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RESUMO 

Os umbilicais submarinos são estruturas flexíveis, compostas por camadas estruturais 

e componentes internos, que possuem diferentes funções e as exercem ao conectar a plataforma 

aos equipamentos do sistema de produção no leito marinho. Através de uma pesquisa descritiva, 

este trabalho buscou apresentar os conceitos fundamentais dos umbilicais submarinos e detalhar 

o seu processo de qualificação. Foram apresentadas as principais etapas de produção de um 

umbilical, incluindo a definição de importantes parâmetros na fase do projeto, os métodos 

utilizados na sua fabricação e as cargas aplicadas no equipamento durante sua instalação, além 

dos objetivos e etapas do processo de qualificação, foco do presente trabalho. Este processo 

deverá ser realizado sempre que novos tipos de umbilicais, com variações nas suas camadas 

estruturais, componentes internos ou condições de operação, sejam criados e consiste na 

execução de testes em protótipos, realizados de acordo com normas, procedimentos e 

especificações técnicas, buscando garantir qualidade, segurança e integridade do umbilical 

durante as etapas de instalação e operação. Os resultados obtidos puderam esclarecer a 

importância do processo de qualificação para assegurar que o umbilical é capaz de resistir às 

cargas e condições ambientais para as quais foi projetado e que sua integridade estrutural e de 

suas propriedades funcionais serão preservadas ao longo da sua vida útil. 

 

 

Palavras-chave: Qualificação de umbilicais, indústria de óleo e gás, propriedades mecânicas. 
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ABSTRACT 

Subsea umbilicals are flexible structures, composed of structural layers and internal 

components, that have different functions and perform them by connecting the platform to the 

production system equipment on the seabed. Through descriptive research, this work sought to 

present the fundamental concepts of submarine umbilicals and detail their qualification process. 

The main stages of production of an umbilical were presented, including the definition of 

important parameters in the design phase, the methods used in its manufacture and the loads 

applied to the equipment during its installation, in addition to the objectives and phases of the 

qualification process, focus of the present work. This process must be carried out whenever 

new types of umbilicals, with variations in their structural layers, internal components or 

operating conditions, are created and consists of performing tests on prototypes, carried out in 

accordance with standards, procedures and technical specifications, seeking to guarantee 

quality, safety and integrity of the umbilical during the installation and operation phases. The 

results obtained clarified the importance of the qualification process to ensure that the umbilical 

is able to withstand the loads and environmental conditions for which it was designed and that 

its structural integrity and functional properties will be preserved throughout its service life. 

 

 

 

Keywords: Umbilical qualification, oil and gas industry, mechanical properties. 
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1 INTRODUÇÃO 

A indústria de óleo e gás é de grande importância para o desenvolvimento econômico 

do Brasil e do mundo. Por intermédio da exploração e produção de óleo e gás, o setor é um dos 

maiores responsáveis pela alimentação das matrizes energéticas mundiais. No âmbito 

brasileiro, o setor é o terceiro com mais participação nas atividades econômicas (ALÉM DA 

SUPERFÍCIE, 2020) e, o investimento estimado para os próximos 10 anos é de 

aproximadamente R$1,9 trilhões para o setor (MACHADO, 2021). 

Com o desenvolvimento da indústria de óleo e gás e a crescente necessidade de 

explorar campos em águas profundas e ultraprofundas, novas configurações de sistemas de 

produção submarinos são desenvolvidas com certa frequência. Em toda a cadeia produtiva do 

setor são utilizados diversos equipamentos que auxiliam em todas as fases do processo de 

produção de óleo e gás, como as Árvores de Natal Molhadas, os Pipeline End Terminations 

(PLETs), manifolds, umbilicais e linhas rígidas e flexíveis de transporte de fluídos. 

Os umbilicais, foco do presente estudo, são estruturas flexíveis compostas de diversas 

camadas e componentes internos como tubos, mangueiras, cabos elétricos e de fibra óptica, que 

conectam os equipamentos localizados no leito do mar com a plataforma, e podem ser 

responsáveis pelo controle remoto de válvulas, a injeção de fluidos, a condução de energia 

elétrica e transmissão de dados (RABELO, 2013). A quantidade, tipo e material dos 

componentes dos umbilicais depende de diversos fatores que devem ser levados em conta na 

etapa de projeto desses equipamentos, como a temperatura de operação, pressão interna e 

externa e a aplicação para qual o umbilical será utilizado.  

Devido às complexidades e particularidades necessárias em cada projeto de umbilical, 

somadas à grande flexibilidade gerada pelas possibilidades de variação nos seus componentes 

internos, é indispensável que novos projetos, modelos e tecnologias sejam submetidos a um 

processo de qualificação de acordo com as normas e procedimentos de referência para 

estruturas submarinas. No caso dos umbilicais, o processo de qualificação será responsável por 

comprovar a capacidade do equipamento de resistir aos carregamentos para os quais foi 

projetado, de forma a garantir qualidade, segurança e integridade do umbilical durante as etapas 

de instalação e operação através da manutenção das suas capacidades funcionais ao longo da 

sua vida em serviço. 
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Em uma pesquisa piloto, realizada no Google Scholar e periódico da Capes em julho 

e agosto de 2021, incluindo artigos acadêmicos nacionais e internacionais, foram encontrados 

trabalhos que apresentam as etapas de projeto, instalação e operação de umbilicais submarinos 

de forma individual. Entretanto, não foram encontrados na literatura trabalhos que 

apresentassem uma visão holística do processo de qualificação de umbilicais, sendo este 

importante para os frequentes estudos sobre os conceitos que envolvem a aplicação de 

umbilicais em sistemas submarinos de produção e garantia da qualidade no projeto, fabricação, 

instalação e operação desses equipamentos. 

1.1 OBJETIVOS  

Este projeto de pesquisa tem como objetivo principal realizar uma pesquisa descritiva 

do processo de qualificação de umbilicais utilizados na indústria de óleo e gás. Os seguintes 

objetivos específicos podem ser listados: 

● Descrever as principais etapas de um processo de qualificação de umbilical submarino 

de acordo com normas de referência internacionais. 

● Produzir material com visão holística do processo de qualificação que poderá servir 

como base, apoio e orientação em futuros estudos de alteração de projeto de umbilicais. 

1.2 JUSTIFICATIVA 

Os umbilicais são projetados de acordo com o objetivo da sua utilização no ambiente 

submarino. Com isso, existem diversas variáveis que podem ser alteradas no projeto, como 

quantidade e tipo dos componentes internos, materiais utilizados e características estruturais. 

Com a descoberta de novos campos de exploração, novas condições de operação dos umbilicais 

podem se tornar necessárias. Consequentemente, há o desenvolvimento de novos tipos de 

umbilicais que atendam esses requisitos e, por isso, se torna necessário um processo de 

qualificação que demonstre que este equipamento está apto a operar de forma segura e 

adequada. Este trabalho apresentará uma visão holística do processo de qualificação de 

umbilicais, dando ênfase nas principais etapas do processo, gerando material importante para 

os estudos sobre umbilicais submarinos e a garantia de qualidade na sua aplicação em sistemas 

submarinos de produção de óleo e gás. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO 

Este documento foi organizado em capítulos abordando os seguintes tópicos: 

● Capítulo 1: apresentação da introdução, problematização, objetivos e justificativa do 

estudo. 

● Capítulo 2: descrição de metodologia para realização do estudo proposto. 

● Capítulo 3: apresentação do sistema de exploração de óleo e gás. 

● Capítulo 4: apresentação dos conceitos fundamentais dos umbilicais submarinos e seus 

componentes internos, descrição dos processos de fabricação, armazenamento e 

instalação e apresentação das suas principais aplicações. 

● Capítulo 5: discussão sobre a qualificação de umbilicais baseada nos conceitos 

apresentados. 

● Capítulo 6: sumarização das principais conclusões deste estudo, e apresentação de 

propostas para trabalhos futuros. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 SISTEMAS OFFSHORE DE EXPLORAÇÃO DE ÓLEO E GÁS 

A procura por petróleo já está presente no Brasil desde a década de 1860, mas a 

primeira jazida só foi descoberta em 1939, na Bahia. Entretanto, a exploração de jazidas 

onshore não foram suficientes para possibilitar a autossuficiência brasileira na produção de 

petróleo e, em 1974, após a descoberta dos primeiros campos de petróleo offshore na Bacia de 

Campos, essa possibilidade foi vislumbrada. A autossuficiência desejada foi atingida em 2006, 

quando a produção foi grande o suficiente para que o país não necessitasse mais de importação 

de petróleo. Nesse mesmo ano, foram descobertas as reservas de petróleo na camada do Pré-sal 

(MORAIS, 2013). Hoje, a exploração de campos do Pré-sal é de extrema importância para a 

produção no Brasil. Em julho de 2021, por exemplo, a quantidade de óleo e gás produzida 

nesses campos representou 71,6% do total produzido no país, atingindo uma média de 2,806 

milhões de óleo equivalentes por dia (LISBOA, 2021). 

Com a descoberta de campos em águas cada vez mais profundas, a indústria de óleo e 

gás se deparou com a necessidade de enfrentar novos riscos para conseguir explorá-los de forma 

segura e eficiente. Por isso, novas metodologias e equipamentos são desenvolvidos 

frequentemente para adaptar o sistema de extração e produção às novas condições. A Figura 

2.1 apresenta uma representação da exploração de óleo e gás nas águas profundas dos campos 

do Pré-sal. 
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Figura 2.1 - Exploração de óleo e gás no Pré-sal. (LIMA; TREVISAN, 2011) 

Um componente de extrema importância para o sistema de extração e produção de 

óleo e gás são as plataformas offshore. Estas são grandes estruturas que podem ser responsáveis 

pela perfuração de novos poços ou extração e produção do petróleo (que consiste em diversas 

etapas de separação de óleo, água e gás). 

