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RESUMO 

 

Um dos aspectos fundamentais do projeto estrutural de plataformas flutuantes 

para produção de petróleo no mar é a determinação dos carregamentos externos 

globais provenientes da ação das ondas sobre a estrutura da plataforma. A presente 

dissertação de mestrado apresenta uma proposta de procedimento destinado à 

determinação experimental, em tanque de provas, dos carregamentos estruturais 

globais atuantes em uma plataforma de exploração e produção de petróleo do tipo 

semi-submersível. O procedimento proposto envolve as seguintes etapas: 

especificação do tipo de esforço que se pretende medir; definição das condições de 

ensaio; definição da escala dos modelos; escolha do processo construtivo dos 

modelos; especificação do processo de medida dos esforços; definição dos 

equipamentos e instrumentos de medida experimental; especificação da matriz de 

ensaios; definição dos procedimentos de análise de resultados. Como exemplo de 

aplicação, o procedimento proposto foi empregado na avaliação dos esforços de 

Momento Fletor no Convés e Força de Separação nos Flutuadores de uma 

Plataforma Semi-submersível padrão, empregada para validação de resultados em 

tanques de prova. Os resultados obtidos foram comparados com os da literatura, 

mostrando uma boa aderência qualitativa e quantitativa. 

 

Palavras-chave: Análise experimental de estruturas, carregamentos 

estruturais globais em plataformas, momento fletor no convés, forças de separação, 

instrumentação, modelo reduzido, semi-submersível. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 
 

ABSTRACT 

 

One of the fundamental aspects in the structural design of floating platforms 

for oil production in the sea is the determination of the global structural loads induced 

by the wave-platform structure interaction. This master degree thesis proposes a 

procedure destined to the experimental determination, in a wave tank, of the global 

structural loads acting in an exploration and production semi-submersible oil 

platform. The proposed procedure involve the following stages: Specifying the kind of 

stress to be measured; definition of the test conditions; model scale definition; 

choosing the model building process; stress measurement process specification; 

definition of resources and instrumentation for experimental measurement; test 

matrix specification; results analysis procedure definition. As an application example, 

the proposed procedure was used in the bending moment stress evaluation on deck 

and split force on the pontoons of a standard semi-submersible oil platform, used for 

the results evaluation in wave tanks. The results obtained were compared with the 

literature, showing a good qualitative and quantitative adhesion.         

 

Keywords: Bending moment on deck, experimental structural analysis, global 

structural loads on oil platforms, instrumentation, reduced model, semi-submersible, 

split force. 
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1 INTRODUÇÃO 

_______________________________________________________ 
 

 demanda crescente por melhorias no projeto de estruturas, seja por 

motivos econômicos (relação custo-benefício), de desempenho, ou 

viabilidade, leva ao desenvolvimento de novas técnicas de análise 

experimental para a determinação dos carregamentos aos quais as estruturas estão 

submetidas. Estes métodos experimentais são utilizados para constatar predições 

teóricas e/ou avaliar carregamentos em situações onde as aproximações 

matemáticas são muito difíceis. 

1.1 DESCRIÇÃO DO PROBLEMA. 

O constante avanço no projeto de sistemas estruturais exige a contínua 

necessidade de inovar, buscando uma melhor relação custo-benefício e uma melhor 

qualidade na construção de sistemas oceânicos e navais.  

No entanto, no processo de projeto de sistemas mecânicos ou projetos de 

novos produtos não funcionam como deveriam ou têm custos muito altos como 

resultados de um processo de projeto inadequado.  

Geralmente e independente do tipo do produto, deseja-se um produto mais 

barato, melhor e mais rápido, sem antes priorizar que é necessário desenvolver 

projetos eficientes por meio do efetivo planejamento da estrutura, estabelecendo 

critérios e funções objetivo em torno das três medidas que regem o processo de 

projeto: custo, qualidade e tempo. 

[DIETER, 2000] estabelece que o processo do projeto de estruturas possa ser 

aplicado para diferentes fins, mas a importância do projeto é resumida na figura 1.1, 

onde se pode observar que somente uma pequena fração do custo para produzir um 

produto (~5%) é envolvida no processo de projeto, enquanto que 95% dos custos 

são consumidos por materiais, capital, e pela fabricação. Mesmo assim, o processo 

de projeto consiste na acumulação de muitas decisões que resultam em cerca de 

70% a 80% dos custos de fabricação. Em outras palavras, decisões feitas na fase de 

projeto podem influenciar cerca de 25% do custo final do produto. Portanto, se o 

projeto prova ser defeituoso antes de ir para o mercado, isso acarretará custos 

econômicos muito altos para a correção do problema. [DIETER, 2000] resume este 

A 
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cenário em: “Decisões feitas no processo de projeto tem custos muito menores em 

termos do custo global do produto, mas tem maior efeito no custo do produto”. 

 

  
Figura 1.1. Compromisso de custos do produto durante o processo de projeto. [DIETER, 2000] 

 

No caso da produção de veículos em massa, são estudados protótipos antes 

do inicio da produção. Isso não é possível para navios, plataformas offshore e outras 

estruturas oceânicas, inclusive quando são similares ou construídos em lotes 

relativamente grandes, conforme afirma [KURE, 1981]. A particularidade de cada 

estrutura naval e oceânica, em função de dimensões geométricas, condições físico-

ambientais de operação e critérios específicos estabelecidos por normas e 

sociedades classificadoras, torna economicamente inviável a construção de 

protótipos. Portanto, tende-se a considerar o projeto de uma estrutura única ou de 

pequenos lotes. Mesmo assim, nesse contexto [PAHL; BEITZ, 1996] descrevem que 

é recomendável ter particular cuidado em todos os processos físicos e de controle 

de detalhes para minimizar riscos. Nestes casos, geralmente não é econômico o 

desenvolvimento de protótipos, especialmente se existe uma maior prioridade 

funcional e de segurança, do que otimização econômica.  

