
PROJETO DE ESTRUTURAS “OFF-SHORE” 

Carga Horária: 30 horas – 2 Créditos  

Ementa:  

Conceitos básicos de oceanografia, de estatística e de probabilidade. Tipos de 
plataformas marítimas de produção de hidrocarbonetos e de perfuração:  
plataformas fixas de aço e concreto, plataformas flutuantes tipo semi-
submersível de produção, plataforma de pernas atirantadas (“tension leg 
platform”), “spar-buoy”, FPSO (“floating, production, storage and offloading”) 
com “turret” e com “spread mooring”, plataformas de perfuração auto 
elevatórias (“jack-up”), MODU (“mobile offshore drilling unit”). Conceitos 
básicos do sistema de ancoragem – tipos de materiais, equação da catenária, 
tipos de fundações. Conceitos básicos do sistema de “risers”: flexíveis e rígidos 
(verticais e na forma de catenária); perfuração, completação e produção. 
Conceitos básicos de dinâmica e hidrodinâmica. Forças devidas à onda e 
correntes sobre membros esbeltos. Interação estática solo-estrutura: solos 
argilosos, arenosos e calcáreos; parâmetros elásticos do solo. Fundações rasas. 
Fundações profundas: estacas isoladas, métodos elásticos, modelo de Winkler 
modificado; grupos de estacas: modelo de Poulos, métodos de Focht & Koch e 
de O'Neil. Fundações especiais: estacas de sucção, âncoras convencionais e 
âncoras tipo VLA (“vertical load anchors”) e estacas torpedo. Critérios de 
projeto: tensões admissíveis (WSD)/(LRFD), tensões máximas, flambagem e 
“punching shear”. Instalação de plataformas fixas: flutuação, verticalização e 
lançamento. Análise de fadiga de material base, peças soldadas, de amarras, 
cabos de aço, cabos de poliéster, ligações tipo elo Kenter, elo pêra, etc. Análise 
de vibrações induzidas pele fenômeno de desprendimento de vórtices em 
elementos esbeltos. 
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