Nessas plataformas podem ser encontrados diversos módulos de produção, 

acomodações para os profissionais que ali trabalham (engenheiros, técnicos e profissionais de 

enfermagem, por exemplo), heliponto para deslocamento e outras estruturas que estarão 

presentes conforme a necessidade de cada plataforma (PETROBRAS, 2014). 

Existem diversos tipos de plataformas, entre elas as fixas, semissubmersíveis e FPSOs 

(Floating, Production, Storage and Offloading). A utilização de cada tipo vai depender do local 

onde será utilizada, principalmente devido à profundidade da lâmina d’água entre a superfície 

do mar e o leito marinho, e às condições ambientais às quais a plataforma será submetida.  
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Além das plataformas de extração e produção, a exploração de óleo e gás natural no 

ambiente offshore envolve a utilização de diversos equipamentos e estruturas submarinas, cada 

um com sua respectiva função.  

O sistema pode ser composto por diferentes combinações de equipamentos utilizados 

na extração e transporte do óleo e gás natural, tal como o poço de extração, a Árvore de Natal 

Molhada (ANM), flowlines, manifolds, risers e umbilicais. A Figura 2.2 apresenta um exemplo 

de configuração de sistema de produção submarino. 

 

Figura 2.2 - Sistema de produção submarino. Adaptado de GABRIEL (2014) 

Poços de extração submarinos são furos na superfície terrestre responsáveis por extrair 

óleo e gás natural das reservas. As cabeças de poço são equipamentos localizados acima dos 

poços no leito marinho, encarregados de regular a pressão e a vazão (BAI; BAI, 2010). 

A chamada Árvore de Natal Molhada, mostrada na Figura 2.3, é um equipamento 

instalado na cabeça do poço de extração que contém conjuntos de válvulas, tubos e conexões 

responsáveis por controlar os fluidos que são produzidos e injetados no poço (PETROBRAS, 

2015). 
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Figura 2.3 - Árvore de Natal Molhada. PETROBRAS (2015) 

Os flowlines são dutos, rígidos ou flexíveis, que fazem a conexão entre a cabeça de 

poço e o manifold. Podem ser responsáveis por transportar diversos fluidos, como gases de 

injeção e água, além do fluido extraído do poço (BAI; BAI, 2010). 

Os manifolds, mostrados na Figura 2.4, são conjuntos de válvulas e tubos instalados 

no solo marinho. Estes equipamentos direcionam a produção de diferentes poços para um único 

duto coletor e, por isso, minimizam a utilização de flowlines e risers, simplificando o sistema 

de produção submarino (PETROBRAS, 2015). 

 

Figura 2.4 - Manifold. PETROBRAS (2015) 
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Os risers são dutos flexíveis ou rígidos que conectam o trecho do flowline, localizado 

no leito marinho, com a plataforma localizada na superfície do mar. Dependendo das 

necessidades do projeto e do ambiente no qual esse trecho de duto é instalado, o riser pode ser 

configurado de forma vertical, catenária ou com diferentes formatos mais complexos, nos quais 

há a utilização de flutuadores ou bóias (SILVA, 2005). 

Umbilicais têm a função de conectar equipamentos do leito marinho à plataforma. 

Uma vez que são o foco do presente trabalho, mais detalhes sobre este equipamento serão 

apresentados na seção 2.2 a seguir. 

2.2 UMBILICAIS 

Os umbilicais são estruturas constituídas por um conjunto de componentes internos 

como tubos, mangueiras, cabos elétricos e cabos ópticos, envoltos por camadas estruturais de 

diferentes materiais.  

Essas estruturas podem ser caracterizadas como estáticas ou dinâmicas, quando os 

umbilicais estão apoiados no leito marinho ou suspensos, respectivamente (YASSERI et. al, 

2014).   

Os umbilicais, apresentados na Figura 2.5, são estruturas versáteis, podendo ter 

diferentes funções no sistema de produção submarino. São de extrema importância para a 

extração confiável de óleo e gás, por proporcionarem a conexão segura entre as plataformas e 

os equipamentos submarinos, realizando de forma eficiente suas diferentes funções. Devem 

suportar altas tensões, temperaturas e pressões para garantir o funcionamento contínuo ao longo 

da sua vida em serviço (PRYSMIAN, 2022) e, por isso, a fase de qualificação, além das outras, 

é de extrema importância, e deve ser realizada com qualidade. 
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Figura 2.5 - Umbilicais submarinos. AKER SOLUTIONS (2022) 

 

2.2.1 PRINCIPAIS APLICAÇÕES 

Diferentes tipos de umbilicais submarinos podem ser encontrados nos sistemas 

submarinos de exploração de petróleo e gás ao redor do mundo, uma vez que estes são 

projetados e fabricados considerando diferentes arranjos de componentes internos e camadas 

estruturais, de forma a se adequar à sua aplicação específica. Segundo RABELO (2013), as 

principais aplicações encontradas são o controle de válvulas em equipamentos no leito marinho, 

a injeção de fluidos químicos, a condução de energia elétrica e a transmissão de dados. Contudo, 

as principais categorias de umbilicais encontrados no mercado serão detalhadas nos itens a 

seguir. 

 

2.2.1.1 UMBILICAL DE TUBO DE AÇO (STU) 

O umbilical de tubo de aço, ou STU (Steel Tube Umbilical), consiste em um umbilical 

cuja principal função é transportar fluidos para controle hidráulico dos equipamentos 

localizados no leito submarino ou para injeção de produtos químicos através de tubos de aço 

inoxidável (RABELO, 2013).  

Devido à presença dos tubos de aço, que também servem como elementos estruturais 

para o umbilical devido à sua capacidade de conferir resistência mecânica, as camadas de 

armaduras metálicas podem ou não estar presentes nos STUs (ISO 16328-5, 2009). 
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Caso seja aplicável, o STU pode conter outros componentes internos como cabos 

elétricos ou de fibra óptica. Assim, sua composição final pode variar de acordo com as 

necessidades de performance do umbilical, e é possível encontrar umbilicais desse tipo com 

apenas um grande tubo de aço central ou vários tubos de aço menores distribuídos pela seção 

transversal. A Figura 2.6 apresenta um exemplo de seção transversal de um umbilical de tubo 

de aço. 

 

Figura 2.6 - Umbilical de Tubo de Aço. MFX (2017) 

 

2.2.1.2 UMBILICAL DE INJEÇÃO QUÍMICA 

Os umbilicais de injeção química são compostos por mangueiras ou tubos de aço e são 

responsáveis pelo transporte de produtos químicos para os equipamentos submarinos.  

A injeção química pode ser realizada em diferentes pontos do sistema de produção, e é 

feita através dos umbilicais quando há a necessidade de proteger os equipamentos ou aumentar 

o tempo de contato do fluido sendo extraído dos poços com os aditivos químicos. Entre os 

principais motivos para injetar produtos químicos, estão a formação de espuma ou emulsão 

(causadas pelas propriedades do fluido), problemas estruturais como corrosão, incrustação 

(causada pelo depósito de materiais indesejados como cera e parafina) e problemas de 

segurança ambiental (BARATEIRO e EMERIK, 2016). A Figura 2.7 apresenta um exemplo de 

seção transversal de um umbilical de injeção química. 
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Figura 2.7 - Umbilical de Injeção Química. MFX (2017) 

 

2.2.1.3 UMBILICAL ELETRO-HIDRÁULICO (UEH) 

 Os umbilicais eletro-hidráulicos são compostos, em geral, por mangueiras e cabos 

elétricos. As mangueiras são responsáveis pelo controle hidráulico dos equipamentos 

localizados no leito submarino, enquanto os cabos elétricos podem fornecer energia elétrica ou 

enviar sinais para controle elétrico dos equipamentos (CORREIA, 2013). A Figura 2.8 

apresenta um exemplo de seção transversal de um umbilical eletro-hidráulico. 

 

Figura 2.8 - Umbilical Eletro-hidráulico. MFX (2017) 
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2.2.1.4 UMBILICAL ELÉTRICO 

Os umbilicais elétricos podem ser divididos em duas categorias, assim como seu 

principal componente interno, o cabo elétrico. Dessa forma, são encontrados no mercado 

umbilicais elétricos de potência, de sinal ou umbilicais que possuem as duas funções. 

Umbilicais elétricos de sinal são responsáveis por transmitir dados, informações e emitir 

sinais de controle para os equipamentos submarinos. Esse tipo de umbilical pode possuir, além 

dos cabos elétricos, cabos de fibra óptica como importantes componentes internos. Os 

umbilicais elétricos de potência são responsáveis por fornecer energia para equipamentos 

localizados no leito submarino, como bombas e equipamentos de processamento (RABELO, 

2013). A Figura 2.9 apresenta um exemplo de seção transversal de um umbilical elétrico. 

 

Figura 2.9 - Umbilical Elétrico de Potência e Sinal. MFX (2017) 

 

2.2.2 PROJETO DE UMBILICAIS 

Os umbilicais devem ser projetados em conformidade com os critérios das principais 

normas de referência e da especificação técnica que estabelece quais serão os requisitos 

funcionais e operacionais do equipamento e seus componentes, levando em consideração as 

combinações de cargas às quais serão submetidos durante sua vida em serviço e as condições 

do ambiente ao qual será exposto. 

