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1. Introdução 
 

A Terra é possivelmente um planeta único no universo a qual, na verdade, 

deveria ser chamada de Planeta Água, já que esta cobre 71% de sua superfície. Em 

função da influência marcante do oceano sobre o clima e o tempo, estudá-lo se torna 

importante não só por ser fonte de alimentos, energia, recursos minerais, mas também 

por conter princípios ativos de medicamentos, além de proporcionar vias de navegação.  

A superfície do oceano encontra-se em constante movimento, respondendo aos 

ventos, às correntes e a uma série de forças físicas que controlam sua dinâmica. Em 

águas cujas profundidades são maiores, a observação direta vai além da capacidade 

humana. Entretanto, é nesse mundo submerso que se encontra a maior diversidade de 

ambientes e seres vivos. 

Para entender os acontecimentos no mar é necessário coletar informações que 

permitam observar o que está na superfície, mas também o que se encontra na coluna de 

água e sobre o leito marinho. Para saber mais acerca desse meio ambiente, é necessário 

aumentar a profundidade das observações baixando aparelhos ao longo da coluna de 

água e/ou posicioná-los sobre o fundo do mar. 

A circulação das massas de água nos oceanos ocorre devido a fatores como: 

fricção do vento; aquecimento e esfriamento; evaporação e precipitação; e força de 

Coriolis. Esses fatores estão ligados à diferente incidência da radiação solar sobre a 

superfície da Terra, além das diferenças térmicas entre uma região e outra e do 

movimento de giro do planeta. O efeito combinado desses fatores gera condições para 

que a água circule tanto em superfície, na forma de correntes geradas por ventos, como 

em camadas mais profundas, na chamada circulação termoalina. Esses movimentos 

tendem a transportar grandes volumes de águas, denominados de massas de água, que 

apresentam valores de temperatura e salinidade característicos de sua área de formação, 

trazendo consequências que se refletem no clima e também na composição química das 

águas. Dessa maneira, a determinação precisa de temperatura e salinidade se mostra 

imprescindível para os estudos da formação dessas massas, de seus movimentos e 

velocidades e das misturas que podem sofrer ao longo de seu deslocamento. No 

passado, uma rede de estações meteorológicas no oceano contribuiu para um 

entendimento inicial de como o oceano mudou ao longo do tempo e sua resposta às 

mudanças atmosféricas. As primeiras medições destas propriedades ficaram restritas à 
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camada superficial com coleta de água, sendo que a temperatura era medida por 

termômetros simples e a salinidade determinada por titulação. O desenvolvimento 

submarino contribuiu para o desenvolvimento de sensores contínuos de temperatura da 

água do mar e de velocidade de propagação do som. A partir deles, chegou-se a 

registradores que realiza medições contínuas em profundidade, de temperatura e 

salinidade. Desde 1960, os cientistas têm usado amarrações de subsuperfície para 

observar as correntes oceânicas e medir propriedades da água. Desde então, inúmeros 

programas nacionais e internacionais de monitoramento do ambiente submarino, como 

o Sistema Global de Observação dos Oceanos (da sigla em inglês, GOOS), o Programa 

das Nações Unidas para o Monitoramento do Meio Ambiente (PLUMA) e a Comissão 

Interministerial para os Recursos do Mar (CIRM) visam regulamentar, coordenar, 

implementar ou analisar dados gerados por instrumentos oceanográficos. Estes dados 

são objetos de estudo para um maior entendimento da vida e ambiente submarino e 

proporcionam aos pesquisadores uma base mais segura e realista sobre as características 

do ambiente, que favorece o monitoramento e entendimento de mudanças climáticas, e 

como os oceanos se relacionam e se modificam com isso, além do desenvolvimento de 

novas tecnologias para extração de recursos naturais de maneira mais eficiente.   

1.1 Contexto e Objetivos 

 

A mudança climática global e seus impactos regionais vêm sido tratados de 

maneira muito séria. O nível do mar está subindo a um ritmo acelerado, de 3 mm/ano. A 

cobertura de gelo no Ártico está diminuindo e áreas de alta latitude estão aquecendo 

rapidamente. Globalmente, 8 dos 10 anos mais quentes desde 1860, quando começaram 

os registros instrumentais, foram na década passada. Estes efeitos são causados por uma 

mistura de alterações climáticas em longo prazo. Seus impactos são, em alguns casos 

benéficos, como a abertura das rotas marítimas do Ártico, e em outros adversos, como o 

aumento de inundações costeiras, secas severas, mais ondas de calor e eventos 

climáticos mais frequentes, como ciclones tropicais graves. 

O Projeto Argos é composto por uma matriz global de 3.800 flutuadores à deriva 

que medem a temperatura e salinidade da parte superior à 2000m de profundidade no 

mar. Isso permite, pela primeira vez, o monitoramento contínuo da temperatura, 

salinidade e velocidade de correntes. Na costa brasileira, porém, estes fatores de 

medição ficam prejudicados. A região das Bacias de Campos e Santos, por exemplo, 

que são áreas bastante importantes para a exploração offshore, apresentam correntes 
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vorticionais de alta velocidade. Assim, as boias Argo derivam pela região e não geram o 

número de resultados necessários para gerar estudos para conclusões acerca de dados 

como velocidade, salinidade e temperatura. Por isso, o presente relatório estuda o caso 

da ancoragem de uma boia Argo por meio da simulação de configurações de ancoragem 

para diversas velocidades de correntes e comprimentos de amarra.  

O objetivo principal das análises é a interpretação dos resultados para possível 

conclusão de arranjo capaz de permitir que a boia de dados Navis atue em uma região 

de profundidade máxima, ainda que ancorada, gerando, assim, dados de salinidade e 

temperatura para águas mais profundas. 
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2. Revisão Bibliográfica 
 

2.1 Medição Oceanográfica e Meteorológica 

 

 Os oceanógrafos desenvolvem seus estudos e teorias acerca da circulação por 

meio de dados gerados por medições oceanográficas. Estas são normalmente medidas 

no nível da superfície do mar, como ondas e propriedade físico-químicas da água, como 

temperatura, salinidade e concentração de oxigênio, com medições em diferentes 

profundidades. Além disso, o levantamento de dados meteorológicos, como ventos, 

pressão atmosférica, temperatura e umidade do ar também são realizados. Na ciência 

oceanográfica, os navios oceanográficos, plataformas, barcos, boias e satélites são os 

tradicionais suportes dos instrumentos. De acordo com (Harari, 2007), existem três 

formas de medições no oceano. 

1. A primeira mede propriedades em vastas áreas do oceano com rápidos 

deslocamentos dos navios e seus instrumentos; a partir daí são obtidas 

"distribuições espaciais das propriedades no oceano". Esta forma é mais 

adequada no oceano profundo do que em áreas costeiras, onde a variabilidade 

espaço-temporal das propriedades é muito maior.  

2. A segunda forma acontece por meio da fixação em uma posição no oceano onde 

as medições ocorrem somente nela. Com isso, são obtidas “séries temporais das 

propriedades” nesta posição; isto é feito com navios fundeados, plataformas e 

boias oceanográficas. 

3. A terceira forma de medições no oceano é uma composição das duas primeiras: 

por meio de muitos navios ou de aviões e satélites, realizam medições em 

grandes áreas do oceano repetidamente no tempo, obtendo “séries temporais das 

distribuições espaciais das propriedades”, para grandes extensões da superfície 

do mar, em vários níveis de profundidade. 

Hoje em dia, porém, fala-se de uma quarta forma de medição, que são as Boias de 

Deriva. Essas boias são rastreadas por satélite e se movimentam sob ação das correntes 

marítimas nos oceanos. Uma das grandes vantagens deste tipo de boia de medição é a 

obtenção de dados de regiões que ainda não haviam sido estudadas, por serem zonas 

inóspitas, além de gerar dados temporais, possibilitando a realização de estudos 

estatísticos acerca de salinidade, temperatura, velocidade e direção da corrente e suas 

alterações ao longo do tempo.  
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2.1.1 Tipos de Boias 

 

 Estações de monitoramento em plataformas flutuantes são aquelas em que os 

sensores de monitoramento têm certo grau de mobilidade espacial, seja verticalmente 

(por exemplo, por marés), ou ainda horizontalmente (por exemplo, por correntes). 

Existem muitas plataformas flutuantes de monitoramento diferentes e suas aplicações 

dependem de sua finalidade e localização, se perto da costa, ou afastadas. 

 Boia de superfície: uma ou várias boias de superfície são usados para a 

monitoração de sensores de sistemas de exploração. No Brasil, uma rede de 

boias de superfície, composta por 8 boias, ver Figura 1, estão fundeadas ao 

longo da costa brasileira. Estas boias fundeadas geram séries temporais de um 

importante conjunto de parâmetros meteorológicos e oceanográficos em locais 

fixos. Com esse arranjo das boias de fundeio, pretende-se monitorar fenômenos 

atmosféricos, tais como linhas de instabilidade, ciclones tropicais, ondas de 

Leste, zonas frontais, ciclones extratropicais, além de dados oceanográficos 

sobre correntes e distribuição de temperatura e salinidade. Concomitantemente, 

boias de deriva coletam dados de velocidade de corrente superficial, de 

temperatura da superfície do mar, de pressão atmosférica e vento sobre uma 

vasta área do Atlântico Sul e Tropical.  