É neste contexto de viabilizar o projeto eficiente de estruturas, minimizar 

custos de produção e gerar conhecimento científico que estão sendo desenvolvidas 

metodologias de análise experimental de estruturas navais e oceânicas usando 

modelos em escala, as quais motivam o presente trabalho. 

Segundo [KURE, 1981], embora modelos em escala sejam em muitos casos 

construídos de projetos novos depois de serem completados, ou numa fase anterior 

para propósitos de marketing ou comercialização, ou para ter uma melhor 

visualização em estudos tridimensionais comparados com desenhos de duas 
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dimensiones. A análise experimental de modelos em escala (semelhante às 

estruturas reais enquanto a geometria e dinâmica) durante a fase de projeto, além 

de permitir a redução de custos na hora de execução de testes, em essência, 

permite predizer o comportamento do sistema físico original. Essa predição é 

especialmente importante na operação em condições ambientais adversas, onde os 

principais agentes ambientais (onda, vento e correnteza) atuam de forma severa. 

Tanto [KURE, 1981] como [CHAKRABARTI, 1994], propõem verificar o projeto da 

estrutura testando o modelo em escala num ambiente oceânico simulado.  

1.2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA. 

Conforme [PERSICO, 2001] a análise experimental de estruturas constitui-se 

como o conjunto de técnica que, por meio de estudos experimentais, permite obter 

dados necessários para a realização da avaliação ou análise. A base da análise 

reside na comparação dos valores caraterísticos experimentais de esforços 

produzidos na estrutura devido a um sistema de cargas correspondente, com as 

características e condições reais de operação. Experimentalmente pode-se chegar a 

uma determinação realística dos esforços para problemas que, embora sejam 

perfeitamente tratáveis por métodos teóricos, são muito complexos e/ou laboriosos.  

 

Os métodos experimentais podem se dividir em dois grupos baseados em 

conceitos distintos: aqueles que utilizam a mesma estrutura ou modelos 

geometricamente similares a ela, submetidos a carregamentos externos similares 

aos reais e aqueles que utilizam a observação de outro fenômeno físico diferente ao 

procurado, mas que está regido por equações matematicamente iguais, operando 

em objetos similares ou não da estrutura dada. [PERSICO, 2001] ainda assegura 

que as medidas podem ser estáticas ou dinâmicas, nas primeiras bastam 

dispositivos de leitura direta, nas segundas é necessário utilizar dispositivos de 

registro ou dataloging1 baseados em princípios e características diferentes segundo 

o procedimento a ser realizado.  

 

[STEEN, 2012] afirma que instalações experimentais para teste de modelos 

de embarcações têm uma longa tradição. A ausência de procedimentos para a 

                                                           
1 Dispositivo eletrônico desenvolvido para o registro sequencial de dados no tempo. 
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determinação da resistência ao avanço de navios (o que levava ao 

dimensionamento pouco preciso de instalações propulsoras) foi a principal força 

motriz do desenvolvimento dos testes com modelos de navios. 

 

Pelo que se sabe, Leonardo da Vinci (por volta do ano 1500) realizou testes 

com 3 modelos de navios, todos com o mesmo comprimento, mas com diferentes 

formas de proa e popa. Baseado em seu experimento, foi possível estabelecer 

recomendações sobre a forma de casco que resultava em maior velocidade. Samuel 

Fortey (1622-1651) também realizou ensaios com modelos de navios e em 1721, 

Emanuel Swedenborg propôs um procedimento detalhado para o ensaio de modelos 

de navios introduzindo o principio de queda de peso para o reboque do modelo, 

conhecida como a “força de reboque constante”.  

 

Segundo o trabalho de [CHAKRABARTI, 1994] as primeiras descobertas 

sobre como modelar os fenômenos de mecânica de fluidos associados à engenharia 

naval foram propostas por Reynolds e Froude, responsáveis por desenvolver 

critérios para a consideração de efeitos viscosos e inerciais. Seguidos por Lamb, 

Stokes, Boussinesq e outros, chegando ao presente estado da hidrodinâmica 

experimental. Embora Osborne Reynolds (1842-1912) tenha sido um pesquisador 

muito entusiasta de quase todos os fenômenos físicos, ele foi um dos primeiros a 

discutir sobre os efeitos da escala na área da propulsão naval e fazer pesquisas 

hidrodinâmicas. William Froude (1810-1879) propôs a ideia de uma quilha para a 

atenuação do movimento de jogo do navio. Seu primeiro artigo discutia esse 

movimento, mostrando a grande necessidade de estudar os problemas associados 

com as formas do casco. Em 1870, ele iniciou uma serie de experimentos para 

estudar a resistência dos navios usando um tanque de reboque. Em 1876 a British 

Association, estabeleceu um comitê do qual Froude foi membro para estudar, 

estabilidade, propulsão e o comportamento dos navios sobre a ação das ondas do 

mar. 

Baseados nos resultados de Reynolds e Froude, e na motivação de outros 

pesquisadores da história, além dos novos entusiastas interessados na área naval e 

oceânica, esses procuravam avançar a nível internacional, através da cooperação e 

participação mundial, proporcionar intercâmbio oportuno de conhecimento técnico e 

de informação, em busca de promover e melhorar o progresso tecnológico nas áreas 
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interdisciplinares do campo offshore, oceânico e tecnologias de engenharias afins. 

