da fratura se preocupa em compreender o comportamento 

e consequências geradas a partir de uma trinca. Através da trinca pode-se intuir o quanto um 

material pode resistir a tensão máxima. Quanto maior uma trinca, menor será a capacidade do 

riser em resistir a uma tensão (SAGRILLO, 1994). 

Dessa forma, aqui será feito uma análise mista S-N / MF para determinar através do 

Método FORM os intervalos de inspeção. Será necessário utilizar o software COMREL para 

aplicação do método FORM e o software ANSYS e ORCAFLEX que auxiliará na geração do 

trecho de riser a ser estudado e simular as tensões normais e de Von Mises, que serão 

consideradas tensões iguais para simplificar os cálculos. 

Em suma, será feita uma análise qualitativa do nível de criticidade da trinca adotado 

para este trabalho, após isso, serão feitas as simulações de três cenários de inspeções em 

diferentes intervalos de inspeção, comparando ao final ao resultado do método determinístico 

coletado. Ao final, será gerado um gráfico dessas três inspeções para ser feita a análise dos 

resultados.  

3.3 Avaliação dos resultados 

Aqui será comentado a avaliação dos resultados obtidos em relação ao ganho ou não da 

vida útil em comparação ao método determinístico, isso será possível demonstrar através do 

gráfico gerado após as três inspeções. 
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4 ESTUDO DE UM CASO 

Neste capítulo será feita a análise mista da curva S-N com a mecânica da fratura, seguindo 

as etapas descritas no capitulo 3.  

4.1 Coleta de dados 

Foram utilizados dados de um trecho de riser na parte submersa a 1000m de 

profundidade, feito de um aço do tipo API 5L-B, onde foram feitas inspeções entre 2012 a 2018 

(LOTSBERG, 2016). Antes de apresentar os dados de entrada da literatura, será feito as 

primeiras simulações para gerar os dados específicos do caso estudado, dessa forma será feito 

ao final uma tabela com todas as variáveis e parâmetros de entrada. 

Gerando o trecho de riser a ser estudado no ANSYS, foi possível realizar as primeiras 

simulações das tensões que atuam no riser. Aplicando os conceitos do MEF, foi possível 

analisar de forma mais precisa as regiões onde há maior e menor fator de concentração de 

tensão. Primeiro foi feito uma simulação do trecho de riser sem defeito, a fim de saber a tensão 

máxima, a Figura 14 mostra este resultado. 

 

Figura 14 - Trecho de riser sem defeito 

 
Fonte: Elaboração do Autor. 

 

É possível observar as áreas com maiores tensões representados pelas cores vermelhas 

e menores tensões representadas pelas cores azuis, sendo o mais importante aqui o valor de 

tensão máxima de 34.552 MPa, que é a tensão nominal 𝑺𝒏. Foi admitido neste trabalho que o 

comprimento do trecho a ser estudado tem 1600mm, dessa forma a tensão de Von Mises se 

iguala a Tensão normal, simplificando os cálculos. Em seguida foi gerado um defeito alvéolo 
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retangular no mesmo trecho e foi feita uma nova simulação, nas Figuras 15 e 16, será possível 

observar a mesma figura com a adição do defeito. 

Figura 15 - Riser com defeito 

 

Fonte: Elaboração do autor. 

Figura 16 - Trecho com defeito ampliado 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

 

 Nessa imagem é possível ter um dimensionamento dos valores e locais em que as 

tensões agem, sendo que a área de 4500mm com defeito de alvéolo retangular concentra a maior 

tensão, com valor de 92.296MPa máximo. Cada segmento de reta é orientado de acordo com 

uma direção principal e sua grandeza é proporcional ao valor da correspondente tensão normal, 

tendo como foco de alta tensão a área com o defeito. Sendo conhecidas as tensões máximas do 
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trecho com o defeito e sem defeito será possível determinar o fator de concentração de tensão 

(SCF) (GUEDES SOARES E GARBATOV, 2011), que para este caso encontrou-se o valor de 

2.58 MPa de SCF.   

 Junto a simulação do ANSYS, foi feita uma análise no ORCAFLEX de profundidade 

do riser com a tensão correspondente, sendo gerado o Gráfico 6. Vale ressaltar que os valores 

de tensão negativos são relacionados a compressão e o os valores de tensão positivos 

relacionados a tração.  

