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O monitoramento de poços é uma ferramenta essencial para garantir e otimizar a 

produção dos campos petrolíferos. O desenvolvimento de tecnologias de detecção de 

fibra óptica resultaram em uma alternativa aos sensores eletrônicos convencionais, que 

apresentavam limitações, principalmente em aplicações em altas temperaturas. Entre as 

vantagens dos sensores ópticos, as mais atraentes para a indústria de óleo e gás são a 

resistência a altas temperaturas, a imunidade à interferência eletromagnética e a alta 

sensibilidade.  

Nessa dissertação foi estudado o dimensionamento mecânico de um sensor óptico de 

pressão e temperatura baseado na tecnologia de redes de Bragg. Foi desenvolvido um 

modelo numérico com o auxílio do software comercial ABAQUS versão 6.14 para 

simular a operação do sensor. Para a constituição do sensor foram testadas duas 

superligas base Níquel, que apresentam excelente resistência a corrosão e a altas 

temperaturas; são elas: Inconel 625 e Inconel 718. Para a caracterização do Inconel 625, 
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foi realizado teste de tração em laboratório. Além disso, uma metodologia foi utilizada 

para realizar análise de fadiga das duas superligas. 

Os resultados obtidos mostraram que o Inconel 625 não é adequado para a constiuição 

do sensor, devido a ocorrência de deformações plásticas nas simulações. As simulações 

para o Inconel 718 apresentaram bons resutados, alcançando níveis de deformação 

elevados dentro do regime elástico, o que confere ao sensor uma alta sensibilidade. 

Assim, foi realizado o estudo do dimensionamento da membrana do sensor constituída 

por essa superliga.    

Palavras-chave: sensores de fibra óptica, sensores de pressão, sensores de temperatura, 

redes de Bragg. 
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Well monitoring is an essencial tool to provide assurance and optimize the production 

of petroleum fields. The developments in fiber optic sensing technology have resulted in 

an alternative to conventional electronic sensors, which presented limitations, especially 

in high temperature applications. Among the advantages of optical sensors, the most 

attractive for the oil and gas industry are its high temperature resistance, immunity to 

electromagnetic interference and high sensitivity. 

In this work it was studied the mechanical design of a pressure and temperature optical 

sensor based on fiber Bragg grating technology. A numerical model was developed 

using the commercial software ABAQUS version 6.14 to simulate the sensor’s 

operation. Two nickel based superalloys were tested, Inconel 625 and Inconel 718. 

These alloys have excellent corrosion resistance and high temperature resistance. A 

tensile test was performed in laboratory for the characterization of Inconel 625. In 

addition, a methodology was used to perform fatigue analysis of the two superalloys. 
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The results obtained showed that the Inconel 625 is not suitable for the construction of 

the sensor due to the occurrence of plastic deformations in the simulations. The 

simulations for Inconel 718 presented good results, reaching high deformation levels 

within the elastic regime, which gives the sensor a high sensitivity. Thus, the structural 

dimensioning of the sensor membrane constituted by this superalloy was studied. 

Keywords: fiber optic sensors, pressure sensors, temperature sensors, fiber Bragg 

grating. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Hoje, a população mundial continua a crescer, embora mais lentamente do que nas 

últimas décadas. Segundo a Organização das Nações Unidas, ONU (2017), a população 

mundial, atualmente de 7,6 bilhões, deverá atingir 8,6 bilhões em 2030, 9,8 bilhões em 

2050 e 11,2 bilhões em 2100. Portanto, é esperado que a tendência ascendente de 

crescimento populacional continue, apesar da queda prevista nas taxas de fertilidade, 

como pode ser observado na Figura 1. 

 

Figura 1: População Mundial, estimativas, 1950-2015, e projeção da variante média com 

intervalo de predição de 95%, 2015-2100, em bilhões.Adaptado de World Population 

Prospects: The 2017 Revision. 

 

Essa tendência de aumento do contingente populacional é acompanhada pelo 

crescimento na demanda energética, como previsto no International Energy Outlook 

2017, relatório de análises e projeções realizado pelo Energy Information 

Administration (EIA), principal agência do Sistema Estatístico Federal dos Estados 

Unidos, responsável por coletar, analisar e disseminar informações sobre energia. De 

acordo com esse relatório, a expectativa de aumento do consumo total de energia é de 

28% de 2015 para 2040, como ilustrado na Figura 2 (EIA, 2017).   
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Figura 2: Consumo mundial de energia, em quatrilhão Btu. Adaptado de EIA, 

International Energy Outlook 2017. 

 

De acordo com a projeção do EIA (2017), o consumo de combustíveis não fósseis 

crescerá mais rápido do que o de combustíveis fósseis. É esperado que as energias 

renováveis cresçam significativamente, 2,3% ao ano de aumento no consumo entre 

2015 e 2040, e sejam responsáveis por uma parcela substancial da matriz energética 

mundial nas próximas décadas. A energia nuclear também deverá apresentar um 

crescimento relevante, com aumento no consumo de 1,5% ao ano no mesmo período. 

No entanto, apenas as fontes não fósseis de energia ainda não serão suficientes para 

atender a demanda e os combustíveis fósseis ainda terão um papel importante, sendo 

responsáveis por 77% do uso de energia em 2040 (EIA, 2017). A Figura 3 ilustra o 

crescimento do consumo energético mundial por fonte de energia, pode-se observar o 

crescimento expressivo das energias renováveis e a permanência do petróleo como a 

principal fonte de energia.  
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Figura 3: Consumo energético mundial por fonte de energia, em quatrilhão Btu. Adaptado 

de EIA, International Energy Outlook 2017. 

 

O desafio da indústria de óleo e gás é produzir de forma a atender tal demanda futura de 

maneira sustentável, uma vez que, a exploração de petróleo vem se tornando cada vez 

mais desafiadora devido aos ambientes de produção com condições operacionais cada 

vez mais complexas, como, por exemplo, águas profundas e ambientes árticos. Além da 

descoberta de novos reservatórios, é de extrema importância buscar aumentar a 

recuperação final de óleo em campos já explorados, o que pode acarretar em um grande 

ganho.   

As demandas da indústria de petróleo ao longo dos anos vêm promovendo o 

desenvolvimento de novas tecnologias que buscam otimizar a produção e a segurança 

das operações. Com o avanço da exploração para ambientes cada vez mais complexos, 

novos desafios foram surgindo. Por exemplo, tratando-se da exploração de águas 

profundas, os equipamentos de subsuperfície necessitam de uma atenção especial, pois é 

preciso garantir a sua eficiência em condições tão severas. O investimento em novas 

tecnologias continuará sendo um fator importante nas próximas décadas para que se 

consiga atender a crescente demanda energética.  

Um componente importante das operações de exploração e produção é o 

monitoramento, este é essencial para um gerenciamento eficiente do reservatório, 

permite a otimização da produção e o aprimoramento da recuperação final. Esse 
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monitoramento é baseado na aquisição de informações precisas e confiáveis sobre o 

desempenho do reservatório, realizada por sensores que são submetidos a alguns dos 

ambientes mais hostis do mundo. Tais sensores devem ser projetados para suportar 

essas condições garantindo sua confiabilidade. 

Os primeiros sistemas de sensoriamento da indústria utilizavam sensores que eram 

baixados no poço para a medição de determinados parâmetros. Esse tipo de monitoração 

fornecia uma informação instantânea do poço ou reservatório. Devido ao 

desenvolvimento de campos mais complexos, com ambientes operacionais de custo 

elevado, e a necessidade de garantir a produção desses campos, começaram a ser 

desenvolvidos sistemas de monitoramento permanentes. 

Os principais fomentadores do monitoramento de poço permanente foram o custo e a 

confiabilidade. Os novos campos de petróleo com poços mais complexos vinham 

acompanhados de altos custos de operação, portanto, os custos de intervenções nesses 

poços eram muito altos. Além dos custos operacionais, o investimento inicial necessário 

para o desenvolvimento desses campos também era bastante elevado e a garantia da 

produção dos volumes de óleo e gás esperados, no período esperado, era de extrema 

importância. (KRAGAS et al., 2001) 

Além desses fatores, os sistemas de sensoriamento permanente traziam muitas 

oportunidades para melhorar significativamente o gerenciamento da produção e a 

recuperação do reservatório. Alguns exemplos são: gerenciar ativamente o drawdown 

para aumentar o desempenho da produção; utilizar os perfis de produção e injeção em 

poços horizontais e multi-zone para identificar e controlar fluxo de fluido de e para 

diferentes partes do poço; fornecer informações suficientes para permitir uma 

antecipada determinação e confirmação de reservas; permitir o gerenciamento ativo do 

reservatório já no início da vida do campo; otimizar a drenagem; e aumentar a 

recuperação geral do campo. (KRAGAS et al., 2001) 

Assim, o monitoramento de poço permanente foi desenvolvido e é amplamente 

utilizado desde o início dos anos 90. Essa tecnologia fornece dados em tempo real e de 

maneira contínua sem interrupção da produção ou necessidade de intervenção. Sistemas 

eletrônicos foram utilizados para essas aplicações, no entanto, esses sistemas possuem 

limitações, a principal sendo sua confiabilidade em ambientes de alta temperatura.  
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O desenvolvimento de técnicas de medição óptica e de fibras ópticas com baixas perdas 

e alta qualidade para uso em telecomunicação a partir dos anos 70 permitiu o avanço 

significativo das técnicas de sensoriamento baseadas em fibras ópticas, pois 

viabilizaram a monitoração de grandezas a longas distâncias e com baixos custos. 

Assim, os sensores de fibra óptica se tornaram uma ótima alternativa para a indústria de 

óleo e gás pois, entre outras características interessantes, são imunes à interferência 

eletromagnética e possuem alta sensibilidade e resistência a altas temperaturas.  

O objetivo do presente trabalho consistiu no desenvolvimento do modelo mecânico de 

um sensor de monitoração de pressão e temperatura de poços baseado em tecnologias 

ópticas. O trabalho se concentrou no desenvolvimento de um modelo numérico, baseado 

no método de elementos finitos, para a averiguação das tensões e deformações 

resultantes da operação do sensor e, assim, realizar o dimensionamento deste. Devido as 

necessidades da indústria de óleo e gás, além do aço inox, foram utilizadas para o 

estudo duas superligas de base Níquel, Inconel 625 e Inconel 718, que são altamente 

resistentes a corrosão e a altas temperaturas. 
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2 – SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 

 

O primeiro sensor de fibra óptica foi desenvolvido ainda na primeira metade do século 

XX, tratava-se de um endoscópio flexível, que revolucionou a medicina. No entanto, foi 

apenas no final da década de 1970 que ocorreu um avanço significativo das técnicas de 

sensoriamento baseadas em fibras ópticas, devido ao desenvolvimento de fibras ópticas 

com perdas extremamente baixas. Uma grande variedade de tipos de sensores e 

aplicações surgiram desde então. 