De acordo com a norma ISO 13628-5 (2009), no projeto dos umbilicais deverão ser 

definidos parâmetros que afetarão a configuração das camadas estruturais e dos componentes 

internos. Um deles é a faixa de temperatura na qual o umbilical poderá operar, uma vez que 

submetê-lo a temperaturas fora do limite especificado poderá prejudicar o funcionamento dos 
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componentes internos e camadas estruturais e, consequentemente, reduzir a vida em serviço do 

umbilical. Outros são as cargas máxima de tração (maior carga de tração que poderá ser aplicada 

com o umbilical não curvado sem causar danos) e de ruptura (carga de tração que causará falha 

no componente mais frágil do núcleo do umbilical, posicionado em linha reta), que derivarão 

as tensões admissíveis utilizadas nos cálculos (razão entre a carga aplicada e um fator de 

segurança). Deverá ser definido também o raio mínimo de curvatura (MBR), que consiste no 

menor raio ao qual o umbilical, sem carga de tração, poderá ser flexionado sem causar danos 

ao equipamento ou seus componentes internos, sendo que o umbilical poderá possuir diferentes 

raios mínimos de curvatura para as condições de armazenamento, instalação e operação. A 

carga de tração admissível para determinados raios de curvatura deverá ser especificada nas 

curvas de capacidade projetadas para o umbilical.  

Como parte da avaliação do projeto, deverão ser realizadas análises do efeito das 

cargas aplicadas no umbilical. Segundo a norma ISO 13628-5 (2009), os resultados das análises 

deverão ser verificados durante a fase de qualificação dos umbilicais, que será apresentada na 

seção 5. Como descreve a norma, as análises, poderão incluir, entre outras, as análises global 

de cargas, de estabilidade no leito marinho, de vibrações induzidas por vórtex (VIV) e de 

instalação. 

 

2.2.2.1 LEVANTAMENTO DAS CARGAS APLICÁVEIS EM UMBILICAIS 

Os umbilicais podem ser submetidos a diferentes cargas durante as etapas de instalação 

e operação, e estas devem ser previstas na fase de projeto. De acordo com a norma ISO 13628-

5 (2009), as cargas que podem ser aplicadas nos umbilicais são divididas em três categorias: as 

cargas funcionais, que ocorrem devido às características intrínsecas à aplicação do 

equipamento, as cargas induzidas pelo ambiente, como ondas e correntes marítimas, e as cargas 

acidentais, como impactos em objetos inesperados. Além disso, também podem ser observadas 

cargas de fadiga durante sua vida em serviço, que podem ser causadas por vibrações induzidas 

por vórtex (VIV) e variações cíclicas de temperatura, pressão e carregamentos durante o período 

de instalação e operação. 

Durante a instalação, segundo REBOH (2014) o umbilical sofre cargas de tração 

devido ao lançamento e cargas de compressão e flexão aplicadas pelos equipamentos da 

embarcação de instalação.  
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Além disso,  de acordo com KOMPERØD (2014), a alta carga de tração aplicada na 

estrutura durante a instalação, principalmente devido ao peso do umbilical submergido, pode 

vir a causar esforços torcionais no umbilical.  

Depois de instalados, os umbilicais poderão operar de forma estática ou dinâmica, 

como já dito anteriormente. Segundo MARTINEZ, PEDRIZET e PROBYN (2022), os 

umbilicais estáticos estão sujeitos apenas à pressão interna dos fluidos e à pressão hidrostática 

externa causada pela lâmina d’água, por estarem apoiados no leito marinho. Enquanto isso, os 

umbilicais dinâmicos, conectados à plataforma, também são submetidos a altas cargas de tração 

e fadiga devido ao movimento da mesma. 

 

2.2.2.2 PROJETO DAS CAMADAS ESTRUTURAIS 

Uma importante etapa da fase de projeto do umbilical é a definição das características 

das camadas estruturais (capa externa, armadura e capa interna), demonstradas na Figura 2.10, 

realizada após o levantamento das cargas aplicáveis. 

 

Figura 2.10 - Camadas estruturais do umbilical. Adaptado de HT CABOS (2021) 

A capa externa do umbilical deverá ser composta de material termoplástico. Devido à 

possibilidade de torção do umbilical durante a instalação, a capa externa deverá conter uma 

linha que possibilite a verificação visual desse fenômeno (ISO 13682-5, 2009). 
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Devido às cargas sofridas pelos umbilicais durante sua instalação e operação, há a 

necessidade de uma camada que providencie proteção mecânica e resistência à tração. Para isso, 

são utilizadas as chamadas armaduras metálicas, principalmente em umbilicais que não 

possuem tubos metálicos, uma vez que estes elementos, em determinados casos, são suficientes 

para prover à resistência mecânica necessária ao umbilical. A armadura deve consistir em duas 

ou mais camadas de arames metálicos aplicados de forma helicoidal em sentidos opostos, com 

o objetivo de limitar a rotação do umbilical quando submetido à cargas de tração. Para 

umbilicais dinâmicos, essa camada também providencia maior estabilidade durante a sua 

instalação e operação (ISO 13628-5, 2009). 

Os umbilicais que possuem armaduras devem contar também com uma camada 

intermediária chamada de capa interna. Esta camada é responsável por proteger de forma 

mecânica e dar estabilidade para o núcleo do umbilical. Por isso, deve possuir espessura 

suficiente para distribuir as cargas de compressão radial causadas pelos arames metálicos da 

armadura. Assim como a capa externa, esta camada também é, de forma geral, feita de material 

termoplástico (ISO 13628-5, 2009). 

 

2.2.2.3 PROJETO DOS COMPONENTES INTERNOS 

No núcleo do umbilical se encontram os conjuntos de componentes internos. Esses 

conjuntos, dependendo do objetivo final do umbilical, podem conter cabos elétricos, 

mangueiras, cabos de fibra óptica e tubos metálicos. 

Os componentes internos, envoltos pelas camadas protetoras e estruturais, devem 

atender aos requisitos funcionais e técnicos do umbilical (BAI e BAI, 2010). A quantidade de 

cada um dos possíveis componentes, suas dimensões e materiais utilizados na fabricação são 

escolhidos de acordo com a função para a qual o equipamento será utilizado e os parâmetros de 

operação. As características individuais de cada componente serão detalhadas nos próximos 

itens. 
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A) CABOS ELÉTRICOS 

Os cabos elétricos (Figura 2.11) utilizados em umbilicais podem ser classificados 

como cabos de sinal e cabos de potência. Os cabos de sinal possuem a função de transmitir 

informações e controlar remotamente os equipamentos do sistema de produção submarino, 

enquanto os cabos de potência são responsáveis por fornecê-los energia elétrica (BAI e BAI, 

2010).  

 

Figura 2.11 - Cabo elétrico de baixa voltagem para controle. PRYSMIAN (2022) 

Cada cabo elétrico consiste em um ou mais fios condutores, normalmente de cobre, 

envoltos por uma camada de isolação que devem manter suas propriedades durante toda a vida 

em serviço. A escolha do material que irá compor esta camada deverá levar em consideração 

as condições de temperatura e pressão às quais irá ser submetida, garantindo sua integridade 

em serviço (ISO 13628-5, 2009). Materiais poliméricos são comumente utilizados para essa 

aplicação. Os condutores isolados são enrolados entre si de forma helicoidal no processo de 

lay-up (Figura 2.12). 

 

Figura 2.12 - Lay-up dos condutores. ELAND CABLES (2022) 

Caso necessário, o cabo pode possuir uma camada de blindagem de material metálico, 

como cobre. Para aumentar a proteção mecânica, podem ser adicionadas camadas extras de 

reforço, chamadas de armaduras, que podem ser de materiais metálicos ou não-metálicos, como 

aramida, por exemplo (ISO 13628-5, 2009). 

As camadas citadas acima podem ser intercaladas por capas internas de materiais 

poliméricos, que podem ser utilizadas para vedação. Por fim, os cabos elétricos possuem uma 
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capa externa, também composta por materiais poliméricos, como polietileno de média 

densidade (PEMD) ou polietileno de baixa densidade linear (LLDPE). A última camada deve 

possuir proteção contra radiação ultravioleta e oxidação, assim como ser compatível com água 

do mar e os fluidos de serviço do umbilical (ISO 13628-5, 2009). 

 

B) MANGUEIRAS 

Em geral, as mangueiras utilizadas em umbilicais submarinos, demonstradas na Figura 

2.13, possuem funções como injeção química e controle hidráulico dos equipamentos 

localizados no leito marinho. De acordo com a norma ISO 13628-5 (2009), as mangueiras são 

compostas pelo tubo interno, uma camada de reforço e a capa externa. Durante a fase de projeto 

das mangueiras, devem ser levadas em consideração as condições de operação e 

armazenamento, como exposição a fluidos e condições ambientais. 

 

Figura 2.13 - Mangueira termoplástica. PARKER (2010) 

O tubo interno deve ser fabricado com um material termoplástico compatível com os 

fluidos que serão transportados pela mangueira. Para tornar a mangueira resistente ao colapso, 

chamada de HCR (High Collapse Resistance), a resistência à pressão externa deverá ser 

aumentada através da adição de estruturas internas ao tubo. A camada de reforço deve ser 

aplicada ao redor do tubo e é composta por uma ou mais camadas de materiais sintéticos, como 

aramida sintética. Por fim, a capa externa, assim como o tubo interno, deve ser fabricada de 
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material termoplástico, como poliuretano. Sua função é proteger as camadas internas da 

abrasão, erosão e danos mecânicos (ISO 13628-5, 2009). 

