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Resumo 1 

 

 

 Com as novas reservas de petróleo descobertas recentemente na costa brasileira torna-

se necessário a proposição de tecnologias de exploração e produção atualizadas, tendo em 

vista que estas reservas se encontram a mais de 2000 metros de lâmina d‟água e, 

aproximadamente, a 300 quilômetros da costa, na região do pré-sal. Nestas localidades as 

estruturas são submetidas a condições ambientais adversas e severas, bem com a elevadas 

ondas e correntes intensas. Propõe-se o estudo de uma nova configuração de Riser (estrutura 

responsável pela condução do petróleo extraída até a unidade de produção na superfície 

marinha), o HRT – Hybrid Riser Tower, através da avaliação deste quanto aos testes de 

fadiga, para posterior comparação com um sistema já estabelecido, o SCR – Steel Catenary 

Riser. Para as análises de fadiga foram feitas simulações no Orcaflex, software indicado para 

análises hidrodinâmicas. Foram simuladas duas configurações diferentes de Risers, uma HRT 

e outra SCR, sob as mesmas condições ambientais.  Os resultados obtidos mostraram que a 

vida à fadiga da configuração HRT é bastante satisfatória, pois, para a análise de fadiga 

referente à movimentação de ondas e correntes, esta apresentou vida infinita. Além disso, a 

estrutura não apresentou qualquer tipo de dano durante os 30 (trinta) anos propostos no 

trabalho. Já a configuração SCR teve um tempo de vida significativamente menor em relação 

ao HRT, a qual falhou com 06 (seis) anos. Pode – se concluir que, do ponto de vista de dano à 

fadiga causado pela movimentação de ondas e correntes sobre o sistema, o HRT é uma 

excelente solução para o atual cenário da indústria petrolífera brasileira. 

  

Palavras chaves: Pré-sal, HRT, Análise de Fadiga, Dano à Fadiga, Riser, Vida útil. 
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Abstract 1 

 

 

With new oil reserves discovered recently in the Brazilian coast, it becomes necessary 

to propose new exploration and production technologies in order that these reserves are at 

over 2000 meters water depth and approximately 300 kilometres from the coast, in the region 

of pre-salt. In these places, the structures are subjected to harsh and severe environmental 

conditions, and with high waves and heavy currents. It is proposed to study a new 

configuration of riser (structure responsible for driving the oil extracted at the production 

plant in the sea surface), HRT - Hybrid Riser Tower, through the evaluation of tests for 

fatigue, for comparison with a system already established, the SCR - Steel Catenary 

Riser. For the analysis of fatigue were used simulations released in an Orcaflex software, 

which is a software suited for hydrodynamic analysis. Two different configurations of risers 

were simulated, HRT and SCR under the same environmental conditions. The results showed 

that the fatigue life of the configuration HRT is quite satisfactory, because for the fatigue 

analysis on the movement of waves and currents, it had infinite life. Moreover, the structure 

does not show any damage during the 30 (thirty) years proposed in the work. The 

configuration SCR had already setup a lifetime significantly lower than in the HRT, it fail in 

06 (six) years. May conclude that, in terms of fatigue damage caused by the waves and 

currents movement on the system, HRT is an excellent solution to the current scenario of the 

Brazilian oil industry. 

 

Keywords: Pre-salt, HRT, Fatigue Analysis, Fatigue damage, Riser, Lifetime. 
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Capítulo 1. Introdução 

 

1.1.  Breve Histórico e apresentação dos sistemas de Risers 

A busca por novas fontes de energia e áreas de exploração vem sendo incentivada, pois, 

de acordo com estudos recentes, as reservas de petróleo, descobertas até e década passada, só 

serão capazes de fornecer óleo por mais alguns anos [8]. 

Essa iniciativa tem levado à exploração de regiões cada vez mais distantes da costa 

estando, as últimas reservas de petróleo encontradas, localizadas a, aproximadamente, 300 km 

da costa e 2000 m da lâmina d‟água, na camada conhecida como Pré – sal. O termo pré-sal 

refere-se a um conjunto de rochas localizadas nas porções marinhas de grande parte do litoral 

brasileiro, com potencial para a geração e acúmulo de petróleo. As reservas encontradas têm 

um volume expressivo de petróleo e a sua exploração representa um novo desafio [9].  

Novas formas de exploração vêm sendo desenvolvidas. No que se refere ao transporte e 

elevação de petróleo para a superfície, o sistema que faz a interligação do poço com a 

superfície é chamado de Riser. De acordo com a sua aplicação eles podem ser classificados 

como Risers de produção, injeção, perfuração e completação. Os de produção e injeção 

podem ser do tipo rígido ou flexível, podendo ser instalados em diferentes configurações 

(catenária, híbridos, verticais, etc) [18].  

O atual cenário, no qual se apresentam as jazidas de petróleo, requer a necessidade de 

desenvolvimento de novos tipos de Risers capazes de vencer os novos desafios. O Riser 

Híbrido tem se mostrado uma solução bastante convincente para a questão de exploração em 

águas ultra-profundas [7]. 

O Sistema Hybrid Riser Tower (HRT) inclui um bundle (conjunto de 2 ou mais linhas 

de transporte de fluidos) de diversos Risers, ancorados ao leito do mar e tensionado por um 

tanque de flutuação. O sistema é ligado ao FPSO - Floating Production Storage and 

Offloading, através de jumpers flexíveis (secções curtas de linhas de trasporte de fluidos) e 

conectado aos flowlines flexíveis (linhas instaladas em contato com o leito marinho) na base 

dos Risers. O HRT é fabricado em terra (on shore), lançado, rebocado para o campo, 

posicionado na vertical ‘upended’ e conectado à fundação. Durante o lançamento e reboque, o 

HRT flutua horizontalmente por meio de flutuadores permanentes presos ao core pipe ao 

longo da torre e à Terminação Superior e Inferior da torre de Riser [7]. A utilização do tanque 

flutuante se dá pela necessidade de redução do esforço da unidade flutuante a fim de manter o 
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conjunto suspenso e sempre tracionado. Além disso, devido à localização a certa distância do 

nível do mar, seu emprego também é importante para a redução dos efeitos de ondas e, 

conseqüente diminuição dos esforços sentidos pelo core pipe. Vale ressaltar que os 

movimentos provenientes da unidade flutuante são absorvidos através da utilização de dutos 

flexíveis [7]. 

São conhecidas quatro gerações de Risers [6]: 

 A primeira geração de múltiplas linhas de torre de Riser híbridos (HRT), chamada 

FSPR (free standing production riser), foi projetada por Cameron Iron Works em 

1983 e instalado em 1988 por Placid no campo de Green Canyon bloco 29. A 

estrutura foi recolhida e reinstalada num campo mais profundo, chamado Garden 

Bank, por Enserch em 1994 e, nesta ocasião, este novo conceito Riser provou ser 

viável e adaptável ao poço para operar no ambiente do Golfo do México. Para tal 

utilizou-se a tecnologia de perfuração que reuniu o bundle de Risers com uma 

bóia adequada a uma coluna de perfuração, já a parte inferior da torre e os spools 

foram conectados a um manifold base no leito marinho e os dutos flexíveis foram 

conectados no topo da coluna. 

 

 

Figura 1 - FSPR do campo de Grand Canyon [6] 
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 Em 1997, chamada para um Design Competition que visava definir a arquitetura 

do campo de Girassol descoberto em Angola, a empresa Stolt Offshore propôs três 

torres de risers que podem ser consideradas como a segunda geração do HRT, 

isto, após a primeira experiência no Golfo do México. Esta escolha tecnológica foi 

motivada pela restrição de isolamento térmico, imposto pela operação do campo, 

e pelo layout do leito marinho. A segunda geração de projeto de HRT foi 

projetada para acomodar sua fabricação e instalação específica associada ao 

campo de Girassol e seu ambiente geopolítico.  

 

 

Figura 2 - Segunda geração de HRT, campo de Girassol [6] 

 

 O consórcio AMG, composto pelas empresas Stolt Offshore e Saipem, foi 

direcionado à contratação do projeto, fabricação e instalação de umbilical, 

tubulação de produção e sistema de riser, o qual incluía os três HRT´s. O campo 

de Girassol, anteriormente, projetado para uma produção de 200.000bbl/d teria 

que aumentar a sua razão de produção. A empresa Stolt Offshore incentivou esta 

ação porque queria aproveitar as falhas encontradas no projeto Girassol e através 

do aperfeiçoamento dessas, melhorar o projeto do HRT e elevá-lo a uma terceira 

geração. 
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Figura 3 - Terceira geração de HRT, campo de Girassol [6] 

  

 

Figura 4 - Terceira geração de HRT, detalhamento da parte inferior [6] 

 

 O campo de Greater Plutônio, operado pela BP na Angola, seria equipado com 

um HRT da terceira geração, porém outros contratantes e operadores também 

consideraram o HRT para o desenvolvimento de seus campos em águas 

profundas. Este acúmulo de experiências possibilitou a evolução do projeto para a 
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quarta geração HRT, sendo este utilizado em águas ultra-profundas (acima de 

2000 m de lâmina de água). 

 

 

Figura 5 - Quarta geração de HRT, campo de Greater Plutônio [39] 

 

 Basicamente, o HRT (Hybrid Riser Tower) é constituído de uma tubulação com 

finalidade estrutural localizada no centro dos Risers, chamada de core pipe, e de uma estrutura 

chamada guiding frame - utilizada para posicionar os Risers nas periferias do core pipe. A este 

conjunto dá-se o nome de bundle. À extremidade superior do core pipe é instalado um tanque 

flutuante de subsuperfície que é conectado à unidade flutuante por meio de dutos flexíveis. 

Toda estrutura é fixada ao leito marinho através de uma estaca de sucção [7]. 

 

 

                                              (a)                                                                                      (b)  

Figura 6 - (a) Apresenteção de um HRT; (b) Vista frontal de um bundlE [35] 
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Figura 7 - Planta de fabricação do HRT de Greater Plutônio [7] 

 

1.2.  Motivação 

Devido à grande preocupação com a capacidade das reservas de petróleo, descobertas 

até a década passada, em fornecer óleo por apenas mais alguns anos, despertou-se o interesse 

em buscar novas fontes de energia e em explorar novas regiões. Isso levou a descoberta de 

reservas de petróleo mais distantes da costa e da lâmina d‟água, em regiões ultra-profundas. 

 

 

Figura 8 - Busca por novas reservas em águas mais profundas [9] 
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 Estas novas descobertas têm incentivado o desenvolvimento de novas formas de 

exploração e produção, assim como de novos equipamentos para tais finalidades. As 

tecnologias a serem desenvolvidas devem ser capazes de explorar as novas reservas, sendo 

eficazes e economicamente viáveis, assim como suportar as condições ambientais impostas.  

Com isso, os Risers e sua viabilidade vêm sendo estudados. Devido a sua constituição, 

vale ressaltar que as zonas onde ocorrem as maiores tensões são: a região de ancoragem do 

core pipe no leito marinho e do flutuador com o duto flexível. Regiões que serão foco do 

estudo da vida à fadiga. Para isso serão utilizadas ferramentas computacionais como o 

Orcaflex, no qual serão feitos os modelos e as simulações dos esforços e comportamento do 

HTR.  

1.3. Objetivo  

O objetivo deste trabalho é analisar o comportamento do HRT durante a produção de 

um poço de petróleo sob condições de correntes e ondas encontradas na região do Pré-sal. 

Será feita a simulação destas condições em um software específico, Orcaflex, e algumas 

variáveis serão avaliadas. Após a obtenção dos resultados, pretende-se avaliar a viabilidade da 

utilização do Riser em áreas de Pré-sal em função dos esforços sofridos ao longo de sua vida 

útil. Além disso, através da comparação com outros Risers de mesma finalidade, serão 

apresentadas as vantagens e desvantagens do HRT em relação ao dano à fadiga causado pela 

ação de ondas, correntes e outras características, como espaço físico ocupado e a não 

necessidade de realizar estudos de colisão entre os Risers. 

1.4.  Justificativa 

O estudo em questão mostra-se de grande relevância para a indústria petrolífera tendo 

em vista a localização das novas jazidas encontradas nos últimos anos. Estas estão localizadas 

em grandes profundidades e o HTR pode ser uma solução viável para exploração dessas 

novas jazidas, além de exigir menor espaço físico para sua instalação. 

