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Introdução
Durante as últimas décadas, avanços significativos foram feitos no campo da Mecânica dos
Sólidos, dos Fluidos e da análise da estabilidade de estruturas, entre outros. Estudos que consideravam efeitos das não linearidades físicas e geométricas dos sistemas estruturais passaram
a ser realizados nas análises estáticas e dinâmicas de estruturas referentes a fenômenos até
então pouco compreendidos.
Dentre os diversos modelos estruturais que têm comportamentos regidos por não linearidades
e que podem se beneficiar desses avanços, encontram-se todos aqueles que são constituídos
por materiais de reologia não linear e também aqueles cujas configurações geométricas não
atendam às aproximações e hipóteses consideradas nas análises lineares. Neste contexto, citase o caso das estruturas tubulares que conduzem o óleo e o gás natural extraídos do fundo do
oceano para plataformas localizadas na superfície do mar – risers oceânicos.

Figura 1: sistema estrutural com unidade flutuante (plataforma) e risers oceânicos de extração de óleo e gás natural

Estudos mais precisos e detalhados desses sistemas estruturais justificam-se, na atualidade,
pela importância que a indústria do petróleo tem para o mercado (investimentos em tecnologia
de prospecção, sistemas de extração, logística, refino do óleo bruto, etc.) e para a sociedade
(geração de empregos e produtos – combustíveis, polímeros, e outros derivados). Os altos
custos dos processos de execução, operação e manutenção dos sistemas de extração de petróleo submarino exigem, portanto, a aplicação de técnicas avançadas para o estudo e entendimento do funcionamento dos componentes estruturais envolvidos a fim de se obter projetos
mais eficientes e de manutenção menos onerosa.
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A prospecção de hidrocarbonetos em regiões oceânicas de águas ultra profundas tem sido
noticiada com grande frequência. As condições físicas às quais os meios de extração são submetidos nessas profundidades permitem a ocorrência de fenômenos de caráter não linear. No
caso dos risers oceânicos, as grandes profundidades fazem, por exemplo, com que essas estruturas sejam muito esbeltas. A grande esbeltez dos risers favorece, por si só, o aparecimento de
fenômenos estáticos e dinâmicos que podem ser previstos e estudados de maneira mais realista lançando-se mão de técnicas de análise não linear.
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Risers oceânicos e o Ambiente marítimo
Os risers são tubulações esbeltas aplicadas na etapa de extração de petróleo e gás submarinos.
Por estarem localizadas em ambientes inóspitos, essas estruturas necessitam de materiais resistentes em sua composição, além de características geométricas e físicas que propiciem desempenho mais seguro e eficaz durante suas vidas úteis.
Os risers podem estar dispostos em diferentes configurações geométricas: vertical reta, catenária, lazy-wave e steep-wave com suas respectivas variações quanto aos tipos de boias utilizados, entre outros. A Figura 2 ilustra alguns dos diferentes tipos de lançamento de risers
mencionados e as distintas configurações geométricas em que podem se apresentar.

Figura 2: diferentes configurações geométricas de risers: (a) riser reto com engate direto no poço de produção; (b)
riser em forma de catenária (SCR) com contato unilateral com o solo; (c) riser em forma de lazy-wave com boias intermediárias e contato unilateral com o solo; (d) riser em forma de steep-wave, com boias intermediárias e sem contato
unilateral com o solo

Os risers em catenária - objetos de pesquisa desta dissertação - podem ser categorizados em:
rígidos (steel–catenary riser – SCR) ou flexíveis (compostos por camadas de metais e polímeros, cada qual com funções estruturais e térmicas específicas) [1]. Nessa mesma linha, vale
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mencionar a existência de estruturas similares a risers, conhecidas como umbilicais, e que
podem apresentar comportamentos dinâmicos semelhantes aos dos risers flexíveis. Eles têm
por função principal fornecer energia e guiar os cabos de automação mecânica dos diversos
componentes do sistema de extração de petróleo que se encontram no fundo do mar, não estando submetidos, portanto, a esforços provenientes de fluxo interno de óleo ou gás.
Os risers rígidos (SCR's) apresentam comportamentos mecânicos mais estáveis. Os SCR's têm
seus campos de tensões, deformações determinados com maior confiança, dado que suas propriedades mecânicas são conhecidas por especialistas da área [1]. Já os risers flexíveis e umbilicais, por apresentarem uma constituição material mais complexa e, portanto, com propriedades físicas não homogêneas, oferecem maior dificuldade para a análise estrutural. Mesmo
em experimentos físicos, há dificuldade na reprodução, ainda que aproximada, das condições
reais de operação dessas estruturas.
Dentre os problemas que essas estruturas podem apresentar, mencionam-se os decorrentes de
sobrecargas, fadiga mecânica, danos localizados (impactos), colapso, corrosão, e falhas em
singularidades estruturais.
A modelagem da interação fluido-estrutura deve considerar o ambiente marítimo a partir de
hipóteses usuais na hidrodinâmica oceânica, utilizadas na modelagem das ações de ondas de
superfície e da correnteza submarina. Já o riser propriamente dito pode ser modelado e estudado dentro das hipóteses oriundas da Resistência dos Materiais, permitindo, assim, o cálculo
de esforços internos, deformações e deslocamentos.
O ambiente marítimo é onde os risers estão inseridos quando em operação. Constituído por
ondas de superfície ou gravidade modeladas dentro da Teoria de Ondas Dispersivas, tal ambiente gera solicitações aos risers a partir dos deslocamentos impostos às unidades flutuantes às
quais estão conectados. A correnteza oceânica, distribuída segundo um perfil vertical, também
gera esforços dependendo da intensidade e direção ao longo da profundidade. Os carregamentos associados à dissipação energética ao longo dos risers podem ser modelados e estimados
através da equação de Morison [2]. Já a ação do vento é considerada no comportamento dinâmico dos risers através dos deslocamentos da unidade flutuante. Existem também carregamentos inerciais de águas superficiais congeladas quando a região de operação dos risers está
próxima aos polos.
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Os movimentos passíveis de ocorrer na unidade flutuante e que ocasionam a movimentação
do riser podem ser visualizados na Figura 3. Eles podem ocasionar variações nos esforços de
tração ao longo dessa estrutura até a região do ponto de contato com o solo (touch-down point
– TDP).

HEAVE
YAW

ROLL
SWAY

PITCH
SURGE

Figura 3: movimentos que podem ocorrer no topo do riser considerando-se um modelo tridimensional

Onde:


Surge (avanço): translação longitudinal;



Sway (deriva): translação lateral;



Heave (afundamento): translação vertical;



Roll (rolagem): rotação em torno do eixo longitudinal;



Pitch (arfagem): rotação em torno do eixo lateral;



Yaw (guinada): rotação em torno do eixo vertical.

Eles representam os movimentos dos seis graus de liberdade do topo do riser quando se considera o problema tridimensional. Todavia, diversos fenômenos não lineares não necessitam
de formulações tridimensionais para se manifestar e, assim, formulações simplificadoras bidimensionais podem se revelar suficientes para algumas análises.
Além das solicitações no topo do riser, os efeitos de correntes oceânicas e de vibrações induzidas por vórtices – VIV – podem alterar significativamente a rigidez geométrica dos risers
através do arrasto (alteração do coeficiente de arrasto que, por sua vez, altera as configurações
geométricas da estrutura). O fenômeno de lock-in em risers oceânicos deve ser considerado
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cuidadosamente no projeto de risers. Nesses casos, a frequência de desprendimento dos vórtices aproxima-se da frequência natural de algum modo da estrutura, podendo ocasionar respostas dinâmicas (vibrações) de amplitudes moderadas (Figura 4), pois os deslocamentos decorrentes de vibrações induzidas por vórtices podem ser "somados" ao campo de deslocamentos
dinâmicos dos risers excitados por outras fontes de carregamento, gerando um comportamento acoplado e sinérgico dos movimentos da massa fluida e do riser. O caráter oscilatório desse
fenômeno pode não representar grandes solicitações estruturais aos risers, porém há o risco de
fadiga estrutural. Alguns trabalhos no contexto de análise dinâmica não linear de estruturas
como: [3] e [4] já empreenderam algumas iniciativas em lidar com o tema. Em [5] o problema
é abordado a partir de técnicas algébricas que envolvem o estudo de autovalores considerando
a influência do VIV na dinâmica de SCR's a partir de análises no domínio da frequência.

Figura 4: fenômeno de vibrações induzidas por vórtices em um scr sujeito à corrente submarina

Por serem utilizados para o transporte de petróleo e de gás natural extraídos do fundo do mar,
os risers também estão submetidos a carregamentos decorrentes do escoamento interno, podendo ser bastante relevantes em algumas situações, gerando, por vezes, esforços não conservativos ao sistema capazes de deflagrar fenômenos e comportamentos dinâmicos mais complexos.
Grandes profundidades de extração exigem a utilização de risers com geometrias mais complexas e a utilização de SCR's é recorrente para esses casos. O estudo dessas estruturas tornase ainda mais relevante quando se considera a não linearidade geométrica que decorre do contato unilateral do riser com o leito do mar. Os diversos movimentos que podem ocorrer na
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região de contato (touch-down zone – TDZ) também são causa de fenômenos importantes na
dinâmica dessas estruturas. Efeitos de atrito, impacto, entrincheiramento e fadiga estrutural na
TDZ podem reduzir a vida útil dos risers na medida em que falhas, infiltrações e vazamentos
possam aparecer nesses elementos.
A configuração de equilíbrio estático de risers em catenária é determinada, fundamentalmente, pelo peso próprio da estrutura, pelas coordenadas de suspensão (topo), pelas condições de
apoio do trecho do riser na região do leito submarino, e pelos carregamentos dinâmicos quase-estáticos, como a correnteza média. Por apresentarem baixa rigidez à flexão, os risers em
catenária, inclusive os SCR's, podem ser analisados em sua maior extensão (trecho suspenso)
utilizando-se a Teoria de Cabos, dentro da Resistência dos Materiais, considerando, entretanto, a não linearidade geométrica. Apenas nas proximidades do contato unilateral com o solo e
da conexão entre os risers e as unidades flutuantes é que esforços flexionais apresentam maior
importância no desempenho mecânico dessas estruturas. Na região do TDP, a estrutura tem a
sua curvatura variando bruscamente. Essa variação está associada, na teoria clássica de barras,
à variação do momento fletor, ocasionando o aparecimento de esforços cortantes para que o
modelo estrutural satisfaça às condições de equilíbrio.
Dessa forma, é necessário proceder a um estudo local da região do TDP – denominada TDZ
(touch-down zone), lançando-se mão de uma abordagem estrutural que considere os esforços
flexionais que, na Teoria de Cabos (trecho suspenso), são anulados. Pode-se, portanto, modelar a estrutura nessa região a partir da teoria de barras, considerando a influência que os momentos fletores e os esforços cortantes desempenham no comportamento mecânico dos risers
em catenária na TDZ.
O contato unilateral do SCR com o solo do leito submarino representa uma importante fonte
de não linearidades físicas e geométricas. O movimento do TDP e os efeitos decorrentes da
interação do riser com o solo considerado de reologia inelástica são explicados, fundamentalmente, por características físicas e geométricas não lineares da modelagem do sistema soloestrutura.
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Justificativa e Motivação
Os estudos que serão apresentados nesta dissertação referem-se a um modelo estrutural bastante utilizado pela indústria de extração de petróleo no Brasil e em outros países - o steel
catenary riser (SCR). Os SCR's vêm sendo bastante estudados por núcleos de Pesquisa & Desenvolvimento de companhias petrolíferas, fornecedores de risers e universidades. O entendimento claro da dinâmica dessas estruturas, assim como o de qualquer outro sistema estrutural, permite a projetistas, fornecedores e usuários aperfeiçoarem seus processos. Isso garantirá, no médio e longo prazo, projetos mais eficientes, menores custos de operação e manutenção e maior segurança quanto a desastres ambientais.
O trabalho de análise não linear de sistemas estruturais como os SCR's torna-se necessário e
viável, atualmente, pela existência de técnicas e teorias mais robustas para a construção de
modelos de estudo mais próximos da realidade. Os recentes avanços no campo da dinâmica
não linear de estruturas permitem uma compreensão mais detalhada dos fenômenos que os
SCR's apresentam, mas que ainda não foram estudados.
Estudos que considerem os efeitos não lineares devidos ao contato unilateral com solo de reologia inelástica ainda necessitam de aperfeiçoamentos. Esta dissertação justifica-se, portanto,
no que tange à contribuição que se pretende dar a esses estudos, fornecendo, dessa forma,
meios de análise mais precisos capazes de esclarecer e ajudar os interessados no assunto em
futuros desenvolvimentos, seja no meio científico e acadêmico, seja na prática (projetos, execução e operação).
Pretende-se que, com os modelos e estudos de caso desta dissertação, seja possível a aplicação de novas técnicas de modelagem e de análise dinâmica de risers oceânicos em configuração de catenária considerando os efeitos não lineares mais representativos para o comportamento desses sistemas estruturais, e que, no futuro, essas técnicas possam ser aproveitadas na
implementação de metodologias mais específicas e eficazes de projeto e operação dessas estruturas.
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Objetivos
Objetiva-se, com este trabalho, desenvolver uma metodologia analítica de análise dinâmica
não linear que contemple os efeitos ocasionados pelo contato unilateral de um SCR com o
solo de reologia inelástica. Essa metodologia será bidimensional em respeito à complexidade
do problema e por se entender que há, ainda, fenômenos dinâmicos relevantes que podem ser
estudados a partir de uma modelagem bidimensional.
O modelo matemático a ser desenvolvido considerará o riser em catenária na TDZ e, por isso,
adotará uma teoria estrutural de viga, uma vez que os esforços de flexão nessa região são importantes. Além disso, o modelo incorporará os efeitos dinâmicos decorrentes de diversos
tipos de carregamentos aplicados no topo e de VIV por meio da variação da tração na estrutura. Para simular a reologia do solo submarino, o modelo contará com elementos de rigidez e
viscosidade associados em paralelo capazes de representar uma classe de comportamentos
inelásticos.
A partir da modelagem matemática no meio contínuo, proceder-se-á a uma técnica de redução
do número de graus de liberdade (infinitos, para o caso de meio contínuo), para um modelo
com um único grau de liberdade. Tal procedimento, conhecido por modelagem de ordem reduzida, já foi utilizado por outros pesquisadores e será detalhado ao longo desta dissertação.
Com um modelo de um único grau de liberdade (baixa hierarquia), serão realizados estudos
de caso que revelem fenômenos não lineares típicos dos sistemas estruturais em questão. Os
resultados obtidos a partir dessas análises poderão ser confrontados com eventuais modelos
numéricos de alta hierarquia gerados em softwares baseados no Método dos Elementos Finitos (MEF). Além disso, será possível recuperar o comportamento geral do modelo contínuo
do riser na TDZ (dinâmica local) a partir das respostas obtidas pelo modelo de ordem reduzida.
Ainda com o modelo de baixa hierarquia, pretende-se realizar um processo de análise paramétrica do coeficiente viscoso que permita a melhor compreensão do efeito dissipador que esse
modelo reológico acarreta para a resposta dinâmica da estrutura. Analogamente, será apresentada uma análise de comparação entre dois métodos de dissipação fluido-estrutural por força
de Morison e por taxa de amortecimento equivalente introduzidos ao modelo local para avali16