Foram criadas sociedades e conferências internacionais anuais relacionados com 

desenvolvimento de recursos offshore no campo de perfuração, exploração, 

produção e proteção do ambiente. Entre as conferências de maior relevância estão: 

a ITTC (The International Towing Tank Conference, 1932), a OTC (The Offshore 

Technology Conference, 1969), o ISOPE (The International Society of Offshore and 

Polar Engineering, 1989) e OOAE (The Ocean, Offshore and Arctic Engineering, 

1999). 

Em função de pesquisas relacionadas à análise experimental de estruturas 

navais e oceânicas, como resultado de conclusões e recomendações dadas pelas 

sociedades mencionadas anteriormente e com ênfase na determinação de 

carregamentos estruturais globais induzidos por ondas e o estudo de movimentos 

em plataformas offshore semi-submersiveis, tem-se vários trabalhos importantes, os 

quais serão discutidos a seguir.  

Por exemplo, a pesquisa de [PAULLING, 1978], usando ferramentas 

computacionais, descreve um sistema para determinação das cargas induzidas por 

ondas na estrutura de uma semi-submersível de dois pontoons. A carga total 

consiste em componentes hidrodinâmicos devido à ondas incidentes, ondas 

difratadas e os movimentos da plataforma. As forças estudadas são expressas em 

três formas: distribuição de pressão na superfície e no interior da plataforma; 

distribuição de momento fletor e cortante ao longo do comprimento da plataforma e 

as forças e momentos nos reforços estruturais entre os pontoons.  

O trabalho de [KURE, 1981] está relacionado com o ensaio de modelos de 

estruturas oceânicas, pois descreve a importância do estudo do comportamento no 

mar de modelos em escala reduzida de estruturas oceânicas seja por propósito de 

projeto, para preparação de manuais de operação ou para a prevenção de 

desastres. Também relata a preparação de normas e padrões para estruturas 

específicas. O trabalho considera ensaios de diferentes tipos de estruturas em 

escala reduzida, em diferentes tipos de problemas, avaliados em tanques de provas 

de laboratório, até a consideração de novas tecnologias usadas nesse tipo de 

ensaios. 

[LUNDGREN, 1982] apresenta resultados de um modelo semi-submersível 

tipo GVA 4000 (projetado por Götaverken Arendal AB, Sweden) em escala reduzida 

(1:65) com 4 colunas, ancorada com oito linhas de amarração catenárias (dois para 
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cada coluna). O modelo foi ensaiado em ondas regulares e irregulares em duas 

direções (180° e 270°) com períodos entre 7 a 25 segundos em escala real, no 

tanque de provas (Maritime Dynamics Laboratory of the Swedish Maritime Research 

Center) SSPA. Além dos estudos de comportamento em condição de perfuração, o 

efeito dos movimentos devido à variação do GM2 e á tensão das ancoras foram 

estudados. Muitos parâmetros foram medidos, mas os apresentados no artigo são 

os movimentos nos 6 graus de liberdade no centro de gravidade (Heave, Roll, Pitch, 

Surge, Sway and Yaw), a aceleração na torre acima do convés principal na direção 

vertical, transversal e longitudinal e as forças nas linhas de ancoragem. 

 

[SOYLEMEZ, 1994] fez estudos experimentais de movimento para dois GM 

diferentes, utilizando um modelo em escala reduzida (1:70), de uma plataforma 

semi-submersível (Ocean Ranger Model) numa faixa de frequências (2.5 a 8.8 rad/s) 

e altura de ondas (6.7 a 12.3 cm) . Para conhecer o comportamento da estrutura em 

relação aos movimentos nos 6 graus de liberdade foi usada instrumentação 

eletrônica (sensores de onda, sensores de medição de deslocamento linear, LVDT e 

diodos emissor de luz, LED) para registrar os movimentos do modelo. Os ensaios 

foram realizados no tanque de provas da Universidade de Glasgow. 

 

[TACHIBANA, 1994] no seu trabalho de livre-docência apresenta um estudo 

detalhado que propõe um método de avaliação do desempenho dinâmico de 

plataformas offshore semi-submersiveis. Os resultados foram obtidos utilizando-se o 

modelo da semi-submersível adoptado para os ensaios comparativos pela ITTC, 

denominado SR-1923. Construído pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT) na 

escala reduzida (1:105), considerando-se a igualdade de Froude e sistema de 

amarras. Além de comparações entre cálculos baseados em métodos analíticos e os 

resultados experimentais utilizando sistemas de medição baseados em sensores de 

posição ótica tridimensionais, foram estudadas as componentes de forças 

horizontais e verticais agindo na amarração, utilizando-se dinamômetros, 

acelerações utilizando-se acelerômetros e respostas de forças internas produzidas 

pelos diferentes componentes do casco através de extensômetros elétricos.    

 

                                                           
2
 Altura metacêntrica transversal inicial (Metacentric Height, em ingles). 

3
 Modelo de Semi-submersível “shipbuilding Research Association of Japan”. 
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[WU, 1997] no seu trabalho relacionado com os movimentos e forças internas 

de uma plataforma semi-submersível ancorada sob ação de ondas regulares, fez um 

estudo numérico e experimental, onde inicialmente foi modelada numericamente a 

plataforma e posteriormente foram feitos ensaios num modelo da plataforma Glomar 

Artic III, em escala reduzida (1:36), com ondas regulares e irregulares, além de 

acoplar 4 linhas de ancoragem. Os movimentos (6 graus de liberdade), o centro de 

gravidade e as forças internas de Split force4, no convés inferior foram medidas em 

ondas regulares com um período de onda correspondente em torno de 20,5 

segundos. 