Segundo UDD & SPILLMAN (2011), podem ser identificadas três ondas de 

desenvolvimento de sensores de fibra óptica. Os principais sensores da primeira onda 

foram o giroscópio de fibra óptica baseado no efeito Sagnac e o hidrofone de fibra 

óptica baseado no interferômetro de Mach-Zehnder. A segunda onda foi baseada em 

interferômetros de Fabry-Pérot, esse tipo de sensor foi amplamente utilizado em um 

grande número de aplicações. A terceira onda foi marcada pelo desenvolvimento de 

grades de Bragg, ou redes de Bragg, em filtros ópticos para fins de comunicação óptica. 

Rapidamente, se descobriu que a grade de Bragg em fibra, ou FBG, gerava excelentes 

transdutores ópticos para detecção de vários parâmetros diferentes.  

De acordo com a forma de transdução da fibra óptica, os sensores podem ser 

classificados como intrínsecos ou extrínsecos. Nos sensores extrínsecos, o 

sensoriamento ocorre externamente a fibra óptica, a interação entre a luz e o efeito a ser 

mensurado é produzida por um dispositivo óptico externo. O sinal é codificado 

opticamente e recolhido pela fibra que realiza a transmissão deste. Já nos sensores 

intrínsecos, o efeito a ser mensurado altera diretamente algumas propriedades da fibra 

óptica, alterando, assim, as características intrínsecas da transmissão. (BAPTISTA, 

2002)    

O presente trabalho tem como foco sensores ópticos com redes de Bragg. As redes de 

Bragg em fibra são elementos sensores intrínsecos que podem ser “escritos” em fibras 

ópticas por um processo de inscrição com radiação ultra violeta. Esse processo produz 

uma modulação periódica do índice de refração do vidro na fibra, o que se demonstrou 
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uma estrutura estável até em temperaturas elevadas típicas de aplicações em poços de 

petróleo. (KERSEY, 2000) 

Essa tecnologia será apresentada de forma mais aprofundada posteriormente nesse 

capítulo, pois a sua compreensão é importante para que se entenda o funcionamento do 

sensor permitindo, assim, a realização do estudo de dimensionamento deste. As outras 

tecnologias mencionadas não serão abordadas pois não são relevantes para esse estudo. 

 

2.1 – Os Sensores de Fibra Óptica e a Indústria de Petróleo 

Em relação aos sensores eletrônicos convencionais, os sensores ópticos traziam algumas 

vantagens que promoveram a sua entrada nos mercados. Sensores de fibra óptica são 

passivos, totalmente dielétricos, o que é essencial para algumas aplicações. São leves e 

de tamanho reduzido, além de imunes a interferência eletromagnética, um ganho em 

relação aos sensores eletrônicos convencionais que geralmente necessitam de uma 

blindagem pesada, que aumenta o custo, o tamanho e o peso do equipamento. Outros 

atributos valiosos são a robustez contra vibrações e choques, a resistência a altas 

temperaturas e a alta sensibilidade. Por fim, a fibra óptica possui grande largura de 

banda que oferece vantagens em sua habilidade de transportar as informações quando 

multiplexada em arranjos de sensores. (UDD & SPILLMAN, 2011) 

Na indústria de óleo e gás, sensores são essenciais para o monitoramento de poços, 

permitem a otimização da produção e o aprimoramento da recuperação final, além de 

serem uma ferramenta de extrema importância para a garantia da segurança das 

operações. Sensores são usados nos poços de petróleo para medir uma grande variedade 

de parâmetros, como, por exemplo, a distribuição de pressão e temperatura ao longo do 

poço, a presença de determinados químicos, sinais acústicos resultantes de atividades 

sísmicas ou devido a atividades no poço, e estresses mecânicos em componentes 

estruturais.  

Em torno de 1990, sensores de fibra óptica começaram a ser testados para aplicações na 

indústria de petróleo. As características inerentes as fibras ópticas despertaram o 

interesse da indústria pois essa tecnologia tinha o potencial de proporcionar uma maior 

confiabilidade comparado aos sensores elétricos, único meio de medição até então. 
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(LUMENS, 2014) Os atributos dos sensores ópticos que traziam grandes oportunidades 

eram a possibilidade de medição distribuída, serem passivos eletricamente, a longa vida 

útil e a tolerância a altas temperaturas, condição na qual sistemas eletrônicos 

historicamente apresentam as maiores taxas de falha (KRAGAS, 2001). Desse modo, 

esses sensores se tornaram uma ótima alternativa para essa indústria.  

Inicialmente, essa tecnologia era utilizada na indústira somente para detecção de 

temperatura. A situação começou a mudar quando uma variedade de sensores de fibra 

óptica desenvolvidos nas indústrias aeroespacial e militar começaram a ser aplicados na 

indústria de óleo e gás. As primeiras tecnologias de sensoriamento de poço de fibra 

óptica foram o Sensoriamento de Temperatura Distribuído (DTS), o Sensoriamento de 

Deformação Distribuído (DSS), desenvolvido pela Shell e Baker-Hughes, e o 

Sensoriamento Acústico Distribuído (DAS). (KOELMAN et al., 2012) 

Essas tecnologias de sensoriamento por fibra óptica permitem uma compreensão muito 

mais completa das condições do poço, permitindo, assim, a otimização de workover, 

completações, elevação artificial e performance de fluxo. 

 

2.2 – A Fibra Óptica 

Como apresentado na Figura 4 (a), uma fibra óptica geralmente possui três camadas: 

núcleo, camada de refração e revestimento. As duas camadas mais internas são as 

responsáveis pelo processo de transmissão de luz. O núcleo da fibra é o responsável 

pela tecnologia de detecção óptica, nele a luz é transmitida, e a camada de refração 

reflete a luz difusa para o núcleo, garantindo que a transmissão de luz através do núcleo 

tenha uma perda mínima. A diferença entre o índice de refração dessas camadas 

provoca a reflezão total da luz.  

Tanto o núcleo quanto a camada de refração são feitos de vidro. Ao redor da camada de 

refração, o revestimento, de diâmetro em torno de 125 m, composto por uma ou mais 

camadas proporcionam força adicional à fibra óptica, protegendo-a das condições 

ambientais externas e de danos físicos.. 
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As fibras ópticas são classificadas como multimodo ou monomodo. Quando a luz se 

propaga apenas no modo fundamental a fibra é dita monomodo. Esse tipo de fibra 

apresenta menos dispersão e, portanto, pode ser utilizada para transmissão a longas 

distâncias. Já a fibra multimodo permite a propagação da luz em diversos modos e, por 

apresentar mais dispersão, seu uso é recomendado para transmissões de curtas 

distâncias. As dimensões do revestimento e da camada de refração são 

aproximadamente iguais para esses dois tipos de fibra óptica, no entanto, o diâmetro do 

núcleo da fibra óptica monomodo, tipicamente de 9 m, é muito menor do que da 

multimodo, geralmente de 50 ou 62,5 m. (MOREIRA, 2004) Desse modo, o 

comprimento de onda usado em um núcleo monomodo é cerca de 1550 nm enquanto 

nas fibras multimodo são usados comprimentos de onda entre 850 e 1300 nm 

(LUMENS, 2014). 

 

Figura 4: Constituição (a) de uma fibra óptica e, (b) de um cabo de fibra óptica para 

utilização em poços de petróleo. Adaptado de LUMENS (2014). 

 

Para utilização em poços de petróleo, essas fibras ópticas são acondicionadas em linhas 

de controle, que consistem em tubos metálicos de, usualmente,   ⁄   de diâmetro, como 

ilustrado na Figura 4 (b). Dentro da linha de controle, a fibra, frequentemente imersa em 
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um gel, é acondicionada em um segundo tubo,   ⁄   de diâmetro, e, geralmente, 

envolvida por um material plástico amortecedor. Um encapsulamento plástico é 

frequentemente adicionado em torno da linha de controle para melhorar a aderência para 

o travamento do cabo no poço. Todas essas camadas impedem qualquer estresse na fibra 

óptica, o que poderia causar danos ou quebra da fibra. (LUMENS, 2014) 

Segundo LUMENS (2014), as fibras ópticas em tais linhas de controle possuem 

historicamente uma vida útil de 10 anos ou mais, considerando sua utilização em 

ambientes de temperatura baixa a média e que o cabo não tenha sido danificado durante 

a instalação. Comparando com os componentes eletrônicos ativos, utilizados em poços 

de petróleo, que apresentam maiores riscos de confiabilidade, esta é uma vantagem 

resultante da natureza passiva dessas fibras. Ou seja, os sensores de fibra óptica não 

causam interferência eletromagnética nem são sensíveis a ela, devido a outros 

equipamentos de poço como bombas elétricas por exemplo, apresentando, assim, uma 

vida útil superior a dos sensores eletrônicos. 

 

2.3 – Sensores de Fibra Óptica e Redes de Bragg 

Sensores de fibra óptica possuem três configurações de sensoriamento distintas: ponto 

único, múltiplos pontos ou contínua. A Figura 5 ilustra essas configurações. Na 

configuração contínua, uma fração da fibra óptica funciona como um elemento sensor. 

Assim, se obtém um registro do parâmetro medido ao longo do comprimento do poço. 

As outras duas configurações consistem na medição em pontos discretos ao longo do 

comprimento da fibra, podendo ocorrer em um único ponto ou em múltiplos pontos. 

Essas configurações permitem a medição de uma gama muito mais ampla de parâmetros 

do que a configuração contínua, além de proporcionar uma maior precisão e resolução 

espacial. (KRAGAS, 2001) 
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Figura 5: Modos de configuração de sensoriamento de sensores de fibra óptica. 

Adaptado de KRAGAS, 2001.  

 

Muitas técnicas de detecção foram desenvolvidas para a utilização da tecnologia de 

fibra óptica em sensores, sendo a rede de Bragg a que mais se destaca para medição de 

temperatura e deformações devido a sua fabricação simples e ao sinal refletido 

relativamente forte. (WERNECK et al., 2013). Além disso, é uma excelente opção para 

aplicações onde sistemas de sensoriamento mais tradicionais, como os eletrônicos, se 

mostram ineficientes (CUNHA, 2007).  

O princípio de funcionamento dos sensores a fibra com grade de Bragg (FGB) consiste 

na modulação periódica do índice de refração do núcleo da fibra ao longo da direção 

longitudinal, o que causa a variação do comprimento de onda da luz refletido em 

resposta a variações de deformação. O termo fibra de Bragg foi emprestado da lei de 

Bragg, que descreve com uma simples fórmula matemática a difração de raios-X por 

cristais. A condição de Bragg, quando aplicada em redes de Bragg em fibra, afirma que 

o comprimento de onda da luz refletido pela rede é definido pela equação a seguir. 

