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Resumo

Oliveira, Aimée Emanuel Cabral de. Roehl, Deane de Mesquita. Vibração
de dutos submarinos com apoio em fundação elástica descontínua. Rio
de Janeiro, 2016. 134p. Dissertação de Mestrado – Departamento de
Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Diversos acidentes envolvendo dutos submarinos já aconteceram no Brasil
como o do Gasoduto PCR-01/Lubnor e o da plataforma P-55 de 2,3 km no campo
de Roncador, na Bacia de Campos. Esses acidentes ocorrem em muitos casos
devido à flambagem, à fadiga, ao intenso processo corrosivo, à deficiência de
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projeto, a falta de manutenção dos mesmos. Os dutos submarinos representam
uma alta porcentagem no custo total de uma unidade de extração de petróleo. Sua
importância se torna vital para a extração de petróleo em águas territoriais
brasileiras. Seu projeto estrutural é uma atividade que pode ser dividida em várias
etapas que devem ser seguidas à risca para garantir a conformidade do mesmo
com as normas nacionais e internacionais sua operação em um dos mais inóspitos
cenários da natureza: o fundo do mar. Nesta situação, o duto fica sujeito a
carregamentos extremos, tanto estáticos quanto dinâmicos. Por este motivo, ele é
constituído de uma estrutura de camadas bastante complexa. O objetivo deste
trabalho é a avaliação das condições de operação de dutos submarinos sujeitos à
ação de ondas e correntes marinhas. Um estudo paramétrico em elementos finitos
é realizado para compreender a influência das condições de contorno, diferentes
comprimentos de vão livre do duto submarino e variações do tipo de solo na
resposta dinâmica do duto submarino. È desenvolvida também uma solução
analítica para o problema. As soluções numérica, analítica e as recomendações da
norma são confrontadas e tiradas conclusões sobre os principais fatores a serem
considerados pelos engenheiros envolvidos na construção de estruturas deste tipo.

Palavras-chave
Vibração de dutos submarinos; Viga sob base elástica; Interação soloestrutura; Métodos numéricos.
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Abstract

Oliveira, Aimée Emanuel Cabral de. Roehl, Deane de Mesquita. (Advisor)
Vibration of submarine pipelines supported by an elastic discontinuous
foundation.Rio de Janeiro, 2016.134p. MSc. Dissertation – Departamento
de Engenharia Civil, Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro.
Several accidents involving subsea pipelines have happened in Brazil as the
pipeline PCR-01 / Lubnor and the P-55 platform 2.3 km in the Roncador field in
the Campos Basin. These accidents occur in many cases due to buckling, fatigue,
the intense corrosive process, design deficiency, lack of maintenance. The
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submarine pipelines represent a high percentage in the total cost of an oil
extraction unit. Its importance becomes vital for the extraction of oil in Brazilian
waters. Its structural design is an activity that can be divided into several steps that
must be followed strictly to ensure its conformity with national and international
standards operation in one of the harshest scenes of nature: the seabed. In this
situation, the product is subject to extreme loads, both static and dynamic. For this
reason, it consists of a complex layer structure. The objective of this study is the
evaluation of the operating conditions of submarine pipelines subject to the action
of waves and currents. A parametric study of finite element is performed to
understand the influence of the boundary conditions, different span lengths of
submarine pipeline and variations of soil type on the dynamic response of
submarine pipeline. It is also developed an analytical solution to the problem. The
numerical solutions, analytical and standard recommendations are compared and
conclusions drawn on the main factors to be considered by the engineers involved
in the construction of such structures.

Keywords
Vibration of submarine pipelines; Beam on elastic foundation Vibration;
Soil-structure interaction; Numerical methods.
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