 Tendo em vista que esta configuração já apresenta vantagens sobre os outros tipos de 

Riser existentes como a exigência de menor espaço físico de instalação, pois todos os Risers, 

tanto de injeção quanto de produção, estão contidos em uma única torre vertical ocupando 

assim o mínimo possível de espaço horizontal com melhor aproveitamento do leito marinho, o 

que resulta em mais espaço para futuras instalações [7]. Outro ponto a ser considerado é o 

fato de que a torre pode ser instalada independente da unidade de produção o que confere ao 
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HRT grande flexibilidade de instalação e celeridade no processo, possibilitando imediata 

produção da jazida assim que a unidade de produção estiver pronta, pois o HRT já poderá ser 

instalado anteriormente. A preocupação com colisão entre os Risers não é relevante neste 

caso, devido ao fato de que todos os Risers são espaçados e fixados pelos guiding frames 

numa mesma coluna. 

 Assim, estudar o comportamento da estrutura do HRT dentro das condições 

ambientais de onda e corrente é indispensável para a afirmação desta configuração na 

produção de petróleo nas regiões do Pré-sal. Precisa-se saber se o HRT suportará as condições 

que serão impostas sobre sua estrutura e como ele responderá quando exposto a esses 

esforços. E, com essas informações, comparar este novo conceito com os conceitos 

convencionalmente utilizados na atualidade como, por exemplo, um Steel Catenary Riser 

(SCR). 

1.5.  Metodologia 

Para a simulação das condições de correntes e ondas encontradas na região do Pré-sal 

será utilizado um software, Orcaflex, que fornecerá informações do comportamento da 

estrutura, com ênfase na análise de fadiga relacionada a ondas e correntes ao longo do sistema 

HRT. 

A perspectiva, quanto à vida útil dos Risers, será obtida através dos dados fornecidos 

pela simulação de condições ambientais encontradas na região do pré-sal. Serão utilizadas 

condições extremas de corrente e ondas na região, com período de retorno de 1 ano, com o 

intuito de obter resultados conservadores. Desta forma os resultados retratarão o 

comportamento do HRT para um caso mais crítico e em condições severas. 

Será também realizada uma simulação da configuração SCR – Steel Catenary Riser 

nas mesmas condições que o HTR foi submetido, para que sejam apresentadas comparações 

entre o comportamento de ambas, com suas respectivas vantagens e desvantagens.  

1.6. Estrutura do Trabalho 

O presente trabalho será constituído de seis capítulos. No primeiro capítulo 

encontram-se breves apresentações sobre o tema abordado, bem como a importância de 

estudar sobre este assunto e a metodologia utilizada.  

No segundo capítulo será apresentada a revisão bibliográfica com as principais 

utilizações e avaliações do conceito de HRT. 
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 O terceiro capítulo consta da apresentação de conceitos importantes para a 

compreensão e detalhamento do tema. Haverá informações sobre fadiga, sobre os conceitos 

utilizados pelo Orcaflex, seu funcionamento e especificidades e, além disso, neste capítulo 

será detalhado o HRT, sistema modelado para as simulações. 

O quarto capítulo trata das simulações, do desenvolvimento da idéia principal do 

trabalho. Será apresentada a inserção dos dados numéricos no Orcaflex bem como a 

construção dos modelos (HRT, SCR, condições ambientais) e serão definidos parâmetros que 

servirão como base da análise. 

No quinto capítulo serão apresentados os resultados encontrados, e a partir da 

correlação entre estes e o propósito do trabalho, será conduzida a discussão. 

 E finalmente, no sexto estão as conclusões com base na análise dos resultados obtidos 

no capítulo anterior. Ainda neste capítulo, que finaliza o trabalho, serão feitas algumas 

sugestões para pesquisas futuras. 
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Capítulo 2. Revisão Bibliográfica 

 

Sworn (2005) apresenta dois tipos de configuração que se diferenciam pela conexão 

entre o Riser bundle e a bóia de sub-superfície: na primeira, o Riser passa por dentro da bóia 

antes de se conectar ao jumper, necessitando de uma stress joint entre o Riser e a bóia, na 

outra opção, a bóia é conectada ao Riser através de correntes ou materiais poliméricos de 

grande resistência. Na última opção, o Riser rígido é conectado diretamente ao jumper. [28] 

Chaudhuri et al. (1987) apresenta o processo de análise para as fases iniciais de um 

projeto de Riser híbrido considerando-se onda irregular, correnteza e movimentos da 

embarcação.[33] 

Alliot (2005) apresenta um conceito alternativo de Hybrid Riser Tower que consiste na 

substituição da bóia de subsuperfície por um Riser com elementos flutuantes distribuídos ao 

longo de seu comprimento de modo a conectar o Riser bundle ao jumper em uma 

configuração lazy wave, objetivando-se a redução de custos. Após algumas análises, esta 

configuração se mostrou inviável tanto nos aspectos técnicos quanto nos aspectos 

econômicos. Porém, a busca por pelo desenvolvimento de novas configurações é incessante. 

[6] 

Nos últimos anos, o Brasil, através da Petrobras, vem investindo no desenvolvimento 

de novas tecnologias para exploração e produção de petróleo em águas ultra-profundas. Hoje, 

aproximadamente 70% da produção de petróleo provêm de águas profundas e a perspectiva é 

de que as novas descobertas sejam realizadas em águas ultra-profundas [9]. Dentre estas 

novas tecnologias que abrangem as áreas de exploração, reservatórios, métodos de elevação e 

produção, o desenvolvimento de novas configurações de Risers tem sido bastante estimulado. 

 Motivado por este cenário favorável, outro tipo de configuração foi estudada e 

encontra-se em desenvolvimento para um cenário de águas ultra-profundas. Esta configuração 

é denominada de Self-Standing Hybrid Riser (SSHR), consistindo basicamente, na utilização 

do Riser rígido vertical no lugar do Riser bundle ou do SCR, uma bóia de subsuperfície de 

elevado empuxo (de forma a não permitir que o sistema entre em compressão), localizada em 

uma determinada região onde os efeitos dinâmicos de ondas são quase nulos, e de uma linha 

flexível que conecta a bóia à unidade flutuante, conforme Pereira et al. (2005) [31]. Entre a 

bóia e a linha flexível existe uma estrutura denominada gooseneck que possibilita a conexão e 

instalação do jumper no momento mais conveniente, procurando-se assim, reduzir custos de 

instalação, além de reduzir os riscos de avaria causados pela operação de instalação do 



 

11 
 

sistema, conforme descrito por Roveri (2005) [34].  

 

 

Figura 9 - Configuração esquemática da SSHR [1] 

 

Estudos referentes à influência do comportamento dinâmico da bóia de subsuperfície 

na redução da vida útil da estrutura podem ser encontrados na literatura por Pereira et al. 

(2006) [32]. 
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Capítulo 3. Conceitos 

 

3.1.  Métodos Computacionais para Resolução de Problemas em Engenharia 

  

3.1.1. Definição 

De acordo com Interland (2008) [16], o programa Orcaflex, desenvolvido pela Orcina 

Limited de Ulverston, Inglaterra foi utilizado em todas as simulações que serão apresentadas. 

Trata-se de um programa de análise dinâmica e estática no domínio do tempo com facilidades 

para a modelagem de diversos elementos de um sistema offshore (dutos, Risers e linhas de 

ancoragem), análise global, instalação, sistemas de lançamentos, embarcações e bóias. O 

programa também gera automaticamente os carregamentos ambientais de vento, corrente e 

onda, calculados em cada ponto no espaço, a cada instante de tempo, de acordo com os dados 

de entrada definidos pelo usuário.   

É possível obter uma análise rápida e precisa de sistemas de catenária, tais como „risers‟ 

flexíveis e umbilicais, sob efeito de carregamentos de onda corrente e movimentos impostos 

externamente, levando em conta a interação destes com o solo, o que permite realizar a 

simulação do comportamento dos dutos assentes sobre o mesmo.  

O programa trabalha com modelos 3D não lineares, que aplica o método de elementos 

finitos no domínio do tempo, o que torna capaz o acompanhamento das grandes deflexões 

arbitrárias desde a configuração inicial e durante o tempo de simulação. Alguns elementos são 

usados para direcionar a formulação matemática e permitir o desenvolvimento eficiente do 

modelo, incluindo forças adicionais e restrições no sistema em resposta aos novos requisitos 

da Engenharia. 

3.1.2. Detalhamento e Modelagem 

Com a elaboração do modelo em Orcaflex pode-se definir em detalhes:  

 

- Modelagem da Linha: 

A modelação do ducto é feita com elementos finitos de barras. A linha é dividida em 

uma série de elementos discretos de barra retilíneos, sem massa, com um nó em cada 
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extremidade. Cada segmento possui somente as propriedades axiais e torcionais da linha. 

Todas as outras propriedades (massa, peso, empuxo, etc.) são consideradas nos nós.  

 

Figura 10 - Modelo de linha do Orcaflex [16] 

 

As forças e momentos são aplicados nos nós - com exceção do peso que pode ser 

aplicado com „offset‟. As propriedades de flexão da linha são representadas por sistemas 

molas + amortecimento rotacional, no final de cada elemento, entre o segmento e o nó.  

A figura abaixo representa, detalhadamente, a linha modelada: 

 

Figura 11 - Representação detalhada da linha modelada no Orcaflex [16] 
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Cada componente de rigidez da linha é simulado através de um sistema de mola e 

amortecimento. Há especificidades para cada componente, sendo elas: 

 

 A rigidez e o amortecimento axial da linha; 

  As propriedades de flexão; 

 A torção pode ou não ser incluída, variando a complexidade do sistema molas + 

amortecimento torcional; 

 

- Modelagem do Solo:  

 

Para tal, algumas constantes são levadas em consideração: 

 

 A rigidez do leito marinho é modelada através de molas lineares normais e de cisalhamento 

e de uma constante de amortecimento;  

 A rigidez normal do leito marinho é a constante de proporcionalidade da força da mola; 

 O amortecimento do leito marinho é a constante da proporcionalidade da força de 

amortecimento; 

 A mola, que representa a rigidez ao cisalhamento do leito marinho, é usada na definição do 

atrito. 

 

  Vale salientar que a interação real do duto com o leito marinho é muito mais complexa 

do que o simples atrito, pois envolve efeitos como o deslocamento do solo causado pela linha 

quando esta se move, o acúmulo de solo na frente da linha, entre outros. A mais correta 

consideração do solo envolve a modelagem do mesmo, o que está, inclusive, previsto de ser 

incorporado ao programa futuramente [16]. 

Com relação à forma da superfície do leito marinho, o programa permite a modelagem 

de três tipos de geometria diferentes: leito marinho plano, que pode ser horizontal ou 

inclinado; perfil bi-dimensional („profile‟) e superfície tridimensional. Para este trabalho será 

utilizado o leito marinho plano horizontal, apesar do mesmo ser desprezível na obtenção dos 

resultados visto a não interferência deste dado na analise a ser feita.  
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- Considerações constitutivas do modelo: 

Calculada através de uma expressão, 

 

                                     
  

  
     

Equação 1 

 

Onde são levados em consideração: 

Te = força efetiva;  

EA = rigidez axial da linha, como especificado nos tipos de forma de linha (= módulo de 

Young efetivo x área da seção transversal); 

ε = deflexão axial principal = (L – λLo)/(λLo); 

L = comprimento instantâneo do segmento;  

λ = fator de expansão do segmento; 

Lo = comprimento indeformado do segmento; 

 = coeficiente de Poisson; 

pi, po = pressão interna e pressão externa respectivamente ; 

Ai, Ao = áreas de seção transversal interna e externa; 

e = coeficiente de amortecimento da linha, em segundos; 

dL/dt = taxa de aumento do comprimento. 

 

- Temperatura - Fator de Expansão: 

Os efeitos da variação de temperatura são obtidos no programa a partir da consideração 

de um fator de expansão, o qual permite que seja gerada, com a variação do tempo, uma 

variação no comprimento indeformado do elemento, simulando assim a expansão ou 

contração térmica. Ou seja, 1 segundo eqüivale a um aumento de 1
o
C. 

 

- Forças Longitudinais: 

O programa trata dois tipos diferentes de forças longitudinais no duto - a força efetiva 

(Te) e a força na parede do tubo (Tw). Estas duas forças são relacionadas pela seguinte 

fórmula: 

 

                        

Equação 2 
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onde: 

pi = pressão interna (calculada a partir da pressão do conteúdo da linha, atuando na 

extremidade da mesma); 

po = pressão externa. Trata-se da pressão hidrostática da coluna de água atuando na 

extremidade da linha (assumindo como nível zero, o nível médio da água); 

Ai, Ao = áreas de seção transversal interna e externa resistente, respectivamente, dado por Ai = 

π*Di
2
/4 e Ao = π*De

2
/4, onde a identificação de Di e De são os diâmetros resistentes função do 

tipo de linha; 

C1 = fator de carregamento da tensão de tração. (Padrão igual a 1); 

3.1.3. Aplicabilidade 

- Execução dos cálculos: 

O programa executa as análises em duas partes: Estática e Dinâmica. A análise estática 

tem, como objetivos principais, determinar a configuração de equilíbrio do sistema no que se 

refere ao peso, empuxo, arrasto hidrodinâmico, entre outras condições primárias e fornecer 

uma configuração inicial para a realização da simulação dinâmica. Em muitos casos a 

configuração estática de equilíbrio é o melhor ponto de partida para a simulação dinâmica e 

estes dois objetivos transformam-se um.  