 

C) CABOS DE FIBRA ÓPTICA 

Os cabos de fibra óptica (Figura 2.14) utilizados em umbilicais submarinos possuem, 

de forma geral, a função de transmitir dados e informações de alta qualidade entre a plataforma 

e os equipamentos no leito submarino. 

De acordo com a norma ISO 13628-5 (2009), estes cabos podem ser compostos de 

fibras monomodo ou multimodo. Segundo CLEERLINE (2019) a diferença entre os dois tipos 

está no diâmetro do núcleo da fibra. Essa característica influencia principalmente na quantidade 

e tipos de dados que podem ser transmitidos simultaneamente e na distância máxima de 

transmissão. Por possuir um diâmetro maior, o núcleo da fibra multimodo possibilita a 

passagem de múltiplos raios de luz, permitindo a transmissão de mais tipos de dados. 

Entretanto, isso faz com que a distância máxima seja menor. Em contrapartida, o núcleo menor 

da fibra monomodo permite a passagem de apenas um comprimento de onda de luz, limitando 

a interferência e possibilitando que os dados sejam transmitidos por maiores distâncias. 

 

Figura 2.14 - Cabo de fibra óptica. AFL (2022) 

O núcleo que diferencia os tipos de fibra óptica consiste em um cilindro fabricado com 

vidro de sílica. Ele deve ser revestido por outra camada de vidro de sílica, servindo como limite 

de refração (ISO 13628-5, 2009). 
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As fibras devem ser contidas em um invólucro responsável por prevenir a entrada de 

água e o contato com hidrogênio, além de prover proteção mecânica contra cargas de tração e 

compressão radial. Esse invólucro pode possuir um revestimento de material polimérico para 

aumentar a vedação, assim como uma armadura externa, preferencialmente metálica, para 

reforçar a proteção contra os carregamentos aplicados no cabo. Por fim, o cabo possui uma 

camada externa de material polimérico (ISO 13628-5, 2009). 

 

D) TUBOS METÁLICOS 

Os tubos metálicos (Figura 2.15) podem ser alternativas às mangueiras em umbilicais 

submarinos, uma vez que possuem as mesmas funções: injeção química e controle hidráulico 

dos equipamentos. Segundo RABELO (2013), essa substituição é comum em aplicações que 

exigem operação em cenários de alta pressão e temperatura. 

O material utilizado para a fabricação dos tubos deve ser adequado para utilização nas 

condições de instalação e operação previstas, principalmente em relação ao fluido que será 

transportado, a temperatura de operação e as cargas às quais o tubo será submetido nessas 

etapas. Para isso, deverão ser analisadas as propriedades mecânicas do material escolhido. De 

forma geral, são utilizados aços inoxidáveis para a composição dos tubos, que podem ser 

fabricados com ou sem costura (ISO 13628-5, 2009).  

O tubo de aço deverá ser protegido contra a corrosão. Caso o material escolhido seja 

suscetível a corrosão interna, devido ao fluido transportado, ou externo, devido ao ambiente 

marinho, proteções contra esse efeito devem ser adotadas. Para a corrosão externa, pode ser 

utilizada uma camada externa de material termoplástico e no caso de corrosão interna pode ser 

aplicado um tratamento químico. Além da corrosão, o material também deverá ser avaliado em 

relação à sua susceptibilidade à fraturas influenciadas pelo ambiente, como fraturas induzidas 

por hidrogênio  (ISO 13628-5, 2009). 
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Figura 2.15 - Umbilical com tubos de aço. PRYSMIAN (2018) 

 

2.2.3 FABRICAÇÃO DE UMBILICAIS 

De acordo com a norma ISO 13628-5 (2009), a fabricação dos umbilicais deve ser 

realizada com base nos procedimentos do fabricante, que devem respeitar os requisitos nela 

estabelecidos. É importante ressaltar que a fabricação de umbilicais novos, ou seja, com 

inovações importantes de projeto, só deve ser realizada após sua qualificação, assunto foco do 

presente trabalho e que será apresentado adiante.  

Com o projeto aprovado na etapa de qualificação, a primeira etapa da fabricação é a 

operação de lay-up, apresentada na Figura 2.16, dos componentes que farão parte do núcleo do 

umbilical (RABELO, 2013). Neste momento, mangueiras e/ou tubos de aço, cabos elétricos, 

cabos de fibra óptica e enchimentos são cabeados de forma helicoidal e de forma simétrica ao 

redor do eixo central. Após o cabeamento, deverá ser aplicada uma fita de alta resistência para 

manter o formato desejado. 

 

Figura 2.16 - Lay-up dos componentes internos. HYDRO GROUP SYSTEMS INC. (2022) 
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A próxima etapa consiste na passagem dos componentes internos envoltos pela fita 

protetora pela extrusora (Figura 2.17), onde é realizado a extrusão da capa interna, feita de 

material termoplástico (RABELO, 2013). 

 

Figura 2.17 - Extrusão da capa interna. MFX (2017) 

Após a extrusão da capa interna, a terceira etapa de fabricação consiste na aplicação 

das camadas de arame metálico de forma helicoidal (Figura 2.18), pelas máquinas chamadas de 

“armatrizes” (RABELO, 2013). É importante destacar que, de acordo com a norma ISO 13628-

5 (2009), durante a aplicação das camadas de armadura, não deverá ser aplicada uma carga de 

compressão que possa causar danos no núcleo do umbilical. 
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Figura 2.18 - Aplicação das armaduras metálicas. MFX (2016) 

Na etapa final da fabricação do umbilical, ocorre a extrusão da capa externa de material 

termoplástico. Com o umbilical pronto, são realizados controles dimensionais e marcações 

sobre a capa externa (RABELO, 2013). 

 

2.2.4 ARMAZENAMENTO DE UMBILICAIS 

Após o término da fabricação do umbilical, ele deve ser armazenado de forma segura 

para aguardar a instalação. De forma geral, são armazenados em bobinas ou cestas, 

demonstradas, respectivamente, nas Figuras 2.19 (a) e (b). 

 

Figura 2.19 - (a) Bobina para armazenamento de umbilical (2H OFFSHORE, 2015) e (b) Cesta para 
armazenamento de umbilical (DEEPDOWN INC., 2022). 

Nas extremidades do umbilical, os componentes internos estarão sem as terminações 

que receberão ao serem conectados aos equipamentos no leito marinho e na plataforma. Por 

isso, segundo a norma ISO 13628-5 (2009), para fins de proteção, os cabos elétricos e de fibra 

óptica deverão ser selados para impedir a entrada de água, enquanto mangueiras e tubos deverão 

ser enchidos com fluido e tampados com terminações que mantenham a pressão interna. 
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2.2.5 INSTALAÇÃO DE UMBILICAIS 

A instalação dos umbilicais é realizada por embarcações chamadas de Pipe Laying 

Support Vessels (PLSVs), que podem funcionar com dois tipos de lançamento: vertical (Figura 

2.20) e horizontal (Figura 2.21).  

 

Figura 2.20 - PLSV de lançamento vertical. REBOH (2014) 

A diferença entre os dois métodos está no trajeto percorrido pelo umbilical até seu 

lançamento na água. No sistema de lançamento vertical, o umbilical é transportado da área de 

armazenamento até a torre de lançamento, onde passa por uma polia e então é direcionado para 

os tensionadores verticais, que o encaminham para o mar. Enquanto isso, no sistema horizontal, 

após sair da área onde estava armazenado, o umbilical é diretamente encaminhado para os 

tensionadores, que, neste caso, estão posicionados horizontalmente. Antes de ser lançado no 

mar, o umbilical passa por uma polia que o transfere para a posição vertical antes da sua entrada 

na água (REBOH, 2014).  
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Figura 2.21 - PLSV de lançamento horizontal. REBOH (2014) 

Os tensionadores, equipamento presente nos dois métodos de lançamento descritos 

acima, são esteiras pelas quais o umbilical passa antes de ser lançado no mar. Na superfície das 

esteiras estão as chamadas sapatas, que fazem contato direto com a capa externa do umbilical. 

Segundo REBOH (204), os tensionadores são responsáveis por controlar a velocidade de 

instalação e sustentar o peso do umbilical lançado ao mar. A Figura 2.22 apresenta um exemplo 

de tensionador com quatro esteiras. 

 

Figura 2.22 - Tensionador. RODRIGUES (2016) 

As diferenças do processo de lançamento nos sistemas vertical e horizontal exige a 

utilização de equipamentos distintos e, consequentemente, faz com que os esforços aplicados 

no umbilical sejam diferentes dependendo do método utilizado. No sistema vertical, o umbilical 

sofre a combinação de cargas de tração, devido ao lançamento da estrutura no mar, e cargas de 
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compressão aplicadas pelos tensionadores. Na polia localizada no topo da torre de lançamento, 

a carga sofrida é apenas de flexão, não representando uma combinação crítica de cargas. Já no 

sistema horizontal,  além da combinação de cargas observada no vertical, o umbilical também 

sofre a combinação de cargas de tração e flexão, causada pela passagem do mesmo pela polia 

durante seu lançamento (REBOH, 2014).  