Gráfico 6 - Profundidade x Tensão 

 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

A partir disso, é possível identificar no gráfico em que trecho e profundidade do riser se 

encontra os maiores e menores valores de SCF. Se dividirmos em três partes um riser de 1300m, 

é notável que as partes com maior nível de tensão são a emersa (0 a 10m) e a parte de curvatura 

do riser (1000m a 1100m). Sendo estes dois trechos os mais importantes para analisarmos no 

projeto e durante as inspeções, contudo neste trabalho somente avaliaremos o trecho da 

profundidade entre 1000m a 1100m. 

Com as simulações e coleta de dados terminada, será possível seguir para a próxima 

etapa. Os Quadros 5 e 6 resumem os dados coletados e os dados gerados. 
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Quadro 5 - Dados do riser coletados 

DADOS DO RISER COLETADOS 

Tipo Trecho de curvatura do Riser 

Material API 5L – B 

Data da primeira inspeção 10/07/2012 

Data da última inspeção 17/10/2015 

Próxima data de inspeção (planejado) 10/07/2018 

Espessura de parede nominal (K) (mm) 30 

Lâmina d’agua (m) 1000 

Diâmetro externo (De) (cm) 35,56 

𝒎𝟏 (parâmetro de inclinação curva S-N) 3 

Coeficiente variação de tensão (
𝑺𝑪𝑭

)  0,1368 

Coeficiente variação de crescimento de 

trinca (
𝒂

) 

0,1 

Parâmetro de intercessão da curva S-N 

(
𝑲

) 

2.14 

Tempo de operação em anos (T) 30 

Fonte: Inge Lotsberg, 2016 

  

Vale ressaltar aqui que 𝒎𝟏 e  
𝑲

 são parâmetros retirados da curva S-N correspondente 

ao tipo de aço e profundidade do trecho escolhido, já o coeficiente de trinca é relacionado a 

severidade do defeito tratado neste trabalho como alvéolo retangular. Todos estes dados foram 

retirados do livro Fatigue Design of marines Structures de Lotsberg, 2016.  

 

Quadro 6 - Dados do riser gerados 

DADOS DO RISER GERADOS 

Tipo Trecho de curvatura do Riser 

Tensão média de escoamento (MPa) 45 

Tensão máxima do riser sem defeito ou 

tensão nominal (𝑺𝒏) (MPa) 

34,5 

Tensão máxima do riser com defeito (MPa) 92,29 

Comprimento do defeito L (mm) 4500 

Lâmina d’agua (m) 1000 

Fator concentração de tensão (SCF) (MPa) 2.58 

Fonte: Adaptado de Lotsberg, 2016 
 

 A partir dos dados gerados e coletados, será possível aplicar a principal equação deste 

trabalho, a saber, a equação mista de curva S-N e mecânica da fratura. Abaixo segue novamente 

esta equação:  

𝐺(𝑋, 𝑇) =
(𝑎)

(𝑎𝑐)
∙ 𝑇𝐿 ∙ 

∆
∙ 

𝐾
∙ (

𝑆𝐶𝐹
∙ 

𝑆𝑛
 )−𝑚 − 𝑇 (10) 
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Embasado nesta equação foi feito um algoritmo no COMREL para solução das 

probabilidades de falha em um riser submetido a fadiga com defeito de corrosão. Este algoritmo 

foi feito especificamente para este caso, sendo assim, para aplicação em outros cenários serão 

necessários ajustes para adequar melhor o algoritmo. O algoritmo está disponível no anexo 

deste trabalho.  

4.2 Análise mista da curva S-N / MF 

Primeiramente será apresentado um quadro (Quadro 7) que qualifica a criticidade da 

trinca baseada na confiabilidade adotada em razão da probabilidade de falha associada. Esta 

criticidade irá auxiliar na escolha do índice de confiabilidade mínimo a ser adotado.  