A análise estática é constituída por duas etapas: uma para o cálculo da configuração da 

linha (isto é, posições para todos os nós da mesma) e a outra para o cálculo da posição de 

equilíbrio real da linha em função dos demais elementos incluídos no modelo (equilíbrio do 

sistema).  

A análise dinâmica é uma simulação no domínio do tempo dos movimentos da linha 

durante um período de tempo especifico, partindo da configuração de equilíbrio estático 

obtido da fase anterior. 

Antes do estágio principal da simulação existe um estágio denominado ´build-up´, que 

propicia um começo suave à simulação e faz com que sejam desconsiderados, em parte, os 

transientes que foram gerados pela mudança da posição estática inicial para o movimento 

dinâmico completo. 

O Orcaflex executa dois esquemas de integração dinâmicos complementares, um 

explícito e outro implícito. Ambos recalculam a geometria do sistema a cada etapa de tempo e 

o método numérico utilizado pelo software leva em consideração todas as não-linearidades 

geométricas, incluindo a variação espacial das cargas de onda e contato. 
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O módulo que possibilita as análises de vibrações induzidas por vórtices é chamado 

“pacote VIV”. O programa apresenta quatro modelos para análise de vibrações induzidas por 

desprendimento de vórtices (VIV) no domínio do tempo, que podem ser classificados em dois 

pares. O primeiro grupo de modelos, denominado “Wake Oscillator”, pode ser traduzido 

como “oscilador de esteira” e utiliza sistemas de equações diferenciais ajustadas de forma a 

reproduzir os efeitos das VIV. Já os dois outros modelos, classificados como “Vortex 

Tracking” ou “rastreadores de vórtices”, tiveram origem em um ouro modelo. 

O projeto de Risers resistentes á fadiga requer modelos dinâmicos estruturais de fácil 

utilização, capazes de estimar níveis de tensões dinâmicas em Risers em função das 

propriedades da estrutura e imposto a perfis de velocidade, o Shear 7 é um exemplo de 

programa que também funciona assim. 

3.1.4. Análise de Fadiga no Orcaflex 

- Obtenção da Análise de Fadiga através do Orcaflex 

 

 Antes que a análise de fadiga possa ser realizada, é necessário que seja preparado o 

arquivo de simulação. A análise de fadiga do Orcaflex é um processo posterior baseado em 

simulações de ondas regulares e irregulares. Os resultados das tensões das linhas são extraídos 

de uma série de arquivos de simulação processados anteriormente e, a partir destes dados, as 

tensões são calculadas e convertidas em números de ciclos. [20] 

 Podem ser realizados três tipos de análises:  

 

 Análise determinística de fadiga de ondas regulares; 

 Análise determinística de fadiga de ondas irregulares usando o método numérico 

Rainflow; 

 Análise estocástica de fadiga de ondas usando métodos espectrais. 

 

  O dano é calculado de acordo com a tensão usando curvas S-N. Existem duas opções 

para obtenção das tensões: Homogeneous pipe stress (riser de metal) e Stress factor 

(umbilicais e flexíveis). Esta ferramenta é processada pela seleção do comando Fatigue 

Analysis no menu Results do Orcaflex. 
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Figura 12 - Comando Fatigue Analysis no menu Results do Orcaflex 

 

 Para ambas as análises, regular e rainflow, tipicamente cada classe de onda é 

representada com um arquivo de simulação distinto do Orcaflex. Na primeira, a simulação 

deve usar uma onda regular representativa de uma classe de ondas já para a segunda, a 

simulação deve usar uma onda irregular representativa. 

 Em cada caso é definido um nível de exposição. Quando regular este nível é definido 

pelo número total de ocorrências de ondas dentro de uma determinada classe, enquanto para 

casos rainflow e spectral o tempo total de exposição às ondas dentro da classe é o que 

determina este nível. 

 As principais características de cada método são: 

 

 - Fadiga Rainflow é o método mais preciso, porém consome mais tempo e exige mais 

memória do computador. Estes fatores podem ser aliviados pela seleção cuidadosa do caso a 

ser estudado e um outro fator que pode ser ajustado é a duração da simulação de ondas 

irregulares. Por experiência é geralmente possível alcançar danos precisos com 20 minutos de 

simulação. 

 - Fadiga de ondas regulares é muito mais rápida e requer menos memória do 

computador. A facilidade de conversão do diagrama de ondas fornece uma eficaz e produtiva 

maneira de gerar uma tabela de onda regular a partir de uma tabela de mar aleatória. Feita esta 

conversão, corretamente, os resultados geralmente estarão de acordo com uma análise 

rainflow equivalente. 

 - O método de análise espectral foi incluído para prover uma alternativa ágil aos 

outros métodos, porém sua metodologia é bastante complexa. Vem sendo utilizada para 

limitações em aproximações de cálculo usados para gerar respostas a partir de RAOs. Este 
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método de cálculo, geralmente, resulta em RAOs com muito ruido, o que gera uma predição, 

grosseira, de dano. 

 

- Definição dos dados de fadiga para simulação: 

 

 Parte da linha deve ser especificada antes de ser analisada e, para tal, é necessário 

definir os seguintes itens: 

 

 Dano Crítico: é um nível de cuidado. Se o dano total em algum ponto de fadiga 

exceder o dano crítico então o dano apresentado será destacado nos resultados; 

 Número de thetas: é o número de pontos ao redor da circunferência do duto, nos quais 

a análise de fadiga será realizada. Haverá N pontos uniformemente distribuídos em 

360/N intervalos ao redor do duto. Um grande número de thetas fornece uma análise 

mais compreensiva, porém leva um pouco mais de tempo; 

 Posição radial: especifica se a análise será realizada na fibra interna ou externa do 

duto; 

 Intervalo do arco de comprimento: previamente define-se a seção da linha que será 

analisada, especificando o ponto de início e fim do intervalo de interesse. O orcaflex 

analisará a seção transversal de todos os segmentos presentes neste intervalo. Pode-se 

fornecer um único intervalo que compreenda a linha inteira, mas, se somente uma 

parte for interesse de estudo, um intervalo menor reduzirá o tempo de processo; 

 Fator de concentração de tensão (SCF – Stress Concentration factor) e fator de 

correção de espessura (somente para tensões em dutos homogêneos): quando a 

variação de tensão é usada com a curva S-N para cálculo do dano, as variações de 

tensão são escaladas pelo fator de concentração de tensão e fator de correção de 

espessura antes do cálculo de dano. 

 Curva S-N (somente para tensões em dutos homogêneos): a relação entre o número de 

ciclos e variação da tensão especifica qual curva S-N é usada para o cálculo do dano 

neste intervalo de comprimento. 

3.1.4.1. Pontos de fadiga 

O dano é calculado em um número de pontos ao longo de linha, de acordo com a 

quantidade de segmentos definidos na linha. 
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 Cada seção transversal é descrita por coordenadas polares (R,) onde R é a distância 

radial do centro da linha e  é medido do eixo x local da linha em direção ao seu eixo y. 

 O Orcaflex calcula o dano tanto na fibra interna quanto na externa do duto e então o R 

é a metade do diâmetro externo Des/2 ou a metade do diâmetro interno Dis/2 (neste caso 

s=stress). O cálculo do dano é feito em pontos igualmente espaçados determinados pelos 

número de thetas(). 

Para o fator de tensões a posição radial é implícita nos fatores de tensões e então não é 

explicitamente usado no cálculo. O dano é calculado nas locações de circunferências 

determinadas pelo número de thetas especificados. [20] 

3.1.4.2. Cálculo do dano 

A curva S-N define o número de ciclos para a falha, N(S), para uma dada variação de 

tensão S, e também define um limite de resistência, Fl, abaixo do qual não ocorre dano. O 

Orcaflex utiliza isto para calcular um valor de dano, o qual é dado por: [20] 

 

     
 

    
  se S > Fl; 

Equação 3 

 

     
 

    
 se S ≤ Fl; 

Equação 4 

 

Este valor de dano pode ser lido como a proporção de vida à fadiga que é usada por 

um ciclo de variação de tensão S. 

Se a curva S-N é definida por parâmetros então para S > Fl tem-se: 

 

                  

Equação 5 

 

Então D(S) pode ser expresso da seguinte forma: 

 

              

Equação 6 
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- Análise regular 

 

 Os valores máximos e mínimos de tensão acima da última simulação de ciclo de onda 

definem a variação de tensão. O valor de dano do caso carregado associado a uma simples 

ocorrência é dado por D(kS), onde k é o fator de concentração de tensão. 

 

- Análise Rainflow 

 

 O histórico de tensões no tempo é analisado usando o método numérico ciclico 

Rainflow. Este fornece um número de variações de tensão por meio ciclo, diz-se Si onde i 

varia de 1 à variação de tensão. O valor de dano do caso carregado associado a uma simples 

ocorrência, então é dado por 1/2 ∑D(kSi) onde o somatório é de todos os meio ciclos. Note 

que o fator de um meio esta presente porque o algorítmo Rainflow conta meios ciclos ao invés 

de ciclos completos. 

 

- Análise espectral 

 O dano é calculado no domínio de freqüência usando métodos estatísticos. O cálculo 

necessita de uma função densidade espectral forte (PSD – power spectral density) para a 

tensão. O PSD é obtido de uma simulação de calculo resposta. Este calcula RAOs para tensão 

o qual é então combinado com o espectro de onda do caso carregado para fornecer a PSD para 

a tensão. Estas PSD são usadas para calcular o dano usando tanto a fórmula de Dirlik [23] ou 

a distribuição Rayleigh [40]. 

3.1.4.3. Apresentação dos Resultados no Orcaflex 

Os resultados são apresentados em janelas separadas e estão disponíveis tanto em 

forma tabular  como gráfica [20]. 

 

- Resultado Gráfico 

 

 O resultado gráfico produz gráficos de dano à fadiga ou vida á fadiga versus o arco de 

comprimento determinado. 

 Denota-se um valor de dano ao arco de comprimento z e à posição cicunferêncial θ, 

assim D(z,θ). Este pode ser o dano total global ou o dano total no tempo de exposição para 
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um caso individual. Todo gráfico de dano plota D(z) = maxθ D(z,θ), que é o valor máximo de 

dano no dado arco de comprimento z. 

 Os gráficos de vida plota os valores de vida correspondente T/D(z) onde T é o tempo 

de exposição. Para um caso individual T é o tempo para o caso. Para a vida total T é o tempo 

total de exposição de todos os casos. 

 

- Resultado tabular 

 

 O resultado tabular apresenta em uma planilha que tem uma planilha de dano, mais 

uma planilha para cada caso carregado. Existe também uma planilha dos dados da curva S-N. 

 A planilha de casos contém os resultados de tensão calculados para cada ponto de 

fadiga que foi analisado, junto com informações gerais como dados das condições ambientais 

utilizadas no caso carregado. 

 A planilha de dano começa com uma tabela de dano excessivo, que lista os pontos de 

fadiga nos quais o dano total excederam o valor de dano crítico especificado. Detalhes de 

onde na linha o pior dano total ocorreu também são relatados. 

 Uma tabela somando o dano global do tempo de exposição para todos os arcos de 

comprimento apresentados. 

 E finalmente, a planilha de dano para cada seção transversal do arco de comprimento 

analisado. Este relatório, para cada ponto de fadiga na seção transversal, o valor de dano à 

exposição para cada caso carregado e o dano global total. 

 Em todas estas tabelas, os valores de dano global total que excederam o valor de dano 

crítico especificado estão destacados em vermelho. 

3.2.  Fadiga 

 

3.2.1. Definição 

Segundo Fontes (2008) [11], a definição literal de fadiga, é a degradação das 

propriedades mecânicas de um material, quando sujeito aos carregamentos cíclicos, levando-o 

à falha mecânica. A grande maioria das falhas em serviço de componentes estruturais e 

mecânicos ocorrem devido a problemas de fadiga. Com isso, uma boa parte dos recursos 

destinados a nível mundial, para pesquisas na área metal-mecânica se destina à avaliação do 
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comportamento de materiais e estruturas sob o efeito de regimes cíclicos de carregamento 

[11]. 

