
SIMULATING THE FUTURE

ESTUDO DE CASO

“ Testes físicos levam  
cerca de três meses; 

Enquanto que a simulação 
pode ser realizada  
de 10 a 50 dias.“
Daniel Fonseca  

de Carvalho e Silva
Engenheiro de Pesquisa  

da PETROBRAS

Na onda

A maioria dos novos campos de petróleo está localizada em alto mar. Unidades flutuantes  
de produção, armazenamento e transferência de petróleo (FPSOs) são usadas em muitos  
projetos de produção em águas profundas em locais distantes da costa e sob condições  
marítimas difíceis. No passado, experiências físicas, que consumiam muitos recursos de tempo 
e dinheiro, eram as únicas alternativas para garantir que as embarcações pudessem suportar 
estados marítimos mais elevados sem danos. A Petrobras faz uso de simulações com  
ANSYS para reduzir o número de experimentos necessários e obter dados de carregamentos 
mais detalhados. 

A camada de pré-sal é uma formação geológica presente na plataforma continental que foi 
depositada durante o processo de dissolução do supercontinente de Gondwana nos continentes 
que conhecemos hoje. As descobertas nas últimas décadas na camada de pré-sal da plataforma 
continental brasileira são estimadas em 50 bilhões de barris de petróleo, um número quatro vezes 
maiores do que as reservas anteriores do país. Essas reservas apresentam um enorme desafio 
de perfuração porque se encontram abaixo de 3 mil metros de lamina d’água, 2 mil metros de 
rocha e 2 mil metros de camada de sal. Ademais, devido à profundidade e distância de centenas 
de quilômetros do litoral, onde condições climáticas e marítimas hostis são frequentemente 
presentes, trazer petróleo e gás à superfície apresenta desafios especiais para as FPSOs usadas 
para receber esses hidrocarbonetos vindo dos poços, sendo depois necessário processá-los, 
armazená-los e transferi-los em um navio petroleiro ou oleoduto. Nestas condições, o pior 
cenário, chamado Green Water, ocorre quando ondas ininterruptas adentram sobre o convés da 
FPSO. No entanto, Green Water não é uma ameaça à integridade da embarcação, mas devido 
ao embarque de água pode danificar equipamentos críticos na sua superfície, como válvulas de 
controle, bandejas de cabos, equipamentos de proteção contra incêndio, dentre outros. Em um 
caso extremo, isso pode interromper a produção onde reparos caros são necessários associados 
às perdas de receita de centenas de milhares de dólares por dia. 
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Atualmente, as empresas petrolíferas usam principalmente 
experimentos em modelos de escala reduzida para avaliar 
carregamentos em condições de Green Water. Contudo, essa 
abordagem é limitada pela complexidade de monitoramento 
de cargas em áreas muito congestionadas da superfície dos 
modelos em escala reduzida empregados nos experimentos. 
Prever antecipadamente onde as cargas mais altas serão 
transmitidas, de modo que os sensores geralmente não estão 
nas posições certas, é difícil. A Petrobras superou esses desafios 
empregando o software de fluidodinâmica computacional 
(CFD), ANSYS FLUENT, para prever cargas nas estruturas de 
convés com um nível de resolução muito maior do que pode 
ser obtido com testes físicos.

Malha CFD com área refinada mostrada em preto.

Validação de resultados de propagação de onda.

DESAFIOS NO PROJETO DE ESTRUTURA DO DECK

As estruturas do convés da FPSO devem ser projetadas para 
suportar uma amplitude de 12 metros de uma onda centenária 
nos campos do pré-sal preparados para produção, em 
comparação com 9 metros ou menos nos campos pós-sal. Esta 
atualização de projeto pode exigir a adição de recursos como 
barreiras estruturais e reforços locais para os equipamentos 
no convés, características estas que elevam o peso da 
estrutura, o que aumenta o custo e reduz a capacidade de 
armazenamento da unidade. O objetivo é quantificar as cargas 
com a maior precisão possível para que as estruturas possam 
ser projetadas com uma margem de segurança suficiente, mas 
não superestimadas. Um problema com as experiências em 
modelos em escala reduzida é que o modelo é tão pequeno 
que apenas algumas medições de carregamentos podem 
ser realizadas no convés. As cargas em outras estruturas 
devem ser estimadas, e essas estimativas devem ser altas 
para contabilizar as incertezas. Os experimentos em modelo 
em escala reduzida também levam cerca de três meses para 
serem planejados e executados e também são muito caros. 
Normas hidráulicas unidimensionais às vezes são aplicadas a 
esse tipo de problema, mas como não consideram a geometria 
das estruturas, e também podem apenas fornecer estimativas  
dos carregamentos.