ar suas utilidades e limitações. Comparações com modelos exclusivamente numéricos serão
apresentadas para estudo do potencial da ferramenta analítica em relação a softwares comerciais. Vale mencionar, porém, que não é escopo deste trabalho fazer uma análise exaustiva e
comparativa entre modelagens analíticas e numéricas, assim como estudar o comportamento
mecânico do solo submarino (cálculo de tensões e deformações do meio granular).
Este trabalho visa, portanto, a estudar os efeitos não lineares na TDZ (análise local) provenientes de solicitações que possam ocorrer no topo ou ao longo do comprimento de SCR's, com
contato unilateral com o leito do oceano, considerando modelos de solo com reologia viscoelástica. Tratando-se de estudo introdutório, o trabalho contemplará apenas modelos bidimensionais, mesmo porque, como já mencionado, muitos dos fenômenos a serem estudados podem se manifestar em análises bidimensionais. Dentre os comportamentos que se procura
entender com mais clareza, pode–se citar os fenômenos de ressonância paramétrica.
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Revisão Bibliográfica
Entre os desenvolvimentos científicos na área da dinâmica não linear de estruturas, de importância para este texto, cita-se a teoria dos modos normais não lineares de vibração das estruturas, inicialmente proposta por Rosenberg em [6,7,8]. Esse autor define modos normais não
lineares como sendo movimentos síncronos decorrentes de vibração livre. Ou seja, todas as
coordenadas generalizadas executam movimentos equiperiódicos, passando pela posição de
equilíbrio ao mesmo tempo, e atingindo deslocamentos máximos simultaneamente. Essa teoria foi bastante ampliada com base em novas definições propostas por Shaw e Pierre [9,10]
baseadas em propriedades geométricas da trajetória da solução no espaço de fase de sistemas teoria das variedades invariantes - e que contaram com contribuições de Boivin em [11]. No
método das variedades invariantes (MVI), supõe-se a existência de uma superfície (denominada “variedade”) invariante no tempo, na qual cada modo não linear está topologicamente
caracterizado, tangente ao correspondente autoplano do sistema linearizado. Os pontos de
tangência dessa superfície com o autoplano caracterizam as soluções estacionárias do sistema,
ou seja, as soluções de equilíbrio. Por conta disso, condições iniciais podem desempenhar um
papel importante em sistemas não lineares cuja variedade possua mais de um ponto de tangência, o que definiria a existência de mais de uma bacia de atração e mobilizaria outros modos normais não lineares. Além disso, essa técnica mostrou-se capaz de lidar com sistemas
amortecidos. Mais recentemente Jiang et al. [12] propuseram um método de encontrar os modos normais não lineares considerando a dependência temporal da variedade para sistemas
forçados, que deixam de ser autônomos (independentes da variável temporal). Outra maneira
de se obter modos normais não lineares conhecida por ‘formas normais não lineares’1 é apresentada nos trabalhos de Hsu em [13,14] e Jazequel e Lamarque [15].
Boivin et al. [16] estenderam o conceito de modos normais não lineares para multi-modos,
que seriam resultado do acoplamento de dois ou mais modos normais não lineares devido à
ocorrência de fortes ressonâncias internas. A aplicação da técnica de modelagem de ordem
reduzida utilizando-se multi-modos não lineares permitiria analisar sistemas a partir de
MOR’s com menor dimensão, dado que as variedades nas quais os multi-modos estão caracte-

1

Tradução livre de non-linear normal forms
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rizados agregam as características topológicas de mais de um único modo não linear. Essa
ideia auxiliaria nas situações em que ocorre necessidade de se adotar MOR’s com mais de
uma dimensão para casos em que um único modo não linear normal não apresente grande
mobilização energética desse sistema estrutural. Nesse contexto, cita-se o trabalho de Baracho
Neto e Mazzilli [17], que estudaram exemplos de estruturas que apresentavam casos de ressonância interna 1:2 e em que os multi-modos se manifestavam.
Ainda no âmbito dos avanços ocorridos nas últimas décadas em dinâmica não linear, cabe
menção aos métodos de perturbação, que permitem analisar sistemas estruturais em vibração
livre ou forçada a partir de abordagens analíticas com a descrição das respostas a partir de
expansões assintóticas em um parâmetro de perturbação    0,1 . Dentre os métodos de perturbação apresentados por Nayfeh e Mook em [18], destaca-se o método das múltiplas escalas
(MME), que adota como resposta funções de diversas escalas do tempo, consideradas como
variáveis independentes, que permitem uma melhor observação da influência dos termos de
diferentes ordens no comportamento do sistema. Essa técnica analítica foi utilizada nos trabalhos de Nayfeh [19] e Mazzilli e Baracho Neto [20] para estudar modos normais não lineares.
O MME revelou-se apropriado para análises de sistemas amortecidos e forçados ou ainda que
sejam regidos por equações diferenciais com coeficientes variáveis espacialmente, introduzindo, neste último caso, além das escalas temporais também escalas espaciais, como já realizado por Mazzilli e Lenci em [21].
Existem diversas maneiras de se modelar estruturas para estudos da dinâmica linear ou não
linear. Basicamente, elas podem ser divididas em duas classes: modelagem de alta hierarquia
e modelagem de baixa hierarquia. Na primeira, procura-se contemplar um grande número de
graus de liberdade para descrever o comportamento do sistema que de interesse. Técnicas de
formulação analíticas e numéricas são amplamente conhecidas por pesquisadores que buscam,
nesses modelos, análises mais completas e complexas. Eles podem ser formulados a partir da
Mecânica dos Meios Contínuos (formulação analítica) ou, então, discretizados, por exemplo,
pelo Método dos Elementos Finitos (MEF). Tais modelos são capazes de representar os sistemas estruturais de maneira mais abrangente, considerando, no caso da dinâmica não linear,
seus diversos modos de vibração. Nessa linha, citam-se os trabalhos de Soares e Mazzilli [22]
e Mazzilli e Baracho Neto [20], que realizaram análises não lineares em modelos de alta hierarquia de estruturas reticuladas discretizadas pelo MEF e, no último caso, também utilizando
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o MME. Takafuji [23] e Mazzilli [24] realizaram, por exemplo, estudos em modelos de alta
hierarquia, sendo que o primeiro trabalho utilizou métodos numéricos no estudo dinâmico de
risers oceânicos e o último, técnicas analíticas, no estudo dinâmico não linear de vigas esbeltas apoiadas em solo modelado elasticamente (análise local de risers em catenária).
A partir da modelagem de alta hierarquia, é possível obter modelos com menor número de
graus de liberdade e que, portanto, mobilizem menos modos normais. Os modelos de baixa
hierarquia são conhecidos como 'modelos de ordem reduzida' (MOR). A ideia primordial que
sustenta a modelagem de ordem reduzida é a de representar o sistema de alta hierarquia que se
pretende estudar por meio de um modelo de dimensão tão pequena quanto possível e que seja
capaz de revelar os comportamentos complexos do primeiro [25]. Dentre as formas de se obter os MOR's, menciona-se aquela que lança mão de dados experimentais ou resultados de
simulações a fim de se encontrar um subespaço reduzido que contenha a essência do comportamento do sistema, utilizando “relações modais” (funções que correlacionam cada “par escravo” de coordenada e velocidade generalizada do sistema de alta hierarquia com o “par
mestre” de coordenada e velocidade modais). Outra maneira de se obter MOR's é através da
'decomposição ortogonal própria'2 (POD), mas que é de essência fundamentalmente linear,
além de se aplicar apenas para pós-processamentos e de se modificar para cada simulação,
não se caracterizando como uma propriedade do sistema. A grande vantagem de se trabalhar
com MOR's é a de poder estudar fenômenos não lineares complexos, porém, com um número
reduzido de parâmetros. Além disso, é possível realizar análises qualitativas que ajudem a
compreender a influência das não linearidades consideradas no MOR, estudando características do sistema como hardening ou softening [26], bifurcações e estabilidade. Steindl e Troger
foram pioneiros na utilização de MOR’s em análises dinâmicas não lineares de estruturas
[27]. Touzé e coautores [25,26] têm trabalhos publicados em que utilizam MOR's para modelos de casca. Mazzilli et al. [28] estudaram MOR's de estruturas reticuladas e discretizadas
pelo MEF e utilizando o MVI. Mansur [4] e Mazzilli e Mansur [29] também utilizaram modelos de baixa hierarquia (MOR) para estruturas formuladas pela Mecânica dos Meios Contínuos com aplicação na análise dinâmica não linear de risers em catenária.

2

tradução livre de proper orthogonal decomposition
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É possível entrever a aplicabilidade das diversas técnicas apresentadas até o momento no estudo da dinâmica linear e não linear de risers oceânicos. Outras abordagens para o estudo
desses problemas, entretanto, utilizam metodologias diferentes. Nesse contexto, vale menção
ao trabalho publicado por Pesce et al [5], no qual são discutidos aspectos que envolvem problemas de autovalores em risers em catenária, com foco na região do TDP (análise local) e
em problemas de VIV, numa abordagem no domínio da frequência. Em [30], Aranha et al.
discutem uma solução analítica da carga crítica para SCR's sob efeito de compressão dinâmica. Ambos os estudos abordam a região do TDP utilizando formulações de viga, uma vez que
nessa região os efeitos de flexão são importantes; já o trecho suspenso do riser é formulado
com a teoria de cabos, dado que esforços de tração são mais relevantes no comportamento
dessa parte da estrutura. A compatibilização dos resultados obtidos para o trecho suspenso
com os obtidos para a TDZ á feita com o uso de uma técnica matemática conhecida por técnica da “camada limite", cuja aplicação na análise dinâmica de risers foi introduzida em [31],
por Aranha et al. [31]. Pesce et al. [32] introduziram um parâmetro de elasticidade linear ao
solo, que até então era considerado como meio rígido nas análises assintóticas estáticas que
utilizavam a técnica da camada limite. Na mesma linha, Chatjigeorgiou [33] estudou meios de
obtenção dos modos normais de vibração de risers retos verticais utilizando a técnica da "camada limite" e manipulações algébricas que também envolveram a solução de um problema
de autovalores. Já no trabalho de Simos e Fujarra [34] foi verificada relativa concordância
entre resultados de simulações numéricas com simulações experimentais (modelos físicos em
escala reduzida) de SCR's submetidos a esforços oscilantes de tração capazes de originar efeitos de flambagem e compressão dinâmica na região do TDP. Takafuji realizou um estudo numérico abrangente de risers oceânicos com uma formulação linear tridimensional em modelos
de alta hierarquia, analisando no domínio da frequência diversos fenômenos dinâmicos que
podem ocorrer com essas estruturas, tanto no trecho suspenso, quanto no trecho apoiado [23].
Mazzilli et al. [35] realizaram um estudo de análise modal de vigas esbeltas comparando soluções analíticas (MME) com soluções numéricas (MVI aplicado a sistemas discretizados
pelo MEF) na obtenção das relações modais do sistema estrutural proposto. Já no trabalho
apresentado por Mazzilli [24], o mesmo problema é estudado numa contextualização estrutural similar à de risers retos, no qual ficou demonstrada a influência da variação da rigidez geométrica nas frequências modais de uma viga vertical reta submetida a esforços axiais variáveis ao longo de seu comprimento. Nele, obtiveram-se expressões analíticas que permitem o
21