Para que não ocorram danos no umbilical ou em seus componentes internos durante a 

instalação, as combinações de carga aplicadas durante o processo deverão respeitar os limites 

definidos no projeto, assim como a passagem pela polia não poderá submeter o umbilical a um 

raio de curvatura menor do que o MBR de instalação. Com o objetivo de verificar o 

funcionamento do umbilical durante todo o processo de instalação, segundo a ISO 13628-5 

(2009), a integridade do mesmo deverá ser monitorada através de inspeção visual e 

acompanhamento contínuo das propriedades dos componentes internos. Para cabos elétricos e 

de fibra óptica, a continuidade de sinal deverá ser medida para detectar possíveis 

descontinuidades.  As mangueiras e tubos deverão ser pressurizadas e sua pressão monitorada 

para detectar possíveis quedas de pressão inesperadas. 

A instalação do umbilical poderá ser iniciada com a primeira extremidade sendo 

conectada na plataforma e a segunda extremidade no equipamento localizado no leito marinho, 

ou no sentido oposto.  

Na operação chamada de pull-in de primeira extremidade, na qual a instalação é 

iniciada pela plataforma, o umbilical será lançado ao mar com a cabeça de tração instalada na 

sua extremidade. Ela será utilizada para o processo de pull-in, no qual se conecta a um cabo 

mensageiro enviado da plataforma através de um tubo vertical, normalmente chamado de I-tube 

or J-tube, dependendo do seu formato. O umbilical é então puxado através do tubo e conectado 

à sua unidade de terminação da plataforma, geralmente chamada de Topside Umbilical 

Termination Assembly (TUTA), apresentado na Figura 2.23. 
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Figura 2.23 - Topside Umbilical Termination Assembly (TUTA). PROTEC (2022) 

No pull-in de segunda extremidade, então, o lançamento é feito a partir do ponto de 

conexão submarina do umbilical e é finalizado ao chegar na plataforma. O umbilical é lançado 

ao mar com a sua conexão submarina instalada, podendo esta ser o Módulo de Conexão Vertical 

(MCV) ou uma Subsea Umbilical Termination Assembly (SUTA). Após a conexão com o 

equipamento no leito submarino a embarcação PLSV segue o caminho até a plataforma, 

realizando o lançamento do umbilical na rota desejada. Ao atingir o ponto final de instalação, 

o processo de pull-in e conexão ao TUTA é realizado, conforme detalhado anteriormente. 

Segundo a ISO 13628-5 (2009), a cabeça de tração utilizada no pull-in (Figura 2.24) 

deverá resistir às cargas de instalação sem causar danos ao umbilical ou seus componentes 

internos. Com o mesmo objetivo, é também um requisito definido na norma que um topside 

hang-off  (Figura 2.25) deverá ser instalado no topo do tubo vertical, com o objetivo de transferir 

as cargas associadas ao movimento da plataforma e à instalação e manter o posicionamento 

correto do umbilical. 
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Figura 2.24 - Cabeça de tração para pull-in. SUBSEA ENERGY SOLUTIONS (2022) 

 

Figura 2.25 - Topside hang-off. SUBSEA ENERGY SOLUTIONS (2022) 

Após a conexão do umbilical com a plataforma, o PLSV continua a lançá-lo até que a 

segunda extremidade é lançada ao mar, instalada com a terminação aplicável para se conectar 

ao equipamento no leito marinho. Caso o umbilical vá se conectar diretamente a um 

equipamento, poderá ser utilizado um MCV.  

O umbilical também pode ser conectado à uma unidade de terminação submarina, 

SUTA, apresentada na Figura 2.26, que será responsável por distribuir os controles do umbilical 

para os equipamentos no sistema de produção submarino (PROTEC, 2022).  

 

Figura 2.26  - Subsea Umbilical Termination Assembly (SUTA). DEEPDOWN INC. (2022) 
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Nas extremidades dos umbilicais são encontrados os armor pots, responsáveis por 

conectá-los aos equipamentos submarinos ou da plataforma, funcionando como uma interface 

entre as conexões e uma terminação funcional para os componentes internos. Estes conectores, 

conforme a norma ISO 13628-5 (2009), deverão ser fixados aos elementos resistentes à tração, 

como as camadas de armadura e tubos de aço, e fornecer as conexões aplicáveis para os outros 

componentes funcionais, como cabos elétricos, cabos de fibra óptica e mangueiras. Além disso, 

uma vez que vão sofrer carregamentos e esforços, assim como o umbilical, os armor pots 

deverão ser projetados com os mesmos requisitos funcionais deste. 

Após conectado às suas terminações em equipamentos submarinos e na plataforma, o 

umbilical pode sofrer cargas de flexão que o submetem a raios de curvatura menores do que 

seu MBR de operação e causem danos às suas camadas estruturais ou componentes internos. 

Por isso, são utilizados equipamentos que impedem ou dificultam a flexão do umbilical, 

conhecidos como enrijecedor e vértebra. 

A vértebra (Figura 2.27), que pode ser fabricada de materiais metálicos ou 

termoplásticos, é utilizada para restringir a flexão do umbilical no local onde está posicionada, 

o que ocorre geralmente adjacente à conexão deste com uma terminação. O enrijecedor (Figura 

2.28), por sua vez, consiste em uma estrutura cônica instalada ao redor do umbilical e possui a 

função de realizar a transição de rigidez entre o umbilical e sua conexão. Por isso, são 

tipicamente instalados na extremidade conectada à plataforma, onde o umbilical sofre cargas 

de flexão causadas por cargas ambientais e movimentação da estrutura ao qual está conectado 

(ISO 13628-5, 2009). 

 

Figura 2.27 - Vértebra. EXSTO (2022) 
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Figura 2.28 - Enrijecedor. EXSTO (2022) 

A Figura 2.29 demonstra um exemplo de configuração do sistema de produção 

submarino após a instalação do umbilical, demonstrando o posicionamento de estruturas como 

a vértebra, SUTA e TUTA. 

 

Figura 2.29 - Exemplo de configuração do umbilical após instalado. ABCO SUBSEA (2019) 
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2.2.6 REPARO DE UMBILICAIS 

Durante sua instalação e operação, o umbilical pode sofrer danos que comprometam a 

integridade da sua estrutura ou o funcionamento dos seus componentes internos. Nesse caso, 

pode ser necessário realizar o reparo para possibilitar a continuidade da utilização do umbilical. 

Entretanto, a dificuldade técnica de localizar e avaliar o dano e realizar o reparo, somada ao 

alto custo associado à essa operação, pode inviabilizar sua realização. Caso a operação seja 

viável, o dano deverá ser avaliado tecnicamente e a alternativa correta de reparo utilizada. 

Segundo a norma ISO 13628-5 (2009), uma alternativa para a realização do reparo de 

umbilicais é a utilização de uma caixa de emenda, apresentada na Figura 2.30. Esse 

equipamento consiste em uma estrutura responsável por conectar dois comprimentos de 

umbilical, possuindo terminações para os componentes internos e transferindo as cargas 

aplicáveis de um comprimento para o outro. Para evitar flexões acima do permitido, a caixa de 

emenda deverá possuir vértebras em ambos os lados e deverá ser projetada de forma a facilitar 

as operações de armazenamento e instalação do umbilical. 

 

Figura 2.30 - Umbilical com caixa de emenda. DEEPDOWN INC. (2022) 

 

2.3 QUALIFICAÇÃO DE UM PRODUTO 

A qualificação de um produto consiste na realização de testes com o objetivo de 

garantir que o produto esteja em conformidade com os requisitos estabelecidos em sua 

especificação. Por ser uma etapa realizada antes do processo de fabricação final do produto, os 
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custos da qualificação são considerados custos de prevenção, uma vez que podem detectar 

problemas e evitar maiores gastos no futuro (SMITH, 2011). 

Dessa forma, a etapa de qualificação de um produto ou equipamento é de extrema 

importância para que o funcionamento do mesmo corra como desejado durante sua vida em 

operação, garantindo maior segurança para pessoas e estruturas que possuem um grau de 

envolvimento com o dispositivo qualificado e possuindo grande impacto no sucesso financeiro 

do projeto que envolve o equipamento. 

Usualmente, qualificações de produto na área de petróleo e gás são realizadas de 

acordo com normas e/ou procedimentos internacionais conceituados pela indústria, devido à 

confiança, segurança e alto grau de conhecimento técnico que estes documentos apresentam. 

Entretanto, caso solicitado pelo comprador do produto, a qualificação pode ser realizada 

baseada apenas nos requisitos apresentados na especificação técnica utilizada como base para 

o projeto e fabricação do mesmo. 
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3 METODOLOGIA 

A pesquisa realizada no presente trabalho trata-se de uma pesquisa descritiva do 

processo de qualificação de umbilicais submarinos utilizados na indústria de óleo e gás 

buscando uma visão holística do processo para maior conhecimento do tema.  

Foi realizado um estudo de campo com o propósito de aprofundar o conhecimento 

sobre a etapa de qualificação dos umbilicais. Para coleta de dados foram utilizadas as técnicas: 

observação sistemática, levantamento de dados, análise de documentos e entrevistas a 

funcionários. Em seguida, os dados foram analisados e interpretados com base na 

fundamentação teórica, buscando descrever as etapas do processo de qualificação, suas 

características e seus fundamentos. 
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4 RESULTADOS 

A pesquisa realizada no presente trabalho mostrou que a qualificação dos umbilicais 

submarinos, realizada pelas empresas fabricantes, é feita conforme normas e procedimentos 

internacionais de alto nível técnico, baseando-se principalmente na norma internacional ISO 

13628-5 - Petroleum and natural gas industries — Design and operation of subsea production 

systems — Part 5: Subsea umbilicals (2009). Esta norma é utilizada na indústria de óleo e gás 

pelas principais empresas do setor. Além da norma a qualificação também deve atender a 

solicitações específicas da empresa compradora do equipamento, com a finalidade de garantir 

a qualidade e integridade dos componentes, além de confirmar as propriedades do umbilical 

definidas na fase de projeto. É importante destacar que os testes requeridos no processo de 

qualificação de umbilicais são realizados pelo fabricante em protótipos. 