 

Figura 1 – Boias de superfície fundeadas na costa brasileira. 

 

 Boia de subsuperfície: são usados para manter o sensor de monitoramento 

abaixo da superfície da água. Dado que a boia está debaixo d’água, cargas 

dinâmicas de ondas não existem. Diversos sistemas de monitoramento são 

possíveis para este tipo de boia. Geralmente este sistema emprega duas boias, 

uma de subsuperfície para manter a sonda numa posição vertical, e uma de 
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superfície como o marcador de local. Este tipo de boia tem a vantagem de agir 

sem ação de vandalismo ou em áreas cujo leito marinho é sensível, como em 

regiões de recife de corais.  

 

 Estrutura estacionária: uma estrutura existente, ou especialmente construída, é 

utilizada para segurar um dispositivo flutuante, onde o sensor de monitoração, 

que tem movimento vertical restrito, é colocado.  A Figura 2 apresenta uma 

estrutura estacionária em um cais. 

 

Figura 2 - Monitoramento da qualidade da água em estação de Norwalk Harbor. Fonte: 

(University of Connecticut). 

 

 

2.1.2 Boias na Costa Brasileira 

 

 O desenvolvimento e aplicação de boias oceanográficas, em estudos de campo 

no Brasil, foram iniciados em meados da década de 1980, por meio do Programa 

Antártico Brasileiro (PROANTAR). De acordo com um estudo (Merritt Stevenson, 

1997) realizado pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), a participação 

brasileira em programas internacionais foi iniciada com o Programa de Velocidade na 

Superfície (da sigla em inglês, SVP). O SVP teve como um dos seus objetivos 

principais, a instalação de uma rede de boias espaçadas de 500 km em latitude e 

longitude sobre o oceano. Esta metodologia de amostragem foi considerada adequada 

para gerar uma base de dados consistente, necessárias para a descrição da circulação 

horizontal na camada superior do oceano. 

 O Brasil é um país com características marítimas, e sua participação em 

programas de cooperação internacional é bastante importante, principalmente quando as 

regiões geográficas em questão são de interesse nacional. As variações temporais e 
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espaciais da energia cinética desempenham um papel importante em estudos de 

mudança climatológica e podem ser inferidas a partir do conjunto de dados gerados por 

boias de deriva. Além disso, os resultados dessas medições físicas podem ser aplicados 

para auxiliar em nossas pescas regionais. Em vista disso, e também devido ao interesse 

nacional na Antártica, o Brasil é membro do Programa Internacional para Boias 

Antárticas (IPAB), e tornou-se membro do Programa Internacional de Boias do 

Atlântico Sul (ISABP).  

 Durante o ano de 1995, um grande esforço foi feito no Brasil para a criação de 

novos projetos e programas que incluíssem a utilização de boias de deriva e ancoradas 

que fornecessem dados coletados no ambiente marinho com várias finalidades, como o 

estudo do tempo e do clima por meio da previsão e estudo oceanográfico e 

meteorológico na costa. Como resultado, foi iniciado no ano de 1997 o Programa 

Nacional de Boias (PNBOIA), com a aquisição e lançamento de boias de deriva de 

padrão internacional. 

 Atualmente, o Sistema Brasileiro de Observação dos Oceanos e Estudos do 

Clima, é composto por um sistema formado por quatro redes de observação e um 

projeto de pesquisa; 

 PNBOIA; 

 GLOSS - Rede de monitoramento do nível médio do mar; 

 ONDAS - Rede de monitoramento de ondas em águas rasas; 

 PIRATA - Rede de coleta de dados oceanográficos e climatológicos por meio de 

boias fixas no Atlântico Tropical; 

 MOVAR - Monitoramento da caracterização da estrutura térmica, entre o Rio de 

Janeiro e a Ilha da Trindade. 

 O PIRATA (da sigla em inglês para Prediction and Research Moored Array in 

the Tropical Atlantic), que tem como principal coordenador o INPE, é um projeto de 

boias fixas na zona equatorial, com a participação do Brasil, França e Estados Unidos. 

Possui o objetivo de avaliar o ciclo sazonal de larga escala no Oceano Atlântico 

Tropical, modificado por fenômenos como “El Niño”, cujos impactos econômicos e 

sociais são expressivos para os Estados Costeiros. Dados provenientes do PIRATA, já 

vêm sendo amplamente aplicados para previsão do clima na região, tanto pelo Centro de 

Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), maior representante neste segmento 

no Brasil, como pela Marinha do Brasil. O Brasil, como integrante, é o responsável pela 
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operacionalização e manutenção de cinco boias fundeadas na zona equatorial e três 

boias fundeadas ao longo da costa nordeste do país, ver Figura 3. 

 

 

Figura 3 - Esquerda: Posição geográfica das boias fundeadas pertencentes ao PIRATA 

sob responsabilidade brasileira. Direita: Boia utilizada no Programa PIRATA. 

 

2.1.3 Desenvolvimento de Novas Tecnologias  
 

 O projeto de uma boia meteoceanográfica (BMO), ver Figura 4, de formato 

cilíndrico, com 2,5 metros de diâmetro, 1,20 metros de altura e 400 kg, começou a ser 

desenvolvida, no ano de 2010, a pedido do Centro de Pesquisas e Desenvolvimento 

Leopoldo Américo Miguez de Mello (CENPES) da  Petrobras. Essa boia é importante 

no monitoramento meteoceanográfico das regiões oceânicas em águas profundas, para 

onde estão se deslocando as plataformas de exploração de petróleo da Petrobras e outras 

empresas.  

 De acordo com o oceanógrafo André Mendes, do CENPES, um dos objetivos 

desse projeto seria “criar uma cadeia de fornecedores nacionais para esse tipo de 

instrumentação oceanográfica”, já que foi construído no Brasil, e “acabar com a 
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dependência de material importado”, uma vez que 70% a 80% foram de tecnologia 

nacional, que é mais barata do que a importada. 

 

Figura 4 – Boia BMO em teste no tanque de provas.  

 

Outra boia, chamada Atlas-B, foi desenvolvida pela empresa Ambidados, em 

parceria com o Instituto Oceanográfico (IO) da USP. Segundo o professor Edmo 

Campos, do Departamento de Oceanografia Física, Química e Geológica do IO, a ideia 

de desenvolvê-la surgiu em 2004, depois que o sul do país foi atingido pelo furacão 

Catarina. O evento deixou claro que a meteorologia brasileira não estava preparada para 

prever esse tipo de fenômeno, que requer conhecimento tanto das condições do mar 

onde o furacão se forma como da temperatura média de uma camada de água de 100 a 

200 metros. 

O desenvolvimento da Atlas-B tem dois objetivos principais. O primeiro deles é 

meteorológico, ou seja, melhorar a previsão do tempo e conhecer as condições do mar 

nas regiões próximas onde a boia ficará fundeada. O segundo é estabelecer uma série 

temporal dessas previsões, para acompanhamento de possíveis mudanças climáticas. A 

boia Atlas-B utiliza a mesma tecnologia da boia Atlas, utilizada no projeto PIRATA, 

porem é feita no Brasil.  

2.2 Boias Argo  

 

Argo é uma matriz global de 3.800 flutuadores à deriva que medem a temperatura 

e salinidade da parte superior à 2000m de profundidade no mar, ver Figura 5. Isso 

permite, pela primeira vez, a monitoração contínua da temperatura, salinidade e 

velocidade de correntes. Os dados são transmitidos e disponibilizados ao público dentro 

de horas após a coleta, via satélite. 

A mudança climática global e seus impactos regionais vêm sido tratados de 

maneira muito séria. O nível do mar está subindo a um ritmo acelerado, de 3 mm/ano. A 
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cobertura de gelo no Ártico está diminuindo e áreas de alta latitude estão aquecendo 

rapidamente. Globalmente, 8 dos 10 anos mais quentes desde 1860, quando começaram 

os registros instrumentais, foram na década passada. Estes efeitos são causados por uma 

mistura de alterações climáticas em longo prazo. Seus impactos são, em alguns casos 

benéficos, como a abertura das rotas marítimas do Ártico, e em outros adversos, como o 

aumento de inundações costeiras, secas severas, mais ondas de calor e eventos 

climáticos mais frequentes, como ciclones tropicais graves. 

Em 1999, para combater a falta de dados, um projeto inovador, chamado Argo, 

teve o intuito inicial de aprimorar a coleta de observações e dados oceanográficos 

através de uma maior quantidade de equipamentos de medição, garantindo o aumento 

da área de cobertura.  

 

 

Figura 5 – Posição Geográfica instantânea das boias Argo em atividade. Fonte: 

Argo/UCSD Website. 