cálculo da frequência de um modo normal não linear e dos deslocamentos transversais da viga. Em [3], Sanches aborda um problema semelhante comparando soluções analíticas (MME)
com soluções numéricas (MVI + MEF) de risers retos e de SCR's com TDP fixo, além de
estudar meios de controle ativo para essas estruturas. Sanches et al. [36] identificaram a importância de análises dinâmicas não lineares para o estudo de risers retos e em catenária submetidos a vibrações de grande amplitude. No mesmo trabalho, os autores identificaram efeitos
surpreendentes, como a ocorrência de ressonância interna de 1:2 e 1:3 tanto para os estudos de
risers retos quanto para os de SCR's.
Mansur realiza, em [4], estudos de uma viga esbelta apoiada sobre meio elástico tipo Winkler
similar ao sistema estudado em [21], porém submetida a carregamentos axiais. A formulação
é adaptada para análises da TDZ de SCR's em casos de excitação paramétrica e carregamentos
harmônicos típicos de heave e VIV fazendo uso da técnica de modelagem de ordem reduzida
(MOR) proposta por Steindl e Troger [27] no âmbito de dinâmica não linear de estruturas.
Mazzilli et al. [37] discutiram cenários nos quais é constatada a importância do conteúdo de
velocidades modais quando modos não lineares são utilizados para gerar MOR’s. Nesse último trabalho, também foram feitas comparações entre MOR’s (baixa hierarquia) e modelos
discretizados pelo MEF (alta hierarquia) para casos de ressonância paramétrica principal de
uma viga esbelta engastada com amortecimento não proporcional, constatando-se boa aderência qualitativa e quantitativa dos resultados. Chatjigeorgiou e Mavrakos [38] realizaram estudos de análise não linear para casos de ressonância paramétrica a partir de formulações analíticas (MME) com o intuito de se investigar a influência de não linearidades quadráticas. Os
resultados obtidos puderam ser comparados com simulações numéricas, revelando relativa
aderência entre eles para casos específicos. Mazzilli e Mansur [29] também estudaram casos
de ressonância paramétrica com uma formulação semi-analítica de viga esbelta apoiada sobre
um meio elástico tipo Winkler e lançaram mão da técnica de modelagem de ordem reduzida
(MOR) para a realização dos estudos.
No âmbito da Mecânica dos Solos, a fim de se obter dados para calibração dos parâmetros do
sistema em relação ao modelo reológico do solo, vale mencionar o trabalho de Pourroy e
Trompette [39], que desenvolveram um método para resolver problemas de vibração de vigas
apoiadas sobre meio viscoelástico utilizando um algoritmo próprio de integração numérica.
Andersen et al. [40] compararam resultados de excitações harmônicas de uma formulação
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analítica de problema semelhante ao estudado em [39] com resultados numéricos utilizando o
MEF. Em [41] e [42], Lu Sun discutiu uma solução analítica utilizando termos da função de
Green para encontrar expressões que caracterizassem os deslocamentos verticais para ensaios
de vibração forçada de vigas apoiadas sobre meio viscoelástico, fazendo menção à aplicabilidade desse tipo de modelagem em estudos de linhas ferroviárias e pavimentos rodoviários.
Kargarnovin et al. [43] utilizaram uma abordagem analítica (método da expansão direta),
também descrita em [18], para análises no domínio da frequência do mesmo problema, considerando, inclusive, viscoelasticidade não linear. Çalim [44] realizou estudos de vibração de
vigas apoiadas sobre meio viscoelástico, fazendo comparações com outros modelos de apoio
(Winkler e Vlasov) e com simulações numéricas em softwares comerciais (ANSYS). Mais
recentemente, Ansari et al. [45] também estudaram o mesmo problema, considerando elementos viscoelásticos de Kelvin - Voight no substrato, porém, lançando mão de uma abordagem
analítica no domínio da frequência que envolveu a aplicação do método de Galerkin e do
MME nas análises de vibração forçada realizadas no estudo de substratos de ferrovias.
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Metodologia
A metodologia utilizada nesta dissertação compreende conceitos já estabelecidos pela Mecânica dos Sólidos e também teorias e técnicas de modelagem na dinâmica não linear das estruturas.
O estudo proposto pretende modelar a TDZ de um riser em forma de catenária por meio de
uma formulação analítica, e considerará o sistema riser-solo como um meio contínuo.
A análise do sistema riser-solo de maneira global, ou seja, considerando todo o trecho suspenso do riser e também a parte apoiada sobre o solo se revelou complexa para ser manipulada analiticamente. Isso se deve principalmente ao fato de que, no trecho suspenso, o riser tem
um comportamento mais próximo ao de cabo (esforços de tração são mais significativos),
enquanto que, no trecho em que a curvatura do riser aumenta (aproximação do TDP) e no
trecho apoiado, o comportamento do riser é bastante influenciado por esforços de flexão (teoria estrutural de barras). A compatibilização dessas duas teorias em uma formulação analítica
de meios contínuos mostrou-se não trivial para esta dissertação. Porém, como já mencionado,
em Aranha et al. [31] demonstrou-se ser possível compatibilizar essas duas teorias através da
técnica da “camada limite” dentro das hipóteses consideradas naquele trabalho. Optou-se,
assim, por realizar um estudo circunscrito a uma formulação local correspondente ao trecho
do riser nas imediações do TDP, em que, como já dito, os esforços de flexão são importantes,
e a teoria de barras revela-se mais apropriada às análises. A Figura 5 ilustra o sistema estrutural que esta dissertação se propõe a estudar.

Figura 5: riser em catenária na região de contato com o solo (formulação local do problema riser-solo)
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A teoria de barras a ser utilizada na formulação do problema é a de Bernoulli-Euler, com a
hipótese de pequenas deformações. Formulação semelhante foi utilizada por Mansur em [4],
porém, considerando contato unilateral do riser sobre apoio elástico (modelo tipo Winkler),
como mostra a Figura 6.

Figura 6: modelo estudado por Mansur [4] considerando contato unilateral com o solo elástico (apoio tipo Winkler)

Em que E, I ,  ,  e p representam, respectivamente: módulo de elasticidade do material,
momento de inércia da estrutura, densidade do material, coeficiente de rigidez do solo e peso
submerso da estrutura. O sistema de coordenadas (coincidente com uma base ortonormal) é
cartesiano, com os eixos das abscissas e das ordenadas definidos, respectivamente, por x e
w . O ponto "O" tem coordenadas fixas  0, w0  , a uma distância x0  t  do TDP. Essa última

hipótese será justificada mais adiante, no capítulo "Formulação".
Para simular um solo de reologia inelástica será considerado, neste texto introdutório, um
modelo composto por elementos viscoelásticos de Kelvin-Voight (Figura 7), cuja relação
constitutiva obedece à seguinte formulação:

   e  v

 e  E
 v  
  E  
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Onde  ,  e ,  v , E, ,  e  representam, respectivamente, a tensão total sobre o elemento, a
tensão associada à parcela elástica do elemento, a tensão associada à parcela viscosa, o módulo de elasticidade do material, o coeficiente de amortecimento viscoso linear do material, a
deformação e a taxa de deformação do modelo reológico.

Figura 7: elemento viscoelástico de Kelvin-Voight a ser implementado no solo para simular contato unilateral inelástico do riser com o leito do oceano

A adoção do modelo reológico de Kelvin-Voight para o solo sustenta-se em vista de que os
efeitos de adensamento em meios granulares podem ser simulados, segundo Scott [46], por
meio de associações de elementos elásticos, viscosos e de atrito. Reiner [47] também explica
o procedimento de acoplamento em paralelo ou em série dos elementos citados, referindo-se,
inclusive, à aplicabilidade do modelo de Kelvin-Voight para simular meios granulares argilosiltosos. Taylor [48], ainda na década de 40 do século XX, já havia realizado estudos valiosos
envolvendo as propriedades viscosas que materiais argilosos podem apresentar, relacionandoas com comportamentos plásticos de solos argilosos sob compressão.
Pode-se dizer que o fenômeno de adensamento em solos decorre da redução do índice de vazios ao longo do tempo e que, para o caso de solos saturados, depende da velocidade de percolação da água e da acomodação dos grãos que compõem a estrutura desses meios. Uma
abordagem simplificadora pode associar esse efeito a um elemento viscoso. Devido, porém, à
capacidade de restituição elástica que os materiais granulares podem apresentar, deve-se acoplar um elemento elástico ao viscoso. O acoplamento em paralelo desses elementos recai no
modelo de Kelvin-Voight, e conta com aplicações nos estudos dinâmicos que envolvem o
contato unilateral de vigas com meios inelásticos [39,41,42,43,44,45].
Evidentemente, existem outros modelos capazes de representar o comportamento de solos de
maneira mais realista considerando a variação de tensões e deformações desses meios granulares, entre eles, o modelo de Mohr-Coulomb, que permite o estudo tanto de solos coesivos
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como de não coesivos, e o Cam-Clay, fundamentalmente orientado para estudos de solos argilosos. Entretanto, não é objetivo deste trabalho discutir a aplicação desses modelos para estudar o comportamento mecânico do solo submarino (estudo de tensões e deformações).
O sistema que se pretende estudar neste trabalho, portanto, pode ser representado como um
modelo de viga esbelta com apoio unilateral viscoelástico submetida a carregamentos transversais e longitudinais estáticos e dinâmicos a fim de se realizar análises do comportamento
dinâmico de risers oceânicos.

Figura 8: riser em forma de catenária com contato unilateral com o solo viscoelástico

Onde os parâmetros E, I ,  ,  e p têm o mesmo significado do modelo da Figura 6 e C representa o coeficiente viscoso do modelo da Figura 8.
A modelagem matemática do sistema representado na Figura 8 inicia-se pela imposição do
equilíbrio dinâmico de um elemento diferencial de barra, a fim de se obter a equação de movimento da estrutura no plano vertical.
A partir disso, lança-se mão de uma técnica de adimensionalização e mudança de variáveis
que permite transformar o problema inicial de condições de contorno móveis em outro com
condições de contorno fixas, dentro da mecânica dos meios contínuos. Essa mudança de variáveis também foi utilizada em [21], precedido pelo trabalho de Demeio e Lenci [49].
Com a manipulação da equação diferencial obtida, é possível aplicar um procedimento de
redução do número de graus de liberdade do sistema obtendo-se um MOR utilizando, para
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tanto, um método de projeção não linear tipo Galerkin da solução da equação [27]. Para compatibilizar a equivalência energética entre o modelo contínuo e o MOR, lança-se mão do Teorema dos Deslocamentos Virtuais aplicado às forças contempladas na equação diferencial do
movimento. A eliminação dos modos não contemplados no MOR pode ser interpretada como
'condições de vínculo' entre o modelo contínuo e o MOR, tendo em vista que essa hipótese
acaba considerando os modos negligenciados como 'infinitamente rígidos' e sem condições de
mobilizar energia do sistema. Assim, obtém-se um modelo reduzido de um único grau de liberdade cuja variável modal adotada representa o deslocamento horizontal do TDP, capaz de
reproduzir um único modo de vibração não linear, mas que se supõe ser energeticamente equivalente ao modelo contínuo. Naturalmente, é possível construir MOR’s com mais de um
grau de liberdade, se se perceber essa necessidade, selecionando mais de um modo não linear
para realizar a projeção aludida, mas este não foi o caso deste estudo introdutório.
A partir da obtenção da equação do MOR, procede-se com uma técnica de solução analítica
de um problema semelhante, utilizando o MME. Nesse contexto, cita-se o trabalho [21] em
que uma viga esbelta sem esforços axiais e com contato unilateral elástico é analisada em um
ensaio de vibrações livres para a obtenção das relações modais através do MME. As funções
modais obtidas para o modelo representam as relações modais em primeira ordem, mas que
contêm, implicitamente, contribuições das não linearidades consideradas no modelo matemático. Como a aplicação de um procedimento análogo para o MOR com flexão composta e
contato unilateral inelástico revelou-se de difícil manipulação, foi adotada uma técnica de
projeção tipo Galerkin não linear que permite adotar como funções de projeção os modos não
lineares em primeira ordem do problema associado com flexão simples e contato unilateral
elástico. No caso, as funções de projeção aplicadas foram as mesmas obtidas em [21] e que
estavam representadas em função da variável modal que caracteriza o movimento horizontal
do TDP para aquele modelo.
Uma vez obtido o MOR, é possível identificar cenários críticos e realizar alguns estudos de
caso que apresentem fenômenos de interesse para a análise estrutural de risers oceânicos,
desde que assumidos valores para os parâmetros de controle pertinentes ao estudo de casos.
Os movimentos impostos no topo do riser, os decorrentes de VIV e os decorrentes de correntezas serão interpretados pelo modelo proposto por intermédio da variação da força normal.
Este trabalho também não tem a pretensão de estudar fenômenos como entrincheiramento,
28

sucção e atrito lateral na interface riser-solo. Visa-se, inicialmente, a verificar a influência do
contato unilateral com um solo de reologia inelástica na resposta dinâmica do TDP, ou seja,
como o solo inelástico é capaz de influenciar o movimento do TDP em alguns cenários de
carregamentos dinâmicos incorporados ao modelo através da parcela variável da força normal.
As respostas obtidas com o MOR permitirão a realização de análises qualitativas e topológicas do sistema, verificando, de forma mais precisa, a influência de alguns parâmetros de interesse, entre eles: coeficiente de resistência elástica do solo, coeficiente viscoso do solo, amplitudes de tração decorrentes de movimentos no topo ou trecho suspenso do riser, etc.
Com esses resultados é possível recuperar, por meio de transformações matemáticas inversas,
as respostas dinâmicas do modelo contínuo no plano vertical. Assim, permite-se a comparação do modelo formulado aqui com eventuais modelos numéricos gerados em programas que
fazem uso de métodos de discretização, como o MEF. As possíveis comparações com modelos criados a partir de formulações exclusivamente numéricas enriquecerão a avaliação do
modelo proposto nesta dissertação.
Em relação ao comportamento reológico do solo, seria possível realizar um procedimento de
investigação paramétrica da taxa de amortecimento do solo vs. amplitudes de vibração para
perceber a ocorrência de eventuais patamares de taxa de amortecimento. A partir disso, é possível realizar uma associação desses patamares, como título de sugestão para futuros trabalhos, a parâmetros de um modelo elastoplástico equivalente, numa tentativa de simular um
comportamento elastoplástico do solo a partir da formulação viscoelástica que se tem. Uma
técnica análoga já foi utilizada por Mazzilli em [50], porém, com dados experimentais, ao
invés de análises numéricas paramétricas, como se pretende fazer neste trabalho. Isso permitiria, ainda, simular a elastoplasticidade através da viscoelasticidade calibrando os parâmetros
de um modelo elastoplástico ideal de sorte que a energia dissipada em um ciclo de histerese
desse modelo seja equivalente à energia dissipada em um ciclo do modelo viscoelástico que
se dispõe. Eventualmente, poder-se-ia realizar comparações entre as duas abordagens a fim de
se validar essa tentativa de reproduzir um comportamento elastoplástico ideal via uma modelagem viscoelástica, tendo em vista que este trabalho utiliza uma formulação fundamentalmente analítica, o que dificulta a introdução de modelos elastoplásticos. Porém, essas últimas
sugestões são apenas possibilidades de enriquecimentos futuros deste trabalho.
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Formulação
O modelo estrutural a ser formulado é o de uma viga esbelta apoiada sobre meio viscoelástico
como mostra a figura a seguir:

Figura 9: modelo de viga esbelta apoiada sobre solo viscoelástico com apoios articulados nas extremidades

Por imposição do equilíbrio dinâmico de um elemento diferencial é possível obter a equação
do movimento dessa estrutura. Nesse elemento, são aplicados os seguintes esforços: força de
inércia, peso submerso, tração, força de restauração elástica e de amortecimento viscoso devido à reologia viscoelástica do solo, no caso de contato.