Fadiga é o um tipo de falha mecânica que se caracteriza pela geração e pela 

propagação paulatina de uma trinca causada, inicialmente, pela aplicação repetida de cargas 

variáveis no tempo. Uma trinca é gerada pela gama de deformações (Δε) ou das tensões (Δσ) 

atuantes no ponto crítico da peça. 

Pode-se também dizer que a fadiga é um processo de acúmulo de dano permanente de 

forma progressiva e localizada. Ela ocorre em componentes ou materiais sujeitos às condições 

dinâmicas de carregamento que resultam na nucleação e propagação de trincas e estas 

culminam numa fratura completa após um determinado número de ciclos de carregamento. 

Como resultado tem-se falhas em serviço de componentes estruturais e mecânicos. 

Quando se faz menção às metodologias adotadas em projeto de componentes sujeitos 

à fadiga durante serviço, se destaca a curva S-N, proposta por Wöhler no século XIX [14], e 

que, em conjunto com os diagramas de Goodman [15] é considerada como uma ferramenta 

simples e eficiente na previsão da vida/fadiga de materiais estruturais sob carregamento 

uniaxial. 

Existe também um tipo muito comum de fadiga, que não será abordado, conhecido 

como Fadiga de Contato (fretting fatigue). Trata-se da fadiga por fricção, cujo mecanismo de 

iniciação não necessita de uma trinca como ponto de partida. É um fenômeno que diz respeito 

a componentes mecânicos em contacto que se destinam a serem fixados uns aos outros, mas 

sofrem pequenos aparentes deslocamentos (tipicamente 5-50 μm), devido às flutuações das 

cargas [13]. 

O estudo da fadiga é indispensável para o projeto de máquinas e estruturas, isto 

porque grande parte das falhas decorre do fenômeno de fadiga durante a operação. Para a 

ocorrência da fadiga, normalmente, três fatores devem ocorrer simultaneamente: solicitação 

cíclica, solicitação de tração e deformação plástica localizada [11].  

 

-Vida à Fadiga 

 

Normalmente a vida ou resistência à fadiga de um material pode ser visualizada na 

forma de uma curva S-N, e refere-se à capacidade do material de resistir a condições de 

solicitação cíclica. Na curva S-N o número de ciclos necessários para a falha (geralmente a 

fratura) do corpo de prova (N) é plotada como função da tensão de ensaio (S). Normalmente 

emprega-se uma escala logarítimica para os valores de N, enquanto que os valores de S são os 
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próprios valores nominais das tensões de ensaio, isto é, não há correção das tensões atuantes 

nos corpos de prova em função de concentradores de tensão. As curvas S-N são adotadas, 

principalmente, para a estimativa de vida útil em fadiga que esteja relacionada com elevado 

número de ciclos para a falha. Nestas condições, a tensão nominal é inferior ao limite de 

escoamento do material, isto é, predominantemente de ordem elástica, com o corpo de prova 

apresentando deformações plásticas localizadas e caracterizando uma fadiga de alto ciclo 

[13]. 

 

Figura 13 - Exemplo de uma curva S-N [27] 

3.2.2. Falhas por Fadiga 

Como já foi dito, a falha por fadiga ocorre devido a nucleação e propagação de 

defeitos em materiais devido a ciclos alternados de tensão/deformação. Em geral a vida útil 

com relação à fadiga de um componente pode ser dividida em duas fases: iniciação e 

propagação da trinca, que surge devido às tensões cisalhantes que provocam um escoamento 

localizado gerando intrusões, e extrusões na superfície. 

Os componentes soldados e não soldados são vistos de maneira diferente quanto a sua 

vida útil. No caso dos componentes não soldados, o período de iniciação representa 

praticamente o total da vida útil (podendo exceder 95% da vida útil), sendo assim, uma vez 

trincado um componente não soldado a um tamanho detectável, ele é normalmente substituído 

ou retirado de trabalho. Já nos componentes soldados, normalmente existem descontinuidades 
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na raiz ou no enchimento da solda que são tratadas como trincas pré-existentes e 

conseqüentemente a grandeza da vida útil de uma junta soldada pode ser atribuída à 

propagação da trinca. 

O desempenho de materiais em fadiga normalmente é caracterizado pela  curva S-N" - 

curva de Wöhler, que é uma gráfico de magnitude de tensão (S) por número de ciclos (N) em 

escala logarítmica. 

 

        

Equação 7 

 

                       

Equação 8 

 

Onde “a” e “m” são constantes empíricas que variam de material para material. 

Quando se discute sobre Risers, as principais causas de dano à fadiga são: a freqüência 

de ondas associadas à movimentação do flutuador (FPU – Floating Production Unit) e VIV 

causado por movimentação de corrente ao longo da coluna de água [21]. 

3.2.2.1. Dano à Fadiga causado por Freqüência de Onda 

 

As estruturas flutuantes e as estruturas instaladas nas proximidades da superfície estão, 

a todo o momento, submetidas à ação direta de ondas. A incidência de ondas sobre a estrutura 

gera tensões sobre a mesma. A partir destas tensões, as estruturas se excitam e, por 

conseguinte se movimentam e, de uma forma indireta, a movimentação transfere parte dessas 

tensões e deslocamento a outros equipamentos conectados a estrutura. 

 O tipo, a freqüência, a altura, o período e a velocidade das ondas variam de um lugar 

para o outro. Além disso, estas variáveis também são influenciadas pelo tempo e pelas 

condições meteorológicas. Para determinar as características das ondas em uma região é 

realizado um levantamento estatístico da ocorrência de ondas nesta região em períodos de 

retorno de 1 a 100 anos e só assim é possível definir o estado de mar. 

Com relação à freqüência de ondas, os parâmetros: altura efetiva de onda (Hs) e 

período de pico (Tp) definem o espectro da condição de mar. Estes podem ter forma de 

Pierson-Moskovite ou JONSWAP espectro simples ou bi-modal. A definição das condições 

de carregamento deve consistir de uma tabela de parâmetros que fornece a distribuição 

direcional do carregamento de ondas na direção predominante [21]. 
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3.2.2.1.1. Ondas de Primeira Ordem e Movimentação do Flutuador  

 

O diagrama de distribuição de ondas pode ser divido em várias janelas. Uma única 

condição de mar em cada janela do diagrama é analisada para determinar a função 

transferência de resposta, ou RAO - Response Amplitude Operator, ao longo do comprimento 

do Riser. A função transferência é então usada para determinar a resposta do Riser em outras 

condições de mar na janela, assumindo que a função transferência é constante na janela. O 

dano à fadiga de cada condição de mar pode então ser determinado baseado em uma assumida 

distribuição estatística de resposta e dano à fadiga total através da soma do diagrama [21]. 

Deslocamentos RAOs definem a movimentação de primeira ordem do FPSO (Floating 

Production Submerge Operated) em resposta às ondas com dado período e amplitude. Em 

análises dinâmicas o FPSO move-se harmonicamente, em todos os 6 graus de liberdade sobre 

sua posição primária. Esta movimentação harmônica é especificada por dadas amplitudes e 

fases do RAO em todos os 6 graus de liberdade, usualmente para variação de período e 

direção das ondas. 

As cargas de ondas sobre o FPSO podem ser expressas como um somatório de 

primeira e segunda ordem bem como de termos de ordem superior. Os termos lineares de 

primeira ordem são os maiores.  

Os termos constantes e diferênciais são coletivamente conhecidos como cargas de 

impulso de ondas, estes são incluídos no Orcaflex. O termo constante é chamado de carga 

media de impulso de onda e é aplicado no Orcaflex em ambas as análises: estática e dinâmica. 

Isto pode causar significante erro médio. Os termos diferenciais de freqüências diferentes são 

incluídos somente na análise dinâmica e podem causar lentidão significativa de 

movimentação de impulso se suas freqüências são próximas das freqüências naturais do 

navio. A soma dos termos de freqüência é incluída nos cálculos do Orcaflex, desde que sejam 

termos de alta freqüência sobre os quais o efeito de uma ancoragem mássica é normalmente 

desprezível [21].  

3.2.2.1.2. Movimentação de Segunda Ordem do Flutuador 

Movimentações de impulso do flutuador médias podem ter influências significantes no 

dano à fadiga no TDP (Touch Down Point) do Riser e devem ser levados em conta para 

linearização das análises. A variação lenta do componente das movimentações de impulso 
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fornece contribuição ao dano à fadiga total. Análise de dano por impulso lento é baseada em 

análises estáticas da movimentação do flutuador sem corrente ou ondas aplicadas.  

3.2.2.2. Dano à fadiga causado por Vórtice Induced Vibration (VIV) 

 

3.2.2.2.1. Fenômeno VIV 

 

É de fácil entendimento que uma estrutura submersa exerça influência no escoamento 

do meio em que é inserida. O fluido, ao cruzar uma estrutura, gera perturbações no fluxo ao 

seu redor, que é dissipada à medida que se afasta da estrutura. A magnitude da perturbação 

depende, basicamente, da geometria do corpo e da velocidade e viscosidade do fluido [27]. 

Estruturas imersas no mar estão, constantemente, sofrendo influência de 

carregamentos hidrodinâmicos provenientes dos movimentos marinhos, principalmente 

correntes, e à interação do fluido com a estrutura. A principal solicitação decorrente é o 

arrasto, carregamento atuante na mesma direção e sentido do fluxo. 

O desprendimento de vórtices é um fenômeno que vem ganhando importância no 

projeto de estruturas offshore, em relação à magnitude das forças geradas. Este fenômeno é 

oriundo da geometria do corpo e da velocidade e viscosidade do fluido, sendo o atrito em sua 

superfície outra condição predisponente. Dependendo da combinação dessas variáveis o 

escoamento pode não ser capaz de vencer toda extensão da estrutura, então aparece uma 

região de escoamento re-circulante à jusante da mesma [18]. 

Em corpos circulares o desprendimento de vórtices, que é a separação da camada 

limite do escoamento, pode ocorrer simetricamente ou não na seção do corpo. Quando este 

ocorre simetricamente o corpo vibra na mesma direção do fluxo, caso contrário a vibração 

ocorre, em grande parte, transversalmente ao fluxo.  

Embora a magnitude da força induzida por desprendimento de vórtices seja muito 

menor que a força de arrasto (força de resistência de um corpo ao movimento do fluido), a 

característica oscilatória pode gerar conseqüências estruturais bastante relevantes. Caso a 

freqüência de vibração se aproxime das freqüências naturais da estrutura, o sistema pode 

entrar em ressonância e amplificar a resposta estrutural de forma significativa. Outra 

conseqüência, relacionada com o objetivo deste trabalho, é a ocorrência de variação de 

tensões em elevado número de ciclos podendo ocasionar a falha por fadiga [18]. 
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3.2.2.2.2. VIV em Riser de Águas Profundas 

 

Risers de águas profundas estão, especialmente, suscetíveis ao fenômeno VIV devido 

à ocorrência de maiores velocidades de corrente e ao grande comprimento necessário para 

vencer tal profundidade. A freqüência natural de uma estrutura varia inversamente com seu 

comprimento, desta forma o desprendimento de vórtices, causado por correntes, pode atingir 

com maior facilidade a freqüência natural da estrutura, colocando-a em ressonância. 

A resposta VIV de Risers é muito mais complexa quando estão presentes outros Risers 

ou tendões tubulares adjacentes, pois o fenômeno é substancialmente alterado e geralmente 

piorado, devido às alterações causadas na ação das forças de arraste, resultando na 

possibilidade de colisão entre as estruturas. 

Análises de VIV em Risers dependem da precisão nos dados como: perfil de corrente 

(variação da magnitude, forma e direção de acordo com a profundidade); freqüência e 

magnitude da força de sustentação conferida ao riser pelo desprendimento de vórtices; 

comprimento de excitação e correlações entre as forças de sustentação e desprendimento de 

vórtices; amortecimento hidrodinâmico; propriedades estruturais do Riser, como 

amortecimento, massa, tensão, resistência à flexão, geometria da seção transversal e 

rugosidade; talvez o VIV seja mais sensível ao perfil de corrente do que qualquer outra das 

variáveis supracitadas. [22] 

3.2.2.2.3.  Análise de dano causado por VIV 

 

 Sistemas de Risers podem experimentar VIV e este pode ser dividido em: Vibração 

Transversal (Cross-flow vibration) com amplitudes de vibração na ordem de um diâmetro, 

vibração transversal induzindo vibração na mesma direção do fluxo (In-line) com amplitudes 

de 30 a 50% de sua amplitude total e vibração In-line pura com amplitudes na ordem de 10 a 

15% do diâmetro. 

