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RESUMO
A produção de petróleo em ambiente marítimo é feita através de plataformas, em
geral flutuantes, conectadas aos reservatórios através de dutos, os chamados risers,
responsáveis pelo transporte de petróleo bruto, gás ou água.
Do ponto de vista estrutural, estes risers podem ser rígidos ou flexíveis, porém,
independente do tipo empregado, com o aumento da profundidade, aumentam-se os
esforços de tração sobre essas estruturas. Em águas profundas, essa desvantagem
pode ser diminuída com a utilização de configurações mais complexas, dentre as
quais se destaca a riser tower, que é foco do presente estudo. Este sistema é
composto por vários dutos unidos ao longo de um tubo vertical único, sustentado por
uma bóia de subsuperfície. Um grande atrativo desta configuração é a redução da
fadiga devido às ondas, uma vez que a bóia e parte significativa dos risers rígidos
verticais não sofrem efeitos relevantes das ondas de superfície.
No entanto, dois problemas de interação fluido-estrutural persistem: um associado
ao fenômeno de VIV – Vibração Induzida pela Emissão de Vórtices no riser vertical e
outro relativo ao VIM - Movimento Induzido pela Emissão de Vórtices na bóia.
Devido ao fato da correnteza ser quase permanente, bem como das altas
frequências passíveis de excitação, tem-se um número de ciclos de tensão bastante
elevado, associados à flexão, o que pode ser importante no estudo de fadiga do
material que compõe as referidas estruturas.
De maneira mais completa, no que compete à fenomenologia das interações fluidoestruturais mencionadas, o presente trabalho propõe-se a estudar numérica e
analiticamente a dinâmica transversal e longitudinal do conjunto formado pelo riser
rígido e pela bóia de subsuperfície, particularmente focado nos efeitos da dinâmica
sobre a vida útil do riser vertical.

Palavras-chave: Vibração induzida pela emissão de vórtices – VIV. Riser rígido
vertical. Variação de tração. Fadiga.

ABSTRACT
The offshore oil production is performed with platforms, floating in most cases, which
are connected to the well through pipes. These pipes are called risers and are
responsible for the transport of crude oil, gas and water from seabed to the platform
and vice-versa.
From the structural standpoint, these risers can be rigid or flexible. However,
independently of the type, the topside tension of these structures increases with the
water depth. In deep water this disadvantage can be reduced by using more complex
configurations, for example the riser tower, which is the focus of the current study.
The riser tower is a system composed by pipes bundled around a central steel tube
supported by a subsurface buoyancy tank. This configuration is attractive due to the
reduction on waves fatigue since the buoy and most of the vertical risers’ length is
not impacted by the effects of the surface waves.
Nevertheless, two issues from the fluid-structural interaction still persist: one related
to the VIV phenomena – vortex-induced vibration on the vertical riser and the other
associated to the VIM – vortex induced motion on the buoyancy tank. Considering
the almost permanent nature of the offshore currents associated to the high
frequencies that can be excited, during the operational life, the riser is subjected to a
large amount of stress cycles which are important for the evaluation of the structural
integrity in terms of fatigue.
In a more complete sense, considering the phenomenology of the fluid-structure
interactions, the purpose of the present work is studying numerical and analytically
the inline and cross-flow dynamics of the riser tower system especially focused on
the impact of the dynamics on the vertical riser operational life.

Keywords: Vortex-induced vibrations - VIV. Vertical rigid riser. Tension fluctuation.
Fatigue.
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