T , p,  w,  w e Cw representam, respectivamente: a tração, o peso submerso, a força de inércia, a força de restituição elástica do solo e a força viscosa do solo, para o trecho em que há
contato. A função H de Heaviside (degrau) adquire valor 0 para o trecho suspenso do riser e
1 para o trecho em contato unilateral com o solo, de tal sorte que a equação resultante do e-

quilíbrio das forças que rege a dinâmica do sistema no plano vertical possa ser escrita como:
EI

4w
2w
w 
 2 w T w




H

w

C

p

T
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x 4
t 2
t 
x 2 x x


(1)

2w
Neste momento é importante ressalvar que a parcela inercial da equação  2 compreende a
t
massa adicional decorrente da movimentação do fluido sob o qual a estrutura se encontra.
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Trata-se, portanto, de uma força inercial total, composta pela massa da estrutura, massa do
fluido interno e massa adicional do fluido externo. Para os estudos de caso apresentados mais
adiante, tanto o fluido interno quanto o fluido externo foram considerados, por simplicidade,
com a mesma massa específica da água, com exceção do modelo físico estudado.
A seguir, a equação (1) passará por uma técnica de adimensionalização para facilitar a manipulação numérica dos parâmetros considerados mediante uma troca de variáveis.
Adimensionaliza-se, portanto, a equação (1) com a seguinte mudança de variáveis:

v y,   

wx, t   v y, 

 4

EI
4

  t







p



wx, t 

C





T
2 EI

y  x

onde  ,  são parâmetros utilizados na adimensionalização da equação e  e  são grandezas adimensionais.
Obtém-se, assim, a seguinte equação adimensional que representa o movimento da viga no
plano vertical (Apêndice A):
1  4v  2v
v 
 v
 2v



H
v



1



0


4 y 4  2
 
y y
 2


(2)

Devido à variação das condições de contorno da equação (2) por conta do movimento horizontal do TDP, lança-se mão da mesma técnica de fixação das condições de contorno utilizada em [21], na qual, através de uma nova mudança de variáveis, cria-se um novo sistema de
referência, que permite manipular a equação resultante de forma que o movimento do TDP
seja solidário ao movimento da origem do novo sistema de coordenadas, como mostra a equação (3). Analogamente à etapa de adimensionalização, procede-se, portanto, a mudança de
variáveis  v  u  e a diferenciação dos termos de (2) em função de z e  (Apêndice ).

z

y

c 

1

v y,    u  z ,  
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Chega-se à seguinte equação adimensional e com o TDP fixo:





1 iv
2
u  uc 4  uc 2c 2  z  1  u 2c 2c 2  c3c  z  1  2u cc3  z  1 
4
 Huc 4  Huc 4  Hucc3  z  1  c 4   c 2u   c 2u  0

(3)

Na equação (3), assume-se a tração adimensionalizada  z,  como sendo:

 z,    e  z1
Com     0  1 cos    ,
Sendo 0 

T0
T1
e 1 
.
2 EI
2 EI

Para   0 , a tração adimensionalizada   z,  0  fica definida por:

 0  z,  0   0e  z 1

(4)

Tal hipótese considera que a tração obedeça a uma regra de decaimento exponencial ao longo
do comprimento da viga. A ideia de se aplicar uma lei de decaimento exponencial da tração
deriva do fato de que a manipulação das equações com termos exponenciais revelou-se mais
acessível do que com os termos que consideram um decaimento linear da tração baseado no
atrito Coulomb. Por meio de análises comparativas entre o modelo de decaimento da tração
aqui adotado com valores fornecidos por processamentos numéricos realizados em softwares
comerciais, é possível calibrar o modelo de decaimento exponencial com o os resultados de
decaimento da tração fornecidos por esses softwares. Vale ressaltar que essa hipótese assume
que a tração começa a decair a partir do ponto “O” e tem caráter simplificador, uma vez que
não se considera aqui o decaimento da tração por atrito ou dissipação, mas apenas a redução
decorrente da rotação da seção transversal entre o ponto “O” e o TDP  1  z  0  . Portanto,
fica claro que estudos que considerem tal efeito enriqueceriam a formulação que está sendo
proposta neste trabalho. Todavia, para objetivar o estudo desta dissertação, optouse por abdicar dessa investigação, valendo, nesta oportunidade, citar os esforços de Sakamoto
nessa iniciativa [51].
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Dando continuidade à formulação, a solução da equação (3) pode ser adotada como:
u  z,   uˆ  z     z, 

(5)

com û z  sendo a solução estática do problema, uma vez que existem carregamentos estáticos
que geram uma configuração de equilíbrio estático na estrutura, e  z,  sendo a solução
dinâmica (proveniente dos esforços variáveis com o tempo).
Considerando apenas a solução estática û z  , a equação (3) pode ser reescrita na forma (eliminação dos termos dependentes do tempo):

1 iv
ˆ 04  c04   0c02uˆ   0c02uˆ  0
uˆ  Huc
4

(6)

em que c0 define a posição do TDP no equilíbrio estático.
Pode-se mostrar que a solução de (6), no caso de flexão simples  0  0 , é:

c04 4 c03
uˆe   z  1  c0  z 3  c03 z 2  c0 1  c0 
6
3

(7)

ou

uˆd  ec0 z cos  c0 z   c0 sin  c0 z   1

(8)

onde uˆe representa a solução estática do trecho suspenso do riser (esquerda) com H  0 e uˆd
representa a solução do trecho apoiado do riser (direita) com H  1 .
Retoma-se o problema de flexão composta e substitui-se, agora, (4) em (6):

1 iv
 z 1
 z 1
uˆ  0e  c02uˆ  0e  c02uˆ  c04  Huˆ  1   0c02uˆ   0c02uˆ  c04  Huˆ  1
4

(9)

Substituindo (9) em (3):
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1 iv
2
   c 4   c 2c 2  z  1     2c 2  cc  c 2  z  1  2 cc 3  z  1  H  c 4 
4
H c 4  H  cc 3  z  1  c 4   c 2   c 2   0uˆc02   0uˆc02  c04  Huˆ  1 
ˆ 4  Huˆcc 3  z  1   uˆc 2   uˆc 2  0
uˆc 2c 2  z  1  uˆ  2c 2  cc  c 2  z  1  Huc

(10)

2

A solução de (10) pode ser obtida através da mesma técnica de projeção não linear tipo Galerkin utilizada e descrita em [51] usando, simplificadamente, os modos não lineares em primeira ordem do problema sob flexão simples. Propõe-se, aqui, a adoção da solução da equação como sendo a projeção de funções contínuas no espaço (domínio z ) associadas a variáveis modais que representem o(s) modo(s) de vibração energeticamente mais influente(s) do
modelo contínuo [27]. Assim, procede-se com a técnica de redução do número de graus de
liberdade do sistema considerando apenas o(s) modo(s) mais representativo(s) de vibração do
sistema. Neste caso, pretende-se reduzir o modelo descrito pela equação (10) para um modelo
de um oscilador modal equivalente de um único grau de liberdade, cujo deslocamento modal
será representado por U . Neste caso, adotar-se-á como deslocamento modal o deslocamento
horizontal do TDP. Além disso, será utilizada como função de projeção   z  a forma modal
obtida em [21] para o caso de um sistema estrutural semelhante: viga esbelta apoiada sobre
solo elástico tipo Winkler sem tração. Esse esforço justifica-se na linha de que as análises que
se pretende realizar com o MOR são fundamentalmente de caráter qualitativo, e, portanto,
serão beneficiadas por funções de projeção como as formas modais de um sistema estrutural
semelhante. Trata-se da utilização de modos não lineares, linearizados com o truncamento da
expansão numérica em primeira ordem no processo de obtenção dessas funções pelo MME.
Sendo assim, a solução dinâmica da equação (10) fica:

    z U

(11)

c  c0  U

(12)

As funções modais a serem utilizadas podem ser escritas da seguinte forma, segundo Mazzilli
e Lenci [21]:









C1 sin  e 2 z  C2 cos  e 2 z  C3ee 2 z  C3e e 2 z 



e  z  

5
2
 3
2
2
2
2
3 4
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3
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(13)
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 d  z   e z   * sin  d z   1  c0  cos  d z   
d

  1  z  cos  c0 z   1  c0  sin  c0 z   
e d z 

  1  c0  z cos  c0 z   1  c0  z sin  c0 z  

(14)

onde  e representa a função de projeção a ser adotada no trecho suspenso do riser cinematicamente admissível com  d , que representa a função de projeção a ser adotada no trecho
apoiado do riser. A utilização de   z  como função de projeção revelou-se apropriada, uma
vez que suas parcelas  e e  d são funções contínuas no domínio z , são cinematicamente
admissíveis e trazem à solução contribuições não lineares de um problema semelhante – viga
esbelta com contato unilateral com apoio elástico. Cogitou-se de se utilizar uma função de
projeção mais adequada, por exemplo, as funções modais do problema de uma viga com contato unilateral com apoio viscoelástico, porém, a tarefa de se encontrar essas funções por técnicas analíticas mostrou-se complexa.
É oportuno mencionar que a consideração da tração variável no tempo é importante para a
modelagem de fenômenos como a instabilidade paramétrica e a compressão dinâmica, mas
que do ponto de vista das soluções û e  , respectivamente para a configuração de equilíbrio
e forma modal, não se afaste muito da condição de flexão simples, pois no TDZ a tração é
pequena, seja porque a inclinação do cabo no hang-off é grande (  70 com a horizontal), seja
porque ocorre dissipação longitudinal por atrito no trecho apoiado no leito submarino.
Substituindo (11) e (12) em (10):

1 iv
4
2
2
 U   c0  U   U   UU 2  c0  U   z  1 
4

 U  2U 2   c0  U U   c0  U   z  1  2 U 2  c0  U   z  1 
2

3

 H  U  c0  U   H U  c0  U   H UU  c0  U   z  1 
4

4

3

(15)

  c0  U    U  c0  U    U  c0  U    0uˆc02   0uˆc02 
4

2

2

c04  Huˆ  1  uˆU 2  c0  U   z  1  uˆ  2U 2   c0  U U   c0  U   z  1 
2

2

2

 Huˆ  c0  U   HuˆU  c0  U   z  1   uˆ  c0  U    uˆ  c0  U   0
4

3

2

2

A redução do modelo formulado pela mecânica dos meios contínuos a um modelo “energeticamente equivalente” de um único grau de liberdade procede-se a partir da aplicação do Teo35

rema dos Deslocamentos Virtuais (TDV) em (15). Tal técnica consiste em transformar o modelo analítico com infinitos modos de vibração em um modelo equivalente a um oscilador
modal de um único grau de liberdade cuja energia mobilizada em seu modo de vibração seja
igual à energia mobilizada por todos os modos de vibração do modelo contínuo. Arbitrandose, portanto,  u    U  , tem-se:
4
2
2
 1 iv 
2




 4  U     c0  U   U     UU  c0  U   z  1   
2
3
  U  2U 2   c0  U U   c0  U   z  1    2 U 2  c0  U   z  1  




4
4
3
  H  U  c0  U      H U  c0  U      H UU  c0  U   z  1  
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2
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  c0  U      U  c0  U      U  c0  U    







(16)

  0uˆc02     0uˆc02     c04  Huˆ  1   uˆU 2  c0  U   z  1   


2

2

2
4
 uˆ  2U 2   c0  U U   c0  U   z  1    Huˆ  c0  U    




3
2
2
  HuˆU  c0  U   z  1    uˆ  c0  U      uˆ  c0  U     0







Reescrevendo (16) em função de U ,U ,U que representam, respectivamente, o deslocamento,
a velocidade e a aceleração modal do TDP, vem:
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1

U   vi  Hc04  4c03   c02    c02   4 Hc03uˆ  2 c0uˆ  2 c0uˆ   
4

U  H c04  H c03  z  1 uˆ   
U  c04  c03  z  1 uˆ   
U 2  4 Hc03  6c02  2 c0   2 c0   6 Hc02uˆ   uˆ   uˆ  
UU   H c03  z  1    4 H c03  3H c02  z  1 uˆ   
UU  4c03  c03  z  1    3c02  z  1 uˆ  





U 2 2c03  z  1    c02  z  1 uˆ  2c02  z  1 uˆ  
2

U 3  6 Hc02  4c0  4 Hc0uˆ        
U 2U  6 H c02  3Hc02  z  1    3Hc0  z  1 uˆ  
U 2U  6c02  3c02  z  1    3c0  z  1 uˆ  





UU 2 c02  z  1    4c02  z  1    2c0  z  1 uˆ  4c0  z  1 uˆ   
2

2

U 4  4 Hc0  Huˆ  1  
U 3U  4 H c0  3H c0  z  1    H  z  1 uˆ  
U 3U  4c0  3c0  z  1     z  1 uˆ  





U 2U 2 2c0  z  1    2c0  z  1    2  z  1 uˆ   z  1 uˆ  
2

U 5  H  

2

(17)

U 4U  H  H  z  1    
U 4U    z  1    
U 3U 2

 z  1    
2

 c02  uˆ  uˆ   0
A equação (17) pode ser interpretada como a equação do movimento de um oscilador modal
de um único grau de liberdade cuja variável modal representa os deslocamentos horizontais
do TDP. A aplicação do TDV à equação do modelo estrutural contínuo com infinitos graus de
liberdade permite a redução do modelo a um único grau de liberdade. Essa “redução” do número de graus de liberdade do sistema pauta-se na hipótese de que toda a energia mobilizada
pelos diversos modos de vibração do modelo contínuo seja utilizada por um único modo de
vibração descrito por um oscilador modal não linear com um único grau de liberdade de maneira análoga ao realizado por [37,8].
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Para se obter a resposta temporal da equação (17), lança-se mão de um processo de integração
numérica no tempo. Porém, a dependência espacial  z  de alguns coeficientes da equação
dificulta sobremaneira a aplicação de métodos de integração convencionais. Recorre-se, portanto, a um artifício analítico que transforma os coeficientes que dependem de z em constantes, calculadas pelo Teorema do Valor Médio. Fica estabelecido um comprimento característico L na direção x dentro do qual a análise dinâmica será feita. As constantes representam os
valores desses coeficientes dentro desse intervalo espacial e podem ser calculados a partir das

 L
L
seguintes integrais, com (7), (8), (13) e (14) definidas no intervalo  1;
re , onde
c0
c0 

presenta o comprimento adimensional do riser a partir do qual a tração apresente valores que
poderiam ser desprezados ( 1% da tração a partir do ponto “O”) ou então que a função modal
adotada para a estrutura sob flexão simples esteja estabilizada (pequena mobilização). As seguintes integrais auxiliares são introduzidas por conveniência:
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L
c0

e

I6 

  z 1

uˆ   dz

1

L
c0

e

I7 

  z 1

uˆ   dz

1

L
c0

 H  z  1 uˆ   dz

I8 

1

L

I9 

c0

    dz

1

L
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  z  1 uˆ   dz

1

L
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c0

 H  z  1     dz

1

L
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1

L
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2

uˆ   dz

1

L
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1
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Reescreve-se a equação (17), levando-se em consideração as integrais definidas anteriormente:

1

U  I 0  c04 I1  4c03 I 2  c02 I 3  c02 I 4  4c03 I 5  2c0 I 6  2c0 I 7  
4

U  c04 I1   c03 I 8  
U  c04 I 9  c03 I10  
U 2  4c03 I1  6c02 I 2  2c0 I 3  2c0 I 4  6c02 I 5  I 6  I 7  
UU  4 c03 I1   c03 I11  3 c02 I 8  
UU  4c03 I 2  c03 I12  3c02 I10  
U 2  2c03 I12  c02 I13  2c02 I10  
U 3  6c02 I1  4c0 I 2  4c0 I 5  I 3  I 4  
U 2U  6 c02 I1  3 c0 I 8  3 c02 I11  
U 2U  6c02 I 9  3c02 I12  3c0 I10  
UU 2  4c02 I12  c02 I14  2c0 I13  4c0 I10  
U 4  4c0 I1  I 5  I 2  
U 3U  4 c0 I1  3 c0 I11   I 8  
U 3U  4c0 I 9  3c0 I12  I10  
U 2U 2  2c0 I14  2c0 I12  2 I10  I13  
U 5  I1  

(18)

U 4U  I1   I11  
U 4U  I 9  I12  
U 3U 2  I14  
  0     c02 I 7      0   c02 I 6   0
É possível, neste momento, introduzir no MOR o termo de amortecimento de Morison decorrente da interação fluido-estrutura do pequeno trecho suspenso considerado nesta modelagem
entre o ponto “O” e o TDP. Nele, a força dissipativa é calculada a partir da seguinte expressão:

fd   *

w w
t t
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onde  * é o coeficiente dimensional da força de Morison definido por:

1
 f Cd D
2
com  f , Cd e D representando, respectivamente: a massa específica do fluido, o coeficiente
de arrasto e o diâmetro da seção transversal da estrutura cilíndrica (riser), e que, após a adimensionalização, mudança de variáveis para fixação do TDP e aplicação da técnica de redução do modelo, fica (Apêndice C) :
2

 p
     I15

*

2

L

onde I15 é uma nova integral auxiliar definida por: I15 

c0



2

  dz

1

Assim, pode-se incorporar essa forma de amortecimento originada pela interação fluidoestrutura na parcela U 2 da equação (18), tomando-se o a ' s cuidado para manipular o sinal de

f d de maneira apropriada. Dessa forma,
U
fd   * 
U


U
onde 
U



U 2




 corresponde ao sinal da força.