[SEOCK-HEE et al., 2001] apresenta algumas técnicas de projeto e 

procedimentos de análise para uma plataforma semi-submersível (Amethyst II)5, 

considerando avaliação estrutural de esforços em função das características de 

movimento, cargas geradas por ondas e resposta estrutural. Inicialmente são 

contemplados métodos de análise estocásticos, considerando ondas escolhidas 

para condições de projeto operacional e de sobrevivência; e o uso de software de 

simulação, análise de cargas hidrodinâmicas e análise estrutural de elementos 

finitos. Os resultados visão verificar a segurança estrutural da plataforma sobre 

condições operacionais e de sobrevivência. 

[CLAUSS, 2003] ensaiou o modelo de uma plataforma semi-submersível de 

perfuração (GVA 40006) em escala reduzida (1:81), sob o impacto de ondas de 

grande amplitude. O estudo concentrou-se na resposta de condições de mar 

extremo específicos, especialmente na análise do comportamento de movimento e 

determinação das forças de separação (Split Force) existentes nos pontoons do 

modelo da semi-submersível equipado com extensômetros (strain gages), fazendo 

ensaios num tanque de provas de reboque, e posteriormente comparando os  

resultados experimentais com a análise numérica (simulações) no software WAMIT7 

e o TiMIT8. 

Na sua tese de doutoramento [SCHMITTNER, 2005] estuda o impacto de 

ondas de grande amplitude em estruturas marítimas offshore. Especificamente no 

capitulo 5 apresenta os resultados de Split force, Airgap e comportamento nos 
                                                           
4
 Força de separação entre os pontoons da plataforma offshore semi-submersível. 

5
 Semi-submersible Drilling Rig, Huisman – Brazil. 

6
 Semi-Submersible Drilling Rig, Norwegiam Continental Shelf. 

7
 Ferramenta computacional para a análise de interações de onda com plataformas marítimas e outras estruturas 

ou embarcações.  
8
 Ferramenta computacional de análise (Fourier transforms of the corresponding radiation impulse-response 

function),  
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movimentos da plataforma GVA 4000 usando um modelo em escala reduzida (1:81) 

construído em material plexiglas, ensaiado em interação com ondas com 

aproamento a 90° e 180°. Um sistema de ajuste de lastro construído nas colunas 

permite ajustar as condições de calado operacional e de supervivência e a variação 

do GM. O Airgap é medido por sensores de ondas localizados em diferentes 

posições no convés da plataforma, mesmo como o uso de marcadores ativos 

equipados com LEDs para a detecção dos movimentos da plataforma através de um 

sistema de vídeo especial, além da implementação de um contraventamento 

horizontal equipado com extensômetros para a medição do Split force. Os resultados 

experimentais dos ensaios são comparados com análises numéricas e 

computacionais utilizando o WAMIT.  

 

 [KIM, 2010], baseado no trabalho de [CLAUSS, 2003], apresenta o estudo 

experimental de resposta de movimento e carregamentos globais induzidos pela 

ação de ondas em uma plataforma semi-submersível modelo GVA 4500E9 em 

escala reduzida (1:60). O estudo consistiu numa superestrutura segmentada em 

duas partes para a medição da carga gerada pelas ondas no tanque de provas 

MOERI/KORDI. Entre os resultados apresentados pelo autor esta o comportamento 

dos esforços globais da estrutura com a iteração de ondas regulares e irregulares 

com diferentes frequências, períodos e direções (ondas regulares: 0.2 – 1.2 Rad/s; 

altura: 3m – 6m), além dos movimentos nos 6 graus de liberdade (air-gap, vertical 

bending moment, Split force, etc). Esses resultados experimentais foram então 

comparados aos resultados obtidos na análise computacional feito com o método 

High Order Boundary Element Method (HOBEM). Posteriormente [KIM, 2011], 

investigou a resposta estrutural da plataforma em ondas regulares, irregulares e 

correnteza usando um modelo da plataforma em escala reduzida (1:50), mas 

considerou um sistema de ancoragem em catenária para assegurar ao modelo uma 

profundidade em escala real de 1000 metros em relação à limitação do tanque. As 

respostas de movimento, tensão de amarração e Airgap10 da semi-submersível em 

condições ambientais foram medidos e os resultados são discutidos, além de ser 

comparadas com resultados de simulação numérica utilizando o método dos 

                                                           
9
 Semi-submersible production unit, Petrobras 18 – Marlim Field Brazil. 

10
 O espaço ou altura livre entre o convés da plataforma e a linha de agua. 
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elementos de contorno (BEM) de ordem superior e o método dos elementos finitos 

(FEM) no domínio do tempo para pesquisar o comportamento dinâmico.  

 

[MALTA, 2010], na sua dissertação de mestrado, por sua vez, realizou um 

estudo detalhado onde descreve métodos e processos para a análise experimental 

de sistemas oceânicos de produção de petróleo e gás, Seu trabalho estabeleceu 

metodologias para a análise de modelos em escala reduzida de diferentes tipos de 

plataformas, entre elas: fixas, auto-elevatórias e flutuantes. Os efeitos do mar nos 

sistemas flutuantes descritos acima são constantemente tópicos de pesquisa. 