 
             Eq. 1 
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Onde    é o comprimento de onda de Bragg,      é o índice de refração efetivo da fibra 

e    é a modulação periódica da rede. 

As redes de Bragg podem ser escritas em uma fibra fotosensível com radiação 

utravioleta, possuem, geralmente, entre 1 e 10 mm de comprimento, e são relativamente 

de fácil fabricação e baixo custo. (CUNHA, 2007) 

Portanto, apenas luz incidente com intensidade I em um determinado comprimento de 

onda λ será refletida. Esse comprimento de onda é proporcional ao período espacial   

da variação do índice de refração. Uma alteração no comprimento da fibra irá mudar a 

periodicidade para   , o que irá gerar uma mudança correspondente no comprimento de 

onda refletido. Esse comportamento está ilustrado na Figura 6. (LUMENS, 2014) 

Interpretando esse comportamento a partir da Eq. 1, os parâmetros    e      variam, de 

acordo com os estímulos recebidos, resultando em uma variação do comprimento de 

onda   . 

 

Figura 6: Princípio de funcionamento da Rede de Bragg em Fibra. Adaptado de 

LUMENS, 2014. 

 

É essa variação do comprimento de onda, resultante da variação da periodicidade ou do 

índice de refração, que permite a utilização das FGB como sensores.  No caso de um 

sensor de temperatura, por exemplo, o aquecimento irá gerar uma expansão do vidro e, 

consequentemente, uma variação na periodicidade (Figura 7 (a)). Variação no 

comprimento da fibra também pode ser gerada por aplicação de tensão, portanto, a FGB 

também pode ser utilizada como um sensor de tensão. Acoplando a FGB a uma 

membrana obtemos um sensor de pressão (Figura 7 (b)), a fibra irá detectar tensão como 
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resultado da pressão do fluido deflexionando a membrana. Também é possível criar um 

sensor químico, revestindo a FGB com um polímero que incha, exercendo tensão, ao 

entrar em contato com uma determinada substância química (Figura 7 (c)). 

(LumensPGE 2014) 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 

Figura 7: Aplicações da Rede de Bragg em Fibra. (a) Sensor de temperatura. (b) 

Sensor de pressão. (c) Sensor químico. Adaptado de LUMENS, 2014. 

 

Além disso, o sensoriamento por grade de Bragg permite a multiplexagem por divisão 

de comprimento de onda (WDM). Multiplexagem nada mais é do que a transmissão 

simultânea de dois ou mais sinais ao longo de um canal de comunicação comum, que 

nesse caso é a fibra óptica. Para isso, a cada FBG é atribuído um intervalo de 

comprimento de onda diferente do espectro da fonte de luz. (GRATTAN, 1999) 
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3 – MÉTODOS  

 

Poços de petróleo são ambientes desafiadores, devido a presença de condições químicas 

agressivas, altas pressões e temperaturas. É necessário que os sensores utilizados 

possuam longa vida útil, pois devem operar  por um determinado período sem a 

possibilidade de reparação, alto nível de segurança, requerido pelas condições em que 

opera, e precisão operacional, devido à relevância das informações que adquire. 

Sensores ópticos atendem esses requisitos e sua utilização apresenta muitas vantagens 

para a indústria de petróleo. O presente trabalho tem como foco o dimensionamento de 

um sensor óptico de pressão e temperatura baseado no sensoriamento por grade de 

Bragg.  

O Capítulo 3 descreve os métodos utilizados para a realização do dimensionamento 

desse sensor. Na primeira parte (seção 3.1) é descrito o modelo numérico desenvolvido 

para averiguação das tensões e deformações atuantes no sensor em sua operação. A 

seção seguinte (seção 3.2) descreve a caracterização do Inconel 625 a partir de testes de 

tração uniaxial. As curvas tensão-deformação obtidas são usadas como dados de entrada 

no modelo numérico. Por fim, a a última parte (seção 3.3) descreve a metodologia a ser 

utilizada para a análise de fadiga, apresentando alguns conceitos e definições relevantes 

ao estudo da fadiga dentro do escopo do presente trabalho.  

 

3.1 – Modelo Numérico 

O sensor P&T a ser dimensionado, consiste em um sensor a fibra óptica com grade de 

Bragg que se destina a medir pressões e temperaturas no interior de uma coluna de 

produção e no seu espaço anular. A região de maior interesse é o selo do sensor, que 

consiste em uma membrana localizada na interface entre o fluido pressurizado e a fibra 

óptica. A fibra óptica realiza a leitura das informações de deformação dessa membrana 

e, assim, obtém-se as informações de pressão e temperatura.   

Foi desenvolvido um modelo de elementos finitos tridimensional para o 

dimensionamento do sensor. O objetivo é otimizar a geometria do selo, de forma que se 
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maximize a deformação, de forma a se ter um sensor com alta sensibilidade, mantendo-

se no regime elástico. O modelo é capaz de simular numericamente o processo de 

operação do sensor, com aplicação de pressão na localização da interface com o fluido 

pressurizado e de temperatura em todo o sensor para averiguação das tensões e 

deformações. 

 

3.1.1 – Descrição do Modelo 

O sensor foi inicialmente projetado pela Total Automação e um protótipo do invólucro 

metálico foi entregue a COPPE para a verificação estrutural. Tal invólucro pode ser 

visto na Figura 8.  

 

Figura 8: Protótipo do sensor óptico de pressão. 

 

O invólucro recebido foi submetido a análise dimensional e modelos em formato CAD 

3D foram construídos com o auxílio do software Solidworks. O invólucro é composto 

por três partes: Inferior, Meio e Superior. As partes superior e inferior são conectadas 

por parafusos e o meio, onde se localiza o Selo do sensor, é travado entre elas devido 

aos encaixes em suas extremidades. Algumas modificações foram feitas na geometria 

do invólucro e os desenhos finais demonstrativos de suas partes podem ser vistos na 

Figura 9.  
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Figura 9: Desenho técnico do invólucro metálico do sensor óptico de pressão. 

 

O modelo de elementos finitos do sensor óptico P&T foi desenvolvido com o auxílio do 

software Abaqus (versão 6.14), através da transferência dos modelos em formato CAD 

3D para o software. A Figura 10 mostra o modelo numérico inicial do sensor. 
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De modo a minimizar o tempo computacional de processamento das análises numéricas, 

o modelo do sensor foi simplificado, assumindo-se simetria no eixo x e no eixo z. 

Assim, apenas o quarto do sensor foi utilizado para as análises numéricas. Além disso, 

outra modificação foi feita de modo a simplificar a elaboração da malha de elementos 

finitos do modelo, descrita na seção 3.1.5. Essa modificação consistiu na remoção dos 

orifícios nas extremidades, que não exercem grande influência nos resultados do 

modelo. Esse orifício se localiza no Meio, como pode ser visto na Figura 10. O modelo 

final pode ser visto na Figura 11. 

O sensor de pressão foi discretizado com o uso de elementos  sólidos contínuos do tipo 

C3D8R. Segundo a documentação do Abaqus (ABAQUS, 2014), o tipo C3D8R define 

elementos com oito nós e vinte e quatro graus de liberdade, representando os 

deslocamentos lineares em cada um dos nós do elemento, com integração reduzida e 

controle de hourglassing. 

Como mencionado anteriormente, a principal região de interesse desse estudo é o selo 

do sensor. O selo consiste em uma membrana localizada na interface entre o fluido 

pressurizado e a fibra óptica que realiza a leitura das informações de deformação. O 

objetivo é otimizar a geometria do selo para que este se comporte no regime elástico e 

proporcione uma deformação significativa quando da aplicação da pressão máxima de 

operação do sensor.  

 

Figura 10: Modelo numérico inicial do sensor óptico de pressão. 
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Figura 11: Modelo numérico do quarto do sensor óptico de pressão. 

 

 

 

Figura 12: Modelo numérico do quarto do selo do sensor óptico de pressão. 
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Foi definido um diâmetro de 15 mm para a membrana, resultando na geometria 

ilustrada na Figura 12. Essa geometria é composta por quatro medidas principais: a 

espessura  , o raio  , a altura   e a distância horizontal  . A demonstração dessas 

medidas está ilustrada na Figura 13.  

 

Figura 13: Desenho da contrução do modelo do selo apresentando as quatro medidas que 

o compõe. 

 

3.1.2 – Interações e  Restrições 

Para modelar a interação entre as partes foi utilizada a discretização de contato do tipo 

surface-to-surface, que descreve o contato entre duas superfícies deformáveis. Foram 

configurados três contatos: Inferior-Meio, Superior-Meio e Superior-Inferior. Para a 

definição das propriedades, o contato foi considerado de baixa fricção (0,1) com 

comportamento normal/tangencial, evidenciando a independência entre as partes. Foi 

adotada a formulação de small sliding, ou seja, pequenos deslizamentos. De acordo com 

essa formulação, assume-se que, mesmo que os corpos sofram grandes movimentos, 

haverá deslizamentos relativamente pequenos de uma superfície em relação a outra. Na 

Figura 14 (a), (b) e (c) as representações desses contatos podem ser observadas no 

modelo numérico. 
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Além disso, na área de contato entre o Selo e o Meio do invólucro foi aplicada uma 

restrição do tipo tie. Esse tipo de constraint une as duas regiões restringindo cada nó da 

superfície escrava a ter o mesmo movimento que o ponto da superfície mestre ao qual 

está mais próximo. A Figura 14 (d) ilustra essa restrição no modelo numérico. 

 

 

       

(a)           (b) 

       

(c)           (d) 

Figura 14: Interações e Restrições aplicadas no modelo (a) Contato Superior-Meio, (b) 

Contato Superior-Inferior, (c) Contato Inferior-Meio, (d) Tie Selo. 
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3.1.3 – Condições de Contorno 

Como mencionado anteriormente, o quarto do sensor foi utilizado para as análises 

numéricas. Portanto, para que o modelo seja representativo do sensor inteiro, fo i 

aplicada condição de simetria no plano x-y e no plano y-z, ou seja, no plano x-y 

somente o deslocamento dos nós na direção z é restringido, e no plano y-z, somente o 

deslocamento dos nós na direção x é restringido. A Figura 15 mostra a representação 

dessas condições de contorno no modelo numérico. 

Na base de apoio do invólucro foi aplicada uma condição de contorno que restringe os 

movimentos de deslocamento e rotação em todos os eixos, limitando a deformação do 

selo apenas à ação da pressão. Além disso, para descrever a ação dos parafusos, foi 

utilizada uma condição de contorno que restringe o movimento em todos os graus de 

liberdade (engaste) na superfície na qual eles seriam instalados. A representação gráfica 

dessas condições de contorno pode ser vista na Figura 16. 