 Para Risers, vibrações puras no mesmo sentido do fluxo normalmente não são 

consideradas e os principais efeitos relevantes de VIV para projetos de sistemas de Risers são: 

 

- O sistema pode ter fadiga significante causada por VIV; 

- VIV transversal pode ampliar o coeficiente de arraste médio aplicado nas análises de efeito 

de carga global e análise de interferência do Riser; 
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- Pode influenciar oscilações induzidas por esteira (WIO - Wake Induced Oscillations De 

Linhas De Risers); 

- Pode contribuir, significantemente, para a velocidade relativa de colisões de Risers 

adjacentes. 

 

 O estudo de VIV é de importância particular para Risers tensionados no topo em águas 

profundas e Risers rígidos em catenária. Análises de fadiga por VIV podem ser realizadas por 

software. As principais características do software são [22]: 

 

- Formulação de carga/resposta de VIV transversal é parametrizadA semi-empiricamente 

baseado em resultados de modelos de teste; 

-  Modelo estrutural não linear; 

- Solução domínio de freqüência direta baseada em equações de equilíbrio dinâmico 

linearizada em posição de equilíbrio estático; 

- Solução modal baseada em autovetores e autovalores calculado do modelo de elementos 

finitos do sistema de Risers; 

-  Cálculo do dano à fadiga no domínio de freqüência. 

 E suas principais limitações são: 

 

- VIV In-line é ignorado, o qual, geralmente fornecerá estimativa de dano à fadiga não-

conservativo; 

- O modelo estrutural linear pode fornecer resultados imprecisos, por exemplo, na área que o 

duto toca o leito marinho de uma SCR; 

- A tensão axial causada por VIV transversal não é incluída. 

 

 A simulação numérica de domínio de tempo do fluxo de um fluido ao redor de um ou 

vários dutos pode ser, a princípio, aplicada para a avaliação de VIV a fim de extrapolar as 

limitações inerentes das aproximações do state-of-pratice engineering. Esta aproximação é, 

comumente, considerada como dinâmica computacional dos fluidos (CFD – Computational 

fluid dynamic). A aplicação do CFD para avaliação de VIV atualmente é limitada pelos 

esforços computacionais necessários que ainda se mostram inviáveis. 

 Os métodos numéricos podem ser validados e calibrados de acordo com medidas de 

campo ou testes de laboratório.  
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 Para Risers de águas profundas, uma estimativa simplificada de indução de dano à 

fadiga pode ser calculada quando se negligencia a influência de ondas, assumindo assim, 

velocidades de correntes não distribuídas. 

 O critério de aceitação de dano à fadiga deve ser escrito como: 

 

              

Equação 9 

 

 onde: 

  Dviv: dano à fadiga acumulado somente do VIV  

  DFFviv: fator de fadiga de projeto para VIV 

 

 O dano acumulado é baseado na distribuição de corrente de longo termo. Em adição 

ao dano acumulado causado por VIV, eventos VIV extremos de curto termo, como fadiga 

VIV causada por correntes de 100 anos, devem ser consideradas. 

 Um método simplificado de estimativa, para ambos os danos, pode ser aplicado para 

risers tensionados no topo e com seção transversal uniforme em condições de fluxo de 

corrente unidirecional. Para uso da engenharia este tratamento pode também ser usado para 

SCR e para Risers com diâmetros variáveis. [21] 

3.2.2.2.4. Métodos de Mitigação de VIV 

 

 Se o fenômeno VIV for um problema podem ser feitas melhorias para reduzir ou 

eliminar seus efeitos, como por exemplo modificar as propriedades do Riser, introdução de 

mecanismos de inibição de vórtices. [22] 

 Existem três categorias de mecanismos inibição de vórtices: 

 

 - superfície protuberante para provocar separação (cabos, strakes helicoidais) 

 - manta perfurada (quebra do fluxo em vários pequenos vórtices)  

 - estabilizadores frágeis, prevenindo a formação de ruas de vórtices. 

 

 O mecanismo mais comumente usado são os strakes helicoidais. Sua função é 

provocar a separação de forma a diminuir a formação de vórtices ao longo do Riser. Eles 

aumentam o custo do Riser e complicam o manuseio durante a instalação. A introdução deste 

mecanismo também aumenta o coeficiente de arraste in-line (na direção do fluxo). 
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 Os parâmetros importantes para projeto de strakes são a altura e pitch do strake para 

dado diâmetro de Riser. As características dos strakes variam de acordo com a velocidade de 

corrente. 

 A eficácia do mecanismo de inibição de vórtices deve ser qualificada  e é realizado por 

um componente de verificação de corpo. A verificação e aprovação devem levar em 

consideração os seguintes critérios: 

 

- resultado dos testes com ou sem strakes; 

- efeitos hidrodinâmicos; 

- variação da velocidade decorrente e eficiência associada; 

- avaliação de impacto e durabilidade; 

- efeito de crescimento de vida marinha; 

- efeito de final de superfície. 

3.3. Sistema Hybrid Riser – HRT 

 

3.3.1. Características principais 

O HRT consiste nos seguintes componentes (do leito do mar para o FPSO): 

 

- Conectores entre Risers e flowlines; 

- Fundação (estaca de sucção); 

- Estrutura inferior da torre de Riser (LRTA) 

- Torre de Risers (core pipe e um conjunto de Risers, denominado de bundle); 

- Estrutura superior da torre de Riser (URTA); 

- Tanque de flutuação preso à parte superior do bundle; 

- Jumpers flexíveis, conectados à parte superior do bundle. 

 

O membro estrutural da torre de HRT é um duto (core pipe) que se estende do tanque 

de flutuação à fundação. Os demais tubos da torre são presos ao core pipe no topo e ficam 

livres para se expandir ao longo da torre. O core pipe é conectado à fundação por uma 

articulação com o intuito de limitar o momento de dobra aplicado à fundação. 

As condições e configurações de instalação fazem com que o HRT possa ser instalado 

da mesma maneira antes ou depois do atracamento do FPSO e do lançamento dos flowlines. 
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O HRT é provido com instrumentação para medir a pressão e temperatura na base do 

Riser (se necessário), tensões no core pipe e deslocamento do topo do HRT.  

Como o procedimento de instalação é totalmente reversível, o sistema pode ser 

descomissionado ou desconectado e re-instalado em outro local próximo de forma 

relativamente fácil. 

 

 

Figura 14 - Desenho esquemático da configuração HRT [7] 

 

3.3.2. Descrição dos Principais Componentes 

Várias alternativas de projeto, ligadas a possibilidades de otimização, são oferecidas 

para o design do HRT. 

 

3.3.2.1. Jumpers Flexíveis 

 

São tubos flexíveis dinâmicos que provêem transferência de fluido entre o FPSO e o 

HRT. A flexibilidade destes tubos é necessária para lidar com os movimentos do FPSO e do 

HRT decorrentes das cargas geradas pelo ambiente. 

Os jumpers adjacentes têm comprimentos ligeiramente diferentes, de forma que a 

colisão entre Risers não é um problema. 

Cada jumper tem bending stiffeners em ambas as extremidades. Na extremidade do 

FPSO, um mecanismo de fixação é acoplado ao bending stiffener enquanto na terminação 
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superior da torre de Riser do HRT, um ‘gooseneck’ com um conector vertical é acoplado à 

terminação flexível e ao bending stiffener a fim de facilitar a substituição do jumper.  

 

 

Figura 15 - Layout marinho com HRT [7] 

3.3.2.2. Tanque de Flutuação 

 

É uma bóia submergida que provê empuxo para o HRT, o que assegura uma tensão 

suficiente para evitar compressão e riscos de flambagem da torre, além de limitar a inclinação 

do HRT. 

 

 

Figura 16 - Lançamento do tanque flutuante [7] 
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O tanque inclui vários compartimentos para minimizar as conseqüências de inundação 

acidental. O tanque inclui um sistema de lastro com válvulas operadas por ROV no topo e 

fundo de cada compartimento.  

3.3.2.3. Core Pipe 

 

O core pipe é a espinha do HRT no centro da torre, provê a ligação estrutural principal 

entre a terminação inferior, a terminação superior da torre e os guiding frames dos Risers. 

O tamanho do core pipe é dimensionado considerando três casos de carga: 

 

- Compressão máxima durante instalação; 

- Tensão esperada durante a vida útil do campo; 

- Resistência para colapso. 

 

A extremidade superior está sujeita aos momentos de flexão devido à variação de 

tensão e rotação dos jumpers flexíveis sob efeito das variações de corrente e offset do FPSO. 

 

 

Figura 17 - Core pipe com os risers ao redor [7] 
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3.3.2.4. Risers 

 

São tubos rígidos que carregam fluidos da produção, injeção e exportação entre os 

flowlines conectados ao fundo do HRT e os jumpers flexíveis conectados à estrutura superior 

da torre URTA. 

3.3.2.5. Torre de Risers (Bundle Riser) 

 

A torre de Riser ou bundle é uma estrutura longa que se estende da estrutura superior 

da torre à estrutura inferior. É composto do core pipe e dos Risers, além disso, inclui suportes 

chamados guiding frames e blocos de flutuadores. 

3.3.2.5.1. Arranjo do Bundle 

 

Os  Risers estão arranjados ao redor do core pipe de forma que tangenciem o bundle 

para minimizar a variação da carga de arrasto quanto incidência da corrente. 

 

 

Figura 18 - Configuração dos risers no bundle [10] 
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O diâmetro exterior da seção transversal é determinado pela distância mínima 

requerida entre os Risers e o core pipe para permitir um correto dimensionamento dos guiding 

frames.  

O bundle é projetado com uma grande superfície de flutuador para suportar o bundle 

juntamente com o tanque flutuantea auxiliar durante o lançamento. 

3.3.2.5.2. Flutuadores 

 

Os flutuadores são amarrados ao core pipe com a função de auxiliar na sustentação do 

bundle. Com a seção transversal proposta, os Risers não entram em contato com o flutuador.  

 

 

Figura 19 - Disposição dos flutuadores [7] 

 

 

 

Figura 20 - Desenho esquemático de um flutuador [10] 
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3.3.2.5.3. Guiding Frames ao longo do Bundle 

 

Os Risers são guiados por guiding frames presos ao core pipe. O guiding frame tem a 

função de posicionar os Risers e permitir que estes possam deslizar livremente quando da 

dilatação térmica. 

 

           

Figura 21 - Guiding frame [7] 

 

3.3.2.5.4. Outras estruturas 

 

Existem outras estruturas que compõe o sistema HRT, mas não serão descritas 

detalhadamente. São essas: 

- Umbilicais e arco umbilical – fornecem conexão hidráulica e elétrica entre o FPSO e 

os poços; 

 

 

Figura 22 - Seção de um umbilical [41] 
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- Estrutura Superior da Torre do Riser (URTA) - como o próprio nome diz, é a 

estrutura localizada no topo do bundle, entre tanque de flutuação e os jumpers flexíveis. 

Dentre as suas principais funções está o estabelecimento da conexão estrutural entre o core 

pipe e o tanque de flutuante; 

 

 

Figura 23 - Desenho ilustrativo de um URTA [10] 

 

- Estrutura Inferior da Torre do Riser (LRTA) – é o ponto de conexão entre a torre, a 

fundação e os flowlines; 

 

                  

Figura 24 - Exemplo ilustrativo LRTA [10] 
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- Fundação do HRT – é o ponto de ancoragem do HRT no solo oceânico; 

 

                

                                                         (a)                                                                   (b) 

Figura 25 - (a) Estaca de Sucção; (b) Rotolatch [10] 

 

- Proteção contra corrosão externa do HRT – se dá por uma combinação de 

revestimentos e sistema de proteção catódica. 
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Capítulo 4. Modelagem no Orcaflex 

 

4.1. Introdução 

O modelo proposto foi construído considerando dados equivalentes a um sistema real. 

É válido descrever as características dos sistemas HRT e SCR, visto que ambos serão 

submetidos às mesmas condições ambientais para posterior comparação entre eles. 

4.1.1. Configuração HRT 

O sistema HRT do presente trabalho é composto de 01 (um) core pipe; 04 (quatro) 

Risers, sendo 02 (dois) de produção, 01 (um) de injeção de água e 01 (um) de exportação de 

gás. Os Risers tangenciam o diâmetro externo do bundle e o restante do volume do bundle é 

preenchido com flutuadores intermediários constituindo um cilindro uniforme, além disso, há 

outras estruturas, como os guiding frames e conexões.  