2.2.1 História e Desenvolvimento 

 

A implantação das boias Argo começou no ano 2000. Hoje, mesmo com cerca de 

3800 equipamentos ativos, ainda existem algumas áreas do oceano que estão super 

povoadas, enquanto outras têm lacunas que precisam ser preenchidas com flutuadores 

adicionais. Para manter a matriz Argo, programas internacionais precisam fornecer 

cerca de 800 flutuadores por ano. 

O conceito de Argo é de uma matriz global espacialmente completa. Porém, a 

matriz global Argo original foi limitada por motivos técnicos nas zonas do gelo sazonal 

e em mares marginais. Em contrapartida, atualmente, existem várias melhorias que 

estão em diferentes estágios de desenvolvimento que incluem a ampliação da cobertura 
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para o fundo do oceano, equipamentos flutuantes equipados com sensores 

biogeoquímicos e maior cobertura espacial nas regiões de fronteira equatoriais. 

A confiabilidade do flutuador melhorou ao longo dos anos de desenvolvimento e 

seu tempo de vida foi prorrogado. O sistema tem fornecido dados para uma grande 

comunidade de usuários em universidades, laboratórios governamentais e contribuído 

para estudos meteorológicos/climáticos em centros de análise e de previsão. A 

necessidade de observações globais vai continuar no futuro, e consequentemente as 

tecnologias da matriz irão evoluir com melhores instrumentações. 

2.2.2 Objetivo  

 

As boias Argo tem o objetivo de documentar sazonalmente dados como 

temperatura, salinidade e velocidade da massa d’água fornecendo dados para analise 

temporal da variabilidade destes fatores ambientais.  O fornecimento de informações 

acerca da evolução do estado do oceano e seus padrões de variação ao longo das 

décadas gera conhecimento sobre possíveis mudanças climáticas e eventos catastróficos 

com antecedência, auxiliando, portanto, em suas previsibilidades.  

A matriz de, aproximadamente, 3800 flutuadores fornece, em conjunto, mais de 

100.000 perfis de salinidade e temperatura distribuídos ao longo dos oceanos. Os 

flutuadores operam em profundidades de cerca de 2000m de profundidade e apresentam 

tempo de vida médio entre 4 e 5 anos cada. Todos os dados coletados por bóias Argo 

são publicamente disponíveis, depois de um controle de qualidade automatizado, por 

meio dos centros de agrupamento de dados global (GDACS) em Brest (França) e 

Monterey (Estados Unidos). Estes centros mantém a qualidade cientifica dos dados, 

além de gerenciar atrasos de recebimento, ou ainda dados não confiáveis gerados em 

alguma coleta específica. A Figura 6 mostra o resultado de dados coletado por uma boia 

Argo durante sua passagem pelo Pacifico Norte subtropical, ilustrando a variabilidade 

de salinidade e temperatura em função da pressão hidrostática gerada pelo aumento da 

profundidade.  
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Figura 6 – Perfil de dados gerados pela boia Argo. Fonte: (Argo-UCDS Website) 

 

2.2.3 Funcionamento  

 

Os flutuadores são alimentados por baterias e passam a maior parte de sua vida à 

deriva em profundidades de 2000m. Existem vários modelos de boias de deriva 

utilizadas no Argo, embora todas funcionem de forma semelhante, ver Figura 7, elas 

diferem um pouco em suas características de projeto. Tipicamente em intervalos de 10 

dias, um fluido é bombedo para uma bexiga na região externa do flutuador, isso diminui 

sua densidade relativa, fazendo com que a força empuxo se torne superior à força peso, 

logo o objeto inicia um movimento de subida à superfície, que dura cerca de 6 horas. É 

neste intervalo que acontece a medição da temperatura e salinidade. Ao atingit a 

superfície da água, um aparelho de GPS, instalado no flutuador, determina sua posição, 

e, logo, radiotransmissores enviam os dados recém-coletados aos satélites. A bexiga 

externa em seguida se esvazia, bombeando líquido para dentro da boia, que regressa à 

sua densidade original e afunda à deriva até que o ciclo se repita, ver Figura 7. 

Flutuadores são projetados para fazer cerca de 150 desses ciclos, ou, aproximadamente, 

operarem por 4,3 anos de funcionamento.  
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Figura 7 – Esquema de funcionamento das boias Argo. Fonte: (Argo-UCSD Website) 

 

2.2.4 Modelos  

 

A matriz de boias Argo é composta de diferentes modelos, que são: 

 PROVOR, e sua nova geração ARVOR, construídos pela empresa NKE na 

França; 

 APEX construído pela Teledyne Webb Research; 

 SOLO, e sua nova geração SOLO-II, construídos por Scripps Institution of 

Oceanography; 

 S2A é produzido pela MRV nos Estados Unidos;  

 NAVIS construído pela SeaBird nos Estados Unidos; 

Em geral, as caracteristicas básicas dos modelos citados estão ilustradas na Figura 8 e 

são compostas por três subsistemas:  

 Hidráulica: controle de ajuste de flutuabilidade através de uma bexiga externa 

inflável; 

 Microprocessadores: controle de funções e programação;  

 Sistema de Transmissão de Dados: controle da comunicação com o satélite; 
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Figura 8 – Características das boias Argo. Fonte: (Argo-UCSD Website) 

 

2.2.5 Boia Navis 

 

O flutuador Navis tem um layout tradicional como mostrado na Figura 8, com a 

cabeça do sensor na parte superior e as bexigas de flutuação na parte inferior. O motor 

da boia Navis usa uma bomba de pistão de deslocamento para transferir óleo de silício 

de reservatórios internos para externos para aumentar o volume de flutuação. A 

capacidade de flutuação é aumentada na superfície do mar por inflação de um 

reservatório de ar. Isto fornece excesso de flutuabilidade para melhorar as comunicações 

de superfície.  

Na superfície, a Navis usa um GPS Garmin 15xL-W para adquirir informações 

posicionais. Em seguida, transmite os dados adquiridos através de um Transmissor 

Iridium 9523.  

O casco de alumínio Navis tem um diâmetro menor, de 14cm, se comparado aos 

flutuadores externos, de 24cm. O flutuador é alimentado por doze baterias de lítio DD. 

A bateria fornece energia suficiente para 300 ciclos operação. As especificações da Boia 

Argos - Navis pode se vista na Tabela 1. 
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Tabela 1– Especificações Técnicas de Operação da Boia Navis. Fonte: (SeaBird-

Website) 

 

2.3 Sistemas de Ancoragem  

 

Na análise de estudo de ancoragem de qualquer sistema oceânico é necessário 

entender, primeiramente, sobre o projeto propriamente dito, incluindo as cargas 

ambientais na estrutura, além da resposta dinâmica da embarcação sob os efeitos 

externos. Com isso, determina-se o melhor arranjo de ancoragem, com melhor resposta 

aos carregamentos de acordo com o grau de movimento relativo esperado da estrutura. 

No caso de uma boia de sub superfície, a forma, a dimensão do flutuador, e o tipo de 

ancoragem dependem dos requisitos de operação e desempenho do sistema, assim como 

as características do ambiente em que a boia será implantada. O primeiro passo antes de 

decidir entre fabricar ou comprar uma boia pré-fabricada é definir as características que 

o sistema deve ter. Para isso, (Berteaux, 1976) criou um fluxograma retratando os 

passos e qualidades do projeto, Figura 9. O mais comum é as boias serem compradas 

diretamente dos fabricantes ou fornecedores. Esta opção fornece uma alta confiabilidade 

se o interessado não tiver a experiência de fabricação e sistemas de amarração. Se o 

projeto, por sua vez, for específico para determinada região ou for singular para algum 

estudo em questão, é importante que os projetistas reconheçam características indicadas 

na Figura 9. 
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Figura 9 – Fluxograma de Projeto de Boia. Fonte: (Berteaux, 1976). 

 

A fim de projetar uma boia de amarração adequada, as seguintes características de 

concepção devem ser avaliadas: o empuxo ou flutuabilidade, o tipo de sistema, 

comprimento de amarração, material de amarração e escora de amarração. 

 

2.3.1 Tipos de Linhas 

 

A seleção da linha de amarração é dependente de muitos fatores. O tipo de linha 

determinará, por exemplo, como as funções do sistema variam com o material 

selecionado, como é o caso de sua elasticidade. 

 

 

Qual tipo, localização, quando, por 

quanto tempo, profundida requerida; 

ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA 

tolerâncias, estabilidade, vida útil; 

RESTRIÇÕES AMBIENTAIS 
condição de mar, força vento, força 

corrente, pressão, temperatura; 

DEFINIÇÕES DO SISTEMA 
carregamentos mecânicos e 

estruturais 

SELEÇÃO DO TIPO DE BOIA 

superfície, sub superfície, 

estacionária, multi-leg; 

DESIGN PRELIMINAR 

desenhos conceituais  

seleção de componentes 

RESTRIÇÕES 

LOGÍSTICAS 
RESTRIÇÕES 

ORÇAMENTÁRIAS 

SUPORTE LOGÍSTICO ANALISE DE CUSTO 

PROJETO FINAL 

detalhamento de projeto 

PROTÓTIPO 
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Amarras de Aço 

A utilização de amarras como sistema de amarração é antiga. As amarras são, 

mais comumente, feitas de aço de variados graus incluindo aqueles definidos pela 

International Association of Classification Society (IACS) para amarras de sistemas 

offshore R3, R3S, R4, R4S e R5, os quais devem ser escolhidos dependendo das 

características de carga que serão solicitadas a suportar. Os elos das amarras podem ser 

divididos em dois grupos gerais, que são vistos na Figura 10. 