Escrevendo a equação (18) em função de coeficientes a ' s e b ' s , chega-se à seguinte equação
do movimento do MOR:

Ua0  Ua1  U  a2,0  a2,1 cos      U 2  b0,0  b0,1 cos      UUb1  UUb2  U 2b3 
U 3  b4,0  b4,1 cos      U 2Ub5  U 2Ub6  UU 2b7  U 4b8  U 3Ub9  U 3Ub10 
U 2U 2b11  U 5b12  U 4Ub13  U 4Ub14  U 3U 2b15   b16,0  b16,1 cos      0

(19)
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onde os coeficientes são definidos da seguinte maneira:

a0  c04 I 9  c03 I10
a1   c04 I 2   c03 I 8  20a0
1
I 0  c04 I1  4c03 I 2  0c02 I 3  0c02 I 4  4c03 I 5  20c0 I 6  20c0 I 7
4
a2,1  1c02 I 3  1c02 I 4  21c0 I 6  21c0 I 7
a2,0 

b0,0  4c03 I1  6c02 I 2  20c0 I 3  20c0 I 4  6c02 I 5  0 I 6  0 I 7
b0,1  21c0 I 3  21c0 I 4  1 I 6  1 I 7
b1  4 c03 I1   c03 I11  3c02 I10
b2  4c03 I 2  c03 I12  3c02 I10
U 
b3  2c03 I12  c02 I13  2c02 I10   *  
U 
 
2
b4,0  6c0 I1  4c0 I 2  4c0 I 5  0 I 3   0 I 4
b4,1  1 I 3  1 I 4
b5  6 c02 I1  3 c0 I 8  3 c02 I11
b6  6c02 I 9  3c02 I12  3c0 I10
b7  4c02 I12  c02 I14  2c0 I13  4c0 I10
b8  4c0 I1  I 5  I 2
b9  4 c0 I1  3 c0 I12   I 8
b10  4c0 I 9  3c0 I12  I10
b11  2c0 I14  2c0 I12  2 I10  I13
b12  I1
b13   I1   I11
b14  I 9  I12
b15  I14
b16,0   0   0  c02 I 7   0   0   c02 I 6  0
b16,1  1 c02  I 6  I 7 

a0 representa a massa modal do oscilador de um grau de liberdade;
a1 representa o coeficiente de amortecimento equivalente estrutural  20a0  e também do
elemento viscoso do solo;
a2,0 representa a rigidez estrutural e geométrica da configuração estática do riser;
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a2,1 representa a rigidez geométrica devido à variação dinâmica da tração;

bi ,0 são os coeficientes dos termos sob influência dos carregamentos estáticos;
bi ,1 são os coeficientes dos termos sob influência da variação dinâmica da tração.

Onde  é a frequência do carregamento e 0 é a frequência modal do MOR definida por:
a2,0

0 

a0

. Pode-se encontrar a frequência dimensional de excitação da estrutura através da

relação: d   /  . Assim, é possível verificar o período real da excitação aplicada e, assim,
avaliar os casos mais realistas para a utilização dessa formulação em problemas de risers oceânicos.
A equação final que caracteriza o MOR do problema de estudo dinâmico do TDZ com contato
unilateral viscoelástico e com amortecimento de Morison é:





U  Uaˆ1  U  aˆ2,0  aˆ2,1 cos      U 2 bˆ0,0  bˆ0,1 cos     UUbˆ1  UUbˆ2  U 2bˆ3 





U 3 bˆ4,0  bˆ4,1 cos     U 2Ubˆ5  U 2Ubˆ6  UU 2bˆ7  U 4bˆ8  U 3Ubˆ9  U 3Ubˆ10 





(20)

U 2U 2bˆ11  U 5bˆ12  U 4Ubˆ13  U 4Ubˆ14  U 3U 2bˆ15  bˆ16,0  bˆ16,1 cos     0
com:

aˆ1 

a1
a0

b
bˆi ,0  i ,0
a0

aˆ2,0 

a2,0
a0

b
bˆi ,1  i ,1
a0

aˆ2,1 

a2,1
a0

i   0, 4,16 
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Algoritmo de integração
Para manipulação da equação de movimento do MOR, optou-se por um método de integração
numérico no tempo.
Apesar de se tratar de um modelo altamente não linear (com contribuições de parcelas não
lineares de deslocamentos e velocidades até 5° grau), adotou-se o método de Runge-Kutta de
quarta ordem para integração dessa equação. Sabe-se que métodos de integração implícitos
não são incondicionalmente estáveis na solução de problemas não lineares, mas os resultados
obtidos com esse método para esse modelo revelaram-se satisfatórios. Por não ser escopo deste trabalho, não foram feitas comparações entre os diferentes métodos de integração implícitos
e explícitos, mas esta é uma iniciativa que poderia contribuir para melhor desempenho computacional da metodologia exposta.
Tendo em vista a integração numérica pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem, introduz-se a notação em relação à equação do movimento:
r U

rs

s U

s U

de sorte que:









 saˆ  r  aˆ  aˆ cos      r 2 bˆ  bˆ cos     rsbˆ  s 2bˆ  r 3 bˆ  bˆ cos     
1
2,0
2,1
0,0
0,1
1
3
4,0
4,1


 2 ˆ

2ˆ
4ˆ
3 ˆ
2 2ˆ
5ˆ
4 ˆ
3 2ˆ
ˆ
ˆ
  r sb5  rs b7  r b8  r sb9  r s b11  r b12  r sb13  r s b15  b16,0  b16,1 cos   

s
 rbˆ2  r 2bˆ6  r 3bˆ10  r 4bˆ14 







A partir disso, elaborou-se uma rotina de integração no software MATLAB [52], fazendo uso
de funções de programação prontas e disponibilizadas aos usuários do programa. Em simulações realizadas com o intuito de validação dos resultados e da formulação, notou-se uma
grande sensibilidade numérica dos resultados perante alguns parâmetros de controle do sistema. A despeito das dificuldades de obtenção de convergência para alguns casos, as rotinas de
cálculo apresentam um desempenho satisfatório quando os parâmetros mais influentes do sis44

tema solo-estrutura são calibrados de forma adequada aos valores obtidos na literatura. Apêndice F contém a rotina utilizada para os exemplos contidos neste trabalho.
Também foi criada uma rotina para integração do sistema no software Mathematica [53] para
comparar com os resultados obtidos pela rotina do MATLAB. Na maioria dos casos estudados houve convergência dos resultados.
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Estudos de caso

Os estudos de caso selecionados para serem inseridos neste trabalho foram realizados com o
intuito de se identificar a capacidade que a formulação apresentada teria para capturar fenômenos tipicamente não lineares. Primeiramente será apresentada a análise dinâmica não linear
de SCR com contato unilateral elástico para estabelecimento de padrões para as análises posteriores (P1, P2 e P3). Sobre o mesmo estudo de caso, será realizada uma análise linearizada
de sorte a comparar os resultados obtidos com a análise não linear anterior (L1, L2 e L3).
Também serão apresentados os modelos com contato unilateral elástico com a introdução da
parcela da força dissipativa de Morison, realizando comparações com modelos análogos, mas
com dissipação energética ocasionada por uma taxa equivalente de amortecimento viscoso
(M1 e M2). Em seguida, serão apresentados os modelos que demonstram o impacto da formulação de solo viscoelástico através de estudos paramétricos do coeficiente de viscosidade do
solo (V1, V2 e V3). Por último será apresentado um estudo de caso que visa à reprodução de
um modelo físico de riser em catenária estudado no Instituto de Pesquisas Tecnológicas por
pesquisadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo (F1).
Casos de referência

Inicialmente será adotado um modelo de SCR que reproduza algumas das condições típicas de
operação dessas estruturas. Com o modelo adotado, é possível realizar uma análise numérica a
fim de determinar os valores de entrada para o Modelo de Ordem Reduzida a ser confeccionado. O processamento numérico foi feito no software de modelagem pelo MEF Abaqus [54]
e reproduz as seguintes condições de solicitações, características físicas e geométricas do riser
e rigidez elástica do leito submarino:
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Lâmina d'água ( h )

160m

Ângulo de topo ( )

76.5

Diâmetro externo ( De )

0.2032m

Diâmetro interno ( Di )

0.1651m

Módulo de elasticidade do riser ( E )

2.0  1011 N / m2

Momento de inércia ( I )

4.7  105 m4

1.1  102 m2
Massa por unidade de comprimento (  ) 141, 24kg / m
Peso submerso da viga ( p )
727 N / m
Área da seção transversal ( A )

Rigidez elástica do solo (   / De )

1.0  104 N / m3

Tabela 1: dados físicos e geométricos do SCR

É válido dizer que a rigidez elástica do solo corresponde, segundo a norma norueguesa, a um
solo argilo-siltoso [55]. Essa característica física do leito submarino é a que mais se adequou à
convergência de resultados, dado que solos considerados rígidos representam dificuldades no
processo de integração numérica.
Os carregamentos impostos caracterizam primeiramente um heave com amplitude de 1.0m e
período de 10s ; um heave com amplitude de 1.0m e período de 5.2s ; e outro heave com
amplitude de 0.5m e período de 2.8s , sendo que este último encontra-se em ressonância paramétrica com o segundo modo de vibração relevante na TDZ. Não se consideraram os efeitos
decorrentes da correnteza submarina nesses casos; porém, é possível introduzir a influência
desse tipo carregamento ao modelo analítico através de uma contribuição estática à tração
aplicada no ponto “O”. Também foram desconsiderados efeitos dissipadores decorrentes de
atrito nas conexões do riser com a unidade flutuante.
O modelo construído no Abaqus, discretizado discretizado em 61 elementos de barra tipo PIPE 21 pode ser visualizado a seguir:
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Figura 10: configuração estática do modelo de SCR construído no Abaqus (em metros)

A partir da análise global estática e dinâmica do modelo de SCR construído no Abaqus, extraiu-se a tração estática do ponto “O” ( T0 ) e a amplitude da tração dinâmica para o mesmo ponto ( T1 ). Esses valores representam os inputs para o modelo semi-analítico para redução do
número de graus de liberdade (obtenção do MOR).
Para a confecção do MOR do riser em questão, adotou-se um modelo de viga semi-infinita
com contato unilateral elástico representado na Figura 9.
Os parâmetros físicos e geométricos do MOR são os mesmos do SCR modelado no Abaqus:
Módulo de elasticidade ( E )

2.0  1011 N / m2

Área da seção transversal do tubo ( A )

1.1  102 m2

Momento de inércia do tubo ( I )

4.7  105 m4

Diâmetro externo do tubo ( De )

0.2032m

Diâmetro interno do tubo ( Di )

0.1651m

Peso submerso ( p )

727 N / m

Massa por unidade de comprimento (  )3

141, 24kg / m

Tabela 2: dados físicos e geométricos do riser

3

Como já mencionado,

 compreende também a massa do fluido interno e a massa adicional.
48

P1: A tração estática no ponto “O” extraída dos resultados fornecidos pelo Abaqus é igual a
84.0 kN . Já a amplitude da tração (T1 ) fornecida pelo Abaqus decorrente do heave de 1.0m

imposto no topo do SCR é igual a 6.0kN . Como o carregamento é harmônico, o período do
trem de ondas admitido para esse caso foi de 10s . A taxa de amortecimento equivalente ( )
adotada é de 10% .
A seguir, podem-se visualizar as respostas no domínio do tempo do deslocamento modal horizontal do TDP para este caso, assim como a respectiva velocidade e diagrama de fase (deslocamento vs. velocidade) para esse mesmo ponto.

Gráfico 1: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 10.0s

Neste momento é oportuno lembrar que, apesar de o TDP não representar um ponto físico
definido e único, seu deslocamento ao longo da estrutura é real, de sorte que a coordenada
generalizada adotada nesta formulação (deslocamento modal do TDP) existe e pode ser definida instantaneamente.
É possível, também, definirmos os deslocamentos verticais da estrutura como um todo a fim
de visualizarmos o comportamento dinâmico do riser na TDZ. Porém, para efeito das análises
dinâmicas que se pretendem realizar aqui, esse tratamento de pós-processamento não se faz
indispensável no momento. Essa proposta será apresentada no último estudo de caso deste
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trabalho em que o modelo semianalítico aqui exposto procura reproduzir um estudo de caso
de um modelo experimental construído no Instituto de Pesquisas Tecnológicas (F1).
P2: Assim como no caso P1, as trações estática e dinâmica a serem inseridas no MOR foram
obtidas por processamento realizado no software Abaqus. Seus valores são, respectivamente,
84.0 kN e 25.0kN . Para este caso, foi admitido um heave de período igual a 5.2s com ampli-

tude de 1.0 m . A taxa de amortecimento equivalente utilizada para este caso é igual à do caso
P1, 10% .
A seguir, apresentam-se os resultados no formato: histórico de deslocamento do TDP (deslocamento modal), histórico de velocidade do TDP e diagrama de fase.