 

Figura 26 - Seção transversal do HRT proposto 
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Na terminação superior do bundle encontra-se uma estrutura denominada URTA 

(Upper Riser Termination Assembly), de onde saem os jumpers flexíveis. Existe um jumper 

para cada Riser, os quais interligam o bundle ao FPSO. Todo o sistema é suportado por um 

tanque flutuante conectado ao URTA, o tanque fica situado a alguns metros abaixo do nível 

do mar para reduzir a ação direta de ondas, como na figura abaixo: 

 

Figura 27 - Desenho esquemático explicativo do HRT [2] 

4.1.2. Configuração SCR 

O sistema SCR é menos complexo, é composto por único Riser de produção que segue 

em direção ao FPSO em forma de catenária simples, conforme figura abaixo: 

 

Figura 28 - Configuração SCR [3] 
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4.2. Dados de entrada  

Para a obtenção dos dados, inicialmente, foram estabelecidas as dimensões para o 

bundle do HRT. Como descrito anteriormente, na estrutura do bundle estão os Risers, ao 

redor do core pipe, tangenciando o diâmetro externo do bundle. Sendo assim, para definir este 

diâmetro foi considerada uma distância mínima (d) entre os Risers e o core pipe de 0,03m, o 

que levou a determinação do diâmetro externo equivalente do bundle igual a 1,7m. 

 

                        

Equação 10 

 

Deequi: diâmetro externo equivalente do bundle; 

Decp: diâmetro externo do core pipe; 

Derp: diâmetro externo do Riser de produção; 

d: distância mínima entre o core pipe e os Risers. 

 

Tabela 1 - Tabela de especificações dos componentes do bundle 

Componente Quant. Dei(m) Dii(m) Ai(m²) Ii(m
4
) E*Ai (kN) E*Ii (kNm²) 

Core Pipe (cp) 01 0.5588 0.4908 0.0561 1.938E-3 1.1613E+7 4.01E+5 

Riser de 

Produção (rp) 
02 0.2731 0.2319 0.0163 1.311E-4 3.374E+6 2.714E+4 

Riser de 

 Injeção (ri) 
01 0.2731 0.2033 0.0261 1.892E-4 5.403E+6 3.916E+4 

Riser de 

Exportação (re) 
01 0.2191 0.1937 0.0082 4.402E-5 1.697E+6 9.112E+3 

Total 05   0.123 2.433E-3 2.546E+7 5.036E+5 

 

Tabela 2 - Tabela de especificações do Aço API 5L-X60 

Aço API 5L-X60 

Tensão de Escoamento 459.59 MPa 

Tensão de Ruptura 604.56 MPa 

Módulo de Elasticidade (E) 207 GPa 

Alongamento 37.33% 
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Para o cálculo do momento de inércia do bundle convencionou-se que o core pipe e os 

Riser têm a mesma curvatura e que os Risers podem deslizar livremente (sem atrito). 

Portanto, a resistência à flexão é obtida pela soma das resistências à flexão dos Riser e do 

core pipe. Como os riser podem deslizar na direção axial e não estão conectados fisicamente 

ao core pipe, os momentos de inércia, a resistência à flexão e a resistência axial podem ser 

somados sem a utilização do teorema dos eixos paralelos, conforme a fórmula: 

 

    π  
Dei

   Dii
 

  
 

Equação 11 

 

         
 

 

Equação 12 

 

    π  
Dei

2   Dii
2

 
 

Equação 13 

 

onde: 

Ii: momento de inércia do componente i; 

Dei: diâmetro externo do componente i; 

Dii: diâmetro interno do componente i; 

Itot: momento de inércia total; 

    : somatório dos momentos de inércia dos componentes do bundle; 

Ai: área transversal do componente i; 

i: core pipe (cp); R. De produção (rp); R. Injeção (ri); R.exprotação (re). 

 

Desta forma, foram obtidas, para o bundle, a resistência à flexão (EI) e a resistência 

axial (EA), cujos valores são 5.036*10
5
 kN*m² e 2.546*10

7
 kN, respectivamente.  

O cálculo da massa do bundle foi determinado através do somatório das massas de 

cada Riser e do core pipe, que foi multiplicado por 1.1 (para considerar a massa de outras 

estruturas que constituem o bundle, como os guiding frames e outros). Ao valor obtido foram 

somadas: a massa de fluido contido no interior dos Risers e a massa de flutuadores. 

Encontrou-se assim um valor de massa por metro igual a 2.0623t/m. 
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Tabela 3 - Tabela das massas específicas dos fluidos e materiais 

Massa Específica (ρi) Unidade (t/m³) 

Aço (ρaço) 7.85 

Água (ρa) 1.025 

Óleo (ρo) 0.85 

Gás (ρg) 0.67 

Flutuador (ρf) 0.45 

 

                             

Equação 14 

 

  

  
            

 

 
        

         
         

            

Equação 15 

 

    π  
1  2   0   0 2

 
 

Equação 16 

 

            

 

            

Equação 17 

 

             

 

onde: 

Atot: área de transversal total;  

Acp: área transversal do core pipe; 

Arp: área transversal dos Risers de produção; 

Ari: área transversal do Riser de injeção de água; 

Arg: área transversal do Riser de exportação de gás; 

Mb: massa do bundle; 

Lb: comprimento do bundle; 

ρaço: massa específica do aço; 
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Dirp: diâmetro interno dos Risers de produção; 

ρo: massa específica do óleo; 

Diri: diâmetro interno do Riser de injeção de água; 

ρa: massa específica da água; 

Dirg: diâmetro interno do Riser de exportação de gás; 

ρg: massa específica do gás; 

Af: área dos flutuadores; 

ρf: massa específica do flutuador; 

Ab: área transversal do bundle. 

 

A junta flexível foi projetada para ter resistência à flexão de 50 kN*m/deg, afim de 

limitar a movimentação do conjunto. 

As propriedades dos componentes do sistema HRT, para efeitos de simulação, estão 

relacionadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 4 - Propriedades dos elementos do HRT para simulação 

Equipamento Comp. (m) De (m) Massa (t/m) E*I (kN*m²) E*A (kN) 

Tanque (topo) 20.5 7.25 8.178 1*10^8 2*10^8 

Tanque (fundo) 20.5 7.25 23.939 1*10^8 2*10^8 

Junta Rígida 9 0.3 0.555 1*10^8 2*10^8 

URTA 15 2.686 11.027 1*10^8 2*10^8 

Bundle 1725 1.7 2.0623 5.036*10^5 2.546*10^7 

 

A massa dos jumpers foi calculada pela soma da massa submergida com o seu 

respectivo empuxo, conforme a fórmula: 

 

                    

Equação 18 

 

     
 

 
      

  

Equação 19 
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onde: 

Maji: massa do jumper i no ar; 

Msji: massa do submergida do jumper i; 

ρa: massa específica da água; 

Aeji: área externa do jumper i; 

Deji: diâmetro externo do jumper i; 

i: jumper de produção (jp); jumper de injeção (ji) jumper exportação (je). 

As características dos jumpers flexíveis estão listadas na tabela abaixo: 

 

Tabela 5 - Propriedades dos jumpers flexíveis 

Descrição Un. 
J. de Produção 

(jp) 

J. Injeção  

(ji) 

J. de Exportação 

(je) 

Di m 0.15 0.2 0.23 

De m 0.4 0.3 0.4 

Resist. Axial (E*Ai) kN 600*10³ 350*10³ 550*10³ 

Resist. à flexão (E*Ii) kN*m² 210 55 170 

Massa no ar (Pi) t/m 0.2227 0.1207 0.2072 

 

Vale ressaltar que o sistema deve estar constantemente tracionado para dificultar a 

movimentação do mesmo e impedir a flambagem do bundle, o que, conseqüentemente, 

assegura sua integridade. Para atender a este pré-requisito o tanque flutuante, bem como os 

flutuadores, devem ter empuxo suficiente para sustentar todas as estruturas constituintes do 

sistema. Para verificar o cumprimento destas exigências foram realizados os seguintes 

cálculos: 

 

- Massa do Sistema (Ms): 

 

         
             

 
 

       
         

         
     

 
 
 

 
  

Equação 20 

 

                               

Equação 21 
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    5205   t 

 

OBS: O fator multiplicador 500, na equação 20, é o comprimento médio dos jumpers 

flexíveis 

onde: 

Ms: massa do sistema; 

Mb: massa do bundle; 

Lb: comprimento do bundle; 

Mt: massa do tanque flutuante; 

Lt: comprimento do tanque flutuante; 

Mu: massa do URTA; 

Lu: comprimento do URTA; 

Ml: massa do link rígido; 

Ll: comprimento do link rígido; 

Mj: massa dos jumpers; 

Mjp: massa do jumper de produção; 

Mji: massa do jumper de injeção de água; 

Mjg: massa do jumper de exportação de gás; 

Dijp: diâmetro interno do jumper de produção; 

Diji: diâmetro interno do jumper de injeção de água; 

Dije: diâmetro interno do jumper de exportação de gás. 

 

- Empuxo do Sistema (Es): 

 

  

 
 

    

 
 

Equação 22 

 

  

 
           

Equação 23 
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onde: 

Es: empuxo do sistema; 

g: aceleração da gravidade; 

Ei: empuxo do componente i; 

L: comprimento do componente i; 

A: área do componente i; 

i: sistema (s); bundle (b); tanque flutuante (t); URTA (u); link rígido (l); Jumpers (j). 

 Como Ms < Es/g, pode se concluir que o sistema flutua e portanto estará tracionado, 

atendendo a exigência imposta. 

Os coeficientes de arraste (Cds) foram obtidos a partir da norma DNV-RP-H103 [26], 

de acordo com a geometria da estrutura em questão. 

 Para o bundle e os jumpers flexíveis foi utilizada a tabela B-1 para a geometria 2 

(cilindro circular com nadadeira delgada), com L/D igual a zero o que resulta  num 

coeficiente de arraste igual a 1.25. 

 Para o tanque flutuante e o URTA foi utilizada a tabela B-2 para geometria de um 

cilindro circular normal ao fluxo, em conjunto com a tabela B-1 para a geometria 2 (cilindro 

circular com nadadeira delgada), com L/D igual a zero. A tabela-2 fornece um fator de 

redução para um comprimento finito (k) igual a 0.8. Como a relação L/D é, aproximadamente, 

5.6 para ambas as estruturas, conclui-se que o coeficiente de arraste, de acordo com a norma 

citada, é: 

 

        
    

Equação 24 

 

              

 

       

 

onde: 

k: fator de redução para um comprimento finito; 

Cds é o coeficiente de arraste; 

Cds* é o coeficiente de arraste para comprimento infinito (Tabela B-1). 
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No cálculo do Coeficiente de Massa Adicional (Ca), pode-se dizer que: para todas as 

estruturas (bundle, URTA e tanque flutuante) o coeficiente de massa adicional foi obtido 

utilizando a Tabela A-2 para cilindro circular. 

Para o bundle e jumper flexíveis a relação b/2a é infinita, fornecendo um Ca igual a 01. 

Já para o tanque flutuante e o URTA e relação b/2a é, aproximadamente 5.6, fornecendo um 

Ca igual a 0.91. 

Estes dados foram inseridos na base de dados do sistema e, em seguida, as condições 

ambientais (corrente e onda) foram acrescentadas.  

Antes de apresentar as condições ambientais, vale ressaltar que: 

 

- As ondas e correntes extremas com período de retorno de 01 ano serão utilizadas 

para a excitação do sistema, pois estas condições terão maior número de ocorrências durante 

vida do HRT e da SCR; 

 - Quanto à análise de fadiga o próprio programa, através do módulo de Análise de 

Fadiga, fornece a resposta do sistema frente aos esforços decorrentes da movimentação do 

FPSO, transmitida pelos jumpers flexíveis, e a corrente que incide diretamente sobre a 

estrutura. Para isso, é necessário inserir no Orcaflex o intervalo de comprimento da estrutura 

no qual se deseja estudar a fadiga e assim o programa fornecerá os resultados sobre o dano e a 

vida, relacionados à fadiga, em vários pontos do diâmetro da estrutura escolhida. 

 A construção do modelo para a configuração SCR foi conduzida da mesma forma. 

Porém neste sistema, o modelo é constituído simplesmente de um Riser de produção em 

catenária simples, com as mesmas características do Riser de produção que constitui o HRT, 

conectado ao FPSO. 
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- Dados Ambientais: 

A condição ambiental foi definida com ondas e correntes extremas na direção sudoeste 

e com 01 ano de período de retorno (conforme as tabelas abaixo), sendo esta a condição de 

extremidade mais freqüente atuante sobre ambos os sistemas. Com isso, estes serão os 

principais fatores que poderão causar dano as estruturas. 