 

[KURIAN, 2011] na sua investigação experimental da resposta de uma 

plataforma semi-submersível sujeita a ondas bidirecionais, apresenta os resultados 

obtidos nos ensaios experimentais feitos num tanque de provas do laboratório de 

engenharia offshore da universidade de PETRONAS. O modelo foi submetido a 

cinco series de ondas bidirecionais com ângulos de 40°, 45°, 55°, 90° e 120°. A 

frequência de ondas foi variável desde 0.4 Hz até 2.0 Hz, com incrementos de 

0.2Hz. O modelo em escala foi construído e ensaiado com linhas de ancoragem e 

células de carga. Além disso, foram usados sensores de onda para monitorar altura 

das ondas, assim como o uso de sistemas de rastreamento ótico para registrar a 

resposta dos movimentos nos 6 graus de liberdade.   

 

1.3 OBJETIVOS DO TRABALHO 

O principal objetivo do presente trabalho é apresentar um procedimento para 

determinação experimental de carregamentos estruturais globais atuantes em 

plataformas de prospecção e produção de petróleo do tipo semi-submersível. Em 

particular será apresentado um procedimento para se determinar o Momento Fletor 

atuante no convés em função dos esforços gerados sobre os pontoons provenientes 

da ação das ondas. O procedimento experimental desenvolvido será discutido e 

comparado a aqueles apresentados na literatura.  

Como objetivo complementar pretende-se empregar os resultados 

experimentais para avaliar a qualidade dos resultados obtidos através de softwares 

de simulação computacional, usualmente empregados nas fases iniciais do projeto e 

análise estrutural dessas plataformas. 
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Para atingir os objetivos propostos, desenvolveu-se as seguintes atividades 

ao longo do trabalho: 

 Estudo das metodologias (estado da arte) desenvolvidas para a análise 

experimental estrutural e seleção daquela que se adequa ao caso da 

determinação de carregamentos estruturais globais no modelo de uma 

plataforma semi-submersível em escala reduzida. 

 Desenvolvimento de um procedimento e planejamento dos experimentos 

baseados na metodologia estabelecida anteriormente. 

 Análise dos equipamentos atualmente empregados no desenvolvimento de 

sistemas de aquisição de dados, e planejamento dos experimentos. 

 Execução dos experimentos planejados. Aquisição, visualização de dados, e 

avaliação dos fenômenos observados. 

 Tratamento, avaliação e análise dos dados obtidos. Consolidação de 

resultados dos ensaios realizados, e geração de conclusões e 

recomendações para trabalhos futuros.  

1.4 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO. 

 
O presente trabalho está organizado em cinco capítulos além de apêndices e 

anexos. O capítulo 1 é introdutório, onde é feita uma breve descrição da importância 

da análise experimental no processo de projeto de uma estrutura naval, além da 

definição do problema de estudo, levantamento bibliográfico e o estabelecimento 

dos objetivos do estudo e organização do documento escrito. 

O capitulo 2 apresenta a fundamentação teórica e conceitual relacionada com 

a análise experimental de carregamentos estruturais globais induzidos por ondas 

atuantes em plataformas oceânicas semi-submersiveis; partindo da contextualização 

da estrutura de análise, a definição dos fenômenos de estudo, a apresentação de 

metodologias para o planejamento de experimentos, onde são estudadas as etapas 

que envolvem a realização de um ensaio de um modelo em escala reduzida num 

tanque de ondas.  

O capitulo 3 detalha as técnicas e equipamentos aplicados na análise 

experimental de estruturas offshore semi-submersível através de modelos em escala 

reduzida, baseadas em extensômetria, sintetizando informações práticas obtidas dos 
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resultados de diferentes aplicações encontradas na literatura, assim como 

recomendações de fabricantes e autores com experiência notória na área.  

No capitulo 4 são executadas as fases que compõem o procedimento 

proposto e apresentado no capitulo 2, descrevendo os ensaios realizados com um 

modelo físico em escala reduzida. 

Finalmente, o capitulo 5 apresenta a consolidação dos resultados 

experimentais obtidos nos ensaios executados, a avaliação e a análise comparativa 

em relação aos resultados referenciados na literatura, e simulações computacionais 

feitas paralelamente ao desenvolvimento do trabalho proposto,  

 

Posteriormente são geradas conclusões e recomendações gerais para 

trabalhos futuros. 
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2     ANÁLISE EXPERIMENTAL DE ESTRUTURAS FLUTUANTES 

__________________________________________________________ 
 

[CHAKRABARTI, 2005] estabelece que uma estrutura offshore não tem 

acesso fixo à terra seca e deve permanecer em uma posição em qualquer condição 

meteorológica. As estruturas offshore podem ser fixadas ao fundo do mar ou podem 

ser flutuantes. As estruturas flutuantes podem ser ancoradas ao fundo do mar, 

posicionadas dinamicamente por propulsores ou flutuar livremente.  

Embora a maioria das estruturas offshore apoie a exploração e produção de 

petróleo e gás, outras grandes estruturas, (e.x.), para aproveitamento de energia a 

partir do mar, bases offshore e aeroportos flutuantes também estão sendo 

desenvolvidas.  

As estruturas offshore podem ser definidas por sua função e sua 

configuração. A configuração Mobile Offshore Drilling Unit (MODU) é em grande 

parte determinada pela carga útil variável do convés e os requisitos de velocidade de 

serviço. Uma unidade de produção pode ter várias funções, por exemplo, 

processamento, perfuração, alojamento, armazenamento de petróleo e apoio de 

risers11.  

As características do reservatório e dos fluidos, a profundidade da água e as 

condições ambientais do oceano são as variáveis que determinam os requisitos 

funcionais para uma instalação offshore. As estruturas de perfuração têm 

características desejáveis como movimentos limitados, e grande estabilidade a 

movimentos transversais em ambiente relativamente severo.  