 

       

(a)           (b) 

Figura 15: Condições de simetria (a) no eixo x, (b) no eixo z. 

 



22 

 

      

(a)           (b) 

Figura 16: Condições de contorno (a) de apoio, (b) de carga dos parafusos. 

 

3.1.4 – Carregamento 

O carregamento de pressão foi aplicado à região do sensor que sofre a ação do fluido 

pressurizado, compreendendo a superfície inferior do Selo e uma área da parte Inferior e 

do Meio, sob forma de pressão uniforme de 5000 psi (34,474 MPa), pressão de projeto. 

A localização da aplicação do carregamento pode ser vista na Figura 17. 

Como o sensor a ser dimensionado é também um sensor de temperatura, essa condição 

externa deve ser aplicada no modelo numérico para avaliar as deformações e tensões 

devido a expansão térmica do material. Para isso, foi definido um predefined field de 

temperatura em todo o sensor. Foi necessário considerar a fixação da fibra óptica na 

membrana, que é feita utilizando-se de uma cola especial, na definição da temperatura 

de projeto. As opções de cola disponíveis, geralmente, possuem um limite de 

temperatura de 120°C para a manutenção de suas propriedades. Sendo assim, esse valor 

foi utilizado para o campo pré-definido de temperatura, que foi aplicado no passo 

posterior ao de pressão, permitindo avaliar primeiramente as deformações causadas 

apenas pela pressão e, depois, os resultados da combinação dos dois carregamentos. 
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Figura 17: Carregamento de pressão no modelo numérico. 

 

3.1.5 – Malha de Elementos Finitos 

Foi utilizada uma malha com predominância de elementos hexagonais. O refinamento 

da malha foi controlado através do tamanho dos elementos. A parte Superior não exerce 

muita influência nos resultados e, portanto, não necessita de um grau de refinamento 

muito grande. Foi definido um comprimento de 1,5 mm para seus elementos. Na parte 

Inferior foi estabelecido um comprimento de 1 mm. No Meio e no Selo, devido ao tipo 

de restrição utilizada entre essas partes, foi necessário um maior cuidado na elaboração 

de suas malhas.  

Na seção 3.1.2. a definição da constraint do tipo tie utilizada entre o Meio e o Selo foi 

apresentada. Para o correto funcionamento dessa restrição se faz necessário que o 

refinamento das malhas seja compatível na área de contato. Para isso, no Meio, foram 

definidos edge seeds locais em determinadas arestas, as que coincidem com arestas do 

Selo, e no restante foram atribuídos global seeds com 0,75 mm de comprimento. E no 

Selo, que é a região de interesse das análises numéricas, um grau de refinamento maior 

foi definido mantendo-se conciliação na área de contato. Foram definidos edge seeds 

locais em umas arestas por tamanho do elemento, 0,2 mm nas arestas verticais em 
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contato com o Meio e 0,2 mm nas arestas radiais, e em outras, nas arestas de 

circunferência, por número de elementos. A malha de elementos finitos pode ser 

observada na Figura 18. 

 

       

(a) 

 

 

(b) 

Figura 18: Figura : Malha de elementos finitos (a) do sensor de pressão óptico, (b) 

do selo. 
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3.1.6 – Modelo Constitutivo 

O sensor é constituído de dois materiais diferentes: Aço Inox e Liga de Inconel. O aço 

inoxidável é uma liga de Ferro com um mínimo de 10,5% de Cromo. O Cromo, ao se 

combinar com o Oxigênio do ar, produz uma camada extremamente fina, contínua, 

estável e muito resistente sobre a superfície do aço, conhecida como a camada passiva. 

Isso previne a corrosão na superfície, assim, a composição química do aço inox é 

balanceada para conferir ao material uma melhor resistência a corrosão.  

As ligas de Inconel são classificadas como superligas. As superligas são ligas que são 

ricas em pelo menos um entre os elementos níquel, colbalto e ferro, são capazes de 

manter a estabilidade,  tanto estrutural quanto de suas propriedades, em altas 

temperaturas, sob altas tensões e em ambientes severos (AKCA & GURSEL, 2015). 

Inconel é uma superliga base Níquel, ou seja, esse é o seu principal elemento, e, 

geralmente, tem o Cromo como segundo elemento. Segundo ACKA & GURSEL 

(2015), as superligas de base Níquel estão sendo cada vez mais utilizadas em aplicações 

no setor de petróleo e gás, uma vez que sua resistência a corrosão e a altas temperaturas 

apresenta vantagens nos ambientes de produção. 

Foram utilizadas duas ligas de Inconel diferentes para a análise, a fim de se comparar os 

resultados e definir o material que mais se adequa as necessidades inerentes à operação 

do sensor. A diferença entre essas superligas está em sua composição química, Tabela 1, 

que proporciona diferentes propriedades para esses materiais. 

Inconel 625 é uma liga níquel-cromo-molibdênio com uma adição de nióbio que age 

com o molibdênio para endurecer a matriz da liga e assim proporcionar alta resistência 

sem um tratamento térmico. Essa liga resiste a uma ampla gama de ambientes 

severamente corrosivos e é especialmente resistente à corrosão alveolar e corrosão em 

frestas. O Inconel 625 possui propriedades que o tornam uma excelente escolha para 

aplicações em água marinha, é utilizado também em processamento químico, 

engenharia aeronáutica e aeroespacial, equipamentos de controle de poluição e reatores 

nucleares. (SPECIAL METALS, 2017) 
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Tabela 1: Composição química das superligas Inconel 625 e Inconel 718, %. 

Inconel 625 

 

Inconel 718 

Níquel mín 58,0 Níquel (e Cobalto)  50,0 – 55,0 

Cromo 20,0 – 23,0 Cromo 17,0 – 21,0 

Molibdenio 8,0 – 10,0 Ferro resíduo 

Nióbio (e Tântalo) 3,15 – 4,15 Nióbio (e Tântalo) 4,75 – 5,50 

Ferro máx 5,0 Molibdenio 2,80 – 3,30 

Carbono máx 0,10 Titânio 0,65 – 1,15 

Manganês máx 0,50 Alumínio 0,20 – 0,80 

Silício máx 0,50 Cobalto máx 1,0 

Fósforo máx 0,015 Carbono máx 0,08 

Enxofre máx 0,015 Manganês máx 0,35 

Alumínio máx 0,40 Silício máx 0,35 

Titânio máx 0,40 Fósforo máx 0,015 

Cobalto máx 1,0 Enxofre máx 0,015 

 
Boro máx 0,006 

Cobre máx 0,30 

 

Inconel 718 é uma liga níquel-cromo, endurecível por precipitação, que contém 

quantidades significativas de ferro, nióbio e molibdênio juntamente com menores 

quantidades de alumínio e titânio. Essa liga combina resistência à corrosão e alta 

resistência mecânica com excelente soldabilidade, incluindo resistência à fissura pós-

solda. O Inconel 718 é utilizado em uma ampla gama de aplicações, como em turbinas a 

gás, motores de foguetes, naves espaciais, reatores nucleares, bombas e ferramentas. 

(SPECIAL METALS, 2017) 

Portanto, três modelos constitutivos diferentes foram adotados para cacterizar o 

comportamento de cada material. O invólocro é constituído por aço inox AISI 316L, 

assim, foram consideradas as constantes elásticas do aço, Módulo de Young igual a 

210.000 MPa e Coeficiente de Poisson igual a 0,3, e deformações dentro do regime 

elástico para caracterização do material no modelo numérico. O selo, a região de maior 

interesse do estudo, e o Meio são compostos por liga de Inconel.  
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Uma vez que o comportamento constitutivo do Inconel é crucial para prever com 

precisão o comportamento da deformação do Selo e realizar o correto dimensionamento 

do sensor, a caracterização do Inconel 625 foi realizada em laboratório por ensaios de 

tração uniaxial Assim, para o Inconel 625 foi considerado o módulo de Young, o 

coeficiente de Poisson, a tensão de escoamento e o limite de resistência à tração obtidos  

a partir da curva tensão-deformação obtida no ensaio de tração. Os procedimentos para 

definição dessas propriedades e correção da curva estão descritos na seção 3.2. Para a 

caracterização do material no modelo numérico foi utilizada a curva corrigida, o 

Módulo de Young e o Coeficiente de Poisson.  

No entanto, para o Inconel 718 não foi possível a realização de ensaios de tração para 

esse estudo devido a dificuldade de obtenção do material para fabricação dos corpos de 

prova. Para a caracterização do material no modelo numérico, foram utilizadas as suas 

propriedades obtidas no boletim técnico, disponibilizado pela Special Metals, líder 

mundial de invenção, produção e suprimento de ligas com alto teor de Níquel, 

considerando a temperatura de 120°C. (SPECIAL METALS, 2004) 

Como será aplicada uma carga térmica no modelo, é necessário para a caracterização do 

material definir o coeficiente de expansão térmica. Para as duas superligas, foi 

considerado o boletim técnico da Special Metals para a definição desse coeficiente. As 

propriedades dos dois materiais estão discriminadas na Tabela 2 a seguir. 

Tabela 2: Propriedades das superligas, Inconel 625 e Inconel 718, consideras para a 

caracterização dos materiais. 

 Inconel 625 Inconel 718 

Módulo de Young,   (MPa) 211.770 194.432 

Coeficiente de Poisson,   0,314 0,284 

Tensão de Escoamento,    (MPa) 465,3 1039,5 

Limite de Resistência à Tração,    (MPa) 914,8 1389,9 

Coeficiente de Expansão Térmica,   ((    ⁄ )  ) 13 13 
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3.2 – Caractericação do Material: Teste de Tração Uniaxial 

Como dados de entrada para o modelo constitutivo do sensor, o software Abaqus requer 

a curva tensão-deformação do material. Para tal, foram realizados testes de tração 

uniaxial para o levantamento de informações sobre a resistência e o comportamento 

mecânico da superliga que constitui o sensor. Esse ensaio consiste na aplicação de uma 

carga uniaxial crescente à amostra, e medição das variações em sua dimensão.  

Para a caracterização do Inconel 625, os corpos de prova foram fabricados de acordo 

com  a norma NBR ISO 6892, ABNT (2015), que se refere a ensaio de tração em 

materiais metálicos. A Tabela 3 mostra o mapeamento dos corpos de prova utilizados 

no ensaio e as dimensões mapeadas estão ilustradas na 

Figura 19. 

Figura 19: Dimensões de corpos de provas de acordo com a norma NBR ISO 6892. 

 

Tabela 3: Mapeamento dos corpos de prova do inconel 625 para ensaio de tração uniaxial. 

 W T L A B C 

CP 01 12,50 1,55 200,00 86,00 50,00 20,00 

CP 02 12,48 1,54 200,00 86,00 50,00 20,00 

CP 03 12,50 1,55 200,00 86,00 50,00 20,00 

. 