 

Tabela 6 - Parâmetros de ondas extremas 

  Período de Retorno 

Direção Parâmetro 1 10 20 30 50 100 

SW 

Hs 5.6 7.7 8.2 8.5 8.8 9.3 

Tp 12.6 14.6 15.1 15.4 15.7 16.1 

Tz 9.3 10.7 11 11.2 11.4 11.7 

Hmax 10.6 14.3 15.2 15.7 16.3 17.1 

TzHmax 12.9 13.6 13.7 13.8 13.9 14 

 

Tabela 7 - Parâmetros de perfis de correntes extremas 

 Período de retorno 

Nível 1 10 20 30 50 100 Direção 

Superfície 1.14 1.27 1.31 1.32 1.35 1.38 NE 

36.5 1.14 1.27 1.31 1.32 1.35 1.38 NE 

64.5 0.98 1.11 1.14 1.15 1.17 1.2 NE 

96.5 0.78 0.9 0.93 0.95 0.97 1 NE 

500 0.48 0.56 0.58 0.6 0.61 0.63 E 

800 0.41 0.47 0.49 0.49 0.51 0.52 E 

1000 0.42 0.48 0.49 0.5 0.51 0.52 E 

1150 0.36 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 E 

1600 0.36 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 E 

1700 0.3 0.38 0.4 0.41 0.43 0.45 SW 

2000 0.3 0.38 0.4 0.41 0.43 0.45 SW 

 

 

 

 



 

51 
 

- Dados para Análise de Fadiga: 

Para o cálculo de fadiga foi utilizado o método Rainflow e, para tal, foi necessária a 

definição de uma curva S-N característica para o material e sua aplicação. De acordo com a 

norma DNV-RP-C203[27] a curva que melhor representará os sistemas é a curva S-N - F3, 

em ambiente marinho com proteção catódica como a mostrada na tabela abaixo: 

 

Tabela 8 - Curvas S-N para estruturas submergidas com proteção catódica 

Curva S-N 

N ≤ 10
5
 Ciclos N > 10

5
 Ciclos 

Log a2 

m2 = 5.0 

Fadiga 

limite em 

10
7
 ciclos 

Fator de 

espessura k 

SCF-fator de 

concentração 

de força 
m1 Log a1 

B1 4 14.917 17.146 106.97 0  

B2 4 14.685 16.856 93.59 0  

C 3 32.192 16.320 73.3059 0.15  

C1 3 32.049 16.081 65.50 0.15  

C2 3 31.901 15.835 58.48 0.15  

D 3 31.764 15.606 52.63 0.20 1.00 

E 3 31.610 15.350 46.78 0.20 1.13 

F 3 31.455 15.091 41.52 0.25 1.27 

F1 3 31.299 14.832 36.84 0.25 1.43 

F3 3 31.146 14.576 32.75 0.25 1.61 

G 3 30.998 14.330 29.24 0.25 1.80 

W 3 30.861 14.101 26.32 0.25 2.00 

W2 3 30.707 13.845 23.39 0.25 2.25 

W3 3 30.570 13.617 21.05 0.25 2.50 

T 3 31.764 15.606 52.63 

0.25 p/ 

scf<=10 

0.30 p/ 

SCF>10 

1.00 
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 Com o intuito de ilustrar a simulação no Orcaflex, a figura abaixo representa uma das 

telas do programa durante a inserção dos dados necessários para a análise da fadiga. 

 

 

Figura 29 - Entrada de dados da curva S-N no orcaflex 

 

 Além de fornecer a curva, é necessário definir em qual estrutura constituinte do bundle 

deve ser calculada a fadiga e, para este caso, é interessante saber se o core pipe, que é o 

elemento estrutural do HRT, suportará as variações de tensões sobre ele aplicadas, e mais 

ainda, por quanto tempo ele suportaria e qual o dano acumulado. Já para a configuração SCR 

a fadiga será estudada no Riser.  
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Abaixo, pode-se observar a definição dos diâmetros externo e interno do core pipe, a 

partir dos quais, será realizada a análise de fadiga. 

 

 

Figura 30 - Entrada do diâmetro no qual será realizada a análise de fadiga 

 

4.3. Construção dos Modelos 

 

4.3.1. Modelagem do HRT 

 

 O modelo do sistema HRT foi construído no Orcaflex utilizando 05 (cinco) linhas, 

com diferentes características, para representar o bundle; além de 04 (quatro) jumpers 

flexíveis; 02 (duas) bóias, uma representando o URTA e outra o tanque flutuante; 01 (um) 

navio considerado como o FPSO; e 01 (um) rigid link fazendo a ligação entre as duas bóias. 

 O HRT será instalado em uma profundidade de 2000 metros de lâmina d‟água, com o 

bundle tendo 1725 metros de comprimento com o topo conectado ao URTA que por sua vez 

estará interligado ao tanque flutuante que estará localizado a 250 metros da superfície 

minimizando, desta forma, a incidência de ondas sobre o conjunto. O FPSO se situará a uma 

distância de 250 metros do ponto de instalação do bundle e estará ligado ao conjunto por meio 

de jumpers flexíveis com aproximadamente 500 metros de comprimento cada. Os mesmos 
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serão responsáveis por transportar os fluidos entre o bundle e o FPSO e por estarem 

realizando estar interligação, serão responsáveis por transferir parte da movimentação do 

FPSO ao conjunto, mas por serem mais flexíveis este problema será minimizado. 

 

 

Figura 31 - Desenho esquemático do problema  

 

Figura 32 - Simulação da configuração HRT 
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O bundle foi modelado como uma única linha com as propriedades de todo o conjunto 

(core pipe, os Risers e os flutuadores intermediários) de acordo com os cálculos realizados no 

item anterior. Já os jumpers flexíveis foram modelados um a um conforme suas características 

específicas. 

 

Figura 33 - Entrada de dados do bundle 

 

O tanque flutuante e o URTA foram modelados como bóias com 06 (seis) graus de 

liberdade, de acordo com suas características previamente selecionadas. 

 

 

Figura 34 - Entrada de dados do tanque flutuante 
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Figura 35 - Entrada de dados do URTA 

 

Um rigid link (link rígido) foi utilizado simplesmente para fazer a interligação entre o 

tanque flutuante e o URTA. 

 

 

Figura 36 - Entrada de dados do link rígido 
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4.3.2. Modelagem da SCR 

 

A configuração SCR foi modelada da mesma forma que o HRT, mas este sistema é 

constituído de uma única linha que representa o Riser de produção que segue até o FPSO em 

catenária simples e um navio representando o FPSO. Estes dois corpos são diretamente 

interligados. O Riser da SCR terá um comprimento de 3500m, de forma que o TDP seja 

distante 920m do FPSO e será instalado numa lâmina d‟água de mesma profundidade. 

 

Figura 37 – Desenho esquemático da SCR 

 

 

 

Figura 38 - Simulação da configuração SCR 
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 O Riser de produção tem as mesmas características do core pipe que constitui o HRT 

e foi modelado como uma linha com 3500 metros de comprimento que parte de um ponto do 

leito marinho, segue em contato com o leito até o TDP (Touch Down Point) e a partir deste 

ponto sobe até o FPSO. 

4.3.3. Modelagem do Meio Ambiente 

 

Os dados ambientais são inseridos no software dentro de enviroment, onde tem-se as 

opções para definição de onda e corrente. 

 Para definição da onda, o Orcaflex contém várias opções de tipo de ondas, para este 

trabalho foi escolhida onda do tipo JONSWAP, que melhor representa as ondas encontradas 

no Brasil e juntamente com as características específicas da onda como altura significativa 

(Hs), período de pico (Tp) e o período que mais ocorre para essa faixa de altura (Tz), os 

outros dados já são previamente definidos no software. 

 

 

Figura 39 - Entrada de dados de Ondas 
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O perfil de corrente foi traçado de acordo com a tabela apresentada no item 4.3.2, a 

qual fornece a intensidade e o sentido da corrente de acordo com a profundidade. 

 

 

Figura 40 - Entrada de dados de correntes 

 

4.4. Definição das Simulações (Representatividade) 

As simulações serão realizadas dentro de um mesmo período de tempo, que será 

definido de acordo com o que foi dito no item 3.1.1, onde é relatado que em um tempo de, 

aproximadamente, 20 minutos é suficiente para se obter uma amostra representativa das 

condições cuja as estruturas estarão sujeitas durante sua vida útil.  

 Ambas as estruturas serão submetidas às mesmas condições, com o intuito de realizar 

comparações entre os dois diferentes conceitos de Risers. 
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Capítulo 5. Resultados e Discussões 

 

5.1. Resultados 

Após a realização das simulações, o Orcaflex é capaz de apresentar vários tipos de 

resultados com diferentes variáveis como, tensões, forças, posição, ângulo e outras referentes 

a qualquer ponto que se pretende analisar. Estas propriedades podem ser analisadas em função 

do tempo ou podem fornecer as propriedades máximas, médias e mínimas no intervalo 

específico de comprimento do corpo. 

Na simulação do HRT, é importante ter conhecimento de alguns parâmetros sob os quais o 

sistema foi submetido. O gráfico abaixo foi obtido durante as simulações e relata as Tensões 

de Von Mises máxima, média e mínima desenvolvidas durante o período de simulação em 

todo o comprimento do bundle. 

 

 

Gráfico 1 - Máxima tensão de von mises versus comprimento do bundle 

 

 O gráfico mostra que a região onde se desenvolvem as maiores tensões é nas 

proximidades da junta flexível, situada na região inferior do bundle. Esta então, será a região 
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mais crítica e de maior interesse para o estudo proposto.   

Também se pode obter um gráfico de como a máxima Tensão de Von Mises age neste 

ponto, onde as tensões são mais intensas, em função do tempo de simulação.  

 

 

Gráfico 2 - Máxima tensão de von mises versus tempo de simulação (HRT) 
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 Um outro parâmetro relevante é o de como e de quanto varia a inclinação do bundle 

em relação à vertical, e este dado, juntamente com as tensões envolvidas, está diretamente 

relacionado a análise de fadiga. 

 

 

Gráfico 3 - Inclinação do bundle em relação à vertical versus tempo de simulação 
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Na análise de fadiga para a configuração HRT, as simulações forneceram resultados 

bastante satisfatórios no que se diz respeito a fadiga relacionada à movimentação de ondas e 

correntes durante a operação. O gráfico, abaixo apresentado, relata que o HRT não sofreria 

qualquer dano durante a fase de operação. Isto confere ao HRT vida infinita desprezando 

fatores como corrosão e vibração causada por desprendimento de vórtices. 

 

 

Gráfico 4 - Vida à fadiga do core pipe (HRT) 
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Gráfico 5- Dano à fadiga do core pipe (HRT) 

 

Estes resultados já eram esperados pois, quando se propôs a utilização de um tanque 

flutuante para permitir que a estrutura esteja localizada a alguns metros abaixo da superficie, a 

ação das ondas foi expressamente reduzida. Desta forma a ação das ondas ficaria restrita à 

movimentação do FPSO, mas pela utilização de dutos flexíveis estes movimentos não seriam 

totalmente transferidos para a estrutura. Neste cenário os esforços sentidos pelo HRT são 

reduzidos a um mínimo, aumentando consideravelmente sua vida útil. 

 A planilha de resultados do modelo fornecida pelo Orcaflex detalha todos os pontos 

do core pipe analisados, bem como os 16 (dezesseis) pontos eqüidistantes de sua 

circunferência e todos os resultados pertinentes à análise de fadiga. 

 Para a análise do dano total considerou-se 30 anos de tempo de exposição e, sabe-se 

que, para uma análise conservadora um dano de 70% é considerado crítico para a estrutura. 

Assim, se em qualquer ponto da estrutura o dano ultrapassar este valor o Orcaflex, 

automaticamente, mostraria em que ponto do comprimento e da circunferência isto ocorreu. E 

como se pode perceber nos resultados apresentados na tabela 8, o dano crítico não foi 

alcançado durante os 30 anos de operação. 
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Tabela 9 - Resultados da análise de fadiga da configuração HRT 

 

Fatigue Damage Tables 

OrcaFlex 9.3c: HRT-ODstress=ODcp.ftg (modified 12:13 on 08/06/2010 by OrcaFlex 9.3c) 

Title: Fatigue Analysis Example Data 

Damage Calculation: Homogeneous pipe stress 

Analysis Type: Rainflow 

Radial Position: Outer 

      

Worst Damage 

Damage over total exposure 0 

Total exposure time (years) 29.9795 

Life (years) Infinity 

Arc Length (m) 1702.5 

Theta (deg) 0.0 

Arc Length (m) 
Excessive Damage (> 0.7) 

Theta (deg) Total 

(none) (none) (none) 

  Stresses (kPa) 

Min 149134.4597 

Max 172059.324 

Arc Length (m) 
Overall Damage 

over total exposure 

1702.5 0 

1707.5 0 

1712.5 0 

1717.5 0 

1722.5 0 

1725.0 0 
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Na simulação da configuração SCR, apresentam-se duas regiões onde ocorre o 

desenvolvimento de tensões significativas. Estas regiões estão localizadas nas proximidades 

da conexão entre o Riser e o FPSO e no TDP, ponto onde o Riser toca o leito marinho. Os 

gráficos criados pelo software deixam claras estas regiões e apresentam como as tensões 

variam com o tempo nas mesmas. 