Gráfico 2: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 5.2s

P3: Este caso foi processado com o intuito de se verificar o fenômeno de instabilidade dinâmica principal. Vale lembrar que um dos períodos naturais linearizados para o modelo de ordem reduzida em questão é igual a 5.6s . Dessa maneira, a excitação imposta ao modelo previamente construído no Abaqus corresponde a um heave com período de 2.8s e amplitude de
0.5m no topo do riser. A tração estática T0 para este caso vale 84.0 kN e a variação T1 no

ponto “O” é igual a 41.0kN . Assim como nos casos anteriores, a taxa de amortecimento equivalente adotada é igual a 10% .
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Gráfico 3: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 0.5m e trem de ondas de 2.8s (metade do período natural do MOR – instabilidade dinâmica)

Os resultados em regime dos mesmos modelos (P1, P2 e P3) processados através de uma modelagem de alta hierarquia (MEF) pelo software Abaqus encontram-se no Apêndice D.
Estudos para comparação com análises dinâmicas linearizadas
Para avaliar o potencial e a importância da formulação não linear aqui desenvolvida, serão
apresentados estudos de caso em que os termos não lineares são anulados da equação do movimento do MOR. Os termos da equação correspondentes às contribuições não lineares do
deslocamento e da velocidade foram zerados; porém, a essência não linear do problema foi
mantida, uma vez que as funções de projeção utilizadas nesta metodologia são não lineares.
Além disso, a própria constituição do problema de contato unilateral é não linear. Assim, os
casos a seguir são exemplos não lineares, mas com linearização da equação do movimento do
MOR.
L1: O modelo a seguir é semelhante ao utilizado no caso P1, com excitação equivalente a
heave de 1.0m e amplitude e trem de ondas de 10s. A equação do MOR, porém, foi linearizada. O Gráfico 4 traz os históricos de deslocamentos e velocidades do TDP, bem como o diagrama de fase desta coordenada.
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Gráfico 4: resposta do Modelo de Ordem Reduzida linearizado para caso de heave de 1.0m e trem de ondas de 10s

L2: Neste exemplo foi reproduzido o mesmo modelo do estudo de caso P2 com as não linearidades anuladas. A excitação corresponde a heave de 1.0m de amplitude e trem de ondas de
10s. O gráfico a seguir mostra os resultados.

Gráfico 5: resposta do Modelo de Ordem Reduzida linearizado para caso de heave de 1.0m e trem de ondas de 5.2s

L3: analogamente aos casos linearizados anteriores, este estudo reproduz o mesmo modelo do
caso P3 sem as contribuições dos termos não lineares da equação do MOR. A excitação cor-
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responde a um heave de 0.5m de amplitude e trem de ondas com período de 2.8s. Como já
explicado, trata-se de um caso de ressonância paramétrica principal    2  .

Gráfico 6: resposta do Modelo de Ordem Reduzida para caso de ressonância paramétrica com heave de 0.5m e trem
de ondas de período 2.8s

Impacto da parcela da força de Morison
Com o mesmo modelo local de riser, serão apresentados estudos que consideram o amortecimento decorrente da força de Morison para o trecho suspenso da viga em questão (entre o
ponto “O” e o TDP). Apesar de não se considerar correnteza para estes modelos, a dissipação
energética ocasionada pela força de Morison poderá ser comparada com a dissipação energética ocasionada por uma taxa de amortecimento equivalente. As propriedades físicas e geométricas do riser são as mesmas da
Tabela 2, com alteração apenas da taxa de amortecimento equivalente para calibração de um
valor equivalente para o modelo cuja resposta seja parecida com o modelo que considera o
amortecimento de Morison.
M1: O primeiro estudo de caso a ser apresentado compreende o mesmo modelo do caso P1,
porém, considerando a atuação da força de Morison. Nesta situação a taxa de amortecimento
equivalente é nula.
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Gráfico 7: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 10s e força de Morison

Analogamente ao processamento anterior, realizou-se um novo estudo de caso, porém, sem a
força de Morison. Considerou-se, portanto, como força dissipativa, a taxa de amortecimento
equivalente de 13%.

Gráfico 8: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 10s e taxa de amortecimento de 13%
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M2: Este segundo processamento considera os mesmos parâmetros do MOR do caso P2, porém, com taxa de amortecimento equivalente nula e com o amortecimento decorrente da força
de Morison.

Gráfico 9: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 5.2s e força de Morison

O próximo gráfico apresenta a resposta obtida com o reprocessamento do modelo utilizado no
caso P2, porém, com taxa de amortecimento equivalente igual a 13%. Neste caso, para efeito
de comparação, a parcela da força de Morison foi anulada.
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Gráfico 10: histórico de deslocamento, histórico de velocidade e diagrama de fase do TDP para excitação equivalente a
heave com amplitude de 1.0m e trem de ondas de 5.2s e taxa de amortecimento de 13%

Impacto da formulação viscoelástica do solo

Para estudar o impacto que a introdução do elemento viscoso à modelagem do solo tem, serão
apresentados estudos paramétricos quanto ao valor do coeficiente de viscosidade do solo. Será
adotado como parâmetro de comparação o estudo de caso P3, em que há ocorrência de um
fenômeno de instabilidade paramétrica com grandes amplitudes.
Os valores da parcela viscosa do solo serão variados parametricamente dentro de uma faixa de
valores extraída de trabalhos citados [39], [40], [44], [45]. Justifica-se essa metodologia de
análise por serem de difícil obtenção dados confiáveis que representem adequadamente o
comportamento viscoelástico do solo submarino. Apesar de se tratar de um modelo teórico
com possível aplicação a estudos de caso reais, optou-se, dentro do escopo deste trabalho, por
adotar apenas valores parametrizados pesquisados dentro da bibliografia pesquisada.
Para ilustrar o impacto do coeficiente viscoso do solo sobre a resposta do sistema, decidiu-se
apresentar gráficos que pudessem revelar a evolução do valor do coeficiente viscoso em relação à queda das amplitudes nas respostas dos dois casos analisados.
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V1: O estudo de caso V1 compreende uma reprodução do caso P1, com período de excitação
equivalente a um trem de ondas de 10.0s, porém com variação paramétrica do coeficiente de
viscosidade do solo. A taxa de amortecimento equivalente para este caso foi de 14%, tal qual
a obtida por equivalência do modelo que considera a força de Morison.

Gráfico 11: relação entre o acréscimo do valor do coeficiente viscoso do solo e o decréscimo dos deslocamentos do TDP
em regime do sistema com excitação equivalente a heave de 1.0m de amplitude e trem de ondas de 10.0s

V2: Analogamente ao apresentado no estudo anterior, realizaram-se diversas análises com
variação paramétrica do coeficiente de viscosidade do solo para o caso P2, com trem de ondas
de período igual a 5.2s. A mesma taxa de amortecimento equivalente foi utilizada (14%) nesses processamentos.
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Gráfico 12: relação entre o acréscimo do valor do coeficiente viscoso do solo e o decréscimo dos deslocamentos do TDP
em regime do sistema com excitação equivalente a heave de 1.0m de amplitude e trem de ondas de 5.2s

V3: Este é o estudo de caso que demonstra com maior clareza o impacto que a formulação
inelástica do solo (viscoelástica para este caso) pode representar na análise dinâmica de risers
oceânicos. Trata-se do caso P3 de ressonância paramétrica, cujas amplitudes em solo modelado elasticamente variavam cerca de 10m com período de excitação equivalente a um trem de
ondas de 2.8s. Com a introdução gradual do elemento viscoso do solo, ocorre um decaimento
dessas amplitudes, impedindo a deflagração do fenômeno de instabilidade dinâmica. A taxa
de amortecimento adotada para este caso é de 10%, por se tratar de uma taxa de amortecimento crítica que ainda permite a evolução da resposta dinâmica para um cenário de instabilidade
paramétrica. A seguir pode-se visualizar o gráfico que relaciona o aumento do coeficiente
viscoso do solo vs. a queda das amplitudes de vibração do modelo (amplitudes do TDP).
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Gráfico 13: relação entre o acréscimo do valor do coeficiente viscoso do solo e o decréscimo dos deslocamentos do TDP
em regime do sistema com excitação equivalente a heave de 0.5m de amplitude e trem de ondas de 2.8s

Caso de reprodução de um modelo físico em escala reduzida
O modelo físico adotado para aplicação da metodologia de análise não linear é um modelo
tridimensional construído no Instituto de Pesquisas Tecnológicas por pesquisadores do Departamento de Engenharia Mecânica da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo sob
coordenação do Prof. Celso Pupo Pesce. Trata-se de um tubo de silicone preenchido com esferas de aço de sorte que suas propriedades físicas e geométricas sejam aderentes a modelos
de risers reais, porém, respeitando a teoria da semelhança. O contato unilateral com o solo foi
considerado com a adoção de uma espuma de densidade baixa, porém, sua caracterização na
água não foi satisfatória para utilizarmos como parâmetro de um MOR que pudesse ser comparado com o modelo físico em questão. Todavia, procurou-se reproduzir ao máximo as propriedades físicas e geométricas do sistema estrutural físico, apresentadas a seguir:
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Figura 11: modelo de físico construído no IPT a ser reproduzido analiticamente

Lâmina d’água

2.5m

Rigidez flexional ( EI )

0.056Nm2

Ângulo de topo ( )

68.1

Diâmetro externo do tubo ( De )

0.0222m

Diâmetro interno do tubo ( Di )

0.0158m

Peso submerso ( p )

7.869 N / m

Massa por unidade de comprimento (  )4

1.577kg / m

Tabela 3: Caracterização física e geométrica do modelo físico montado no IPT para análise local

F1: Primeiramente recorreu-se a um modelo numérico (MEF) que fornecesse a tração e a variação da tração no ponto “O” decorrentes da imposição de deslocamento no topo do modelo
físico (atuador) que correspondesse a um heave de amplitude de 35mm e trem de ondas de
período igual a 2.5s (não se trata de um caso de ressonância paramétrica principal). Na posse
desses valores, adotou-se, conforme estimativas por análise paramétrica, um valor para a rigi-

4

 compreende também a massa adicional.
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dez elástica da espuma na água, que, coincidentemente, foi igual ao dos casos anteriores (
1104 N / m3 ). Isso também ocorreu com a taxa de amortecimento equivalente que foi estima-

da em 8%. A frequência de excitação deste caso não corresponde à excitação paramétrica para
a região do TDP, porém, procura reproduzir uma determinada solicitação imposta em um dos
experimentos realizados no IPT. A seguir são apresentados os históricos de deslocamento e
velocidade do TDP, assim como o diagrama de fase deste ponto segundo o MOR confeccionado e o histórico do deslocamento horizontal do TDP para o modelo físico correspondente a
este estudo de caso.

Gráfico 14: resposta do MOR que reproduz o modelo físico da Figura 11

Gráfico 15: histórico do deslocamento horizontal do TDP do modelo físico e espectro das frequências mobilizadas no
ensaio em questão
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Neste momento, também se pode demonstrar a possibilidade que a metodologia exposta tem
de resgatar as respostas nas coordenadas originais do modelo contínuo local do modelo físico
em questão. Os gráficos a seguir referem-se às respostas pós-processadas do MOR confeccionado para o estudo de caso F1. Os diagramas de distribuição dos esforços normais e de momento fletor ao longo da estrutura também são apresentados.

Gráfico 16: variação dos deslocamentos verticais ao longo do modelo contínuo (alta hierarquia) – do ponto “O” à
âncora

Gráfico 17: variação da força normal ao longo do modelo contínuo (alta hierarquia) – do ponto “O” à âncora

62

Gráfico 18: variação do momento fletor ao longo do comprimento do modelo de alta hierarquia – do ponto “O” à
âncora
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Análise dos resultados
Os resultados obtidos com os estudos de caso apresentados revelam o potencial que esta metodologia de análise não linear disponibiliza aos engenheiros e pesquisadores para compreender melhor alguns fenômenos dinâmicos dos sistemas estruturais de risers oceânicos.

Análise dos casos de referência

Os casos P1, P2 e P3 serviram, inicialmente, para avaliar a aderência das respostas obtidas
com as respostas de modelos de alta hierarquia (Abaqus). Tantos para os casos P1 e P2 que
representam situações possivelmente mais típicas e prática, quanto o caso P3, com manifestação do fenômeno de instabilidade dinâmica, tiveram suas respostas comparadas com as dos
modelos processados no Abaqus. O caso P1, quando comparado com o modelo de alta hierarquia não apresenta boa aderência de resultados. Isso porque para o modelo de alta hierarquia,
o período de excitação de 10s corresponde a um período de um modo de vibração desse sistema. O mesmo não ocorre para o MOR do caso P1, dado que o período de 10s não é entendido como um período natural do sistema na região do TDP. Portanto, as amplitudes maiores
apresentadas na resposta do modelo numérico devem-se, fundamentalmente, a isso. O caso P2
pode ser comparado com relativa aderência de resultados com o modelo numérico processado
no Abaqus, pois o período de 5.2s não representa nenhum período natural para nenhum dos
modelos (numérico e MOR). O mesmo acontece para o caso P3, quando comparado com sem
respectivo modelo de alta hierarquia. Os resultados são próximos qualitativamente. Vale mencionar que, neste caso, a proximidade desses resultados indica que deve haver um modo de
vibração do modelo completo que mobiliza a maior parte da energia para as excitações aplicadas. Essa constatação pode ser feita quando há o entendimento de que o MOR apresentado
é um modelo de um único grau de liberdade e, portanto, de somente um modo de vibração.
Evidentemente que esse modo de vibração traz contribuições não lineares do modelo. Tratase, portanto, de um modo de vibração não linear, linearizado à medida que houve truncamento
da expansão numérica que deu origem à função que o caracterizava, mas de essência fundamentalmente não linear pela própria constituição do problema, dado que o contato unilateral
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já representa um fator de não linearidade ao sistema. Abaixo segue uma tabela que apresenta
as diferenças entre os modelos de alta e baixa hierarquia para os casos P1, P2 e P3.
Com isso, fica evidenciada a potencialidade de utilização dessa metodologia de análise não
linear para esse tipo de estrutura, justificando, assim, o prosseguimento de pesquisas com
MOR’s em dinâmica de risers.

