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RESUMO 

As válvulas Blowout Preventer (BOP) são projetadas para serem acionadas em casos 

de emergência impondo uma força de compressão no tubo de perfuração, que irá 

causar deformações plásticas, até provocar sua ruptura. Segundo o relatório 

apresentado pela Det Norske Veritas em 2011, os registros fotográficos da tubulação 

mostram que a BOP funcionou, porém não atuou de forma adequada. Ao invés de 

selar o tubo, apenas realizou um esmagamento do material. Desta forma, há indícios 

de falha de funcionamento do dispositivo de segurança, o qual pode ter direta relação 

com a forma em como são projetados, iniciando pelos critérios de falha ao considerar 

os modelos matemáticos utilizados. Com base nas informações anteriores se faz 

necessário realizar investigações para propor critérios de projeto que atendam às 

exigências desse tipo de dispositivo, levando em consideração que as tubulações 

onde as válvulas atuam apresentam propriedades elasto-plásticas. Este trabalho tem 

por objetivo realizar um estudo preliminar da modelagem computacional de uma 

válvula considerando um estágio de funcionamento, simulando o acionamento e, 

assim, analisar os resultados numéricos do estado de tensões da tubulação. Serão 

incluídos no modelo a geometria do ríser e dois aríetes que constituem este 

mecanismo, com suas propriedades correspondentes. Inicialmente, foi implementado 

o modelo elastoplástico considerando endurecimento isotrópico. A partir dos 

resultados preliminares será possível avaliar o modelo utilizado e, posteriormente, 

realizar as modificações necessárias para aprimorar o estudo. 

Palavras Chaves: Modelagem, BOP, Critérios de Falha, Elasto-plástico 

INTRODUÇÃO 

A prática de extração de petróleo em alto mar pode ser realizada através de 

plataformas flutuantes ou fixas ao solo. As plataformas possuem uma coluna de 

perfuração nomeada Riser e um dispositivo de segurança projetado para minimizar 

danos causados por vazamentos, Blowout Preventer (BOP). Este dispositivo, por sua 

vez, refere-se a uma válvula com acionamento hidráulico, composta por aríetes 

diametralmente opostos, com a função de aplicar uma força de compressão no sentido 

radial do tubo a fim de deformá-lo plasticamente até sua ruptura e, assim, cessar o 

vazamento.  



Contudo, em abril de 2010, ocorreu um dos maiores desastres ambientais da história, 

onde foi apurado 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). 

O tubo de extração, aplicado na plataforma de petróleo do Golfo do México, é 

caracterizado como aço liga 4340, um aço de alta resistência à tração composto por 

Crômio, Níquel e Molibdênio.  Esta liga combina resistência e tenacidade, podendo 

trabalhar nos variados tipos de aplicação e níveis de solicitação. 

Essa liga de aço, ao ser submetida aos tratamentos térmicos de recozimento e 

normalização garantem melhor estabilidade de dados de dureza e tração a serem 

trabalhados em comparativos de comportamento mecânico entre a biografia e dados 

gerados em laboratório.  

Um tratamento térmico pode ser executado em três etapas principais: aquecimento, 

manutenção da temperatura e resfriamento, no qual é possível afirmar que o 

tratamento imprime as seguintes características ao material: remoção de tensões 

internas; aumento ou diminuição da dureza; aumento da resistência mecânica; 

melhoria da ductilidade; melhoria da usinabilidade; melhoria da resistência a corrosão; 

melhoria a resistência ao desgaste; melhoria da propriedades elétricas e magnéticas; 

e melhoria da resistência ao calor (VALE, 2011). 

Neste trabalho são apresentados resultados de um estudo preliminar para avaliar a 

modelagem de uma válvula de segurança, e assim entender o efeito do funcionamento 

no processo de corte do tubo no primeiro estágio de acionamento. Para isso, também 

se tornou necessário a realização de tratamentos térmicos do aço liga 4340 afim de 

obter sua curva de encruamento para garantir mais precisão nos resultados de 

simulação.  

OBJETIVOS 

Realizar tratamentos térmicos no aço liga 4340 e submeter a ensaios de tração 

monotônicos.  



Simular o dispositivo de segurança BOP no software comercial ABAQUS e comparar 

com dados da bibliografia.  

METODOLOGIA 

O critério de escoamento da energia de distorção máxima, conhecido como modelo 

de von Mises, é postulado para a simulação numérico-experimental inicial com o 

objetivo de adquirir os resultados preliminares, a partir de curvas de encruamento 

obtidas em revisão bibliográfica.  