 

 

Gráfico 6 - Máxima tensão de von mises versus comprimento do Riser 
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Gráfico 7 - Máxima tensão de von mises versus tempo de simulação (SCR) 

 

Isto ocorre devido ao fato de o Riser rígido estar diretamente conectado ao FPSO, o 

qual transfere, quase que integralmente, as movimentações causadas por ação de ondas, além 

disso, o próprio Riser está sujeito à ação direta das ondas. E como o Riser não está sendo 

sustentado por nenhuma outra estrutura, como é o caso do HRT, todo seu peso é sustentado 

pelo FPSO o que aumenta ainda mais as forças envolvidas. 

 Para minimizar os efeitos da conexão entre o Riser e o FPSO, esta conexão foi 

considerada livre para o modelo, podendo girar livremente em torno do ponto de conexão. 

Esta suposição diminuiria tanto os esforços no topo do Riser quanto no TDP. 

 O TDP, que é o ponto onde o duto toca o leito marinho, sofre com as movimentações 

provenientes da superfície e correntes, as quais aumentam e diminuem constantemente a 

flexão deste trecho. Este fato caracteriza esta região como um ponto suscetível a grandes 

variações de tensão e conseqüente ocorrência de elevado dano e vida à fadiga reduzida. 

Na análise de fadiga as regiões destacadas nas discussões anteriores se confirmam. 

Sob as mesmas condições as quais foi submetido o HRT, observa-se um tempo de vida útil 

bastante reduzido na configuração SCR. Os gráficos a seguir exibem o dano em função do 

tempo e a vida em relação à fadiga de cada ponto do Riser.  
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Gráfico 8 - Dano à fadiga do Riser (SCR) 

 

Gráfico 9 - Vida à fadiga do Riser (SCR) 

 

 Da mesma forma o Orcaflex fornece uma planilha com todos os resultados pertinentes 

à análise de fadiga. 
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Tabela 10 - Resultados da análise de fadiga da configuração SCR 

Fatigue Damage Tables 

OrcaFlex 9.3c: SCRtccDcplivre.ftg (modified 13:05 on 28/05/2010 by OrcaFlex 9.3c) 

Title: Fatigue Analysis Example Data 

Damage Calculation: Homogeneous pipe stress 

Analysis Type: Rainflow 

Radial Position: Outer 

   Worst Damage 

Damage over total exposure 4.359084408 

Total exposure time (years) 29.9795 

Life (years) 6.8775 

Arc Length (m) 2315.0 

Theta (deg) 0.0 

Arc Length (m) 
Excessive Damage (> 0.7) 

Theta (deg) Total 

2215.0 157.5 0.73174334 

2215.0 180.0 0.961499154 

2225.0 157.5 1.119111383 

2225.0 180.0 1.374897478 

2225.0 202.5 0.797226871 

2235.0 0.0 0.944725135 

2235.0 157.5 1.446622413 

2235.0 180.0 1.759513991 

2235.0 202.5 0.992915785 

2235.0 337.5 0.822136979 

2245.0 0.0 1.444293386 

2245.0 22.5 0.711476071 

2245.0 157.5 1.660965768 

2245.0 180.0 1.976040053 

2245.0 202.5 1.103629248 

2245.0 337.5 1.265652221 

2255.0 0.0 1.982332717 

2255.0 22.5 1.018736124 

2255.0 157.5 1.647234343 

2255.0 180.0 1.967403401 

2255.0 202.5 1.029615431 

2255.0 315.0 0.76671792 

2255.0 337.5 1.802691469 

2265.0 0.0 2.379551735 

2265.0 22.5 1.228609292 

2265.0 157.5 1.330673333 

2265.0 180.0 1.597166934 

2265.0 202.5 0.778018198 

2265.0 315.0 0.965255333 

2265.0 337.5 2.217799215 
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Arc Length (m) 
Excessive Damage (> 0.7) 

Theta (deg) Total 

2275.0 0.0 2.318299617 

2275.0 22.5 1.180918513 

2275.0 157.5 0.884935948 

2275.0 180.0 0.996684443 

2275.0 315.0 1.018194225 

2275.0 337.5 2.189913999 

2285.0 0.0 1.815678059 

2285.0 22.5 0.919418649 

2285.0 315.0 0.850007327 

2285.0 337.5 1.754426646 

2295.0 0.0 2.001042181 

2295.0 22.5 0.909839471 

2295.0 157.5 0.897488615 

2295.0 180.0 0.87342615 

2295.0 315.0 0.968936981 

2295.0 337.5 2.047853473 

2305.0 0.0 3.42651572 

2305.0 22.5 1.63401377 

2305.0 135.0 0.818146034 

2305.0 157.5 2.040413637 

2305.0 180.0 2.061212857 

2305.0 202.5 0.838113463 

2305.0 315.0 1.597101719 

2305.0 337.5 3.38712892 

2315.0 0.0 4.359084408 

2315.0 22.5 2.112907947 

2315.0 135.0 1.169999531 

2315.0 157.5 3.042615768 

2315.0 180.0 3.219649562 

2315.0 202.5 1.407792208 

2315.0 315.0 1.766694602 

2315.0 337.5 4.138862226 

2325.0 0.0 3.150249813 

2325.0 22.5 1.551562175 

2325.0 135.0 0.850622617 

2325.0 157.5 2.29783533 

2325.0 180.0 2.542184239 

2325.0 202.5 1.181166703 

2325.0 315.0 1.194722702 

2325.0 337.5 2.912782802 

2335.0 0.0 1.338481152 

2335.0 157.5 1.09219788 

2335.0 180.0 1.211128712 

2335.0 337.5 1.260636459 

  Stresses (kPa) 

Min -262601.9719 

Max 199356.7778 
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 Em vários pontos do Riser o dano acumulado durante os 30 anos de operação excedeu 

o valor de dano crítico estabelecido em 70%. Isto significa que o Riser falhou ao atingir 100% 

de dano, ou seja, muitos pontos falharam bem antes de a produção chegar aos 30 anos 

estabelecidos. 

 Outro ponto importante que deve ser considerado diferente entre as duas 

configurações é o esforço que cada uma exerce sobre o FPSO. Os gráficos a seguir revelam 

que as forças exercidas pelo Riser em catenária são muito maiores que a soma das tensões 

exercidas pelos jumpers flexíveis do HRT. 

 

 

Gráfico 10 - Força no FPSO em função do tempo (HRT) 
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Gráfico 11 - Força no FPSO em função do tempo (SCR) 

 As forças no HRT são sustentadas pelo tanque flutuante, aliviando a ação das mesmas 

sobre o FPSO, fato que não ocorre na configuração SCR, onde todo o peso da estrutura deve 

ser suportado pelo FPSO. 

5.2. Discussões 

Os resultados apresentados no item 5.1 deixam clara a superioridade do HRT em 

relação à SCR no que se diz respeito à análise de fadiga causada por movimentações de ondas 

e incidência de correntes. Este fato se deve à proposta de localizar a estrutura abaixo da 

superfície marinha, reduzindo a incidência direta de ondas e também pela utilização de 

jumpers flexíveis para interligação entre o HRT e o FPSO, que por serem mais flexíveis 

restringem a transferência de movimentos provenientes da embarcação sujeita à ação direta 

das ondas. 

Pode-se perceber pela configuração do HRT, que em um espaço bastante reduzido é 

possível a utilização de vários Risesr, o que não acontece na configuração SCR. Os Risers em 

catenária exigem maior espaço físico para sua instalação e isto, juntamente com as grandes 

movimentações as quais estas estruturas estão submetidas, torna-se indispensáveis os cálculos 
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refinados para previsão de colisões entre Risers. Desta forma a configuração HRT possibilita 

a exploração de maior número de poços situados próximos uns aos outros, sem grandes 

preocupações. 

O HRT independe da instalação do FPSO, sendo assim, este pode ser instalado mesmo 

que a embarcação não esteja posicionada no local previsto. Esta característica do HRT 

confere agilidade e flexibilidade ao sistema como um todo. Sua independência e alta vida útil 

ainda possibilitam a transferência da estrutura para outros poços de características 

semelhantes para reutilização, fato este, já relatado em seu histórico. 

Apesar de apresentar várias vantagens o HRT é uma estrutura mais complexa e de 

difícil fabricação, pois demanda uma área de fabricação extensa e um local de águas abrigadas 

para ser estocado até que seja completada sua fabricação sem que haja qualquer tipo de dano 

durante este período, além de seu custo e tempo de fabricação serem mais elevados devido à 

sua complexidade. 

A partir dos resultados obtidos através das simulações executadas e das discussões 

pode-se tirar algumas conclusões, que serão apresentadas no próximo capítulo, bem como 

propostas de trabalhos que possam vir a complementar este estudo.  
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Capítulo 6. Conclusões e Sugestões 

 

6.1. Conclusões 

Conclui-se que a configuração HRT, proposta no presente trabalho, mostrou-se, 

significativamente superior à configuração SCR no que diz respeito à fadiga. 

Desconsiderando a fadiga causada por VIV e os efeitos causados por corrosão o HRT teria 

uma vida infinita contra uma vida de apenas alguns anos da SCR. 

 A configuração HRT ainda tem uma série de outras vantagens sobre a SCR, como:  

 Instalação independente da unidade de produção; 

 Redução das forças sobre o FPSO devido á utilização de um tanque flutuante; 

 Sua configuração possibilita obter um layout marinho mais limpo e organizado; 

 Não realização dos cálculos de colisão entre Risers e conseqüentemente a 

produção de um maior número de poços dentro de uma área reduzida. 

Além disso, como já ocorreu na história do HRT e de acordo com os resultados de 

fadiga, este poderia ser reaproveitado na produção de outros poços com características 

semelhantes, já que seu tempo de vida útil é infinito e sua instalação independente.  

Uma desvantagem do HRT é o seu elevado custo de fabricação e utilização de vários 

equipamentos que o constituem. 

De acordo com o apresentado no estudo realizado a configuração HRT pode ser 

considerada uma excelente solução para a produção das novas reservas encontradas na região 

do pré-sal situadas a, aproximadamente, 2000 metros de lâmina d‟água na Costa Brasileira. 

6.2. Sugestões para Trabalhos Futuros 

Alguns outros estudos complementam a análise de fadiga em Riser e a determinação 

de sua vida útil. Sugerem-se trabalhos que levem em consideração a análise de fadiga 

induzida por vorticidade e estudo de corrosão em HRT. Outra análise de fadiga que pode ser 

realizada é durante o reboque e instalação, situações nas quais a estrutura pode ser submetida 

a elevados danos, comprometendo assim sua duração. Algumas outras questões interessantes 

não foram abordadas no trabalho, como: as avaliações de custo de fabricação e viabilidade 

econômica da configuração em estudo e a análise da fadiga devido à vibração induzida por 

vorticidade, que, embora tenha sido citada não foi feita, sendo estas mais duas sugestões para 

trabalhos futuros. O próprio Orcaflex em conjunto com o software Shear7 pode ser usado 
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como uma ótima ferramenta de análise. 

 Análise relacionada à corrosão em HRT é bastante relevante, pois na realidade a 

estrutura, além de estar sujeita a ações de ondas e correntes, sofre corrosão decorrente do 

meio na qual está imersa e este fenômeno fragiliza a estrutura criando pontos de concentração 

de tensões que comprometem sua integridade. 

 Parte do dano causado ao HRT pode ocorrer em etapas anteriores à fase de operação, 

como no reboque do site de fabricação até o local de instalação e na instalação do HRT que 

consiste em colocá-lo na posição vertical. Na fase de reboque o HRT está submetido à ação 

direta de ondas e na fase de instalação para posicioná-lo na vertical, a estrutura será forçada 

até atingir a posição desejada e para tal a estrutura experimenta grandes flexões. Estes 

esforços diminuem sua resistência à fadiga. 

A análise econômica do HRT pode ser um parâmetro significante para tomada de 

decisão sobre qual tipo de configuração deve ser utilizada em cada situação e verificar se os 

benefícios e vantagens apresentadas superam os custos de fabricação e instalação.  

 O estudo destas questões juntamente com o que foi apresentado neste trabalho, 

forneceria um compreendimento mais apurado do comportamento da configuração HRT e 

sanaria as dúvidas relacionadas à sua eficiência e custo benefício. 
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