 

Figura 10 – Geometria de amarras de ancoragem. Fonte: (Health and Safety Executive, 

2002). 

Amarras com elos do tipo Studded são preferíveis em termos de facilidade de 

manuseio, além de terem maior confiabilidade se comparado à amarras com elos 

studless. No entanto, a vida à fadiga pode diminuir significativamente os elos Studded e 

também exigem maior inspeção e soldagem. Os elos Studless apresentam menores 

custos de manutenção e inspeção, e também podem reduzir o peso da amarra em até 

cerca de 10% (Rawlings & Klaptocz, 2010). As exigências técnicas e orientações para o 

projeto, incluindo material, fabricação e testes de amarras são dadas pela DNV-OS-

E302, (Det Norske Veritas, 2008). 

Amarras de aço em ambiente oceânico estão sujeitas à corrosão. O comprimento 

da amarra dependerá da carga, que inclui força de ondas, marés e ventos, além do peso 

da estrutura flutuante, sem mencionar nas características do leito marinho. Além disso, 

o comprimento da amarra também dependerá da profundidade de água e da faixa de 

corrente no local.  

 

Cabos de Aço 

 Os cabos apresentam muitas composições diferentes. Em geral são compostos de 

múltiplos fios, geralmente 6 ou 8, ou filamentos em espiral. Estes cabos podem ser 

cobertos com um revestimento, para evitar a corrosão dos cordões. 
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Os cabos de múltiplos fios são mais barato, se comparado com o espiral, e apresentam 

mais elasticidade, embora estejam mais susceptíveis à corrosão. Os cabos em espiral 

geralmente têm maior tração e resistência à fadiga. Além disso, outro benefício de 

cordas espiral está no fato de não gerar forças de torção com o aumento de cargas, 

sendo então preferíveis em amarrações permanentes. A Tabela 2 representa os 

diferentes tipos de cabos de aço e sua respectiva vida útil.  

 

Tabela 2 – Tipos e vida útil de diferentes cabos de aço. Fonte: (American Petroleum 

Institute, 2005). 

 

 

Cabos de Fibras Sintéticas 

Cabos de fibras sintéticas têm tido um aumento significativo de utilização desde a 

necessidade de amarração em águas profundas. Este tipo de cabo apresenta linhas leves, 

mas que não devem fazer contato com o fundo do mar. São, portanto, adequados para 

amarração sob tensão, bem como segmentos de um sistema conjunto cabo de aço / fibra. 

Cabos de fibra podem apresentar capacidade de elongação maior que amarras de aço e 
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cabos de aço e uma das maiores diferenças entre este tipo de amarra e os outros citados 

anteriormente é que este apresenta rigidez não linear.  

Existem diversos materiais diferentes que podem ser utilizados para as linhas de 

fibra sintética. Cada um tem propriedades que devem ser consideradas na seleção da 

linha mais adequada para o sistema de amarração. Os materiais mais frequentemente 

utilizados são: 

 Poliéster (Tereftalato de Polietileno); 

 Aramida (Poliamida Aromática); 

 HMPE (Polietileno de Elevado Módulo); 

 Nylon (Poliamida); 

Algumas das composições mais comuns de fibra sintética estão ilustradas na Tabela 3. 

 

Tabela 3 – Composição de cabos de fibra mais comuns. Fonte: (DNV, 2010) 

 

 

2.3.2 Escolha do Tipo de Linha 

 

A Tabela 4 resume as características principais dos tipos de linhas, além de suas 

limitações e vantagens para cada tipo de ancoragem e seu material.  
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Tabela 4 – Resumo dos tipos de linhas de ancoragem e suas características. Fonte: 

(CCG, 2001). 

 

 

2.4 Identificação das Solicitações Ambientais  

 

As solicitações ambientais podem ser dividias em dois tipos: forças devido à 

presença de um corpo imerso em um fluido e forças devido à presença de um corpo em 

um escoamento, ou seja, em um fluido em movimento. Ambas devem ser levadas em 

consideração na análise de um sistema de operação submarina, já que a presença de 

correntes é constante.  

Entre as forças devido à presença de um corpo imerso em um fluido podemos 

destacar o empuxo, ou a pressão hidrostática que o fluido exerce sobre o corpo. Como a 

boia Navis opera em aguas consideradas profundas, esse tipo de força é bastante 

significante e deve ser estudado durante o projeto da estrutura do aparelho, para não 

colapsar.    

Pelo Teorema de Arquimedes, é conhecido que para todo corpo imerso em um 

fluido age sobre ele uma força vertical de baixo para cima proporcional ao volume 
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deslocado pelo corpo, à massa específica do fluido e à aceleração da gravidade local, 

esta força é também conhecida como empuxo. 

 

𝐸 =  𝜌∇𝑔 

Onde:   

E é o empuxo;  

𝜌 é a massa específica do fluido;  

∇ é o volume deslocado pelo corpo;  

g é a aceleração da gravidade local.  

 A existência desta força se deve a diferença de pressão entre camadas mais 

superficiais do fluido e camadas mais profundas. Esta diferença de pressão pode ser 

facilmente calculada através da seguinte relação:  

 

𝑝 =  𝜌𝑔ℎ 

Onde: 

p é a diferença de pressão entre dois níveis distintos do fluido;  

𝜌 é a massa específica do fluido;  

g é a aceleração da gravidade;  

h é a distância vertical entre os dois níveis do fluido.  

As forças devido à presença de um corpo em um escoamento são as geradas 

devido à interação entre os movimentos fluidodinâmicos ambientais e a estrutura 

inserida. Nesta categoria podem ser enquadradas as forças devido à ação das correntes, 

ondas e ainda forças inerciais devido ao movimento do conjunto fluido-corpo.  

 

2.4.1 Correntes Oceânicas 

 

 As correntes marinhas são geradas devido aos movimentos translacionais e 

rotacionais da Terra e devido à diferença de temperaturas e de matéria dissolvida ao 

longo dos oceanos. Isso cria um fluxo em diferentes profundidades e sentidos formando 

um sistema muito complexo. Tipicamente, as correntes horizontais nos oceanos 
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apresentam intensidades entre 0,1 e 1 m/s, mas podendo ter valores muito menores 

(0,01 m/s) e também máximos de até 2 m/s; a componente vertical de corrente é bem 

menor que a horizontal, sendo da ordem de 10
−7

 m/s. Devido à massa específica da 

água, esse escoamento possui um grande efeito sobre as estruturas, principalmente as 

submarinas. As correntes oceânicas são semelhantes aos ventos na atmosfera e 

transferem quantidades significativas de calor de áreas equatoriais da Terra para os 

polos desempenhando um papel importante na determinação dos climas das regiões 

costeiras.   

 A  Figura 11 ilustra a direção, sentido, intensidade e localização das correntes 

nos oceanos durante o período de inverno no hemisfério Norte. 

 

 

Figura 11 - Correntes marítimas. Fonte: (Encyclopædia Britannica, 2011) 

 

 A corrente em águas profundas é impulsionada por diferença de densidade na 

água. Este processo é conhecido como circulação termoalina, já que a densidade 

depende da temperatura (termo) e salinidade (halina). Nos polos da Terra, quando a 

água congela, o sal não necessariamente congela com ela, fazendo com que um grande 
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volume de água gelada, salgada e densa é deixado para trás. Quando esta água densa se 

desloca para o fundo do oceano, mais água se move para substituí-la, criando uma 

corrente. A nova água também esfria e afunda, continuando o ciclo. Este processo ajuda 

a manter uma corrente de água ao redor do globo. A circulação termoalina tem inicio 

com a água fria perto do Polo Norte e se dirige ao sul entre a América do Sul e África 

em direção a Antártica, onde ela é recarregada com mais água fria e, em seguida, se 

divide em duas direções - uma parte em direção ao Oceano Índico e a outra ao Oceano 

Pacífico. Quando elas atingem regiões próximas à Linha do Equador se aquecem e 

sobem à superfície, processo conhecido como ressurgência equatorial. As correntes em 

águas profundas se movem mais lentamente que as de superfície - a alguns centímetros 

por segundo. De acordo com a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional 

[NOAA] os cientistas estimam que as correntes em águas profundas levem cerca de 

1.000 anos para completar um circuito completo do globo. No entanto, neste processo 

move-se uma grande quantidade de água mais de 100 vezes o fluxo do rio Amazonas.  

 

2.4.2 Métodos de Medição de Corrente 

 

 Os métodos para medição de correntes podem ser enquadrados em duas 

categorias: 

- instrumentos estacionários, os quais respondem à passagem de água por um 

rotor que permite o cálculo da velocidade e direção das correntes. Um exemplo são os 

correntômetros fundeados; 

- instrumentos flutuantes que movem-se com a água e são observados sobre um 

período de tempo.  