Além do transformador diferencial variável linear (LVDT) existente na máquina de 

ensaio, foram utilizados extensômetros, que também são conhecidos por strain gages, 
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na aquisição dos dados de deformação dos corpos de prova. Os strain gages associam 

voltagem à deformação sofrida pelo corpo. Esses dispositivos utilizam um filamento 

contínuo de metal, montado sobre uma película de material isolante, que é colada na 

supefície do material a ser medida a deformação, como ilustrado na Figura 20.  

 

Figura 20: Ilustração de strain gage colado em um corpo de prova. Adaptado de 

NATIONAL INSTRUMENTS (2016) 

 

Como todo metal possui uma resistência elétrica específica, quando uma força é 

exercida sobre um corpo no qual está colado um extensômetro, ocorre uma deformação 

no filamento, ocasionando uma variação da resistência elétrica do extensômetro 

(NATIONAL INSTRUMENTS, 2016). No caso de um teste de tração, o corpo de prova 

submetido a tração sofrerá um alongamento e, consequentemente, haverá um 

alongamento na mesma proporção no filamento elétrico do strain gage. 

A variação de resistência elétrica pode ser associada à deformação do filamento através 

de uma constante conhecida como fator de sensibilidade ou gage factor,    (OMEGA, 

2003). Deste modo, tem-se a Eq. 2 a seguir. 

    
   ⁄

   ⁄
 
   ⁄

 
 Eq. 2 

 

Sendo    a variação da resistência elétrica no filamento do strain gage e    o 

alongamento do filamento. 
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Foi feita a instrumentação dos corpos de prova com extensômetros KYOWA biaxiais, 

que permitem a medição das deformações longitudinal e transversal ao carregamento. 

Na Figura 21 pode-se observar o corpo de prova instrumentado e instalado na máquina 

de ensaio. As especificações dos extensômetros utilizados estão na Tabela 4 a seguir. 

Tabela 4: Especificação dos extensômetros KYOWA utilizados nos ensaios de tração 

uniaxial. 

Modelo  KFG-5-120-D16-11 

N° Y3367S            LOTE 307A N04 

Gage Factor 

(24°C, 50%Rh) 
2,10  1,0 % 

Comprimento do Gage 5 mm 

Resistência do Gage  

(24°C, 50%Rh) 
119,8  0,3  

Expansão Térmica Adotável 11,7 PPM / °C 

Coeficiente de Temperatura 

do Gage Factor 
+ 0,008 % / °C 

Cimento Aplicável ao Gage CC-33ª, PC-6 
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Figura 21: Corpo de prova instrumentado com extensômetro biaxial e instalado na 

máquina eletromecânica de ensaio de tração uniaxial. 

Para a determinação efetiva da deformação de um corpo de prova, o strain gage é 

montado com outras três resistências elétricas, formando o que se denomina de ponte de 

wheatstone, demonstrada na Figura 22, sendo    a tensão de entrada da ponte, 

conhecida na realização do teste de tração, e    a tensão de saída, obtida como resultado 

do teste de tração. (NATIONAL INSTRUMENTS, 2016) 

 

Figura 22: Ponte de wheatstone. Adaptado de NATIONAL INSTRUMENTS (2016). 
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Com uma manipulação matemática, obtém-se a Eq. 3 que relaciona a voltagem de saída 

obtida,   , com a deformação do corpo de prova,  . 

    
(       )

 
 Eq. 3 

 

Os testes de tração uniaxial para o Inconel 625 foram realizados à taxa de 0.3 mm/min 

em uma máquina eletromecânica INSTRON com célula de carga de capacidade de 

250kN no Laboratório de Tecnologia Submarina (LTS), com a taxa de deformação 

controlada por um extensômetro óptico. A Figura 23 mostra tal máquina. 

 

Figura 23: Máquina eletromecânica INSTRON utilizada para realização dos testes de 

tração uniaxial. 
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Os corpos de prova do Inconel 625 foram ensaiados até o rompimento, como pode ser 

visto na Figura 24. 

 

Figura 24: Corpos de prova de Inconel 625 rompidos no teste de tração uniaxial. 

Como os dados da deformação dos corpos de prova no ensaio de tração foram obtidos 

pelo extensômetro e pelo LVDT, foram construídas duas curvas tensão-deformação para 

cada uma das três amostras. A Figura 25 mostra tais curvas.  

Pode-se observar que as curvas em vermelho, referentes à medição do strain gage, 

terminam a níveis de deformação muito mais baixos do que as curvas azuis, referentes à 

medição do LVDT. Isso ocorre pois os extensômetros são fixados aos corpos de prova 

por meio de colas e, com a deformação provocada pelo ensaio de tração, se desprendem 

interrompendo a medição. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 25: Curvas tensão-deformação para Inconel 625 (a) Corpo de Prova 01; (b) Corpo 

de Prova 02; (c) Corpo de Prova 03. 

 

As informações medidas pelo extensômetro são mais precisas pois a medição do LVDT 

é influenciada pela elasticidade do sistema deformante – definido como toda a região 

fora do comprimento útil da amostra, compreendendo parte do corpo de prova, garras, 

travessão de aplicação de carga, etc. Diante disso, a curva tensão-deformação relativa ao 

strain gage foi utilizada para a obtenção das propriedades mecânicas do material. O 

método de cálculo do coeficiente de Poisson, do módulo de Elasticidade e da tensão de 

escoamento são mostrados na Figura 26. O limite de resistência à tração do material 

também foi obtido a partir da curva tensão-deformação. Esse limite corresponde à 

máxima tensão ocorrida no ensaio de tração.  

Foram obtidos os valores dessas quatro propriedades para os três corpos de prova e a 

média foi considerada para a caracterização do material. Os valores dessas propriedades 

se encontram na Tabela 5. 
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(a) 

 

(b) 
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(c) 

Figura 26: Métodos de cálculo das propriedades mecânicas do material através da curva 

tensão-deformação (a) coeficiente de Poisson; (b) Módulo de Young; (c) tensão de 

escoamento.  

Tabela 5: Propriedades mecânicas do Inconel 625 para cada corpo de prova. 

 CP-01 CP-02 CP-03 

Módulo de Elasticidade,   (Gpa) 211,81 212,26 211,77 

Coeficiente de Poisson,   0,315 0,314 0,312 

Tensão de Escoamento,    (MPa) 468 464 464 

Limite de Resistência à Tração,    (MPa) 916,94 914,29 913,26 

 

Como dados de entrada para o modelo constitutivo do Inconel 625, o software Abaqus 

requer a curva de tensão-deformação verdadeira do material. É necessária a correção da 

curva para minimizar os fatores geométricos, uma vez que a área inicial do corpo de 

prova é utilizada para o cálculo da tensão, porém, durante o ensaio, essa área diminui 

devido ao alongamento do corpo. Logo, a tensão calculada não representa a tensão real 

atuando no corpo no momento. Além disso, como a deformação elástica não é 
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permanente, a deformação verdadeira é considerada somente a parcela plástica da 

deformação. 

A tensão e a deformação obtidas no ensaio de tração são chamadas de tensão e 

deformação de engenharia, e e e, as corrigidas são chamadas de tensão e deformação 

verdadeiras, v e v. Para realizar essa correção foi feito o tratamento da curva com a 

Eq. 4 e com a Eq. 5 a seguir (ABAQUS, 2004). As curvas tensão-deformação 

verdadeiras dos três corpos de prova podem ser vistas na Figura 27. 

           (      ) Eq. 4 

 

    
  
   (      )  

     
 

 Eq. 5 

 

 

Figura 27: Curvas tensão deformação verdadeira para os três corpos de prova. 
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Das três curvas, definiu-se a curva do corpo de prova CP 03 como a curva 

representativa do comportamento do Inconel 625, uma vez que esta é a curva média 

como pode ser visto na Figura 27. Essa curva foi utilizada para definir o material no 

software Abaqus. 

 

3.3 – Fadiga 

Uma estrutura ao ser submetida a esforços variáveis e repetidos pode sofrer ruptura a 

um nível de tensão inferior à tensão máxima admissível do material, e, frequentemente, 

até mesmo abaixo da tensão de escoamento. Essas falhas mecânicas decorrentes de 

carregamentos dinâmicos são chamadas de falhas por fadiga (BUDYNAS & NISBETT, 

2011). Visto que as condições de operação dos sensores não são condições estáticas, é 

necessário levar em consideração a questão da fadiga para o dimensionamento destes 

equipamentos. 

 

(a) 
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(b) 

 

        

(c) 

Figura 28: Tipos de ciclos de tensão e componentes de tensão (a) Ciclo de tensão senoidal 

completamente reverso, (b) Ciclo de tensão senoidal flutuante, (c) Ciclo de tensão não 

senoidal. Adaptado de BUDYNA & NISBETT (2011) 

A Figura 28 ilustra ciclos de tensão típicos de carregamentos dinâmicos. A Figura 288 

(a)  ilustra um ciclo de tensão senoidal completamente reverso, para o qual as tensões 

mínima (    ) e máxima (    ) possuem mesma magnitude e sentidos opostos. A 

Figura 28 (b) ilustra um ciclo de tensão senoidal flutuante, envolvendo uma amplitude 

de tensão (  ) e uma tensão média (  ). A Figura 28 (c) ilustra um ciclo de tensão não-

senoidal.  

Considerando a Figura 28, podemos definir as relações básicas de caracterização de um 

ciclo de carregamento. A variação de tensão é definida pela Eq. 6. 
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              Eq. 6 

 

Onde      e      são, respectivamente, as tensões máximas e mínimas em um ciclo.  

A tensão média e a amplitude de tensão são dadas pela Eq. 7 e pela Eq.  8 

respectivamente. 

    
         

 
 Eq. 7 

 

    
  

 
 
         

 
 Eq.  8 

 

A razão de tensões e a razão de amplitude são definidas pela Eq. 9 e pela Eq. 10, 

respectivamente. 

 
  

    

    
 Eq. 9 

 

   
  
  

 
(   )

(   )
 Eq. 10 

 

A curva de Wölner, também conhecida como curva S-N, relaciona a resistência à fadiga 

(  ) ao número de ciclos de tensão necessário à ruptura por fadiga (N). Essa curva, que 

está ilustrada na Figura 29, é determinada para um valor específico de   ,   ou  . 
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Figura 29: Curva S-N. 

 

A curva é representada por duas linhas retas, uma decrescente e uma horizontal, como 

pode ser observado na Figura 29. A linha decrescente representa a relação entre a 

resistência à fadiga (  ) e o número de ciclos necessários para a falha (N). Podemos 

observar que com a redução da tensão há um aumento do número de ciclos de tensão 

que o material pode resistir até a falha. A linha horizontal representa o limite de 

resistência à fadiga (  
 ), ou seja, abaixo desse nível de tensão não ocorrerá falha por 

fadiga. 