Com base nos dados disponibilizados pelo relatório de análise de falha, DET NORSKE 

VERITAS 2011, tem-se a geometria e as dimensões das peças aos quais foram 

simuladas numericamente, conforme Figura 1, Figura 2, Figura 3.  

 

Figura 1: Vistas do aríete fêmea: a) superior; b) isométrica; c) frontal; d) lateral direita. Fonte: 

Elaborado pelos autores 



 

Figura 2:  Vistas do tubo: a) superior; b) isométrica; c) frontal; d) lateral direita. Fonte: Elaborado 

pelos autores. 

 

 

Figura 3: Vistas do aríete macho: a) superior; b) isométrica; c) frontal; d) lateral direita. Fonte: 

Elaborado pelos autores. 

A geometria da válvula foi modelada considerando as características reais do 

dispositivo, a partir dessa geometria foi realizada a simulação computacional, usando 

o software comercial ABAQUS. Os principais componentes do sistema foram o tubo e 

dois aríetes (macho e fêmea).  



 

Figura 4: Aríete macho; tubo; Aríete fêmea esboçados no ABAQUS. Fonte: Elaborado pelos autores. 

Para fins de comparação o modelo foi testado usando diferentes curvas de 

encruamento, obtidas a partir de corpos de prova do aço liga 4340, submetidos a 

tratamentos térmicos, para analisar e comparar as condições de dureza e curvas de 

encruamento, em cada um, por meio de ensaios experimentais de tração 

desenvolvidos no laboratório de ciências mecânicas da Universidade de Brasília – 

UnB. 

Para melhorar os resultados numéricos, um refinamento da malha é realizado, sendo 

avaliada a convergência do modelo estudado, assim ao final desta etapa do projeto é 

possível realizar uma comparação dos resultados.  

RESULTADOS  

A tensões e deslocamento são obtidas nas regiões críticas da tubulação, como 

consequência do acionamento da válvula. Sendo que foi observado uma diferença 

significativa na forma como são modelados os diferentes componentes do sistema.  

A curva de encruamento, utilizada no processo de simulação, foi obtida de ensaios 

experimentais do aço liga 4340, foi usado o material em duas condições, normalizado 

e recozido, para fins de comparação.  

Em ensaio de dureza nos materiais submetidos aos tratamentos de recozimento e 

normalização, realizado por meio de um durômetro analógico Rockwell, com valores 

obtidos na escala HRC e transformados para HB, foram realizadas medições em três 

regiões diferentes da amostra: central, intermediária e borda. A seguir, apresenta-se 

os resultados para cada tratamento da liga. 

 



 

Figura 5: Dureza para amostra de aço 4030 – Recozido 

Ao desconsiderar os valores muito discrepantes na amostra, nota-se que o valor 

obtido nos ensaios é próximo ao valor médio da dureza para esta condição, sendo 

esta de 184.92 HB. 

O valor médio da dureza Brinell para a condição normalizado foi de 271.42 HB. Estes 

valores comprovam o efeito do tratamento térmico nas amostras do material estudado.  



 

Figura 6: Dureza para amostra de aço 4030 – Normalizado 

Por meio de ensaios de tração monotônicos, foi observado força, deslocamento 

e deformação dos corpos de prova nas condições estudada. Ao final do ensaio, os 

resultados fornecidos são força e deslocamento do corpo. 

Aferiu-se um refinamento de malha e fez-se necessário separações de secções 

transversais nos aríetes macho e fêmea, nos quais os elementos finitos foram 

modelados adequadamente, em forma e quantidade, com a finalidade do sistema 

simulado se comportar próximo ao dispositivo de segurança real.  



 

Figura 7: Aplicação de nós e malhas. Fonte: Elaborado pelos autores 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Neste trabalho foi apresentado o dispositivo de segurança utilizado na plataforma de 

petróleo localizada no Golfo do México, no qual, apesar não ter apresentado falhas, 

não desempenhou seu propósito de funcionamento. O tubo de perfuração foi 

deformado, como previsto, porém não ocorreu sua selagem completa, ocasionando o 

vazamento descontrolado de petróleo no mar. 

Com isso, foram necessários estudos preliminares para a caracterização do problema, 

a partir de revisões de bibliográficas sobre o critério de falha adequado ao sistema de 

segurança offshore. 

A fabricação de corpos de prova do aço liga 4340, provenientes de dois tipos de 

tratamento térmico, foi essencial para os ensaios experimentais aos quais foram 

submetidos. 

Simulações computacionais foram realizadas no software comercial de elementos 

finitos ABAQUS onde tornou possível analisar a curva de tensão-deformação e 

comparar com os resultados obtidos nos ensaios experimentais. 
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