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RESUMO 

O presente trabalho tem a finalidade de implementar técnicas numéricas e 

computacionais, que serão verificadas por meio de um critério de falha mais eficiente 

entre Von Mises, Tresca e Hosford, de forma que se adapte aos materiais mecânicos 

utilizados na indústria offshore. Será adotado um modelo para a determinação do 

comportamento mecânico do material, sendo a aplicação feita através de simulações 

numéricas no software comercial ABAQUS. 

INTRODUÇÃO 

As técnicas de perfuração foram amplamente desenvolvidas em todo mundo 

durante os anos 1960, tornando possível a extração de petróleo em águas profundas 

ainda nesta década. Além das sondas e da perfuração, as tecnologias envolvendo 

dutos de gás e petróleo para a condução da produção offshore foram igualmente 

determinantes no sucesso da exploração de bacias marítimas (THOMAS, 2001). 

No decorrer dos anos as tecnologias para a produção petrolífera começaram a 

apresentar sinais de defasagem e as plataformas localizadas no Golfo do México, que 

eram fixas, precisaram passar por modificações para a extração em águas mais 

profundas. 

No entanto, em abril de 2010, apesar das prevenções, ocorreu um dos maiores 

desastres ambientais da história onde se constatou o vazamento de 780 milhões de 

litros de petróleo, a morte de 11 pessoas e um prejuízo de 40 bilhões de dólares. O 

acidente ocorreu no Golfo do México devido a uma elevação de pressão interna do 

tubo de perfuração gerando um sinal de alerta para a plataforma e o acionamento de 

dispositivos de segurança. (DET NORSKE VERITAS 2011). 

Com isso, torna-se necessário o estudo matemático de modelagens que busca 

descrever o comportamento elasto-plástico do tubo de perfuração que mais se adapta 

ao dispositivo offshore para o seu ideal funcionamento, assim como os critérios de 

falha utilizados no projeto do sistema de estrangulamento, para a completa selagem 

do sistema a fim de evitar acidentes ambientais futuros. 

Este trabalho busca estabelecer estudos numéricos e experimentais para testar 

uma modelagem adequada ao projeto do dispositivo de segurança, no qual os 



resultados esperados são as comparações entre os critérios de falha, caracterizações 

dos materiais e a estruturação de um modelo numérico experimental. 

Com o intuito de consolidar a interação entre grupos de pesquisa, este projeto 

conta com a colaboração de estudantes e pesquisadores do departamento de ciências 

mecânicas da Universidade de Brasília, especificamente no grupo de fadiga e 

materiais. 

OBJETIVO 

Implementar técnicas numéricas, computacionais e experimentais para a análise e 

caracterização de materiais mecânicos utilizados na indústria de extração de petróleo 

em alto mar e melhorar as condições de projeto do dispositivo offshore. 

METODOLOGIA 

Entender o processo da modelagem numérica para dar início a um estudo elasto-

plástico de dispositivos offshore em que se analise as propriedades do material, tipos 

de carregamento e demais condições de contorno envolvidas por meio de uma revisão 

bibliográfica. 

DESENVOLVIMENTO 

Para projetar qualquer estrutura ou máquina é necessário ter em mente que as 

tensões internas nos elementos do projeto não podem ultrapassar as tensões 

admitidas pelo material. Em elementos constituídos de materiais frágeis não se tem 

escoamento, mas sim uma ruptura repentina.  

Experimentalmente será caracterizado o material, para obter as características de 

encruamento e realizar ensaios de tração, compressão, cisalhamento, fadiga e torção 

através de simulações virtuais e reais dos corpos de prova em laboratório. 

Os ensaios de caracterização do material serão realizados no laboratório de ensaio 

de materiais do programa de pós-graduação em Ciências Mecânicas da UnB. 

A modelagem numérica será feita a partir de critérios de falha de Tresca, Von Mises 

e Hosford para o aprendizado sobre o funcionamento dos procedimentos matemáticos 

de cada critério e de técnicas computacionais no software comercial ABAQUS. 

RESULTADOS ESPERADOS 



Na revisão da literatura foi identificado que o dispositivo atuante na plataforma de 

petróleo localizada no Golfo do México realizou o acionamento, porém não houve 

sucesso de estrangulamento. 

Espera-se, por meio de levantamentos bibliográficos, compreender os modelos das 

ferramentas quando submetidos aos critérios de falha e entender o comportamento 

dos materiais através de modelagem numérico e experimental a técnica que melhor 

se adapta ao dispositivo para o seu ideal acionamento, garantindo, assim, a contenção 

de irregularidades e acidentes. 
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