 O primeiro método é conhecido como Medidas Eulerianas de correntes e o 

segundo como medidas Lagrangeanas. Medidas Lagrangeanas de correntes do mar 

constituem-se no acompanhamento temporal de determinada parcela de água ao longo 

de seu percurso. Ao contrário do método Euleriano, que mede temporalmente correntes 

em locais fixos no espaço, o método Lagrangeano tem a vantagem de oferecer, com 

menor quantidade de instrumentos, uma maior cobertura no espaço. Outra desvantagem 

do Método Euleriano em relação ao Lagrangeano é que o correntômetro fundeado é 

bastante sensível às variações de velocidade e direção da corrente com o tempo, que 

podem ocorrer, por exemplo, devido a turbulências. Isso pode introduzir consideráveis 

níveis de ruídos sobre os dados.  
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2.4.3 Correntes na Costa Brasileira 

 

 A corrente Sul Equatorial do Oceano Atlântico, que se movimenta no sentido 

Leste-Oeste na altura do Equador, bifurca-se ao alcançar a costa nordestina brasileira. A 

corrente que se desvia para o norte é denominada corrente das Guianas (ou também 

corrente Norte do Brasil), e a que se volta para o sul, Corrente do Brasil (Figura 12). 

 

 

Figura 12 - Correntes Superficiais no Brasil. Fonte: (Mendes e Soares, 2007) 

 

 A corrente do Brasil, principal corrente superficial brasileira, caminha sobre a 

plataforma ou próxima a região da borda. Esta corrente flui para o sul ao longo da costa 

leste do continente sul-americano, alcançando aproximadamente os 38º de latitude Sul, 

onde encontra a corrente das Malvinas - nessa região as duas correntes afastam-se da 

costa, fluindo em direção Leste. O encontro da Corrente do Brasil, que traz água 

tropical pouco densa, com a Corrente das Malvinas, mais densa, origina a região 

denominada Convergência Subtropical do Atlântico Sul. A corrente das Malvinas flui 

pela costa da Argentina na direção norte, arrastando as águas do Rio da Prata para a 

costa sul do Brasil. Quanto às massas d’água, podem ser observadas as seguintes, 

Figura 13: 
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 Água Costeira (AC): apresenta as características da região onde se encontra, 

porém a salinidade é sempre mais baixa devido à influência continental; 

 Água da Plataforma Continental (APL): localiza-se acima da plataforma e 

também assume características continentais; 

 Água Tropical (AT): caracterizada por uma salinidade maior que 35.9 e 

temperatura maior que 18ºC, podendo ocupar até os 200 metros de 

profundidade. Fluxo predominante para o sudoeste; 

 Água Central do Atlântico Sul (ACAS): formada na Convergência Subtropical 

do Atlântico Sul, à 40º S de latitude; salinidade variando entre 35.9 e 34.6 e 

temperatura entre 18 e 8ºC. Profundidade de 100 a 800 metros; 

 Água Intermediária da Antártica (AIA): formada na Convergência Antártica 

podendo ser detectada a até 25ºN de latitude; temperatura varia de valores 

inferiores a 8ºC até alcançar 4.60ºC; grau mínimo de salinidade (valor médio: 

33.8). Profundidade até os 1500 metros; 

 Água Profunda do Atlântico Norte (APAN): formada na costa da Groenlândia, 

alcançando a Antártica. Salinidade e oxigênio máximos. Profundidade de 1500 a 

2000 metros; 

 Água Antártica de Fundo (AAF): formada no Mar de Weddell (Antártica), sendo 

a mais fria de todas as massas d’água; valores médios de temperatura 1.9ºC e 

salinidade de 34.6; 
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Figura 13 - Massas d'agua na costa brasileira. Fonte: (Mendes e Soares, 2007) 

 

2.4.4 Formação de Vórtices na Costa Brasileira 

 

O mar da região sul-sudeste brasileiro, compreendido entre os estados de Rio 

Grande do Sul até o norte do estado do Rio de Janeiro, é conhecido por apresentar 

formação de vórtices, Figura 14. 

 

Figura 14 – Vórtices formados na região sul-sudeste do Brasil. Fonte: (Guerra, 2016). 
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 Estes vórtices fazem com que a velocidade média da corrente, cuja direção vai 

para o sul do Campo de Lula, seja alta, Figura 15 e Figura 16. Com isso, projetos 

oceanográficos de medição de corrente, por meio da salinidade e temperatura do perfil 

de água, ficam afetados, já que instrumentos de deriva, como as boias Argo, passam 

muito rápido pela região, ou ainda ficando presos em vórtices, não sendo capazes de 

gerar dados consistentes.  

 

Figura 15 – Direção das correntes na região sul-sudeste do Brasil. Fonte (Guerra,2016). 

 

Figura 16 – Perfil de velocidades de corrente na região do Campo de Lula, na costa 

Brasileira. Fonte: (Guerra, 2016). 

2.4.5 Força de Ondas 

 

 As ondas são geradas, principalmente, pela ação de ventos. Devido à tensão 

superficial da superfície livre do fluido, geram-se diferenças de pressões superficiais 

dando origem às ondas. A quantidade de energia transferida dos ventos às ondas 

depende de três fatores: a velocidade do vento, a área de atuação do vento sobre a 

superfície livre e o tempo de duração desta interação. No entanto, as ondas são 

fenômenos que podem ser tratados como escoamentos potenciais, ou seja, são 

fenômenos que não sofrem influência significativa de fatores viscosos. Logo, no oceano 
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existem várias ondas geradas por diferentes ações em diferentes locais atuando 

simultaneamente, o que deixa o mar com ondas irregulares.  

 

Ondas Regulares 

Para águas profundas as ondas podem ser representadas como funções 

harmônicas, que, quando superpostas, conseguem representar bem o mar irregular. Por 

águas profundas entende-se que se a profundidade da lâmina d’água é maior do que a 

metade do comprimento de onda, logo o fundo não interage com a onda e, portanto, esta 

pode ser retratada através de relações lineares. 

Para a correta aplicação da Teoria de Ondas Linear, as seguintes condições devem 

ser atendidas: 

 A amplitude da onda é muito pequena se comparada ao seu comprimento ou à 

profundidade;  

 A pressão cinemática é muito pequena se comparada à pressão hidrostática;  

 A profundida da lâmina d’água é uniforme;  

 O fluido, no caso a água, é irrotacional, não viscoso, homogêneo e 

incompressível;  

 As forças de Coriolis são negligenciáveis;  

 A tensão superficial do fluido é negligenciável;  

 O leito marinho é suave e impermeável;  

 A pressão atmosférica na superfície é uniforme; 

 

O problema em Teoria de Ondas Linear tem como solução uma função harmônica 

que representa uma onda regular. 

 

Ondas Irregulares 

Ondas irregulares podem ser tratadas como uma superposição de inúmeras ondas 

regulares de frequências, amplitudes e comprimentos diferentes. Esta é a representação 

mais fidedigna do mar real. Contudo, a distinção entre as várias ondas regulares que 

compõem a onda irregular é difícil de ser feita. Por isso, este tipo de onda é analisada 

por seu espectro de energia de onda.  
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2.4.6 Forças Inercias 

 

As forças inerciais são forças que aparecem devido à presença do corpo em um 

escoamento e que são proporcionais à aceleração e a velocidade relativa entre o fluido e 

o corpo. Estas forças podem ser dividias em dois tipos: forças de Froude-Krilov e forças 

de difração. A primeira caracteriza o campo de pressão na região em que o corpo está, 

mas sem considerar a presença do mesmo. A segunda, por sua vez, traduz a variação do 

campo de pressões devido à presença do corpo em um fluido. 
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3. Metodologia 
 

Neste capítulo será apresentada a metodologia utilizada para análise das 

concepções de ancoragem do sistema de aquisição de dados. Principalmente a 

modelagem do problema.  

3.1 Dados de Entrada 

 

Para iniciar a modelagem computacional do problema abordado é necessária a 

representação do objeto físico no software. Para isso, dados reais das boias, fixa e de 

dados, devem ser representados de maneira equivalente no programa. Esta é uma parte 

fundamental para uma obtenção verídica de resultados, já que uma má representação 

computacional, ou ainda uma representação equivocada, gera dados que não condizem 

com o que acontece, de fato, na realidade, invalidando o objetivo principal de uma 

simulação.  

3.1.1 Modelagem da Boia Fixa 

 

O projeto de ancoragem da boia de dados Navis envolve inicialmente a 

ancoragem de uma segunda boia, chamada aqui de boia fixa, responsável por 

proporcionar mais estabilidade para a boia de medição. Como a boia fixa está ancorada 

sob tração, ela diminui os movimentos verticais, de heave, causados pela variação de 

corrente, que seriam sofridos pela linha da boia Navis, o que poderia afetar a medição 

de salinidade e temperatura durante o processo de subida até à superfície para 

subsequente transmissão de dados. Para isso, a representação foi feita tendo como base 

a boia HydroFloat Mooring Buoys da marca Ameriforge, como ilustrado na Figura 17. 