A curva S-N pode ser determinada tanto para um corpo de prova padronizado como 

para um elemento estrutural real. Segundo BUDYNA & NISBETT (2011), as curvas 

obtidas para esses dois casos apresentam diferenças significativas, mesmo que o corpo 

de prova e o elemento estrutural tenham sido fabricados com um mesmo material. O 

limite de resistência à fadiga  de um elemento estrutural é referido como   , enquanto 

  
  corresponde ao limite de resistência à fadiga do corpo de prova padronizado. 

O limite de resistência à fadiga é obtido através de testes de fadiga. No entanto, na 

ausência de dados experimentais, pode ser obtido de forma aproximada. O gráfico do 

limite de resistência à fadiga (  
 ) versus o limite de resistência à tração (  ) de testes 

experimentais para um grande número de ferros forjados e aços é exibido na Figura 30. 

É possível identificar uma relação entre esses limites,   
  varia de 40 a 60% de    para 
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metais com até, aproximadamente, 200 kpsi (1400 MPa) de limite de resistência à 

tração. Para metais com    > 200 kpsi, o limite de resistência à fadiga pode ser adotado 

como, aproximadamente, 100 kpsi (700 MPa). (BUDYNAS & NISBETT, 2011) 

 

Figura 30: Gráfico do limite de resistência à fadiga versus o limite de resistência à tração 

obtido a partir de resultados experimentais. Adaptado de BUDYNAS & NISBETT (2011) 

 

Como mencionado anteriormente, o limite de resistência à fadiga do elemento estrutural 

(  ) pode apresentar diferenças significativas em relação a   
 . Isso se dá pois o corpo de 

prova utilizado nos testes de fadiga em laboratório é preparado com muito cuidado e 

testado em condições rigorosamente controladas. Portanto, um elemento estrutural e um 

corpo de prova de mesmo material apresentam algumas diferenças, como tratamento 

térmico, condição de superfície, concentração de tensão, diferenças de design, entre 

outros. 

Na ausência de dados de testes de fadiga de um determinado elemento estrutural, uma 

estimativa pode ser feita aplicando fatores de correção, são eles:  

 Fator de correção de acabamento superficial (  ); 

 Fator de correção de tamanho (  ); 
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 Fator de correção de carregamento (  ); 

 Fator de correção de temperatura (  ), e 

 Fator de correção devido a outros efeitos (  ). 

Assim, considerando esses fatores, o limite de resistência à fadiga do elemento 

estrutural (  ) pode ser obtido pela Eq. 11. (BUDYNA & NISBETT, 2011) 

                     
  Eq. 11 

 

O fator de correção de acabamento superficial pode ser estimado pela Eq. 122. 

        
  Eq. 12 

 

Onde os valores de   e   podem ser obtidos na Tabela 6 para diversos acabamentos 

superficiais. 

Tabela 6: Parâmetros para o fator de correção de acabamento superficial (  ). Fonte: 

BUDYNA & NISBETT, 2011. 

Acabamento Superficial a (MPa) b 

Retificado 1,58 - 0,085 

Usinado ou trefilado 4,51 - 0,265 

Laminado 57,7 - 0,718 

Forjado 272 - 0,995 

 

Os fatores de correção de tamanho (  ), de carregamento (  ), de temperatura (  ) e o 

fator de correção devido a outros efeitos (  ) não se aplicam ao presente trabalho,  

portanto, não serão apresentadas as suas formulações, mas estas se encontram em 

BUDYNAS & NISBETT (2011). Assim, o limite de resistência à fadiga (  ) pode ser 

obtido pela Eq. 133. 

         
  Eq. 13 
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Até o momento, estão sendo consideradas condições de ciclos de tensão completamente 

reversos, ou seja, para     . Como, na operação do sensor óptico, estamos tratando 

de uma tensão média com possíveis oscilações inerentes as condições de poço, devemos 

considerar o efeito da tensão média na vida a fadiga. 

A tensão média tem forte influência no comportamento em fadiga dos materiais, como 

demonstrado na Figura 31 que ilustra uma típica curva S-N para materiais metálicos 

como função de quatro diferentes tensões médias,    ,    ,     e    . Pode-se 

observar uma redução da vida a fadiga com o aumento da tensão média. (SURESH, 

2003) 

 

Figura 31: Curvas tensão por número de ciclos para diferentes valores de tensão média. 

Fonte: SURESH, 2003. 

 

Esses efeitos da tensão média na vida em fadiga podem ser representados em diagramas 

de vida constante. Nesses diagramas, diferentes combinações de amplitude de tensão e 

tensão média que porporcionam uma vida em fadiga constante são plotadas. Os modelos 

mais conhecidos são o de Gerber (1874), Goodman (1899) e Soderberg (1939) 

(SURESH, 2003). Esses diagramas, representados na Figura 32, são descritos pela Eq. 

14, pela Eq. 15 e pela Eq. 16 dadas a seguir. 
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Figura 32: Constant life curves for fatigue loading with a nonzero mean stress. Fonte: 

SURESH, 2003. 

 

Critério de Gerber: 

 
  
  
 (

  
  
)
 

   Eq. 14 

 

Critério de Goodman: 

 

  
  
 
  
  

   Eq. 15 

 

Critério de Soderberg: 

 

  
  
 
  
  

   Eq. 16 

 

Dados de testes de fadiga de metais dúcteis geralmente ficam próximos da linha de 

Gerber. No entanto, em virtude da variabilidade de resultados a equação de Goodman é 

usualmente adotada em projetos de engenharia (PINHEIRO, 2006). Assim, a partir da 
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equação de Goodman (Eq. 15), o limite de resistência à fadiga corrigido (   ), ou seja, 

que considera a tensão média atuante no sensor, pode ser obtido. 

Para levar em consideração as incertezas dos cálculos e da fabricação do equipamento, 

e, assim, garantir que se evite a possibilidade de falha, deve-se utilizar um fator de 

segurança (  ). De acordo com BELLARBY (2009), a determinação do valor para o 

fator de segurança apresenta grande diferença entre empresas, FS utilizados em 

completação considerando estados triaxiais de tensão variam de 1,2 a 1,3, concluindo, 

assim, que o valor correto é subjetivo. A norma norueguesa NORSOK Standard D10 

(2004) pode ser utilizada como uma orientação para a definição desse fator. De acordo 

com essa norma,         é o valor de referência para casos de tensões triaxiais e, 

portanto, esse fator de segurança será adotado  para esse estudo. 

Apesar de não ter sido realizado o teste de tração para o Inconel 718, a mesma 

metodologia pôde ser aplicada utilizando as propriedades nominais do material obtidas 

no boletim técnico da superliga.  
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4 - RESULTADOS 

 

O Capítulo 4 descreve os resultados obtidos no estudo de dimensionamento do sensor 

óptico P&T. O capítulo está dividido em duas partes, a primeira descreve o resultado da 

análise de fadiga realizada e a segunda descreve os resultados do modelo numérico para 

as duas superligas, Inconel 625 e Inconel 718.    

 

4.1 – Análise de Fadiga 

Considerando a metodologia apresentada na seção 3.3, calculou-se os limites de 

resistência à fadiga para o Inconel 625 e para o Inconel 718, de modo a realizar a análise 

da vida em fadiga do sensor óptico P&T. 

Primeiramente, foi calculado o limite de resistência à fadiga dos materiais (  
 ) 

considerando a aproximação obtida através da Figura 30, que demonstra que   
  varia de 

40 a 60% de    para metais com até 1400 MPa de limite de resistência à tração. 

Portanto, buscando um maior conservadorismo, foi considerada a aproximação da Eq. 

17 para o cálculo de   
 . 

   
         Eq. 17 

 

Também a partir do limite de resistência elástico desses materiais (  ), disponíveis na 

Tabela 2, foi calculado o fator de correção para acabamento superficial (  ) pela Eq. 

12. O acabamento superficial da membrana do sensor foi considerado como acabamento 

usinado, portanto, de acordo com a Tabela 6, foram consideraros os seguintes 

parâmetros para o cálculo de   :        e          .  

Enfim, pode-se calcular o limite de resistência à fadiga do elemento estrutural (  ) pela 

Eq. 13. Os valores de   
 ,    e    para as duas superligas se encontram na Tabela 7. 
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Tabela 7: Limite de resistência à fadiga do material (  
 ), fator de correção de acabamento 

superficial (  ) e limite de resistência à tração do elemento estrutural (  ) para as ligas 

Inconel 625 e Inconel 718. 

 Inconel 625 Inconel 718 

  
  (MPa) 365,9 496,4 

   0,740 0,683 

   (MPa) 270,9 339,0 

 

O FS de 1,25, definido na seção 3.3, foi aplicado sobre a tensão de escoamento, 

apresentada na Tabela 2 para os dois materiais, e a tensão resultante foi considerada 

como a tensão média de operação do sensor,   . Ou seja, a análise de fadiga foi 

realizada para uma condição de operação limite. Esses valores de tensão média foram 

utilizados para a análise dos resultados do modelo numérico no software Abaqus como 

o valor de referência para a tensão máxima permitida.  

Empregando o critério de Goodman (Eq. 15), considerando o limite de resistência à 

fadiga do elemento estrutural (  ), disponível na Tabela 7, e o limite de resistência à 

tração (  ), disponível na Tabela 2, obtém-se o limite de resistência à fadiga corrigido 

(   ). Os valores de    e     para as duas superligas se encontram na Tabela 8. 

Tabela 8: Tensão média (  ) e limite de resistência à fadiga corrigido (   ) para as ligas 

Inconel 625 e Inconel 718. 

 Inconel 625 Inconel 718 

   (MPa) 372,0 827,2 

    (MPa) 160,7 113,0 

 

Para análise da vida em fadiga do sensor, considerou-se a possibilidade da ocorrência de 

oscilações de pressão durante a sua operação. A Tabela 9 mostra a tensão máxima, 

mínima e alternada para diferentes níveis de variação de pressão, considerando a tensão 

média de 372 MPa, para o Inconel 625. Pode-se observar que uma variação de pressão 

de 25% alcança a tensão de escoamento do material, portanto, é possível a ocorrência de 

falha mecânica. No entanto, apenas para variações de pressão entre 40 e 45% que se 
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alcança o limite de resistência à fadiga. Os resultados evidenciam que essa superliga 

apresenta vida em fadiga infinita mesmo para elevadas variações de pressão. 

Tabela 9: Tensões máxima (    ), mínima (    ) e alternada (  ) para diferentes níveis 

de variação de pressão, considerando a liga Inconel 625. 