As normas e procedimentos são revisados periodicamente, visando atualização com 

novas tecnologias e melhoria contínua do processo, enquanto as especificações dos clientes são 

produzidas de acordo com a necessidade de novos projetos. 

A realização correta da qualificação pode ser responsável por gerar grande economia 

de recursos financeiros por prevenir falhas operacionais e estruturais dos novos equipamentos 

(MARTINS e ALMEIDA, 2001), além de diminuir os riscos da operação com umbilicais, daí 

a grande importância dessa etapa. 

Durante o processo de qualificação, é possível que o protótipo não performe como 

esperado nos testes e apresente características estruturais e funcionais diferentes do 

especificado pelo cliente, e, assim, o umbilical seja reprovado na qualificação. Caso isso ocorra, 

é essencial que sejam realizadas análises de falha nos protótipos testados, com o objetivo de 

gerar dados importantes que serão utilizados para a correção do projeto (WANG, AZARIAN e 

PETCH, 2008). As alterações de projeto geradas por falhas do protótipo do umbilical durante 

casos reais de qualificação demonstram a importância deste processo para antecipar problemas 

de projeto e fabricação (DRUMOND, 2013). 

As operadoras, que são as compradoras dos umbilicais, geralmente exigem a 

qualificação dos mesmos e a não realização do processo por empresas brasileiras desqualificá-

las nas licitações (KINCAID, 2019). 

De acordo com a norma ISO 13628-5 (2009), um umbilical deverá ser qualificado 

sempre que não exista um histórico relevante ou dados de testes de qualificação referentes a 
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projetos similares ao umbilical em questão, seus componentes ou o ambiente no qual o 

umbilical será utilizado. Caso essa documentação exista, a necessidade de qualificação deverá 

ser avaliada pelo comprador. Neste sentido, é importante que a empresa mantenha uma gestão 

de documentos eficiente e eficaz, garantindo a produção, o arquivamento e uso adequado dos 

registros, com uma busca por dados fácil, organizada e segura. 

Umbilicais caracterizados como uma nova tecnologia ou que apresentem alto risco 

deverão ser qualificados de acordo com uma metodologia estruturada e definida na 

especificação do fabricante ou em normas de referência como a DNV-RP-A203, que caracteriza 

novas tecnologias como aquelas que não possuem seu funcionamento comprovado em 

ambientes conhecidos ou que possuem seu funcionamento comprovado, mas estão sendo 

utilizadas em ambientes desconhecidos (ISO 13628-5, 2009). 

É importante destacar que os componentes internos do umbilical, apresentados no item 

4.1.3, também são submetidos a um processo de qualificação específico, com etapas que variam 

de acordo com o tipo de equipamento. Estas etapas não serão apresentadas, uma vez que o foco 

do presente trabalho foi a qualificação do umbilical completo, montado para utilização. 

Conforme dito anteriormente, seguindo a ISO 13628-5 (2009), a qualificação dos 

umbilicais é realizada por intermédio de testes em um protótipo, buscando comprovar que o 

umbilical possui as propriedades estabelecidas no seu projeto e requisitadas pelo comprador. 

Dessa forma, será verificada a sua capacidade de resistir às condições ambientais e às cargas 

para as quais foi projetado.  

O protótipo do umbilical deverá ser submetido aos testes da ISO 13628-5 (2009), 

listados abaixo, e apresentar resultados satisfatórios, isto é, dentro dos critérios de aceitação 

estabelecidos pela especificação técnica do comprador. 

● Teste de Viabilidade de Fabricação (“Lay-up Trial”);  

● Teste de Tração e Torção Combinadas (“Combined Torsion Balance and 

Tension Test”);  

● Teste de Rigidez à Flexão (“Bend Stiffness Test”);  

● Teste de Resistência das Terminações (“End-Strength Terminations”); 

● Teste de Tração e Flexão Combinadas (“Combined Tension and Bending Test”);  

● Teste de Compressão Radial (“Crush Test”);  

● Teste de Atrito Interno e Externo (“Internal/External Friction-Factor 

Assessment”);  
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● Teste de Impacto (“Bundle Impact Test”);  

● Teste de Fadiga (“Dynamic Fatigue Test”); 

● Teste de Alagamento (“Free-Flooding Rate”);  

● Teste de Redução de Diâmetro (“Hydrostatic Reduction of Cross-Section”);  

● Teste de Interface das Terminações (“Topside Termination Interface Tests”); 

● Teste de Qualificação da Emenda de Reparo (“Repair Splice Qualification”). 

É possível, em algumas situações, que o fabricante não realize qualquer um dos testes 

acima, desde que apresente documentação comprobatória justificando que as condições a serem 

verificadas no teste já foram qualificadas previamente (ISO 13628-5, 2009). Além disso, caso 

requisitado pelo cliente, outros testes poderão ser solicitados para verificação de parâmetros 

específicos sob determinadas condições. Esses testes, assim como seu objetivo e critério de 

aceitação, deverão ser mencionados na especificação técnica do umbilical submetida à empresa 

fabricante. 

Para a realização dos testes, a empresa fabricante deverá preparar procedimentos 

incluindo o objetivo, método e critérios de aceitação. Além disso, os testes deverão ser 

realizados por profissionais qualificados e utilizando instrumentos calibrados por empresas 

certificadas pelo INMETRO ou por outro órgão acreditador. 

 Caso requisitado pelo cliente, todo o processo de qualificação deverá ser acompanhado 

por uma empresa independente, que será responsável por atestar que o processo foi realizado 

da forma correta e segura, seguindo as instruções das normas utilizadas como referências e as 

boas práticas de engenharia. 

 O objetivo de cada teste de qualificação de umbilicais contido na norma ISO 13628-5 

(2009), assim como os métodos utilizados para a sua realização, serão apresentados nos itens a 

seguir. 

 

4.1 TESTE DE VIABILIDADE DE FABRICAÇÃO 

O objetivo deste teste é avaliar a viabilidade da fabricação do umbilical projetado e do 

arranjo da seção transversal proposta. Para isso, são verificadas as propriedades pré-

estabelecidas, como peso e diâmetro das camadas estruturais do umbilical (ISO 13628-5, 2009). 
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Para verificar a condição do umbilical após sua fabricação, deverá ser realizada uma 

inspeção visual para garantir que este não sofreu danos durante o processo. Outro parâmetro 

que deverá ser verificado é o peso do umbilical. Esta medição poderá ser realizada utilizando 

uma balança ou uma célula de carga e poderá ser feita para diferentes condições nas quais o 

umbilical poderá se encontrar durante sua vida útil, como, por exemplo, suspenso no ar ou 

suspenso em água do mar. 

Além do peso, o diâmetro externo das principais camadas estruturais do umbilical, como 

a capa externa, a armadura e a capa interna, deverá ser medido utilizando um instrumento de 

medição, como um paquímetro. Para realizar a medição de cada camada, o protótipo do 

umbilical deverá ser dissecado, removendo as camadas após a medição. 

Após a medição das propriedades, os valores deverão ser comparados com aqueles 

definidos na fase de projeto e estabelecidos na especificação técnica do umbilical. O critério de 

aceitação do teste deverá ser acordado com o cliente final e, caso desejado, uma tolerância 

dimensional em relação aos valores experimentais poderá ser adotada. 

 

4.2 TESTE DE TRAÇÃO E TORÇÃO COMBINADAS 

O objetivo deste teste é a avaliação das características de rotação do umbilical quando 

submetido à uma força de tração (ISO 13628-5, 2009). Para a realização desse teste, a amostra 

do protótipo do umbilical deverá ser posicionada no ambiente de teste (Figura 4.1) de forma a 

ter uma de suas extremidades fixadas e a outra conectada a um equipamento que aplicará uma 

determinada força de tração sem impedir a rotação da amostra, simulando o arranjo de 

instalação. 
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Figura 4.1 - Umbilical posicionado para Teste de Tração. MFX (2017) 

A amostra deverá ser submetida à carga máxima de tração do umbilical, isto é, a carga 

máxima que pode ser aplicada no umbilical sem que ele seja danificado. A aplicação desta carga 

deverá ser feita em, no mínimo, 10 etapas até atingir a carga máxima de tração, que deverá ser 

mantida por pelo menos 1 hora. Após a etapa na qual a carga máxima for atingida, deverão ser 

realizadas as mesmas etapas decrescendo a carga até zero, para que as leituras de rotação e 

alongamento do protótipo sejam regulares. Durante cada etapa, deverão ser registradas a carga 

aplicada, a extensão entre dois pontos pré-definidos e a rotação da amostra  (ISO 13628-5, 

2009). 

Dessa forma, poderá ser quantificada a força necessária para rotacionar o umbilical, 

além de outras características como a torção residual da amostra e a rigidez axial. Além disso, 

caso seja solicitado pelo comprador, o teste poderá ser utilizado para caracterizar a resistência 

à tração do umbilical, submetendo o equipamento a uma carga de tração superior à carga 

máxima de tração estabelecida até o ponto que os componentes internos percam sua 

funcionalidade (ISO 13628-5, 2009). 