 

Figura 17 – Boia Fixa de ancoragem – HydroFloat Mooring Buoy. Fonte: (Ameriforge 

Website). 
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Os dados técnicos, como empuxo e uplift, da boia apresentada na Figura 17 

podem ser vistos na Tabela 5. Como o software PROSIM utiliza o Modelo dos 

Cilindros para a representação computacional com modelagem no programa SITUA2, o 

corpo, apesar de apresentar forma circular, foi representado de forma cilíndrica. Isso 

justifica a última coluna da Tabela 5 apresentar a Altura Modelada do cilindro em 

questão, uma vez que o diâmetro foi respeitado e ambas as formas devem proporcionar 

o mesmo empuxo. 

 

Tabela 5 – Dados técnicos do fabricante da boia fixa. Fonte: (Ameriforge Website). 

Diâmetro Boia 
Fixa (in) 

Diâmetro 
(m) 

Volume 
(m3) 

Empuxo 
(kN) 

500m - UpLift 
(kg) 

500m - UpLift 
(kN) 

Peso (500m) 
(kN) 

Altura Modelada 
(m) 

30 0,762 0,232 2,329 123 1,21 1,12 0,51 

32 0,813 0,281 2,828 154 1,51 1,32 0,54 

36 0,914 0,400 4,019 215 2,11 1,91 0,61 

37 0,94 0,435 4,371 240 2,35 2,02 0,63 

40 1,016 0,549 5,520 307 3,01 2,51 0,68 

45 1,143 0,782 7,859 435 4,27 3,59 0,76 

48 1,219 0,948 9,534 520 5,10 4,43 0,81 

49 1,245 1,010 10,157 564 5,53 4,62 0,83 

51 1,295 1,137 11,430 637 6,25 5,18 0,86 

57 1,448 1,590 15,979 888 8,71 7,27 0,97 

62 1,575 2,046 20,563 1145 11,23 9,33 1,05 

 

A Tabela 6 compara dados das boias, real e modelada. O objetivo principal desta 

modelagem inicial foi respeitar o empuxo fornecido pela forma da boia HydroFloat 

naquela representada computacionalmente.  

 

Tabela 6 – Comparação entre boias, real e modelada. 

 
HydroFloat SITUA2 

Forma Geométrica Esfera  Cilindro 

Diâmetro (m) 0,813 0,813 

Altura (m) - 0,54 

Volume (m3) 0,281 0,281 

Empuxo (kN) 2,829 2,829 

Uplift (kg) 154  

 

Os testes iniciais mostraram que a boia de 30in não obteve a estabilidade 

desejada, já que ela proporciona um uplift de menor intensidade, e com isso, o peso da 

linha Navis, em catenária, estava puxando-a para baixo. Com isso, a boia de 32in foi a 

que obteve melhor resultado estável. Foi preferível adotar o menor diâmetro que 

obtivesse resultados estáveis por motivos de maior facilidade na instalação, além de 

serem boias mais baratas.  
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3.1.2 Modelagem da Boia Navis 

 

A boia de dados Navis já apresenta originalmente a forma cilíndrica, como visto 

na Tabela 1. Assim, o principal desafio desta modelagem no software SITUA2, foi 

obter uma forma que respeitasse o padrão de operação da boia. De acordo com o 

fabricante SeaBird, a Navis tem velocidade de descida de 0,1 m/s dado pela diferença 

de empuxo gerado pela transferência do óleo do compartimento externo para o interno. 

Para representar o movimento de descida foi feita a modelação de uma força empuxo 

ligeiramente menor que a força peso. Testes inicias foram feitos até que se obtivesse a 

força empuxo que respeitasse a velocidade de queda do equipamento. Para isso, a altura 

final obtida foi de 1,156m, valor bastante condizente com os dados fornecidos pelo 

fabricante da boia, de 1,16m além dos 0,32m de antenas de transmissão, que 

praticamente não geram empuxo, totalizando 1,59m.  

3.1.3 Modelagem das Linhas de Amarração 

 

A linha de ancoragem representa um papel fundamental na resposta da estrutura 

para as forças externas atuantes. Inicialmente pensou-se na linha de poliéster para a 

ancoragem da boia fixa. Foi verificado que, para isso, seria necessária uma boia 

HydroFloat de diâmetro muito grande, na faixa de 40 a 45in, já que o peso do poliéster 

é, quando encharcado, muito alto quando comparado com o do HMPE (Polietileno de 

Elevado Módulo). Dessa forma, a amarra HMPE Spectra-12, do fabricante Novabraid, 

Figura 18 e Figura 19, foi utilizada para modelagem das linhas de amarração da boia 

fixa, tencionada, e da boia Navis, em catenária.  

 

Figura 18 – Amarra HMPE Spectra-12. Fonte: (Novabird Website) 
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Figura 19 – Amarra HMPE Spectra. (DNV,2010). 

 

De acordo com os dados do fabricante, Tabela 7, foi obtido o diâmetro de linha 

necessário para suportar o empuxo da boia fixa HydroFloat, conforme Tabela 8. 

 

Tabela 7 – Dados do Fabricante Novabird para valores de resistência da amarra Spectra-

12. Fonte: (Novabird Website). 

 

 

Tabela 8 – Dados usados na modelação da linha de amarração no programa SITUA2. 

Amarras de Ancoragem 

Tipo HMPE - SPECTEC12 

Diametro (m) 0,003 

Peso no Ar (kN/m) 7,8480E-05 

Peso na agua (kN/m) 7,78E-05 

Carga de Ruptura (kN) 7,122 

Rigidez Axial (kn) (EA) 742,20 

Area Axial (m2) 7,1E-06 

Modulo de Young (E)  105000 
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3.1.4 Representação das Correntes Marítimas 

 

O padrão de corrente utilizado na simulação utilizou dados da Bacia de Campos 

para águas profundas (DeepWater-CamposRev), cuja distribuição de direções e 

velocidade de corrente é igual ao representado na Figura 20. A profundidade do mar em 

análise foi mantida constante em 2000m.  

 

Figura 20 – Esquema de direção de corrente na região de simulação de interesse. Fonte: 

(Guerra, 2016). 

 Observando a Figura 20, pode-se notar que não há velocidades acima de 1,0 m/s, 

assim optou-se por variar a velocidade de testes entre 0,05 e 1,0 m/s. 

3.2 Programa SITUA2/Prosim 

 

O SITUA2/Prosim é um programa desenvolvido para a Petrobras pelo LAMCSO, 

Laboratório de Métodos Matemáticos e Sistemas Offshore – COPPE/UFRJ. Tem como 

principal objetivo a simulação do comportamento de sistemas de produção de petróleo, 

ou de qualquer outra estrutura que opere em meio offshore, por meio de análises 

estáticas e dinâmicas não lineares, no domínio do tempo. Essas análises são feitas 

considerando a interação entre o comportamento da estrutura e das linhas de ancoragem. 

Para isso, o programa emprega um modelo hidrodinâmico para analisar os movimentos 

da estrutura e um modelo estrutural, através da formulação de elementos finitos, para 

representar as linhas. 
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O programa Prosim usa modelo híbrido para calcular as forças na estrutura, ou 

seja, combina as características positivas de mais de uma formulação para chegar a um 

resultado que melhor descreva as condições físicas do problema. Neste modelo híbrido 

são combinadas as seguintes formulações: forças de primeira ordem da fórmula de 

Morison, especialmente as forças viscosas e de arraste; forças de Froude-Krylov e 

forças de segunda ordem provenientes da teoria potencial, incluindo efeitos de difração 

e radiação de ondas. 

No caso em questão, para o calculo das forças de arrasto hidrodinâmico, massa 

adicionada e restauração hidrostática, utilizou-se o Modelo de Cilindros. 

3.3 Análise de Dados 

 

Os dados gerados pelas simulações foram extraídos de arranjos que 

possibilitassem conclusões acerca da influência da posição da boia fixa, ancorada, da 

variação do comprimento da amarra da boia de dados, em catenária, e também da 

intensidade da corrente, na profundidade máxima alcançada pela boia Navis. Todas 

essas relações podem ser vistas na Tabela 9. 

 

Tabela 9 – Relação de arranjos para análise de dados. 

Profundidade Boia 

Fixa (m) 

Comprimento Amarra 

Boia de Dados (m) 

Intensidade Corrente 

(m/s) 

500 1000 0,05 

750 1100 0,10 

1000 1200 0,20 

  1500 0,35 

  1700 0,50 

    0,60 

    0,75 

    0,90 

    1,00 

Número Total de Casos Analisados 135 

 

 

 O objetivo principal das análises é a interpretação dos resultados para possível 

conclusão de arranjo capaz de permitir que a boia de dados Navis atue em uma região 

de profundidade máxima, ainda que ancorada, gerando, assim, dados de salinidade e 

temperatura para águas mais profundas.  A Figura 21 resume os 135 casos explicitados 

na Tabela 9. 
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Figura 21 – Esquema dos casos simulados.  

 

As simulações feitas no programa SITUA2/Prosim geram arquivos texto 

distribuídas por funções temporais de integração numérica, como mostrado na Figura 

22. Além disso, o programa também gera os arquivos de animação, em que o usuário 

pode conferir resultados de maneira visual e observar a dinâmica de movimentação do 

objeto no tempo.  