SIMULANDO CARREGAMENTO GREENWATER

Os engenheiros da Petrobras recentemente decidiram 
empregar o ANSYS CFD para esse problema, começando 
com uma simulação baseada em um experimento realizado 
em modelo de escala reduzida, para que os resultados da 
simulação pudessem ser facilmente validados. A condição 
de teste do modelo foi cuidadosamente escolhida para 
intensificar os efeitos de Green Water (condição extrema), não 
representando uma verdadeira configuração operacional. No 
experimento físico, as cargas foram medidas em seis locais e 
a elevação da água em 38 locais. Os engenheiros capturaram 
uma série temporal da onda do experimento, selecionaram a 
parte mais crítica e escreveram um programa em MATLAB 
que executa uma rápida transformação de Fourier para 
representar o intervalo de interesse da onda irregular como 
uma combinação de componentes da onda linear. Escreveu-se 
uma sub-rotina no ANSYS FLUENT para impor a combinação 
de ondas como uma condição de contorno na simulação. Os 
engenheiros impuseram o movimento da embarcação medido 
experimentalmente na simulação CFD como outra condição 
de contorno, usando uma malha dinâmica para acomodar o 
movimento da embarcação e empregando o modelo de Volume 
of Fluid (VoF) no ANSYS FLUENT para rastrear a interface 
entre a superfície da água e o ar. O modelo para resolução do 
termo de turbulência shear stress transport (SST) empregou 
o modelo de turbulência k-ω na região próxima da parede e 
k-ε na região de escoamento. Um estudo de refinamento de 
malha foi realizado para um modelo 2-D, a fim de selecionar 
o refinamento de malha apropriado para propagação da onda. 

Validação dos resultados de carregamento.
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Estudos prévios de impacto da onda foram utilizados para 
definir a malha circundante a embarcação. Essa combinação 
leva a uma malha de cerca de 40 milhões de células. A equipe 
de engenharia validou a simulação comparando a simulação 
do estado de mar com os resultados experimentais. Após 
uma fase transitória inicial de até 14 segundos, os resultados 
alcançados pela simulação corresponderam aos resultados dos 
testes físicos. Foram utilizadas imagens de vídeo sincronizadas 
a partir de animações de simulação e dos dados experimentais 
para comparar qualitativamente a localização, o tempo e 
a intensidade dos efeitos de quebra da onda. Além disso, 
as cargas de impacto das ondas foram medidas em alguns 
locais e comparadas com os resultados da simulação. Houve 
boa concordância com os dados experimentais, exceto nas 
regiões de quebra de onda que são difíceis de modelar. Mesmo 
nestes casos, os valores de simulação foram superiores aos 
valores medidos, demonstrando que poderiam ser usados com 
segurança para projetar as estruturas do convés.

 
Petróleo Brasileiro S.A. – Petrobras é uma empresa estatal brasileira. Com sede 
no Rio de Janeiro, opera atualmente em 25 países, no segmento de energia, 
prioritariamente nas áreas de exploração, produção, refino, comercialização 
e transporte de petróleo, gás natural e seus derivados. O seu lema atual é 
“Uma empresa integrada de energia que atua com responsabilidade social e 
ambiental”. É a 28ª maior empresa do mundo por receita.

Simulação usando diferentes perspectivas de Green Water

SIMULAÇÃO FORNECE DADOS ADICIONAIS

Os resultados da simulação forneceram consideráveis 
informações que não podem ser alcançadas com experiências 
físicas. Por exemplo, a simulação determinou o carregamento 
em cada ponto da estrutura do convés e do casco. Além 
disso, forneceu, pela primeira vez, resultados suficientes para 
determinar os mecanismos físicos envolvidos na interação das 
ondas com o casco, especialmente o campo de velocidades. A 
simulação economiza tempo e dinheiro, reduzindo o número 
de experimentos físicos necessários. A configuração e a 
execução de um teste físico demoram cerca de três meses, mas 
é necessário um tempo adicional devido à disponibilidade do 
tanque de teste. A simulação pode ser completada em cerca de 
10 a 50 dias, dependendo da complexidade do problema. Este 
período de tempo pode ser reduzido no futuro, aproveitando 
recursos computacionais adicionais. Mais do que isso, a 
simulação melhorou a capacidade da Petrobras de garantir 
que as FPSOs possam suportar mares agitados na produção de 
petróleo e gás em depósitos de pré-sal fornecendo previsões 
de carregamento mais detalhadas e outras informações que 
não podem ser medidas por testes físicos.

Simulação proporcionou uma ótima combinação com os resultados experimentais

Desafio
Prever antecipadamente onde as cargas mais altas serão 
transmitidas, uma vez que os sensores geralmente não 
estão nas posições certas. 

Solução
Utilizar software de fluidodinâmica computacional (CFD), 
ANSYS FLUENT, para prever cargas nas estruturas de 
convés com um nível de resolução maior e mais preciso.

Benefício
O uso da simulação computacional previu cargas nas 
estruturas do convés com um nível de resolução muito 
maior do que pode ser alcançado com testes físicos. Mesmo 
em regiões de quebra de onda, que são difíceis de modelar, 
os valores de simulação foram superiores aos valores 
experimentais, mostrando que podem ser usados com 
segurança para projetar as estruturas do convés.