Níveis de Variação 

de Pressão (%) 
     (MPa)      (MPa)    (MPa) 

5 390,6 353,4 18,6 

10 409,2 334,8 37,2 

15 427,8 316,2 55,8 

20 446,4 297,6 74,4 

25 465,0 279,0 93,0 

30 483,6 260,4 111,6 

35 502,2 241,8 130,2 

40 520,8 223,2 148,8 

45 539,4 204,6 167,4 

 

Realizando a mesma análise para o Inconel 718, tem-se os resultados da Tabela 10, 

considerando a tensão média de 827,2 MPa. Para variações de pressão superiores a 13% 

ultrapassa-se o limite de resistência à fadiga e, portanto, a falha por fadiga pode ocorrer.  

Tabela 10: Tensões máxima (    ), mínima (    ) e alternada (  ) para diferentes níveis 

de variação de pressão, considerando a liga Inconel 718. 

Níveis de Variação 

de Pressão (%) 
     (MPa)      (MPa)    (MPa) 

5 868,6 785,8 41,36 

10 909,9 744,5 82,72 

11 918,2 736,2 90,99 

12 926,5 727,9 99,26 

13 934,7 719,7 107,54 

14 943 711,4 115,81 

15 951,3 703,1 124,08 
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4.2 – Análise Numérica 

O dimensionamento do sensor óptico P&T foi realizado a partir do modelo numérico, 

considerando a pressão de projeto de 5000 psi e a temperatura de projeto de 120°C. As 

tensões médias para cada material definidas na análise de fadiga foram consideradas 

como a tensão limite, de forma a garantir a permanência no regime elástico durante a 

operação do sensor.  

Buscou-se maximizar a variação de deformação através da otimização da geometria do 

selo. Essa variação será avaliada nesse estudo no ponto central, portanto, será igual à 

máxima deformação que ocorre na membrana no passo de pressão. A otimização da 

geometria deve considerar a tensão de Mises, verificando se a tensão está dentro do 

limite estabelecido. 

Conforme apresentado na seção 2.3, os sensores ópticos baseados em redes de Bragg 

permitem a multiplexagem. Essa tecnologia será utilizada no sensor desse estudo, uma 

vez que este se destina a medir dois parâmetros simultaneamente: pressão e 

temperatura. Assim, duas FBGs com periodicidade e comprimento de onda diferentes 

deverão ser inscritas na fibra óptica.  

Para o funcionamento do sensor é necessário que se tenha uma referência de baixa 

deformação após a aplicação da pressão. Essa referência corresponde ao ponto que não 

sofre deformações significativas devido a ação da pressão, ou seja, a deformação será 

proveniente da ação da expansão térmica. Portanto, o ponto de deformação nula ao fim 

do passo de pressão será a localização da rede de Bragg que fará a leitura das 

informações de deformação para obtenção da temperatura atuante. Outra rede de Bragg 

realizará a leitura da deformação do centro do selo, região de maior deformação. 
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Figura 33: Demonstração dos principais pontos de interesse no modelo numérico. 

 

As variáveis relevantes e, portanto, coletadas como resultados da análise numérica são a 

deformação no centro, a tensão de Mises máxima atuante no sensor e a localização do 

ponto de deformação nula. A Figura 33 ilustra os pontos de referência na membrana 

para melhor entendimento dessas variáveis. O ponto   é o ponto central do selo, onde 

será medida a deformação máxima no passo de Pressão,   
 . O ponto   representa a 

localização do ponto de deformação nula, que varia dependendo da geometria da 

membrana. Por fim, o ponto   é o ponto do bordo. A localização do ponto   será 

avaliada pela sua distância até o centro e até o bordo,     e    . 

Como descrito anteriormente, a análise numérica foi composta por dois passos. O 

primeiro consistiu na aplicação da pressão na interface de contato do sensor com o 

fluido pressurizado, e no segundo é aplicada a carga térmica em todo o sensor. Para 

definir esses steps, considerou-se geometria não-linear, de forma a considerar as 

mudanças na geometria durante a análise devido aos grandes deslocamentos. Além 

disso, é necesserário configurar a incrementação.  

Foi utilizado um número máximo de incrementos de 1000, um tamanho de incremento 

inicial de 0,01 e mínimo de 0,00001, valores comumente empregados em estudos 
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similares. Para definir o tamanho máximo do incremento foram realizadas simulações 

preliminares, uma vez que quanto menor esse tamanho, mais precisa a análise, no 

entanto, maior o tempo computacional de processamento. Assim, foram utilizados três 

tamanhos de incremento máximo (0,05, 0,1 e 0,2) para comparação. Buscou-se definir 

um tamanho que fornecesse uma análise computacional mais rápida sem perder a 

exatidão dos resultados. 

A Tabela 11 mostra os resultados de algumas variáveis relevantes para o modelo com a 

geometria da Figura 34 com Inconel 718, utilizando esses três tamanhos de incremento 

máximo. A diferença entre os resultados foi pequena, alcançando no máximo uma 

variação de aproximadamente 0,015% entre os resultados para o incremento de 0,05 e 

de 0,2. Portanto, decidiu-se utilizar o incremento máximo de 0,2 para o estudo, pois a 

economia em tempo de processamento computacional permitiria um maior volume de 

simulações e, assim, um melhor entendimento do comportamento do sensor. 

Tabela 11: Avaliação da influência do tamanho do incremento máximo nos resultados do 

modelo numérico. 

 
Incremento Máximo variação entre resultados (%) 

0,05 0,1 0,2 0,05 – 0,1 0,1 – 0,2 0,05 – 0,2 

  
  ( s) 1227,88 1227,87 1227,85 0,00081 0,00163 0,00244 

  
  (MPa) 323,676 323,674 323,671 0.00062 0.00093 0.00154 

    
 

 (MPa) 661,1 661,1 661,0 0 0.01513 0.01513 

    (mm) 4.07 4.07 4.07 0 0 0 

    (mm) 3.43 3.43 3.43 0 0 0 

 

Nessa análise preliminar dos resultados iniciais, pôde-se observar que no passo de 

pressão a membrana estava se comportando como o esperado, apresentando maior 

tensão e deformação na parte superior do seu centro. Já no passo de temperatura, é 

importante observar que a expansão térmica gera tensões elevadas em outras regiões e, 

na maioria dos casos, essas tensões superam a tensão na parte superior do centro do 

selo.  

A Figura 35 apresenta os resultados do modelo numérico em termos de tensões 

equivalentes de Mises para as duas superligas, considerando a geometria inicial 
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utilizada para a análise preliminar da Figura 34. Na Figura 35 (a) e na Figura 35 (c) 

temos os resultados do passo de pressão para o Inconel 625 e para o Inconel 718, 

respectivamente, e na Figura 35 (b) e na Figura 35 (d) temos os resultados do passo de 

temperatura para as duas superligas. Pode-se identificar as regiões que sofrem maior 

tensão com o auxílio da legenda. Atentou-se, então, para a distribuição da tensão nos 

resultados, avaliando a tensão de Mises máxima em todo o sensor para garantir que este 

permaneça no regime elástico e dentro do limite de tensão estabelecido. 

 

Figura 34: Geometria do selo utilizada para as análises preliminares. 

 

Esses resultados iniciais também evidenciam a diferença significativa das superligas 

avaliadas, principalmente devido a discrepância entre as tensões de escoamento dos 

materiais. Os resultados do modelo numérico para o Inconel 625 e Inconel 718 serão 

apresentados separadamente nas seções 4.2.1 e 4.2.2. 
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(a) 

 

 

 

(b) 
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(c) 

 

(d) 

Figura 35: Tensões resultantes (em MPa) (a) do carregamento de pressão para o selo de 

Inconel 625, (b) do carregamento de pressão combinado à aplicação de carga térmica para 

o selo de Inconel 625, (c) do carregamento de pressão para o selo de Inconel 718, (b) do 

carregamento de pressão combinado à aplicação de carga térmica para o selo de Inconel 

718. 
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4.2.1 – Resultados do Modelo Numérico – Inconel 625 

O resultado preliminar para o Inconel 625, exibido na Figura 35 (b), apresentou tensões 

acima do limite estabelecido de 372 MPa, inclusive acima da tensão de escoamento do 

material, de 465 MPa. Concluiu-se que para o dimensionamento com esse material a 

membrana do sensor deveria ser mais robusta.  

Foram obtidos resultados para diferentes dimensões de selo, no entanto, não foi possível 

obter uma geometria para a membrana que apresentasse tensões resultantes inferiores à 

372 MPa, considerando os limites geométricos do invólucro do sensor. Para fins de 

demonstração, a Tabela 12 apresenta resultados de tensão de Mises máxima sofrida pelo 

sensor após os passos de pressão e temperatura,     
 , e resultados de deformação 

máxima no passo de pressão,   
 , para três geometrias de membrana verificadas. Apesar 

da diferença na espessura do selo, as três geometrias apresentaram uma tensão máxima 

de aproximadamente 470 MPa. 

Tabela 12: Resultados para carregamento de pressão e temperatura para o selo 

constituído por Inconel 625 para três geometrias. 

 

    
 

 (MPa)   
  ( s) 

470.1 332.30 
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 (MPa)   
  ( s) 

470.1 411.60 

 

 

 

 

    
 

 (MPa)   
  ( s) 

469.8 517.36 

 

A Figura 36 apresenta os resultados em termos de deformações plásticas equivalentes. 

Fica evidente a ocorrência de deformações plásticas e esses resultados foram 

semelhantes para todas as geometrias simuladas. 
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Figura 36: Deformações plásticas equivalentes para o sensor óptico com membrana em 

Inconel 625 sob carregamento de pressão e temperatura. 
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4.2.2 – Resultados do Modelo Numérico – Inconel 718 

Inicialmente, foram realizadas diversas simulações no software Abaqus para diferentes 

geometrias de membrana de modo a obter uma compreensão do comportamento do 

sensor com selo constituído pela liga Inconel 718. A partir de uma análise desses 

resultados iniciais, identificou-se o impacto de determinadas medidas da membrana nas 

variáveis de interesse para o dimensionamento e foram definidas seis geometrias, 

especificando a altura do bordo e o comprimento da área plana, para otimização da 

espessura do selo.  

Para essas geometrias, buscou-se a espessura que apresentasse maior deformação 

permanecendo abaixo da tensão limite de 827,2 MPa. O selo constituído por Inconel 

718, não apresentou dificuldade para se manter dentro do limite estabelecido de tensão 

como com o Inconel 625. Em cada resultado foi verificada a posição do ponto de 

deformação nula na direção da fibra óptica pois, como foi explicado anteriormente, esse 

ponto define a localização da rede de Bragg e, portanto, essa variável é relevante para a 

análise de identificação do dimensionamento ótimo a ser realizada posteriormente. 