 

Figura 22 – Arquivo texto gerado pela simulação do programa SITUA2/Prosim. 
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4. Resultados 

4.1 Tratamento de Dados 

 

Percebe-se que durante seu trajeto de afundamento, partindo da superfície, a boia 

submersa fica à deriva sobre influência apenas da correnteza, ficando limitada pela 

amarração. A partir dos resultados, como ilustrados na Figura 22, percebe-se a posição 

de estabilização da boia, ou seja, a profundidade a qual a unidade submersa entra em 

equilíbrio com as forças externas e não mais tem sua posição alterada. A profundidade 

nesta posição corresponde à sua profundidade máxima estável em relação à linha d’água 

do mar, para dada condição de mar, ou seja, velocidade de corrente, em análise, 

conforme Figura 23. 

 

Figura 23 – Resultado para profundidade máxima estável para corrente de 0,75m/s, 

profundidade da boia fixa de 500m e amarra de 1100m.  

 

Os resultados das simulações foram compilados e arranjados em gráficos para que 

fiquem mais visuais quando comparado um ao outro. As tabelas de valores se 

encontram no Anexo I.  
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4.2 Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função do 

Comprimento da Amarra em Catenária 

 
Gráfico 1 - Profundidade estável da Boia Navis em função do comprimento da amarra 

para diferentes velocidades de corrente para posição inicial da boia fixa de 500m. 

 

 
Gráfico 2 - Profundidade estável da boia Navis em função do comprimento da amarra 

para diferentes velocidades de corrente para posição inicial da boia fixa de 750m. 
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Gráfico 3 - Profundidade estável em função do comprimento da amarra para diferentes 

velocidades de corrente para posição inicial da boia fixa de 1000m. 

4.3 Profundidade Máxima Estável da Boia Fixa em Função da Velocidade 

da Corrente 

 

 
Gráfico 4 - Profundidade Estável da Boia Fixa em Função da Velocidade da Corrente. 
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Gráfico 5 - Variação da Posição da Boia Fixa em Função da Velocidade da Corrente. 

4.4 Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade 

da Corrente 

 

 
Gráfico 6 - Alcances verticais da Boia Navis em função da velocidade da corrente para 

cada comprimento de amarra para profundidade inicial de boia fixa de 500m. 
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Gráfico 7 - Alcances verticais da Boia Navis em função da velocidade da corrente para 

cada comprimento de amarra para profundidade inicial de boia fixa de 750m. 

 

 
Gráfico 8 - Alcances verticais da Boia Navis em função da velocidade da corrente para 

cada comprimento de amarra para profundidade inicial de boia fixa de 1000m. 
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4.5 Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade 

da Corrente por Comprimento de Amarra 

 
Gráfico 9 – Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade da 

Corrente para Amarra de 1700m. 

 

 
Gráfico 10 – Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade da 

Corrente para Amarra de 1500m. 

 

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e 
E

st
á
v
el

 (
m

) 

Velocidade Corrente (m/s) 

Amarra de 1700m 

Boia Fixa a 500m Boia Fixa a 750m Boia Fixa a 1000m

500

700

900

1100

1300

1500

1700

1900

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

P
ro

fu
n

d
id

a
d

e 
E

st
á
v
el

 (
m

) 

Velocidade Corrente (m/s) 

Amarra de 1500m 

Boia Fixa a 500m Boia Fixa a 750m Boia Fixa a 1000m



43 

 

 

 
Gráfico 11 – Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade da 

Corrente para Amarra de 1200m. 

 

 
Gráfico 12 – Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade da 

Corrente para Amarra de 1100m. 
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Gráfico 13 – Profundidade Máxima Estável da Boia Navis em Função da Velocidade da 

Corrente para Amarra de 1000m. 
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5. Conclusão  
 

A partir da análise dos Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3, é possível concluir que, 

para correntes superiores a 0,35m/s, o comprimento da amarra que mantém a boia Navis 

conectada à boia fixa não influencia no alcance de maiores profundidades. Percebe-se 

que a partir de tal velocidade de corrente, a inclinação da curva é praticamente nula, o 

que indica pouca variação de profundidade máxima estável com a variação do 

comprimento da amarra. Esta conclusão pode ser observada com bastante clareza na 

Figura 26, que representa a variação da posição da boia Navis para o caso de velocidade 

de corrente de 1,0m/s. 

Para correntes inferiores a 0,35m/s, pelos Gráfico 1, Gráfico 2 e Gráfico 3, é 

possível concluir que o comprimento da amarra influencia diretamente na profundidade 

alcançada pela Navis. Isso se dá ao fato da boia estar atuando quase que somente pela 

ação própria, sem a influência significativa de forças externas. Isso faz com que a boia 

consiga atingir profundidades maiores quando a amarra é mais comprida. Esta 

conclusão é observada nas Figura 24 a Figura 26 que representam a posição final da 

boias, fixa e Navis, para corrente de 0,05m/s em função da variação do comprimento da 

amarra. 

O comportamento da boia fixa, que fica ancorada no fundo do mar, varia em 

resposta à solicitação externa, da corrente marítima. Para as três configurações de altura 

testadas, os Gráfico 4 e Gráfico 5 indicam que, para correntes de até 0,35m/s, a posição 

da boia fixa é praticamente estática, não sendo diretamente alterada pela variação de 

corrente. Este cenário é alterado para correntes de maior intensidade, a partir de 

0,35m/s, quando se percebe grande variação da profundidade da boia ancorada, ver 

Figura 27. Observa-se pelo Gráfico 5 que a variação da posição da boia fixa, em relação 

à sua posição inicial, é bastante significante para correntes superiores a 0,75m/s.  

De acordo com os Gráfico 6, Gráfico 7 e Gráfico 8 conclui-se que o intervalo 

compreendido entre 0,30 e 0,50m/s de velocidade de corrente é o que apresenta piores 

rendimentos de profundidade máxima atingida pela boia Navis. Isso se justifica pelo 

fato desses valores de corrente não defletirem com grande intensidade a boia fixa e, ao 

mesmo tempo, alcançarem, na boia Navis, a posição esticada de amarra, similar ao 

observado nas Figura 24 a Figura 26 para o caso B ilustrado. 

O resultado apresentado do Gráfico 9 ao Gráfico 13, indica que, independente dos 

valores de corrente, a boia Navis atinge maiores profundidades quando a boia fixa está 
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ancorada à 1000m de profundidade, quando comparado com os outros dois casos 

analisados. Portanto, conclui-se que a configuração de ancoragem que proporciona 

maior alcance vertical para leitura de dados oceanográficos da boia Argo/Navis, dentre 

as 135 configurações analisadas no presente estudo, é quando a boia fixa está ancorada 

a 1000m de profundidade e o comprimento de amarra para boia Navis é de 1700m. 

Nesta configuração a Navis atinge maiores profundidades em caso de baixa velocidade 

de corrente e alcança profundidades similares aos comprimentos menores de amarra em 

caso de altas velocidades de corrente, ver Figura 26. 

  

 

Figura 24 – Variação da Posição vertical das boias para os casos críticos de baixa e alta 

corrente em função do comprimento das amarras, para posição inicial da boia fixa de 

500m. 
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Figura 25 - Variação da Posição vertical das boias para os casos críticos de baixa e alta 

corrente em função do comprimento das amarras, para posição inicial da boia fixa de 

750m. 
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Figura 26 - Variação da Posição vertical das boias para os casos críticos de baixa e alta 

corrente em função do comprimento das amarras, para posição inicial da boia fixa de 

1000m. 
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Figura 27 – Variação da posição vertical da Boia Fixa em função da corrente e da 

profundidade inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 

 

 

6. Referencias Bibliográficas 
 

 

[1]  Administration, N. -N. (s.d.). The Global Conveyor Belt. Page 2. 

 

[2]  Encyclopædia Britannica, I. (2011). Correntes Maritimas. 

 

[3] Guerra, L. A. (2016). Aplicação de Veículos Autônomos no Monitoramento 

Oceanográfico. Apresentado em Congresso, Rio de Janeiro. 

 

[4]  Harari, P. D. (2007). Oceanografia Física Descritiva - Capitulo 6. In: I. O. Paulo. 

Sao Paulo, SP, Brasil. 

 

[5]  INPE. (s.d.). OBT, Observacao da Terra. (C. G. Terra, Produtor) Acesso em 27 de 

Outubro de 2016, disponível em http://www.obt.inpe.br/pgsere/1998-

Assireu%20A_T/P-G.%2032-45.pdf 

 

[6]  Mendes e Soares, C. T. (2007). Circulacao nos Oceanos - Correntes Oceanicas e 

Massas d'agua. Universidade Federal Fluminense, Departamento de Biologia 

Marinha e Oceanografia, Rio de Janeiro. 

 

[7]  Merritt Stevenson, M. K. (Marco de 1997). Use of satellite tracked oceanographic 

buoys in Brazil. Rev. Bras. Geof. , 15(1). 