Em águas rasas, o tipo mais comum de plataformas de produção são as 

estruturas fixas, vulgarmente conhecidas como “Jackets”. Esse tipo de plataforma é 

constituído de estruturas tubulares fixadas ao fundo do mar por meio de estacas 

cravadas ou perfuradas. O limite de profundidade de água para plataformas fixas 

varia conforme o ambiente. O requisito mais importante para sistemas de produção 

flutuantes é a interface com os risers. As estruturas de armazenamento são 

desejáveis para armazenar o petróleo bruto, temporariamente, antes do seu 

transporte para processamento.  

                                                           
11

 Um riser é um tubo que conecta uma estrutura de produção flutuante ou uma plataforma de perfuração com 

um sistema submarino. 
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2.1     ESTRUTURAS FLUTUANTES OFFSHORE. 

O dimensionamento das estruturas flutuantes é governado por considerações 

de flutuação e estabilidade. Portanto o peso para estas estruturas é mais crítico do 

que é para uma estrutura fixa no fundo do mar. As estruturas flutuantes são 

normalmente construídas a partir de painéis de chapa rígidos, que compõem um 

corpo de deslocamento; este método de construção envolve processos diferentes do 

que aqueles utilizados na construção tubular para estruturas fixadas no fundo do 

mar.  

Os movimentos da plataforma são acoplados com a dinâmica do sistema de 

ancoragem, logo, o acoplamento de movimentos entre as plataformas, risers e 

sistemas de amarração torna-se cada vez mais importante enquanto aumenta a 

lamina d´água de operação [CHAKRABARTI, 2005].  

 

As estruturas flutuantes podem apresentar ''flutuação neutra'' como as semi-

submersíveis, Floating Production Systems (FPSs), Floating Production Storagem 

and Offloading (FPSOs) e Spars monocoluna. Essas estruturas não apresentam 

vínculos e podem apresentar movimento nos seis graus de liberdade (heave, surge, 

sway, pitch, roll, and yaw).12 Outro tipo são as que apresentam ''flutuação positiva”, 

como as Tension Leg Platform (TLP), Tethered Bouyant Towers (TBTs) ou Bouyant 

Leg Structures (BLS) as quais são restritas em Heave devido a amarras no fundo do 

mar. A figura 2.1 representa alguns tipos de sistemas offshore de águas profundas, 

definidas com mais detalhe no apêndice A.  

 

 

Figura 2.1 – Tipos de sistemas offshore de agua profunda [MAHONEY, 2012] 

 

                                                           
12 Movimentos e oscilações da estrutura flutuante. 



32 
 

 

2.1.1     Plataforma Semi-submersível. 

          [TACHIBANA, 1994] descreve o desenvolvimento das plataformas semi-

submersiveis, as quais, no início haviam sido destinadas para a exploração de 

petróleo, atualmente estão sendo utilizadas em diversas aplicações, tais como: 

plataforma de produção, perfuração, cidade flutuantes, lançador de tubulações e 

cabos telefônicos, embarcação guindaste, serviços gerais, unidade de suporte para 

mergulhadores, etc. Ao contrário dos navios tradicionais, a característica 

fundamental do casco das semi-submersiveis está no fato de ter grande parte da 

flutuação procedente de elementos situados abaixo da superfície livre d’agua. Essa 

característica objetiva a melhoria do comportamento dinâmico da estrutura em 

ondas, reduzindo a área de linha d´água em relação ao volume submerso. 

Por outra parte [ABS, 2005] define as plataformas semi-submersiveis como 

Column-Stabilized Drilling Unit (CSDU), ou unidade de perfuração de colunas 

estabilizadas, normalmente projetadas com um convés superior, colunas de 

estabilidade e dois cascos ou pontoons inferiores submersos, conectados por uma 

série de apoios horizontais e/ou diagonais. [ABS, 2012] estabelece que a plataforma 

depende das colunas para a flutuação e estabilidade. Um exemplo dos diversos 

componentes da estrutura de uma plataforma do tipo semi-submersível convencional 

é apresentada na figura 2.2, e é definido com mais detalhe no apêndice B.  

 
Figura 2.2 – Típica configuração de plataforma semi-submersível [ABS, 2012]. 

 



33 
 

 

2.1.1.1     Condições ambientais e carregamentos globais na estrutura da 
plataforma semi-submersível. 
 

           Segundo [NALLAYARASU, 2012], as cargas que atuam constantemente em 

estruturas offshore são resultantes da ação da gravidade (peso morto da estrutura, 

equipamentos, etc.) e resultantes das ações ambientais (onda, vento e correnteza).  

          As cargas devido às condições ambientais representam um papel muito 

importante no projeto deste tipo de estrutura, sendo vital predizer essa carga antes 

do projeto da estrutura. Dentro das cargas ambientais mais representativas têm-se: 

as cargas geradas pelo vento, por ondas, correnteza, flutuação e, em alguns casos, 

pelo gelo. Neste projeto os carregamentos que representam maior interesse de 

análise são os gerados pelas ondas do mar.  

           [ABS, 2012] considera que a plataforma semi-submersível, é uma estrutura 

flutuante que tem seis graus de liberdade e movimento de deriva não linear. Existem 

seis respostas de movimento críticos que governam os carregamentos globais da 

estrutura (figura 2.3). 

 

Figura 2.3 - Carregamentos estruturais globais na semi-submersível [DNV-RP-C103, 2012]. 