Com a realização deste teste, é possível simular os esforços de torção que serão 

aplicados no umbilical durante sua instalação, e, a partir disso, verificar se o equipamento não 

será danificado durante esta etapa. 
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4.3 TESTE DE RIGIDEZ À FLEXÃO 

O objetivo deste teste é confirmar a rigidez à flexão do umbilical. Para isso, uma amostra 

do protótipo do umbilical deverá ser submetida a uma carga de flexão de forma a gerar uma 

curvatura maior que o raio mínimo de curvatura estabelecido para o umbilical (Figura 4.2).  

Durante a aplicação da carga, deverão ser registrados diversos pontos de carga e 

deflexão para a criação de gráfico para cálculo da rigidez à flexão experimental. Após o teste, 

o valor encontrado para a rigidez à flexão deverá ser comparado com o valor teórico apresentado 

na especificação técnica do umbilical  (ISO 13628-5, 2009). 

 

Figura 4.2 - Umbilical durante Teste de Rigidez à Flexão. OCEANEERING (2017) 

 

4.4 TESTE DE RESISTÊNCIA DAS TERMINAÇÕES 

O objetivo deste teste é demonstrar que as terminações do umbilical (Figura 4.3), isto 

é, as conexões dos componentes internos com equipamentos submarinos e/ou localizados na 

plataforma, são capazes de resistir às cargas de tração estimadas no projeto. O teste deve 

demonstrar, ainda, que os componentes internos não são danificados quando conectados e 

submetidos à carga de tração (ISO 13628-5, 2009). 

Como uma extremidade do umbilical é conectada aos equipamentos no leito marinho 

ou à SUTA, e a outra é conectada à plataforma através da TUTA, os componentes internos e 

camadas estruturais possuem diferentes terminações, que são submetidas a carregamentos e 

condições de operação distintos. 
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Por isso, a situação aplicável para cada extremidade deverá ser considerada no teste e 

as cargas corretas deverão ser aplicadas para qualificar a terminação do umbilical. De forma 

geral, deverá ser aplicada uma carga de tração superior à carga máxima de projeto e mantida 

por, no mínimo, 1 hora (ISO 13628-5, 2009). 

 

Figura 4.3 - Exemplo de terminação do umbilical. OCEANEERING (2022) 

 

4.5 TESTE DE TRAÇÃO E FLEXÃO COMBINADAS 

O objetivo deste teste é demonstrar a capacidade do umbilical de suportar a combinação 

de cargas de tração e flexão especificada em seu projeto. A combinação utilizada no teste deverá 

ser a maior entre as condições de instalação e operação do umbilical (ISO 13628-5, 2009). 

Com esta finalidade, o protótipo do umbilical deverá ser posicionado de forma a replicar 

o raio de instalação e, caso possua mangueiras e/ou tubos de aço, estes deverão estar 

preenchidos com água ou outro fluido hidráulico para simular a condição de instalação. A 

pressão nestes componentes deverá ser monitorada durante o teste. Com o umbilical curvado, 

deverá ser aplicada a carga de tração e mantida por, no mínimo, 1 hora. Através de medições 

do diâmetro do protótipo antes, durante e após a aplicação da carga, deverá ser medida a 

ovalização do umbilical (ISO 13628-5, 2009). A Figura 4.4 demonstra a calha utilizada para 

lançamento do umbilical ao mar, no qual este é submetido à combinação de cargas de flexão e 

tração. 
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Figura 4.4 - Calha de Lançamento de Umbilical. ERMESYS (2022) 

 Após o teste, o protótipo poderá ser dissecado para avaliação de possíveis danos, 

movimentações e ovalização dos componentes internos. Estes, por sua vez, poderão ser 

submetidos a testes para verificação de funcionamento e garantia de que a performance do 

umbilical não foi prejudicada após a aplicação das condições de instalação. 

 

4.6 TESTE DE COMPRESSÃO RADIAL 

O teste de compressão radial possui o objetivo de verificar a resistência à compressão 

do umbilical (ISO 13628-5, 2009). Para isso, simula a passagem do mesmo pelos tensionadores 

da embarcação de instalação para confirmar a integridade do umbilical e de seus componentes 

internos após serem submetidos à força de compressão aplicada pelas sapatas, elementos dos 

tensionadores que ficam em contato direto com o umbilical. A Figura 4.5 demonstra o umbilical 

entre placas paralelas simulando os tensionadores. 
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Figura 4.5 - Umbilical durante Teste de Compressão Radial. KEARNEY (2022) 

Caso o comprador tenha especificado o tipo de sapata que será utilizado na instalação 

do umbilical, o teste deverá ser realizado com sapatas com a mesma geometria (ISO 13628-5, 

2009). O protótipo do umbilical deverá ser posicionado entre as sapatas de teste, que serão 

responsáveis por aplicar a força de compressão. Caso o umbilical possua mangueiras e/ou tubos 

de aço, estes deverão estar preenchidos com água ou outro fluido hidráulico e pressurizados 

com a pressão de instalação, que deverá ser monitorada durante o teste. 

Com o protótipo posicionado, deverá ser aplicada a carga de tração ao qual o umbilical 

será submetido durante a sua instalação. Então, a carga de compressão radial deverá ser aplicada 

no protótipo à uma taxa máxima de 5 mm/min ou à uma taxa que melhor represente a instalação 

real do umbilical. Cargas de compressão crescentes, partindo da carga máxima permitida de 

projeto até a carga que danifique o umbilical, deverão ser aplicadas em diferentes regiões do 

protótipo com o objetivo de confirmar a resistência à compressão definida no projeto e definir 

a carga de compressão de falha do umbilical (ISO 13628-5, 2009). 

O diâmetro externo do protótipo deverá ser medido antes e após a aplicação da carga de 

compressão, com o objetivo de se calcular a ovalização do umbilical quando submetido ao 

processo de instalação. Após o teste, o protótipo deverá ser dissecado para avaliação das regiões 

que foram submetidas às cargas de compressão.  

Caso a região que foi submetida à carga máxima de compressão permitida não apresente 

danos, o valor estabelecido em projeto estará confirmado. A menor carga aplicada em regiões 

danificadas será considerada a carga de falha do umbilical (ISO 13628-5, 2009). 
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Durante a dissecação, os componentes internos localizados nas regiões de interesse 

(locais que a carga foi aplicada) deverão ser avaliados para verificar a presença de deformações 

ou danos como o esmagamento de componentes mais vulneráveis, mudanças de posição dos 

componentes e deformação nos enchimentos (ISO 13628-5, 2009). Além disso, os componentes 

poderão ser submetidos a testes para verificação de funcionamento e garantia de que a 

performance do umbilical não foi prejudicada após a aplicação das condições de instalação. 

 

4.7 TESTE DE ATRITO INTERNO E EXTERNO 

O objetivo deste teste é calcular o fator de atrito interno (entre o núcleo e a camada 

externa) e externo do umbilical (entre a camada externa e as sapatas utilizadas na instalação) 

(ISO 13628-5, 2009). 

Para a avaliação do fator de atrito interno, a camada externa e armadura deverão ser 

removidas em parte de um protótipo do umbilical, deixando a camada interna exposta. Então, 

a carga máxima de compressão permitida do umbilical deverá ser aplicada na seção do protótipo 

que ainda possui a capa externa através das sapatas de teste. Uma carga de tração deverá ser 

aplicada de forma crescente na extremidade do protótipo com a camada interna exposta até que 

se perceba um deslocamento entre o núcleo do umbilical e as camadas externas. Utilizando a 

carga no momento do deslocamento, o coeficiente de atrito interno poderá ser calculado. 

Para a avaliação do fator de atrito externo, um protótipo do umbilical completo deverá 

ser utilizado. Através das sapatas de teste, posicionadas perto de uma das extremidades do 

protótipo, a carga máxima de compressão permitida do umbilical deverá ser aplicada na capa 

externa. À outra extremidade deverá ser aplicada uma carga de tração de forma crescente até 

que se perceba um deslocamento entre a camada externa e a sapata. Utilizando a carga no 

momento do deslocamento, o coeficiente de atrito externo poderá ser calculado. 

Antes da instalação do umbilical, o fabricante deverá fornecer, entre outras informações, 

os fatores de atrito interno e externo do umbilical seco e molhado (ISO 13628-5, 2009). 

Portanto, o teste deverá ser realizado simulando as duas condições. 
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4.8 TESTE DE IMPACTO 

O objetivo do teste de impacto é avaliar os danos no umbilical quando submetido à um 

impacto. O resultado do impacto deverá ser avaliado para determinar a energia necessária para 

causar três diferentes cenários: danos superficiais, deformação estrutural dos componentes e/ou 

camadas estruturais e perda de funcionamento dos componentes (ISO 13628-5, 2009). Para 

atingir esse objetivo, protótipos deverão ser testados individualmente, aumentando a energia de 

impacto aplicada em cada teste. A Figura 4.6 demonstra um umbilical sendo atingido pelo 

equipamento de impacto. 

 

Figura 4.6 - Umbilical durante Teste de Impacto. KEARNEY (2022) 

Antes e depois do teste de cada protótipo, deverão ser realizadas inspeções visuais e 

dimensionais, assim como testes específicos de funcionalidade para cada um dos componentes 

internos. Após o teste, as amostras testadas serão dissecadas com o objetivo de verificar os 

danos estruturais causados às camadas e aos componentes internos. 

Para o primeiro cenário, isto é, impacto causando danos superficiais, a presença destes 

poderá ser verificada na camada externa através da inspeção visual, uma vez que a ferramenta 

causará marcas na camada externa. Para o segundo cenário, a deformação estrutural será 

identificada durante a dissecação das amostras e avaliação de cada camada e componente 

interno. Para o cenário mais crítico, que consiste na perda de funcionamento dos componentes, 

a verificação ocorrerá durante os testes específicos realizados após o teste de impacto. Caso o 
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componente não seja aprovado, ou seja, não demonstre o mesmo desempenho apresentado antes 

do teste de impacto e especificado em seu projeto, o protótipo será considerado danificado. 