Amplitude = 1.0m
Período = 10s
Amplitude = 1.0m
Período = 5.2s
Amplitude = 0.5m
Período = 2.8s

MOR

Abaqus Diferença

0.59m

3.50m

83.4%

6.20m

4.10m

(51.2%)

11.98m

9.89m

(21.1%)

Tabela 4: comparação das amplitudes máximas de vibração do TDP entre os resultados do MOR e do modelo numérico (Abaqus)

Análise do modelo linearizado

Prosseguindo com as análises, as respostas apresentadas nos casos L1, L2 e L3 correspondem
a MOR’s linearizados. Isto é, as não linearidades da equação de movimento foram anuladas.
Todavia, a essência do modelo, como já explicado, é não linear. Isso se deve, primeiramente,
à consideração do contato unilateral. Em segundo lugar, à técnica de projeção que utiliza a
função modal que representa um modo não linear (truncado nos termos de primeira ordem).
Portanto, os resultados revelaram que o modelo linearizado para os três casos estudados ainda
são capazes de reproduzir o comportamento dos modelos não lineares. Entretanto, é interessante realizar uma breve análise sobre o papel que os termos não lineares têm na evolução do
comportamento desse sistema estrutural. A tabela a seguir mostra as amplitudes de regime
para os diferentes estudos realizados.
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Caso
Amplitude = 1.0m
Período = 10s
Amplitude = 1.0m
Período = 5.2s
Amplitude = 0.5m
Período = 2.8s

Não linear Linear Diferença
0.60m

0.62m

3.3%

5.73m

6.60m

15.2%

11.14m

1.03m

(90.7%)

Tabela 5: amplitudes de regime para os modelos não lineares e lineares

Nota-se, pelas respostas de L1 e L2 que há um ligeiro acréscimo das amplitudes de vibração
no modelo linearizado em comparação com o modelo não linear. Isso sugere que as não linearidades desempenham uma função de hardening no sistema [18]. O que significa que as não
linearidades diminuem as amplitudes de vibração, enrijecendo o sistema estrutural. Contudo,
para um entendimento mais abrangente de como as não linearidades influenciam a resposta
desses modelos, seria necessária a realização de mais análises, e como não é escopo desta
dissertação adentrar neste assunto, limitou-se a interpretação dessa característica do sistema
apenas aos casos apresentados. Já para o caso de ressonância paramétrica (P3 e L3), fica claro
que os termos não lineares desempenham papel fundamental para a deflagração da instabilidade paramétrica. A resposta obtida para este caso revela-se significativamente menor do que
a obtida para o modelo não linear P3. Essa constatação deve-se, primordialmente, ao não aparecimento da instabilidade dinâmica. Dessa forma, pode-se considerar que as não linearidades
podem exercer relevante influência para o correto entendimento da evolução das respostas de
sistemas dinâmicos complexos, como é o caso de risers oceânicos.

Análise dos modelos com força de Morison

A introdução ad hoc da força de Morison ao MOR representa uma alternativa à utilização da
taxa de amortecimento equivalente de sorte a avaliar, por comparação com processamentos
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numéricos, a intensidade desse amortecimento. Vale ressalvar, neste momento, que o amortecimento de Morison para o pequeno trecho suspenso considerado nesta formulação pode não
representar a melhor maneira de se considerar a dissipação energética, porém, sua introdução
ao modelo valeu-se da hipótese de que na ausência de teorias mais apropriadas, esta atenderia
aos propósitos desta pesquisa. As diferenças de amplitudes para os casos estudados e apresentados revelam qual seria, portanto, a taxa de amortecimento equivalente ao amortecimento
decorrente da força de Morison para o MOR.
Primeiramente foram realizados dois processamentos para averiguação da taxa de amortecimento equivalente a Morison para o modelo em que a excitação era de 10s (P1). A resposta
do MOR que considerava a força de Morison apresentou-se irregular, com contribuição de
outros modos de vibração do sistema. Todavia, considerando as amplitudes máximas desse
resultado foi possível compará-las com as extraídas do modelo processado com taxa de amortecimento de 14%. A diferença entre elas foi de aproximadamente 5%.
Os resultados foram semelhantes para o caso M2, que reproduz a excitação de heave de 1.0m
de amplitude e período igual a 5.2s. Com uma taxa equivalente de amortecimento de aproximadamente 13%, a diferença de amplitude é da ordem de 3% em relação ao modelo que considera força de Morison, como se pode constatar através da comparação entre os gráficos do
estudo de caso M2.
Não foi realizada nenhuma comparação desse tipo para o caso de ressonância paramétrica
(P3), pois o amortecimento crítico para a manifestação da instabilidade dinâmica para esse
caso é de 10%.
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Amplitudes com taxa de

Excitação
Amplitude = 1.0m
Período = 10s
Amplitude = 1.0m
Período = 5.2s
Amplitude = 0.5m
Período = 2.8s

Amplitudes com

amortecimento equivalente força de Morison

Erro

M1

0.59m

0.56m

(5.3%)

M2

5.50m

5.67m

2.9%

N/A

N/A

N/A

N/A

Tabela 6: comparação das amplitudes de regime para casos com taxa de amortecimento equivalente e com força de
Morison

É oportuno mencionar que comparações do mesmo tipo realizadas no âmbito da modelagem
de alta hierarquia (Abaqus) revelaram que a taxa de amortecimento equivalente seria de aproximadamente 15%. Isso fortalece a hipótese que, mesmo com introdução ad hoc à equação do
MOR, a força de Morison considerada neste trabalho aparenta ser aderente aos modelos numéricos.

Análise do impacto da modelagem viscoelástica do solo

A variação paramétrica do coeficiente de viscosidade do solo revelou ser a técnica de estudo
do impacto da modelagem viscoelástica do leito submarina mais apropriada no momento,
visto que há escassez de informações sobre os valores da viscosidade do solo na literatura
especializada. Convém, neste momento, realizar uma crítica à modelagem de um meio granular (solo) a partir de modelos reológicos típicos na modelagem de meios contínuos. Porém,
para efeito de investigações preliminares sobre o comportamento dos risers na TDZ, essa alternativa mostrou-se a mais acessível na medida em que a formulação analítica assim o permite. Ficou, dessa forma, evidenciado o papel atenuador que a viscosidade do solo tem no comportamento dinâmico da estrutura. Os casos V1 e V2 demonstram claramente a queda das
amplitudes decorrentes do amortecimento do solo. Nota-se uma faixa de valores para o coeficiente de viscosidade em que as quedas dos valores das amplitudes das respostas são maiores.
Para C ' s variando entre 104 Ns / m e 105 Ns / m as quedas foram de 52% e 88%, respectiva68

mente para os casos V1 e V2. Com o aumento da viscosidade, entre 105 Ns / m e 106 Ns / m as
quedas foram de 92% e 95%, também para os casos V1 e V2 respectivamente. Portanto, fica
claro que nessa faixa de valores de viscosidade há uma grande supressão do movimento dinâmico da estrutura na região do TDZ para o riser considerado.
Ainda sobre o impacto que o elemento viscoso pode desempenhar nas respostas dinâmicas do
sistema em questão, para o caso em que a variação paramétrica do valor desse elemento é
feita em situação de instabilidade dinâmica, nota-se uma grande queda das amplitudes de vibração 86%  para valores de c entre 102 Ns / m e 103 Ns / m . Isso se deve, fundamentalmente, à supressão do fenômeno de instabilidade, dado que a introdução de amortecimento a sistemas que se encontram em ressonância paramétrica principal diminui a região em que a instabilidade se manifesta. A figura a seguir revela como esse tipo de comportamento se desenvolve.

Figura 12: gráfico extraído de [18] p.23 que mostra o aumento das regiões de instabilidade (áreas “hachuradas”) com
a diminuição do parâmetro viscoso

Após a grande queda de amplitude decorrente da eliminação da instabilidade dinâmica principal, as amplitudes de resposta do modelo adquirem comportamento semelhante às dos casos
anteriores com relação ao aumento do valor da viscosidade do solo. A título de ilustração,
foram anexados alguns gráficos que mostram a evolução da resposta do sistema para alguns
desses valores do coeficiente de viscosidade. Os gráficos estão no Apêndice E deste trabalho e
por meio deles é possível identificar a dificuldade com que o sistema busca uma solução di69

nâmica de grandes amplitudes que caracteriza o fenômeno de instabilidade paramétrica principal. O aumento gradual do coeficiente de viscosidade acaba por eliminar a manifestação do
fenômeno para C  5 102 Ns / m . Todavia, o Gráfico 13 também apresenta, para valores entre
2 102 Ns / m e 5 102 Ns / m , um patamar “interno” de vibração do modelo. Percebe-se o

crescimento das amplitudes de vibração decorrentes da instabilidade dinâmica, porém, para
valores inferiores a 6.0m . Isso sugere a possibilidade de que o sistema tenha mudado de atrator periódico [56]. Após esse estágio de queda das amplitudes, nota-se ainda uma nova fase de
queda das amplitudes de vibração para C ' s entre 104 Ns / m e 105 Ns / m . Nessa etapa, porém, a queda das amplitudes é bem mais suave do que nos estágios anteriores. Isso reafirma e
evidencia o duplo papel que o elemento viscoso desempenha neste sistema, com supressão de
um fenômeno dinâmico de caráter fortemente não linear (instabilidade paramétrica), e queda
das amplitudes de vibração para situações com um único atrator periódico.
Abaixo pode-se verificar na tabela o comportamento que o sistema apresenta de acordo com
determinadas faixas de valores do coeficiente de viscosidade do solo:
C entre 1Ns / m e

C entre 1Ns / m e

C entre 1Ns / m e

103 Ns / m

105 Ns / m

106 Ns / m

V1

(1.7%)

(37.9%)

(39.6%)

(79.2%)

V2

(7.2%)

(80.0%)

(10.9%)

(98.1%)

V3

(89.0%)

(4.3%)

(6.0%)

(99.3%)

Total

Tabela 7: demonstrativo da variação das amplitudes de regime dos sistemas conforme faixa de valores do coeficiente
de viscosidade do solo

Análise do caso que reproduz o modelo físico

Os resultados obtidos com a reprodução de um modelo físico estudado no IPT revela a versatilidade da metodologia apresentada nesta dissertação. Apesar de não ter sido possível realizar
comparações confiáveis com os resultados extraídos dos próprios experimentos, foi possível
identificar que o MOR confeccionado apresentou amplitudes de deslocamento horizontal do
TDP compatíveis com os resultados desse mesmo ponto no ensaio do modelo físico sob mesmas condições. Houve, portanto, aderência qualitativa de resultados; e quantitativa, dentro da
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hipótese que alguns parâmetros utilizados no MOR não correspondem fidedignamente aos
utilizados nos ensaios do modelo físico. Isso indica a possibilidade de se adotar Modelos de
Ordem Reduzida em iniciativas que visem à comparação e ao estudo de estruturas como essas, auxiliando, sinergicamente, a interpretação dos resultados experimentais. É importante
mencionar que, neste caso, a não caracterização da espuma na água representou grande obstáculo, visto que tal parâmetro é de fundamental importância nas investigações dos modos não
lineares mais influentes na TDZ. A caracterização fiel da rigidez elástica do contato unilateral
também é importante para uma correta interpretação dos fenômenos dinâmicos que ocorrem
nesses modelos físicos. Fica, portanto, como sugestão para futuros trabalhos a utilização da
metodologia de análise dinâmica não linear aqui exposta na comparação com modelos físicos
em escala reduzida de risers em catenária que tenham suas propriedades físicas e geométricas
caracterizadas com maior fidelidade. Além disso, foi possível, a partir dos resultados obtidos
para o TDP, a recuperação da resposta no plano vertical de todo o modelo estrutural formulado (do ponto “O” à âncora) por meio de transformações matemáticas inversas dos sistemas de
coordenadas adotados (coordenadas eulerianas do MOR para coordenadas lagrangeanas do
modelo contínuo). Demonstra-se, dessa forma, a potencialidade de se retornar ao modelo de
alta hierarquia original formulado na Figura 9.
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Considerações finais
As pesquisas na seara da indústria offshore que considerem as teorias não lineares de análise
estática e dinâmica são um terreno fértil para o desenvolvimento de novas tecnologias de
prospecção, extração, produção e refino de petróleo e gás natural. A aplicação dos avanços
científicos nessa área, porém, não se restringe à prática da atividade petroleira. A área acadêmica beneficia-se enormemente com os incentivos às pesquisas proporcionados pelas entidades dessa indústria. Um exemplo disso é este trabalho.
Ele integra uma linha de pesquisa de análise dinâmica não linear de risers estabelecida há
anos na Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e que tem recebido continuamente
contribuições de diversos pesquisadores norteados pela crença e interesse comum de que seus
produtos sejam úteis à sociedade de forma ampla.
Os resultados obtidos e apresentados revelaram-se satisfatórios dentro do que se propunha
realizar com esta pesquisa, uma vez que a formulação obtida foi capaz de capturar o comportamento não linear das estruturas estudadas. Além disso, reconhece-se o potencial de essa
formulação receber inúmeros aperfeiçoamentos para que seu leque de aplicações seja ampliado, ajudando pesquisadores e projetistas da indústria do petróleo em suas tarefas. Dentre as
melhorias que poderiam ser incorporadas ao modelo citam-se a consideração do movimento
do ponto "O" na dinâmica da estrutura [57], a determinação de funções de projeção para o
método de Galerkin que considerem o efeito da tração, a modelagem do solo a partir de estudos mais adequados dentro da Mecânica dos Solos, entre outros. Pode-se propor, inclusive, a
avaliação de possíveis maneiras de se expandir a formulação para modelos tridimensionais.
Assim, o campo para o desenvolvimento nessa área de pesquisa é muito vasto e outras vertentes de estudo deverão ser consideradas ao longo do progresso das pesquisas. A proposta apresentada neste trabalho procurou, modestamente, e dentro de suas limitações, contribuir com
esse progresso.
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Apêndice A

Manipulações algébricas de adimensionalização da equação (1) e mudança de variáveis:


Diferenciando os termos de (1) em função das novas variáveis y e  temos:

4
 4 w  4 v  y 
4  v



 
x 4 y 4  x 
y 4
4
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x 2 y 2  x 
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Substituindo as derivadas acima na equação (1):
4
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Após simplificação, obtém-se a seguinte equação adimensional que representa o movimento da viga no plano vertical:

1  4v  2v
v 
 v
 2v



H
v



1



0


4 y 4  2
 
y y
 2


78

Apêndice B



Diferenciando os termos de (2) em função das variáveis z e  , temos:
4

 4 v  4u  z 
1
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Substituindo as expressões acima em (2) e reescrevendo a equação, vem:

 2c 2  cc 
1 iv 1
c2
c
2
u 4  u  u 2  z  1  u 
  z  1  2u  z  1 
2
4 c
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Multiplicando ambos os membros por c 4 :





1 iv
2
u  uc 4  uc 2c 2  z  1  u 2c 2c 2  c3c  z  1  2u cc3  z  1 
4
 Huc 4  Huc 4  Hucc3  z  1  c 4   c 2u   c 2u  0
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Apêndice C

Adimensionalização da força de amortecimento de Morison:



Mudança de variáveis e adimensionalização:
2

 p
f d   2   u u




Projeção do tipo Galerkin não linear para redução do modelo:
2

 p
f d      eU  eU

2



Aplicação do TTV para contemplar a hipótese de equivalência energética entre o modelo contínuo e o MOR:
2

 p
f d      e 2  e U U

2



Novo coeficiente da força de Morison adimensionalizado:
2

 p
      e 2  e

*

2



Nova integral auxiliar:
L

I15 

c0



2
e

  e dz

1
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Apêndice D
Gráficos de respostas do modelo numérico de alta hierarquia (MEF - Abaqus) do riser apresentado na Figura 10.