 

Quadro 7 - Quadro qualitativo do índice de confiabilidade 

Consequência da Falha Índice de confiabilidade  Probabilidade de Falha 

Muito sério 4,2 1,4x10−5 

Sério 3,7 1,1x10−4 

Não Sério 3,1 9,7x10−4 

Efeitos Locais 2,3 9,7x10−2 

Não afeta 1,0 1,0x10−1 

Fonte: Adaptado Leonel, 2009 

  

Nos dados coletados é possível observar que o intervalo de inspeção é de 3 anos, com a 

primeira inspeção em 2012, a segunda em 2015 e a inspeção projetada em 2018 (LOTSBERG, 

2016). Sendo assim, para ter o mesmo ponto de partida entre os dois métodos, a primeira 

inspeção para o riser estudado por este trabalho será no terceiro ano. Aplicando o método 

FORM com o auxílio do COMREL para o primeiro cenário em que o riser se encontra descrito 

nas tabelas x e x, foi feita a primeira simulação para determinar o índice de confiabilidade a ser 

adotado como mínimo. Segue o primeiro gráfico (Gráfico 7) resultante da simulação. 
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Gráfico 7 - Confiabilidade x tempo inspeção 1 

 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

 Feita a primeira simulação foi possível determinar o índice de confiabilidade para a 

primeira inspeção, que é de 3.24 com uma probabilidade de falha de 5.99𝑥10−4, sendo assim 

está qualificado como uma consequência de falha entre não sério a sério segundo a tabela de 

qualificação de criticidade. A partir desta primeira inspeção visual, será mantido o índice de 

confiabilidade mínimo de 3.24 para as outras inspeções, pois este é um dos objetivos do 

trabalho, alterar o intervalo de inspeções mantendo o mesmo nível de confiabilidade. 

Nota-se que a partir do ano 23 o riser tem um índice de confiabilidade negativo, e assim 

consequentemente nos anos seguintes. Isso significa que o riser “falhou”, ou seja, houve um 

vazamento no riser, entretanto como as condições a que o riser está inserido não são constantes, 

este ano de falha será alterado.  

 Para a segunda inspeção será Admitido que após a primeira inspeção houve alterações 

na tensão devido ao defeito de corrosão se agravar no riser, alterando os valores de tensão 

nominal (𝑺𝒏), tensão máxima do defeito e o fator concentração de tensão (SCF). Importante 

ressaltar aqui, que esta suposição é arbitrária, entretanto dentro da realidade do cenário em que 

o riser está inserido. Segue os novos valores admitidos:   
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Quadro 8 - Dados alterados para inspeção 2 

DADOS ALTERADOS PARA A INSPEÇÂO 2 

Tipo Trecho de curvatura do Riser 

Tensão máxima do riser sem defeito ou 

tensão nominal (𝑺𝒏) (MPa) 

39,5 

Tensão máxima do riser com defeito (MPa) 114,29 

Fator concentração de tensão (SCF) (MPa) 4.78 

Fonte: Elaboração do Autor 

 Com esses novos dados de entrada, foi feita a segunda simulação para determinar 

quando será a próxima inspeção, mantendo o mesmo nível de confiabilidade de 3,24. Segue o 

Gráfico 8 da segunda inspeção:  

      

Gráfico 8 - Confiabilidade x tempo inspeção 2 

 

Fonte: Elaboração do Autor 

 

A partir dessa nova inspeção, onde houve uma alteração na tensão exercida pelo defeito 

de corrosão, resultou em uma nova probabilidade de falha em relação a última inspeção feita. 

Dessa forma, nota-se que mantendo o mesmo nível de confiabilidade a inspeção 2 deverá ser 

feita no ano 9, pois é o ponto de interseção entre a reta constante do índice de confiabilidade 

mínima e a curva gerada pela inspeção 2.  

Aqui já é possível observar um ganho de 3 para 6 anos entre as datas de inspeção pré-

determinadas obtidas pela coleta de dados e a nova data obtida pelo método probabilístico 
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FORM. Sendo assim, o ganho através do método é significativo, minimizando os custos ao 

aumentar a vida útil do riser.  