 Fs – Split Force entre os pontoons; 

 MT – Twist Moment ao redor do eixo horizontal transversal; 

 FL – Força cisalhante longitudinal entre os pontoons; 

 Forças inerciais devido à aceleração longitudinal, transversal e vertical 

(aL, aT, aV) da massa do convés; 

 Momento fletor pelas ondas verticais nos pontoons. 
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Split Force (Fs), ou força de separação dos pontoons, é causada pela 

aceleração horizontal da onda. A situação mais desfavorável é quando o centro da 

plataforma está localizado sobre a crista da onda com os pontoons localizados nos 

vales, como é apresentado na figura 2.4, ou quando os pontoons estão localizados 

na crista e o centro da plataforma localizado no vale da onda [DNV 3.6, 2001], [ABS, 

2012]. 

 

Figura 2.4 - Força de separação (Split Force) na semi-submersível [DNV-RP-C103, 2012]. 

 
Figura 2.5 – Caso de onda critica em Split force da plataforma [DNV-RP-C103, 2012]. 

 

Esse valor crítico de resposta ocorre para uma onda em posição (θ = 90°, 

onda transversal em relação aos pontoons) e um comprimento de onda 

aproximadamente duas vezes a amplitude entre os pontoons exteriores, afetando 

diretamente o convés principal da estrutura e as conexões do convés com as 

colunas, especialmente no caso de não existirem contraventamentos, como é 

representado na figura 2.5. 

 

Se ( 𝜆) é o comprimento de onda e B é a distância efetiva entre os pontoons, 

então o comprimento de onda critica é dado por: 
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𝜆 = 2𝐵 (2.1) 

 

Quando a plataforma fica submersa nessa posição, não terá movimentação 

significativa. Portanto a split force horizontal Fs é avaliado por meio do termo de 

inercia da equação de Morison: 

 

𝐹𝑆 = 𝐶𝑀𝜌𝑉𝜔
2𝐴𝑒−𝑘𝑑 (2.2) 

 

Onde 𝐶𝑀 é o coeficiente de inercia, 𝜌 é a massa específica do fluido, V é o 

volume submerso, 𝜔 é a frequência da onda, A é amplitude da onda, 𝑘 é o numero 

de onda e d, é o calado efetivo. O coeficiente de inercia 𝐶𝑀 é derivado do coeficiente 

de massa adicional 𝐶𝑎 por 𝐶𝑀 = 𝐶𝑎 + 1.  

 

[SCHMITTER, 2005] apresenta a determinação da função de transferência da 

Split Force pela equação de Morison e por simulação computacional com o software 

WAMiT para uma plataforma semi-submersível, tipo GVA 4000. 

 

Para uma unidade sem contraventamentos, de dois pontoons paralelos, a 

resposta vai resultar no máximo momento flexor para o convés transversal. Para 

uma plataforma com pontoon em anel, esta resposta resultará na força axial e 

momento flexor nos pontoons (cerca dos eixos verticais e transversais do pontoon), 

com respostas máximas, tanto na secção media do pontoon e quanto na secção 

final do pontoon (DNV-RP-C103 2012). 

 

Twist Moment (MT), ou momento de torção, para plataformas semi-

submersiveis com dois pontoons paralelos, será o momento de pitch13 ou arfagem 

em cada pontoon. Se os dois momentos ficam em fase oposta, eles vão aplicar uma 

torção ao convés da plataforma, que deve ser considerado no projeto, como é 

representado na figura 2.6.  

                                                           
13

 é o movimento de rotação da estrutura entorno de seu eixo transversal. 
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Figura 2.6 - Twist Moment na plataforma semi-submersível [DNV-RP-C103, 2012]. 

 

Visto que as cargas de split force acontecem simultaneamente com o twist 

moment, usar somente o twist moment para determinar a direção da onda critica 

para o projeto de cada parte do modelo pode não ser suficiente. A split force não 

contribuirá com o twist moment, mas induzirá esforços adicionais aos causados pelo 

twist moment. Portanto, o projeto deve considerar mais que uma direção de onda 

para se obter o efeito de estresse combinado crítico destas duas cargas (ABS, 

2012). 

Nesse caso as forças predominantes são induzidas pela aceleração vertical 

da água. A posição menos favorável da plataforma é quando os extremos opostos 

dos pontoons ficam entre cristas ou vales, como é representado na figura 2.6, pela 

direção da onda (= 45até = 60e afeta diretamente o convés no caso da 

ausência de contraventamentos, onde o comprimento de onda (𝜆) é relacionado com 

as dimensões da plataforma pela equação (DNV 3.6, 2001):  

 

𝜆 =
2𝐿𝐵

√𝐿2 + 𝐵2
 

(2.3) 

Onde L é o comprimento dos pontoons e B é a distancia entre eles. Então o 

twist moment MT pode ser avaliado pelo termo inercial na equação de Morison dado 

por:  

𝑀𝑇 =
2

𝜋
𝐶𝑀𝑠𝜌𝑔𝑉𝐿𝑒

𝜋𝑑√𝐿2+𝐵2

𝐿𝐵  
(2.4) 
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Onde 𝐶𝑀 é o coeficiente de inercia, s é o declive da onda (s = 2A/ 𝜆) e V o 

volume submerso de cada pontoon, 𝜌 é a densidade do fluido, g é a aceleração da 

gravidade, e d é o calado operacional.  

 

Para uma plataforma sem contraventamentos, o convés principal da estrutura 

deve ser projetado para resistir ao esforço de torção. Para uma plataforma de 

pontoon em anel, o twist moment, resultará em valor máximo na interseção 

pontoon/coluna e na conexão coluna/convés. Para uma plataforma de anel típica, o 

twist moment resultará em uma resposta menor que o split force e que as forças 

cortantes (cisalhantes) longitudinais e verticais (DNV-RP-C103 2012). 