 

4.9 TESTE DE FADIGA 

O objetivo do teste de fadiga é submeter o protótipo a condições dinâmicas de fadiga 

para demonstrar a vida em fadiga do umbilical e qualificá-lo, em conjunto com os acessórios 

da sua interface com a plataforma, para serviços dinâmicos. Após a realização do teste, é 

possível confirmar a precisão das análises de fadiga realizadas pelo fabricante durante o projeto 

do umbilical ao comparar a vida em fadiga de projeto com a encontrada experimentalmente, 

assim como estabelecer a performance em fadiga dos componentes internos (ISO 13628-5, 

2009). 

A extremidade do umbilical conectada à plataforma está altamente suscetível a 

combinação de cargas de tração e curvatura devido ao movimento da estrutura ao qual está 

conectada e às cargas ambientais. Segundo DOBSON e FOGG (2008), a fadiga causada por esse 

carregamento combinado é o mecanismo de falha mais comum em umbilicais dinâmicos. 

 Por isso, o teste deverá ser realizado simulando o contato do umbilical com a interface 

de conexão com a plataforma, e o protótipo deverá ser equipado com um enrijecedor. Os 

parâmetros que serão aplicados no protótipo durante o teste, como a curvatura, o curso de tração 

máximo e faixa de carga de tração, deverão ser aqueles esperados para a vida em serviço do 

umbilical e considerados nas análises de fadiga realizadas durante o projeto. Os ciclos deverão 

ser realizados em blocos até atingir a vida em fadiga de projeto e, se desejado, prosseguir até a 

falha do umbilical (ISO 13628-5, 2009). Entre os blocos, poderão ser realizados testes de 

funcionalidade nos componentes internos para avaliar a integridade do umbilical. A Figura 4.7 

demonstra um umbilical durante teste de fadiga. 
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Figura 4.7 - Umbilical durante Teste de Fadiga. MFX (2017) 

 

4.10  TESTE DE ALAGAMENTO 

O objetivo deste teste é determinar a vazão através dos interstícios da seção transversal 

do umbilical. Para isso, deverá ser aplicada uma corrente de água em uma extremidade do 

protótipo e medido o volume de água que saiu na outra extremidade em um determinado tempo 

(ISO 13628-5, 2009). 

Como a vazão desejada é apenas através dos interstícios, conforme Figura 4.8, 

mangueiras e/ou tubos presentes no umbilical deverão ser vedados para impedir a entrada de 

água. A vazão deverá ser calculada dividindo o volume de água que fluiu através do protótipo 

pelo tempo de teste. 

O resultado do teste será utilizado pelo instalador do umbilical para identificar a vazão 

com a qual o umbilical irá expelir o ar e submergir totalmente durante a sua instalação, 

influenciando na velocidade segura com a qual o umbilical poderá ser instalado 

(OCEANEERING, 2018). 
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Figura 4.8 - Umbilical durante Teste de Alagamento. OCEANEERING (2018) 

 

4.11  TESTE DE REDUÇÃO DE DIÂMETRO 

O objetivo deste teste é verificar a redução de diâmetro e deformação radial do umbilical 

através da aplicação de uma determinada pressão hidrostática externa (ISO 13628-5, 2009). O 

protótipo a ser testado deverá ser inserido em uma câmara hiperbárica, demonstrada na Figura 

4.9, na qual será aplicada a pressão desejada para avaliação do umbilical. Os componentes 

internos deverão possuir as terminações aplicáveis para impedir penetração de água. Para 

avaliação individual dos componentes internos antes e depois do teste, as camadas estruturais 

poderão ser removidas nas extremidades de forma a deixá-los expostos.  

 

Figura 4.9 - Câmara Hiperbárica para testes de pressão. TYNE PRESSURE TESTING (2018) 

Para obtenção de resultados conservadores os tubos/mangueiras deverão estar 

despressurizados internamente. O diâmetro da capa externa do protótipo, assim como dos 

componentes internos expostos, deverá ser medido antes e depois da aplicação da pressão para 
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o cálculo da redução do diâmetro e avaliação de possíveis deformações nos cabos elétricos e/ou 

ópticos e colapso nos tubos de aço (ISO 13628-5, 2009).  

Após o teste de redução de diâmetro, deverão ser realizados testes de funcionalidade 

nos componentes internos para verificar o efeito da pressão aplicada em suas propriedades. 

 

4.12  TESTE DE INTERFACE DAS TERMINAÇÕES 

O objetivo deste é confirmar a viabilidade de conexão do umbilical com sua terminação 

na plataforma ou nos equipamentos submarinos e, a partir disso, determinar possíveis 

limitações de conexão radiais e angulares (ISO 13628-5, 2009). O teste deverá ser realizado 

com um protótipo do umbilical contendo a interface de terminação (Figura 4.10) que será 

utilizada durante sua operação.  

 

Figura 4.10 - Umbilical conectado à SUTA. DEEPDOWN INC. (2022) 

Aplicando no protótipo a carga de instalação, deverá ser avaliada a conexão da interface 

de terminação do umbilical com o equipamento ao qual irá se conectar. O mecanismo de 

conexão que será utilizado na instalação deverá ser aplicado no teste para verificar sua 

viabilidade. Para determinar as limitações, a conexão deverá ser testada com diferentes 

angulações entre o protótipo e o equipamento até que a angulação máxima para uma conexão 

satisfatória seja determinada (ISO 13628-5, 2009). Dessa forma, as informações coletadas 

durante o teste poderão ser utilizadas para assegurar uma instalação bem sucedida e segura. 

 

4.13  TESTE DE QUALIFICAÇÃO DA EMENDA DE REPARO 

O teste de qualificação da emenda de reparo tem o objetivo de demonstrar a viabilidade 

de reparo do umbilical em caso de danos, utilizando o equipamento e método proposto pelo 
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fabricante. Para avaliar se o conjunto de reparo da caixa de emenda é suficiente para a realização 

de todo o processo, deverá ser verificado durante o teste se suas ferramentas e acessórios são 

suficientes para realizá-lo (ISO 13628-5, 2009). 

Para realizar o teste, um reparo deverá ser realizado em um protótipo do umbilical 

seguindo o método proposto, em área controlada. As condições esperadas em um cenário real 

de reparo onshore ou offshore, como a posição do umbilical, por exemplo, deverão ser 

simuladas. Segundo a norma ISO 13628-5 (2009), por simular essas condições, informações do 

teste como o tempo necessário para sua realização deverão ser consideradas como um indicativo 

para um cenário real de reparo.  

Finalizado o teste de reparo, o protótipo equipado com a emenda (Figura 4.11) deverá 

ser submetido à uma carga de tração para avaliar a performance do acessório quando submetido 

às condições de instalação e operação do umbilical. Uma vez que o umbilical equipado da 

emenda poderá ser submetido à cargas de flexão durante o armazenamento e instalação, a norma 

ISO 13628-5 (2009) sugere a realização do teste com uma combinação das cargas de tração e 

flexão no protótipo. 

 

Figura 4.11 - Ilustração de umbilical com caixa de emenda. DEEPDOWN INC. (2022) 

 



51 
 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O trabalho realizado apresentou uma visão geral do processo de qualificação de 

umbilicais utilizados na indústria de óleo e gás, expondo suas principais características e 

descrevendo os testes que devem ser realizados pelos fabricantes de acordo com os requisitos 

da norma ISO 13628-5 (2009) para qualificar um novo umbilical. 

O levantamento das cargas aplicadas nos umbilicais durante a sua instalação e 

operação possibilitou melhor entendimento do objetivo dos testes de qualificação, uma vez que 

estes visam confirmar a capacidade do umbilical de resistir aos carregamentos para qual foi 

projetado e verificar se este possui as propriedades previstas na sua especificação técnica. 

Através da apresentação do conceito de qualificação de produto e seus benefícios, 

pode-se constatar a importância da realização desse processo para umbilicais, de forma a 

garantir o sucesso da utilização do equipamento do ponto de vista financeiro, técnico e de 

segurança. Apesar do investimento inicial necessário para a realização do processo, a aprovação 

da estrutura na qualificação traz vantagens tanto para o produto quanto para seu fabricante, uma 

vez, que o posiciona como um fornecedor capacitado e apto a desenvolver novos projetos de 

umbilicais. 

Assim, a realização da qualificação de novos umbilicais possibilita o desenvolvimento 

da indústria de óleo e gás e a exploração segura de campos com características diferentes dos 

já explorados. Além disso, este processo contribui para o desenvolvimento tecnológico dos 

sistemas de produção submarino, possibilitando a utilização de novos arranjos nos leitos 

marinhos e novas aplicações para os umbilicais. 

5.1 SUGESTÕES PARA TRABALHOS 

A partir do estudo realizado, pode-se apresentar sugestões e recomendações para 

trabalhos futuros: 

● Apresentar individualmente o processo de qualificação de componentes internos do 

umbilical (mangueiras, tubos de aço, cabos elétricos ou cabos de fibra óptica). 

● Estudo de caso de projeto de umbilical, aprofundando o estudo nas análises que devem 

ser realizadas durante esta fase. 

● Estudo comparativo da utilização de mangueiras ou tubos de aço em umbilicais de 

injeção química em águas ultra profundas. 
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