Para fins de demonstração, um dos resultados do modelo numérico é apresentado em 

termos de tensões equivalentes de von Mises na Figura 37 e na Figura 39 para o passo 

de pressão e de temperatura, respectivamente. É mostrado também o resultado para a 

componente de deformação logarítmica total (LE33) na direção da fibra óptica na 

Figura 38 e na Figura 40 para o passo de pressão e de temperatura, respectivamente. Por 

convenção adotam-se as deformações sob tração como positivas, em vermelho nos 

resultados gráficos, e as deformações sob compressão como negativas, em azul.  

 



61 

 

 

Figura 37: Resultados do carregamento de pressão em termos de tensões de Mises 

resultantes (em MPa). 



62 

 

 

Figura 38: Resultados para o carregamento de pressão em termos de deformações 

logarítmicas totais (LE33). 
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Figura 39:Resultados para o carregamento de pressão e temperatura em termos de 

tensões de Mises resultantes (em MPa) 



64 

 

 

Figura 40: Resultados para o carregamento de pressão e temperatura em termos de 

deformações logarítmicas totais (LE33) 



65 

 

A Tabela 13 a seguir apresenta três dos resultados obtidos para cada uma das seis 

geometrias otimizadas. Esses resultados consistem na deformação máxima que define a 

variação de pressão a ser medida pelo sensor, a tensão resultante máxima e a localização 

do ponto de deformação nula definida pela sua distância ao centro e ao bordo. Os 

resultados ótimos para cada uma dessas geometrias estão marcados em negrito. Nos 

casos em que a tensão ultrapassa o limite estabelecido, esta está marcada em vermelho. 

Pôde-se observar a partir dos resultados obtidos que, para um mesmo nível de tensão, o 

selo com menor comprimento de parte plana alcançava maiores deformações. Isso 

ocorre pois nas configurações de menor parte plana o selo atinge menores espessuras 

sem ultrapassar o limite de tensão. A variação desse parâmetro também resulta em um 

deslocamento do ponto de deformação nula, quanto maior o comprimento da parte plana 

mais próximo do bordo se encontra esse ponto. 

Tabela 13: Resultados das variáveis de interesse (variação de deformação no centro do 

selo, tensão máxima sofrida ao final da simulação e localização do ponto de deformação 

nula) para as seis geometrias do selo analisadas. 

 

 Espessura, t  (mm) 

 0,80 0,85 0,90 

  
  ( s) 2864.01 2694,63 2543,12 

    
 

 (MPa) 838,5 818,4 798,9 

    (mm) 3,60 3,67 3,75 

    (mm) 3,90 3,83 3,76 
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 Espessura, t  (mm) 

 0,90 1,00 1,05 

  
  ( s) 3009,43 2614,31 2450,44 

    
 

 (MPa) 911,4 841,0 810,4 

    (mm) 3,89 4,00 4,06 

    (mm) 3,61 3,50 3,44 

 

 

 Espessura, t  (mm) 

 0,65 0,70 0,90 

  
  ( s) 2883,89 2674,76 2077,68 

    
 

 (MPa) 825,7 795,6 712,7 

    (mm) 3,11 3,20 3,52 

    (mm) 4,39 4,30 3,98 
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 Espessura, t  (mm) 

 0,80 0,90 0,95 

  
  ( s) 3144,51 2701,32 2489,16 

    
 

 (MPa) 913,7 834,2 799,6 

    (mm) 3,53 3,65 3,65 

    (mm) 3,97 3,85 3,85 

 

 

 Espessura, t  (mm) 

 0,60 0,65 0,70 

  
  ( s) 2723,28 2500,34 2311,67 

    
 

 (MPa) 817,6 786,8 786,8 

    (mm) 2,81 2,93 3,02 

    (mm) 4,69 4,57 4,48 
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 Espessura, t  (mm) 

 0,80 0,85 0,90 

  
  ( s) 2932,43 2686.09 2473,88 

    
 

 (MPa) 872,039 827,4 788,9 

    (mm) 3,37 3,42 3,47 

    (mm) 4,13 4,08 4,03 

 

Já o aumento do comprimento do bordo resulta em uma diminuição da tensão máxima e  

também aproxima o ponto de deformação nula do centro da membrana. Logo, para 

maiores comprimentos de bordo pode-se ter menores espessuras sem ultrapassar o 

limite de tensão. 

O selo constituído por Inconel 718 apresentou níveis de deformação elevados, 

mantendo-se no regime elástico, para diversas geometrias. Para as seis geometrias 

otimizadas, os resultados variaram entre 2400 e 2900  s. A Tabela 14 reune os 

resultados ótimos das seis configurações de forma a facilitar a comparação. 
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Tabela 14: Resultados da otimização das seis geometrias selecionadas. 

 Comprimento do bordo (mm) / Comprimento da parte plana (mm) 

2 / 4 2,5 / 4 3 / 4 2 / 2 2,5 / 2 3 / 2 

t  (mm) 1,05 0,95 0,90 0,85 0,65 0,60 

  
  ( s) 2450,44 2489,16 2473,88 2694,63 2883,89 2723,28 

    
 

(MPa) 810,4 799,6 788,9 818,4 825,7 817,6 

   (mm)  4,06 3,65 3,47 3,67 3,11 2,81 

   (mm) 3,44 3,85 4,03 3,83 4,39 4,69 
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5 - CONCLUSÃO 

 

A aplicação da tecnologia de fibra óptica em sensores utilizados para o monitoramento 

de poços trouxe algumas vantagens em relação aos sensores eletrônicos tradicionais, 

entre elas se destacam a tolerância a altas temperaturas, a passividade elétrica e a longa 

vida útil. 

O objetivo desse estudo foi o dimensionamento de um sensor óptico de pressão e 

temperatura baseado na tecnologia de redes de Bragg. O sensor P&T é composto por 

quatro partes: inferior, meio, superior e selo. A parte inferior e a parte superior do 

sensor são constituídas por aço inox. Já o meio e o selo são constituídos por liga 

Inconel, que é uma liga base Níquel que possui alta resistência mecânica, excelente 

resistência à corrosão e resistência a altas temperaturas. Foram testadas duas opções de 

liga, Inconel 625 e Inconel 718, de forma a se definir a mais adequada para o projeto.  

Foram realizadas simulações computacionais no software comercial ABAQUS versão 

6.14 utilizando o método de elementos finitos em três dimensões. O modelo numérico 

simulou o quarto do sensor P&T sob o carregamento de pressão, que simula a atuação 

do fluido pressurizado, e no segundo passo da simulação é aplicada uma carga térmica 

em todo o sensor, para simular a condição de operação. A pressão de projeto foi 

definida como 5000 psi e a temperatura 120°C. 

O selo é a região de interesse principal do estudo pois é a interface entre o fluido 

pressurizado e a fibra óptica. A deformação sofrida por essa membrana é medida pela 

fibra óptica para obtenção da pressão e temperatura atuante. Uma maior faixa de 

deformação confere ao sensor maior sensibilidade. 

Para dimensionar a membrana de forma a realizar a instalação das redes de Bragg e 

permitir a calibração do sensor, buscou-se maximizar a deformação do selo mantendo-

se nos limites estabelecidos de tensão, para garantir que não ocorra deformação plástica, 

o que inutilizaria o equipamento. Além disso, em todas as simulações foi verificado o 

ponto de deformação nula, que configura a localização de uma das redes de Bragg. 

Duas redes de Bragg serão utilizadas no sensor para que este realize a leitura das 

informações de pressão e temperatura. O tamanho da rede de Bragg no período de 
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realização desse estudo não estava definido, uma vez que esse tamanho depende da 

magnitude da deformação a ser medida, o que foi definido pelas análises numéricas. 

Assim, a localização do ponto de deformação nula, ponto de referência para a medida de 

temperatura, foi uma variável relevante para o estudo pois deve ser levada em conta no 

dimensionamento da membrana. 

Portanto, considerou-se como a configuração ideal do selo, a geometria que fornecesse 

maior deformação, de modo a se obter um sensor com maior sensibilidade, e localização 

do ponto de deformação nula equidistante do bordo e do centro do selo, para permitir a 

instalação das redes de Bragg sem que ocorra interferência entre elas. 

Através dos resultados das simulações computacionais concluiu-se que o Inconel 625 

não é adequado para a constituição desse sensor pois não foi possível obter uma 

geometria que não apresentasse deformações plásticas com esse material. Além disso, a 

faixa de deformação alcançada foi muito baixa o que resultaria em um sensor pouco 

sensível. 

Já o Inconel 718 apresentou bons resultados de deformação, alcançando deformações 

superiores a 2500 s. Apesar da análise preliminar de fadiga, realizada a partir da 

metodologia teórica, ter identificado que o material só possui vida a fadiga infinita se as 

variações de pressão forem inferiores a 13%, deve-se ponderar que esse resultado 

considera a operação na tensão máxima. Além disso, é importante lembrar que foram 

consideradas algumas aproximações conservadoras para esse cálculo. 

Essas considerações sobre o Inconel 718 devem ser avaliadas mas não impedem o 

dimensionamento mecânico do sensor com esse material. Após sua fabricação, testes de 

fadiga devem ser realizados com o protótipo estrutural para averiguar de forma mais 

precisa o limite de resistência do sensor e definir seu limite de operação. 

Analisando os resultados das seis geometrias otimizadas, a que mais se enquadra na 

configuração ideal buscada é a com comprimento de bordo de 2 mm, comprimento de 

parte plana de 2 mm e espessura de 0,85 mm, configurando o dimensionamento 

mecânico do sensor óptico P&T. Essa geometria proporciona uma variação de 

deformação de cerca de 2700 s e o ponto de deformação nula em uma posição 

aproximadamente equidistante do bordo e do centro do selo. 
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A geometria da membrana dimensionada nesse estudo para o sensor óptico de pressão e 

temperatura baseado na tecnologia de redes de Bragg confere ao sensor uma alta 

sensibilidade mantendo sua eficiência e confiabilidade, tratando-se da sua estrutura 

mecânica, em pressões até 5000 psi e temperaturas até 120°C. No entanto, para a 

finalização do projeto desse sensor, outros estudos são necessários. 

 

5.1 - Trabalhos Futuros 

Para permitir a fabricação do sensor P&T dimensionado nesse estudo, pode-se 

prosseguir com análses teóricas e experimentais para a calibração do sensor, avaliando 

as variações do comprimento de onda devido aos estímulos e configurando, assim, a sua 

função polinomial de calibração. 

Outra linha de pesquisa seria a realização de um estudo sobre a resistência mecânica da 

cola utilizada para instalação da fibra óptica. É essencial que a cola mantenha suas 

propriedades e garanta a fixação da fibra óptica durante a operação do sensor, ou seja, 

em condições de altas pressões e temperaturas, além de vibrações.    
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