A partir do ano 9 será feito uma nova análise para a inspeção 3, e novamente será 

alterado as variáveis de tensão citados acima para manter a continuidade do agravamento do 

defeito de corrosão. Estas alterações são necessárias para que o método se torne mais aderente 

a realidade, pois são vários e complexos os fatores que interferem na tensão, corrosão e tamanho 

de trinca do riser. Importante ressaltar que as alterações das variáveis na realidade são 

constantes e complexas de se medir, devido ao ambiente agressivo em que o riser opera 

(MORAIS, 2013). Dessa forma, este trabalho não se prendeu em estudar a alteração dos níveis 

de tensão alterados ou dos fatores de crescimento de trinca, para que o foco fosse 

exclusivamente na aplicação do método. Seguem os novos valores, Quadro 9:  

 

Quadro 9 - Dados alterados para inspeção 3 

DADOS ALTERADOS PARA A INSPEÇÂO 3 

Tipo Trecho de curvatura do Riser 

Tensão máxima do riser sem defeito ou 

tensão nominal (𝑺𝒏) (MPa) 

44,6 

Tensão máxima do riser com defeito (MPa) 124,4 

Fator concentração de tensão (SCF) (MPa) 5,23 

Fonte: Elaboração do Autor 

E a partir dessas novas alterações foi feita uma nova simulação referente a inspeção 3, 

onde se conclui as etapas de simulação. Segue no Gráfico 9 referente ao resultado final de todas 

as inspeções: 
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Gráfico 9 - Confiabilidade x Tempo 

  
Fonte: Elaboração do Autor 

 

Com a nova simulação para a inspeção 3, é possível observar outro ganho de vida útil e 

minimização do custo. Neste caso, a próxima inspeção será feita no ano 15 com o índice de 

confiabilidade igual a 3,281, acima do mínimo estipulado. Neste gráfico estão representadas as 

três curvas de inspeções utilizadas com a reta do mínimo de confiabilidade estipulado. As datas 

são definidas quando a curva toca a reta do mínimo. Concluindo o Trabalho, chega-se ao 

resultado de um ganho de 9 anos de vida útil para 15 anos dentro dos limites estudados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-1.0000

0.0000

1.0000

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

6.0000

7.0000

8.0000

9.0000

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Confiabilidade x Tempo

Inspeção 1 Nível mínimo de confiabilidade inspeção 2 Inspeção 3



66 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSÃO 

O objetivo principal deste trabalho de avaliar, em critérios de confiabilidade, o ganho 

de vida útil em um trecho de riser submetido a fadiga e corrosão foi alcançado. A partir de uma 

revisão bibliográfica sobre os métodos utilizados, foi possível identificar as principais 

formulações de métodos baseados em confiabilidade, dentre os quais o escolhido foi o método 

FORM. Dessa forma, o método foi aplicado ao riser com auxílio do software COMREL, onde 

foram feitas três simulações com cenários de inspeções diferentes, sujeitos a influência de 

alguns parâmetros que mais afetam o riser. Por fim, chegou-se a conclusão, que para este caso 

específico, o método adotado pelo autor demonstrou-se mais eficaz em maximizar a vida útil 

do riser.  

Importante ressaltar que as limitações de dados, variáveis e tempo neste trabalho 

impactaram de forma positiva e negativa. Negativa por não ser possível elaborar uma pesquisa 

mais densa e precisa da situação real do riser, porém isto também é positivo por poder 

simplificar esta questão que envolve variáveis complexas e aleatórias, como o ambiente externo 

e condições dos danos por fadiga e corrosão ao riser ao longo do tempo, aumentando o foco na 

aplicabilidade do método.   

O método FORM empregado para determinar probabilisticamente os intervalos de 

inspeção e a probabilidade de falha foi de grande valia, pois demonstrou um ganho significativo 

de vida útil do riser. Comparando com o intervalo de 3 anos entre inspeções do método 

determinístico coletado, houve um aumento de, aproximadamente, 66% de vida útil para o 

trecho de riser de aço API 5L-B abordado neste estudo, fato esse, que responde a pergunta 

endereçada por este trabalho, a saber, se a estratégia de manutenção baseada em critérios 

econômicos maximiza a vida útil do riser. Vale ressaltar aqui a utilidade do COMREL em 

soluções de modelos matemáticos complexos, embora fora utilizado a versão estudante do 

COMREL, foi possível realizar análises concisas neste trabalho. Sendo possível gerar 3 

cenários de inspeções realizadas no riser em estudo.   