Amplitude de deslocamento vertical no hangoff igual a 1.0m e período do trem de ondas igual a 10s:

Caso com período igual a 10s, que no modelo de Elementos Finitos é uma situação de ressonância clássica Tn  10s  . A taxa de amortecimento equivalente nesse processamento é de
10%, tal qual no caso P1. A diferença das amplitudes constatadas entre esses dois modelos
deve-se, fundamentalmente, ao fato de que o modelo de alta hierarquia, por se tratar de um
modelo completo, tem um modo de vibração de período 10s. Tal situação confere ao sistema a
característica de apresentar deslocamentos maiores no TDP. Isso não ocorre com o MOR do
estudo de caso P1, dado que o período de 10s não foi capturado no cálculo das funções modais relevantes na TDZ pela metodologia de obtenção das funções modais desse tipo de sistema estrutural [21].
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Amplitude de deslocamento vertical no hangoff igual a 1.0m e período do trem de ondas igual a 5.2s:

Já o caso em que a excitação aplicada ao modelo é de 5.2s, as amplitudes se aproximam das
obtidas pelo MOR do caso P2, principalmente por se tratar de uma situação de simples excitação harmônica para ambos os modelos (FEM e MOR). A taxa de amortecimento equivalente
considerada neste modelo também foi de 10%.


Amplitude de deslocamento vertical no hangoff igual a 0.5m e período do trem de ondas igual a 2.8s:
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Este último processamento realizado no Abaqus representa, cabalmente, o comportamento
dinâmico de instabilidade paramétrica que ocorre quando o trem de ondas considerado tem
período igual a 2.8s. Assim como o MOR, as amplitudes são bem maiores do que nos casos
anteriores (aproximadamente 10m de pico máximo). Isso evidencia que o Modelo de Ordem
Reduzida, considerando um único grau de liberdade, foi capaz de capturar esse fenômeno
dinâmico de características complexas.
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Apêndice E
Gráficos que mostram a resposta do sistema em ressonância paramétrica com o aumento da
viscosidade do solo:


C  50Ns / m



C  100Ns / m
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C  200Ns / m



C  300Ns / m
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C  500Ns / m

Fica evidente, nessa etapa, a dificuldade que o sistema enfrenta na busca por um atrator periódico com grandes amplitudes (instabilidade dinâmica) principalmente para valores de C entre
100Ns/m e 300Ns/m. A dissipação energética ocasionada pelo aumento gradual da viscosidade do solo diminui as áreas de instabilidade que o sistema pode apresentar (Figura 12), diminuindo também as amplitudes de regime, até o completo desaparecimento do fenômeno. Após
a grande queda das amplitudes, o sistema em questão adquire as características dos sistemas
que não se encontram em situação de ressonância paramétrica.
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Apêndice F
Rotina de integração numérica do MATLAB:

function du = equacao (t,u)
% DADOS DE ENTRADA
syms z
w = 0.448614835233226;
% frequência do modo da viga com flexão simples%
Di = 165.10E-3;
De = 203.20E-3;
A = (De^2-Di^2)*pi/4;
Ai = (Di^2)*pi/4;
Ae = (De^2)*pi/4;
E = 2.00E11;
I = pi*((De^4)-(Di^4))/64;
t0 = 84.00E3;
t1 = 25.00E3;
ttdp = 28.00E3;
qsi = 0.13;
% taxa amortecimento estrutural %
c = 0;
ro = (7800*A)+(1000*Ai)+(1*1025*Ae);
p = ((7800*A)+(1000*Ai)-(1025*Ae))*9.8;
fi = 1.0E4;
mi = fi*De;
L = 105;
alpha = (mi/(4*E*I))^(1/4);
beta = sqrt(mi/ro);
eta = c/sqrt(ro*mi);
lambda = sqrt(E*I/ttdp);
xc = 4*lambda;
c0 = alpha*xc;
ae = -log(ttdp/t0)/xc;
ad = -log(0.01)/L;
tetae = ae*c0/alpha;
tetad = ad*c0/alpha;
gamao0 = t0/(2*sqrt(mi*E*I));
gamao1 = t1/(2*sqrt(mi*E*I));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% DADOS PARA FORÇA DE MORISON
A = (pi*De^2)/4;
Cd = 0;
amorrisson = 1000*A*Cd/2;
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% SOLUÇÃO ESTÁTICA "û":
psi1 = 29/100;
psi2 = 28/100;
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psi3 = 23/100;

5

uche = psi1*(-((c0^4)/6)*(z^4)+((c0^3)/3)*(1-c0)*(z^3)+(c0^3)*(z^2)c0*(1+c0)*z);
uchd = psi1*(exp(-c0*z)*(cos(c0*z)-c0*sin(c0*z))-1);
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% FUNÇÃO DE PROJEÇÃO
alfae = c0*sqrt(w);
alfad = c0*((1-(w^2))^(1/4));
n = alfad/alfae;
A = [(sqrt(2)/4)*n*(1-(n^2));
(n^2)/2;
(n/4)*((sqrt(2)/2)+(sqrt(2)/2)*(n^2)-n);
-(n/4)*((sqrt(2)/2)+(sqrt(2)/2)*(n^2)+n)];
B = [-(sqrt(2)/4)*n*(1+(n^2))*(1+c0);
(1+c0)/2;
(1/4)*(1-(sqrt(2)/2)*n+(sqrt(2)/2)*(n^3))*(1+c0);
(1/4)*(1+(sqrt(2)/2)*n-(sqrt(2)/2)*(n^3))*(1+c0)];
K11 = -A(1)*sin(alfae*sqrt(2))+A(2)*cos(alfae*sqrt(2))...
+A(3)*exp(-alfae*sqrt(2))+A(4)*exp(alfae*sqrt(2));
K12 = -B(1)*sin(alfae*sqrt(2))+B(2)*cos(alfae*sqrt(2))...
+B(3)*exp(-alfae*sqrt(2))+B(4)*exp(alfae*sqrt(2));
betae = -K12/K11;
C = [A(1)*betae+B(1);
A(2)*betae+B(2);
A(3)*betae+B(3);
A(4)*betae+B(4)];
zetae = -(C(1)*sin(alfae*sqrt(2)*z)+C(2)*cos(alfae*sqrt(2)*z)...
+C(3)*exp(alfae*sqrt(2)*z)+C(4)*exp(-alfae*sqrt(2)*z)...
-(1+c0)+(2*(c0^2)-c0-1)*z+(c0^2)*(3-c0)*(z^2)...
-(c0^2)*((5/3)*c0-1)*(z^3)-(2/3)*(c0^3)*(z^4));
zetad = -(exp(-alfad*z)*(betae*sin(alfad*z)+(1+c0)*cos(alfad*z))...
+exp(-c0*z)*(-(1+z)*cos(c0*z)-(1-c0)*sin(c0*z)...
-(1+c0)*z*cos(c0*z)-(1-c0)*z*sin(c0*z)));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% INTEGRAIS SIMPLIFICADORAS
s = alpha*L/c0;
zeta4e = diff(zetae,4);
zeta2e = diff(zetae,2);
zeta1e = diff(zetae,1);
uch1e = (psi2/psi1)*diff(uche,1);

5

Fatores de correção das funções que caracterizam a configuração estática de equilíbrio da estrutura propostos
por Sakamoto [57] e introduzidos neste trabalho diretamente no algoritmo de programação
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uch2e = (psi3/psi2)*diff(uch1e,1);
zeta4d = diff(zetad,4);
zeta2d = diff(zetad,2);
zeta1d = diff(zetad,1);
uch1d = (psi2/psi1)*diff(uchd,1);
uch2d = (psi3/psi2)*diff(uch1d,1);
i0 = (quadl(matlabFunction(zeta4e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction(zeta4d*zetad),0,s));
i1 = (quadl(matlabFunction(zetad*zetad),0,s));
i2 = (quadl(matlabFunction(zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction(zetad),0,s));
i3 = (quadl(matlabFunction(exp(-tetae*(z+1))*zeta2e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction(exp(-tetad*(z+1))*zeta2d*zetad),0,s));
i4 = (tetae*quadl(matlabFunction(exp(-tetae*(z+1))*zeta1e*zetae),-1,0)...
+tetad*quadl(matlabFunction(exp(-tetad*(z+1))*zeta1d*zetad),0,s));
i5 = (quadl(matlabFunction(uchd*zetad),0,s));
i6 = (tetae*quadl(matlabFunction(exp(-tetae*(z+1))*uch1e*zetae),-1,0)...
+tetad*quadl(matlabFunction(exp(-tetad*(z+1))*uch1d*zetad),0,s));
i7 = (quadl(matlabFunction(exp(-tetae*(z+1))*uch2e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction(exp(-tetad*(z+1))*uch2d*zetad),0,s));
i70 = (tetae*quadl(matlabFunction(exp(-tetae*(z+1))*uch2e*zetae),-1,0)...
+tetad*quadl(matlabFunction(exp(-tetad*(z+1))*uch2d*zetad),0,s));
i8 = (quadl(matlabFunction((z+1)*uch1d*zetad),0,s));
i9 = (quadl(matlabFunction(zetae*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction(zetad*zetad),0,s));
i10 = (quadl(matlabFunction((z+1)*uch1e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction((z+1)*uch1d*zetad),0,s));
i11 = (quadl(matlabFunction((z+1)*zeta1d*zetad),0,s));
i12 = (quadl(matlabFunction((z+1)*zeta1e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction((z+1)*zeta1d*zetad),0,s));
i13 = (quadl(matlabFunction((z+1)^2*uch2e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction((z+1)^2*uch2d*zetad),0,s));
i14 = (quadl(matlabFunction((z+1)^2*zeta2e*zetae),-1,0)...
+quadl(matlabFunction((z+1)^2*zeta2d*zetad),0,s));
i15 = (quadl(matlabFunction(zetae*zetae*abs(zetae)),-1,0));
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
% COEFICIENTES DA EQUAÇÃO DE MOVIMENTO
a0 = c0^4*i9-c0^3*i10;
a20 = (1/4)*i0+c0^4*i1+4*c0^3*i2-gamao0*c0^2*i3+gamao0*c0^2*i4...
+4*c0^3*i5+2*gamao0*c0*i6-2*gamao0*c0*i7;
a21 = -gamao1*c0^2*i3+gamao1*c0^2*i4+2*gamao1*c0*i6-2*gamao1*c0*i7;
w0 = sqrt(a20/a0);
a1 = eta*c0^4*i1-eta*c0^3*i8 + (2*qsi*w0*a0);
b00 = 4*c0^3*i1+6*c0^2*i2-2*gamao0*c0*i3+2*gamao0*c0*i4...
+6*c0^2*i5+gamao0*i6-gamao0*i7;
b01 = -2*gamao1*c0*i3+2*gamao1*c0*i4+gamao1*i6-gamao1*i7;
b1 = 4*eta*c0^3*i1-eta*c0^3*i11-3*eta*c0^2*i8;
b2 = 4*c0^3*i9-c0^3*i12-3*c0^2*i10;
b3 = -2*c0^3*i12+c0^2*i13+2*c0^2*i10;
b3m = (amorrisson*(beta*p/mi)^2*i15);
b40 = 6*c0^2*i1+4*c0*i2+4*c0*i5-gamao0*i3+gamao0*i4;
b41 = -gamao1*i3+gamao1*i4;
b5 = 6*eta*c0^2*i1-3*eta*c0*i8-3*eta*c0^2*i11;
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b6 = 6*c0^2*i9-3*c0^2*i12-3*c0*i10;
b7 = -4*c0^2*i12+c0^2*i14+2*c0*i13+4*c0*i10;
b8 = 4*c0*i1+i5+i2;
b9 = 4*eta*c0*i1-3*eta*c0*i11-eta*i8;
b10 = 4*c0*i9-3*c0*i12-i10;
b11 = 2*c0*i14-2*c0*i12+2*i10+i13;
b12 = i1;
b13 = eta*i1-eta*i11;
b14 = i9-i12;
b15 = i14;
b160 = 0;
b161 = gamao1*c0^2*(i6-i70);
% SISTEMA DE EQUAÇÕES PARA O MÉTODO DE RK
omega = 2*pi/(beta*5.2);
periodon = 2*pi/(beta*w0);
periodoex = 2*pi/(beta*omega);
du = zeros(2,1);
du(1) = u(2);
du(2) = - (u(1)*(a20+a21*cos(omega*t)) + u(2)*a1...
+ u(1)^2*(b00+b01*cos(omega*t)) + u(1)*u(2)*b1 + u(2)^2*b3...
+ sign(u(2))*u(2)^2*b3m + u(1)^3*(b40+b41*cos(omega*t))...
+ u(1)^2*u(2)*b5 + u(1)*u(2)^2*b7 + u(1)^4*b8 + u(1)^3*u(2)*b9...
+ u(1)^2*u(2)^2*b11 + u(1)^5*b12 + u(1)^4*u(2)*b13...
+ u(1)^3*u(2)^2*b15 + (b160+b161*cos(omega*t))) / (a0...
+ u(1)*b2 + u(1)^2*b6 + u(1)^3*b10 + u(1)^4*b14);
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