 

[8]  PROSIM/SITUA2. (Novembro de 2006). Simulação Numérica do Comportamento 

de Sistemas para Exploração de Petróleo Offshore. Manual Teórico. LAMCSO 

COPPE/UFRJ. 

 

[9]  Seabird. (2016). Seabird Eletronics Corporation. Acesso em 6 de Novembro de 

2016, disponível em http://www.seabird.com/navis-bgci-autonomous-profiling-

float-integrated-biogeochemical-sensors 

 

[10]  UCSD - Argo. (s.d.). Argo. Acesso em 11 de Novembro de 2016, disponível em 

http://www.argo.ucsd.edu/How_Argo_floats.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



51 

 

 

7. Anexos 

7.1 Anexos I 

 
Profundidade 

Boia Fixa (m) 

Comprimento Amarra 

Boia de Dados (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Fixa (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Dados (m) 

Intensidade Corrente 

(m/s) 

500,00 1000,00 905,20 1020,20 1,00 

500,00 1100,00 905,23 1029,09 1,00 

500,00 1200,00 905,30 1038,08 1,00 

500,00 1500,00 905,52 1065,03 1,00 

500,00 1700,00 905,60 1082,90 1,00 

500,00 1000,00 821,60 942,80 0,90 

500,00 1100,00 821,61 950,29 0,90 

500,00 1200,00 821,70 957,50 0,90 

500,00 1500,00 821,80 979,14 0,90 

500,00 1700,00 821,86 993,56 0,90 

500,00 1000,00 701,20 820,90 0,75 

500,00 1100,00 701,15 834,72 0,75 

500,00 1200,00 701,20 843,30 0,75 

500,00 1500,00 701,30 869,03 0,75 

500,00 1700,00 701,37 886,18 0,75 

500,00 1000,00 599,80 720,17 0,60 

500,00 1100,00 599,83 731,40 0,60 

500,00 1200,00 599,84 742,62 0,60 

500,00 1500,00 599,86 776,28 0,60 

500,00 1700,00 599,87 798,73 0,60 

500,00 1000,00 551,30 623,82 0,50 

500,00 1100,00 551,38 686,20 0,50 

500,00 1200,00 551,41 698,98 0,50 

500,00 1500,00 551,41 737,30 0,50 

500,00 1700,00 551,54 762,85 0,50 

500,00 1000,00 511,00 587,32 0,35 

500,00 1100,00 511,11 646,05 0,35 

500,00 1200,00 511,10 664,55 0,35 

500,00 1500,00 511,10 720,04 0,35 

500,00 1700,00 511,21 757,04 0,35 

500,00 1000,00 498,57 674,20 0,20 

500,00 1100,00 498,58 725,15 0,20 

500,00 1200,00 498,60 776,11 0,20 

500,00 1500,00 498,62 928,97 0,20 

500,00 1700,00 498,65 1030,88 0,20 

500,00 1000,00 497,13 795,82 0,10 

500,00 1100,00 497,13 875,40 0,10 

500,00 1200,00 497,14 954,66 0,10 

500,00 1500,00 497,15 1192,43 0,10 

500,00 1700,00 497,16 1350,94 0,10 

500,00 1000,00 497,00 888,82 0,05 

500,00 1100,00 497,00 977,70 0,05 

500,00 1200,00 497,00 1071,60 0,05 

500,00 1500,00 497,00 1353,28 0,05 

500,00 1700,00 497,03 1541,07 0,05 
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Profundidade 

Boia Fixa (m) 

Comprimento Amarra 

Boia de Dados (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Fixa (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Dados (m) 

Intensidade Corrente 

(m/s) 

750,00 1000,00 1077,67 1179,24 1,00 

750,00 1100,00 1077,87 1188,14 1,00 

750,00 1200,00 1078,08 1197,04 1,00 

750,00 1500,00 1078,68 1223,74 1,00 

750,00 1700,00 1079,09 1241,54 1,00 

750,00 1000,00 1009,93 1118,43 0,90 

750,00 1100,00 1010,17 1127,69 0,90 

750,00 1200,00 1010,40 1136,95 0,90 

750,00 1500,00 1011,11 1164,72 0,90 

750,00 1700,00 1011,58 1183,24 0,90 

750,00 1000,00 911,66 1029,10 0,75 

750,00 1100,00 911,85 1038,94 0,75 

750,00 1200,00 912,04 1048,77 0,75 

750,00 1500,00 912,61 1078,29 0,75 

750,00 1700,00 912,99 1097,96 0,75 

750,00 1000,00 830,07 952,89 0,60 

750,00 1100,00 830,15 963,85 0,60 

750,00 1200,00 830,22 974,82 0,60 

750,00 1500,00 830,46 1007,70 0,60 

750,00 1700,00 830,61 1029,63 0,60 

750,00 1000,00 791,39 913,95 0,50 

750,00 1100,00 791,42 926,75 0,50 

750,00 1200,00 791,45 939,54 0,50 

750,00 1500,00 791,55 977,94 0,50 

750,00 1700,00 791,61 1003,53 0,50 

750,00 1000,00 759,13 876,96 0,35 

750,00 1100,00 759,15 895,48 0,35 

750,00 1200,00 759,16 914,01 0,35 

750,00 1500,00 759,22 969,58 0,35 

750,00 1700,00 759,25 1006,63 0,35 

750,00 1000,00 750,87 928,96 0,20 

750,00 1100,00 750,86 960,76 0,20 

750,00 1200,00 750,85 992,55 0,20 

750,00 1500,00 750,83 1087,95 0,20 

750,00 1700,00 750,81 1151,54 0,20 

750,00 1000,00 747,96 1067,15 0,10 

750,00 1100,00 747,96 1126,33 0,10 

750,00 1200,00 747,97 1185,52 0,10 

750,00 1500,00 747,98 1363,07 0,10 

750,00 1700,00 747,99 1481,44 0,10 

750,00 1000,00 747,86 1139,57 0,05 

750,00 1100,00 747,86 1231,77 0,05 

750,00 1200,00 747,87 1323,97 0,05 

750,00 1500,00 747,87 1600,58 0,05 

750,00 1700,00 747,88 1784,98 0,05 
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Profundidade 

Boia Fixa (m) 

Comprimento Amarra 

Boia de Dados (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Fixa (m) 

Profundidade Máxima 

Boia Dados (m) 

Intensidade 

Corrente (m/s) 

1000,00 1000,00 1199,58 1212,98 1,00 

1000,00 1100,00 1200,00 1217,63 1,00 

1000,00 1200,00 1200,43 1222,27 1,00 

1000,00 1500,00 1201,69 1236,21 1,00 

1000,00 1700,00 1202,54 1245,50 1,00 

1000,00 1000,00 1157,06 1180,30 0,90 

1000,00 1100,00 1157,25 1188,37 0,90 

1000,00 1200,00 1157,45 1196,44 0,90 

1000,00 1500,00 1158,02 1220,66 0,90 

1000,00 1700,00 1158,41 1236,80 0,90 

1000,00 1000,00 1091,50 1148,70 0,75 

1000,00 1100,00 1091,63 1157,06 0,75 

1000,00 1200,00 1091,76 1165,43 0,75 

1000,00 1500,00 1092,14 1190,52 0,75 

1000,00 1700,00 1092,40 1207,25 0,75 

1000,00 1000,00 1044,09 1165,80 0,60 

1000,00 1100,00 1044,00 1172,51 0,60 

1000,00 1200,00 1043,91 1179,21 0,60 

1000,00 1500,00 1043,65 1199,33 0,60 

1000,00 1700,00 1043,47 1212,74 0,60 

1000,00 1000,00 1021,92 1143,47 0,50 

1000,00 1100,00 1021,92 1155,47 0,50 

1000,00 1200,00 1021,91 1167,48 0,50 

1000,00 1500,00 1021,90 1203,49 0,50 

1000,00 1700,00 1021,89 1227,50 0,50 

1000,00 1000,00 1004,27 1122,23 0,35 

1000,00 1100,00 1004,28 1140,78 0,35 

1000,00 1200,00 1004,30 1159,33 0,35 

1000,00 1500,00 1004,34 1214,98 0,35 

1000,00 1700,00 1004,35 1252,08 0,35 

1000,00 1000,00 999,00 1178,83 0,20 

1000,00 1100,00 999,00 1210,64 0,20 

1000,00 1200,00 999,00 1242,46 0,20 

1000,00 1500,00 999,00 1337,89 0,20 

1000,00 1700,00 999,00 1401,52 0,20 

1000,00 1000,00 998,34 1313,91 0,10 

1000,00 1100,00 998,34 1373,63 0,10 

1000,00 1200,00 998,34 1433,34 0,10 

1000,00 1500,00 998,35 1612,49 0,10 

1000,00 1700,00 998,36 1731,92 0,10 

1000,00 1000,00 998,29 1389,91 0,05 

1000,00 1100,00 998,29 1453,74 0,05 

1000,00 1200,00 998,29 1517,56 0,05 

1000,00 1500,00 998,30 1709,04 0,05 

1000,00 1700,00 998,30 1836,69 0,05 

 