A análise mista feita neste trabalho de curva S-N para tensões máximas e mínimas 

devido as solicitações aplicadas no riser, junto com a mecânica da fratura para estimar o 

tamanho e crescimento de trincas no riser foi a base para quantificar o dano causado pela fadiga 

e corrosão. Este tipo de análise também foi utilizado em trabalhos aqui citado como o de 

Coelho, 2018 e SAGRILO, 1994. Para esta parte de coleta de dados foi utilizado o ANSYS e 

ORCAFLEX, softwares empregados para simulação de estruturas sujeita a tensões, sendo 
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utilizado neste trabalho para gerar dados importantes, tais como as tensões máximas do riser 

com e sem defeito. 

Portanto, conclui-se que neste estudo específico do trecho de riser em questão, 

submetido as condições previamente determinadas, a utilização do método probabilístico 

resultou em um ganho de aproximadamente 6 anos quando comparado ao método 

determinístico coletado. 
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6 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

O presente trabalho pode contribuir para o entendimento e funcionamento do trecho do 

riser submerso. O trecho analisado, possuía características específicas para o caso de estudo, 

como variáveis externas, condições admitidas do material utilizado, parâmetros, entre outras. 

A aplicação do método FORM com auxílio do COMREL foi essencial para desfecho deste 

trabalho. Entretanto, a análise poderia ser mais robusta e concreta a partir de alguns pontos de 

vista, sendo identificadas as seguintes oportunidades de trabalho:  

 Fazer uma análise do custo associado a inspeção do riser, complementando a escolha 

do nível de confiabilidade e dos tempos de inspeção na perspectiva do custo; 

 Utilizar cálculos mais precisos em relação a projeção dos cenários futuros, tornando o 

resultado mais aderente com a realidade; 

 Utilizar outros métodos de probabilísticos, como o Monte Carlo ou SORM, que iriam 

fornecer outra perspectiva do problema. 

 Realizar outros tipos de análise que também são importantes nestes tipos de inspeção, 

como a análise de sensibilidade por exemplo. 

 

Estas sugestões são de suma importância, pois dessa forma seria possível tornar a 

aplicação do modelo mais concreto, tornando o algoritmo desenvolvido mais completo em 

relação as análises do riser, e assim, fornecendo um resultado mais amplo e aderente a realidade 

do riser.  
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ANEXO 

Este anexo irá mostrar o algoritmo utilizado na linguagem do programa COMREL. Vale 

ressaltar que este algoritmo é específico para este caso, sendo necessário adaptação de valores 

e restrições para trabalhos futuros.  

 
//CALCULO DA VIDA UTIL A FADIGA EM ANOS UTILIZANDO MF-S-N 

FLIM(1)=FUNC(100)-TR 

DEFFUNC(111)()=(1.08-0.7*(a/30.0))*(1.0+1.24*exp(-22.1*(a/30.0))+3.17*exp(-

357*(a/30.0))) 

DEFFUNC(222)()=sqrt(PI*a) 

DEFFUNC(333)()=1/(((FUNC(111)*FUNC(222))^3)) 

DEFFUNC(444)()=integral(FUNC(333),~a,0.01,a,0.0005) 

DEFFUNC(555)()=integral(FUNC(333),~a,0.01,30.0,0.0005) 

DEFFUNC(666)()=FUNC(444)/FUNC(555) 

DEFFUNC(777)()=(ln(1E8)^(-3.0/1.0))*gamma(1+(3.0/1.0)) 

DEFFUNC(888)()=(365*24*3600)*(0.159)*(psiSCF^3)*(psiSn^3)*FUNC(777) 

DEFFUNC(999)()=psiK/FUNC(888) 

DEFFUNC(100)()=FUNC(666)*FUNC(999) 

RF07(1)=30*0.1 

RF07(2)=2.58*0.25 

RF07(3)=38*0.2 

RF07(4)=1.072E12*0.2 
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