 

Força cisalhante longitudinal entre os pontoons (FL), O valor crítico para 

esta resposta, normalmente ocorre para ondas entre θ = 45° e θ = 60° (num mar 

diagonal em relação aos pontoons), e com o comprimento de onda de 1,5 vezes a 

distância diagonal entre as extremidades dos pontoons. A altura das ondas pode ser 

encontrada a partir da inclinação por meio da equação (B.1) dada no apêndice B. 

 

 

Figura 2.7 – Força cisalhante longitudinal na plataforma SS [DNV-RP-C103 , 2012]. 

 

Este tipo de esforço contém os mesmos componentes que o twist moment, 

mas as forças longitudinais sobre pontoons e colunas são maximizadas. Neste caso, 

a resposta introduzirá deslocamento longitudinal (e vertical) oposto para cada 

pontoon, introduzindo momento fletor (momento S) nos contraventamentos 

transversais e/ou no convés, como é apresentado na figura 2.7. 
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Para unidades típicas, de pontoons paralelos com contraventamentos, este 

esforço é, normalmente, aquele que governa as estruturas de contraventamentos 

horizontais. Neste caso, é importante determinar a direção correta da onda crítica. 

Para uma unidade de pontoon em anel, os valores máximos ocorrerão nas 

intersecções pontoon/coluna e nas conexões coluna-convés. As forças de 

cisalhamento longitudinal, usualmente, será maior do que as forças de Split force e 

twist moment. 

 
Forças inercias pela aceleração longitudinal, transversal e vertical (aL, 

aT, aV) da massa do convés. No caso da aceleração longitudinal o valor crítico 

acontece nas ondas longitudinais (θ = 180°). Valores máximos típicos estão entre 

0.2 g e 0.25 g em condição de sobrevivência e entre 0.1 g e 0.15 g em operação 

e/ou condição de trânsito.  

A aceleração longitudinal da massa do convés irá introduzir força de 

cisalhamento e momentos de flexão para as colunas que se ligam aos cascos 

superior e inferior (convés e pontoon), veja representação na figura 2.8. 

 

Figura 2.8 – Forças inerciais dadas pela aceleração da SS [DNV-RP-C103 , 2012]. 

 

No caso da aceleração transversal o valor crítico para esta resposta ocorre 

para ondas transversais (θ = 90°). Normalmente, este valor irá ser máximo em 

pequenos calados e consequentemente, poderá ser fundamental para escolher os 

limites operacionais da condição de trânsito. Valores típicos estão entre 0.15 g e 0.2 

g em sobrevivência, 0.1 g e 0.15 g em operação e 0.2 g e 0.25 g em condição de 

trânsito.  
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A força de cisalhamento entre o convés e o pontoon em plataformas com 

contraventamentos diagonais resultará em uma força axial nos contraventamentos, 

além de cisalhamento e momento flexor nas colunas. A distribuição desses esforços 

depende das propriedades de rigidez dos diferentes componentes do casco. Para 

unidades de pontoons paralelos a resposta nas colunas é pequena e pode ser 

desprezada em comparação com a resposta axial dos contraventamentos diagonais.  

No caso da aceleração vertical, esta resposta é, na maioria dos casos, 

desprezível para os elementos estruturais. Típicos valores máximos em condição de 

sobrevivência estão entre 0.2 g e 0.25 g. 

 
Momento flexor resultado das ondas verticais nos pontoons, esta 

resposta apresenta valor máximo em ondas longitudinais (θ = 0°). O comprimento de 

onda crítica será ligeiramente maior do que o comprimento dos pontoons. A altura 

das ondas pode ser derivada das relações de inclinação apresentadas na equação 

(B.1).  

 

Figura 2.9 – Momento flexor resultante de ondas verticais a 0º [ABS, 2005]. 

 

O momento de flexão de onda deve ser estabelecido com a crista da onda no 

meio do pontoon, resultando em momento de flexão de onda simétrico, como é 

representado na figura 2.9.  

 

O split force (Fs), a força cisalhante longitudinal (FL) e o twist moment (MT), 

podem ser calculados pela integração das forças que atuam nos membros 

localizados em um bordo da plataforma. As respostas são normalmente calculadas 

com respeito ao ponto localizado na linha central no plano de água calma e acima 

do centro de gravidade (DNV-RP-C103, 2012). 
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2.2      METODOLOGIAS EXPERIMENTAIS DE ANÁLISE 
 

Os experimentos são procedimentos sistemáticos desenvolvidos, em 

condições controladas que ajudam a comprovar (verificar) hipóteses acerca de um 

fenômeno, não somente destinadas ao objeto estudado; mas também, criando uma 

visão mais ampla para futuras investigações e estudos. 

[PIPPARD, 1947], expõe no seu trabalho a função, importância e classificação 

dos experimentos em relação a sua aplicação, classificando-os em:  

 experimentos exploratórios, para estudar o comportamento de estruturas ou 

componente em condição de teste, antes da análise matemática. Isso não 

significa que provê informação exata, mas ajuda a clarificar o problema;  

 experimentos comprovatórios, feitos depois da análise, ajudam a comprovar 

aquelas suposições assumidos nas simplificações feitas na análise matemática 

inicial;  

 experimentos de aquisição de dados, feitos em conjunto com a análise para obter 

informações (dados) essenciais, ou seja, aqueles que são necessários para 

correlacionar resultados analíticos com casos atuais ou para obter fórmulas 

empíricas;  

 experimentos analíticos podem ser usados para obter resultados com 

considerável economia de tempo, substituindo análises numéricas ou 

computacionais em problemas específicos.  

 experimentos Ad Hoc14, são feitos para explicar aqueles fatos ou situações que 

parecem contradizer a teoria sustentada. Em função do requerido, deve-se 

estabelecer o tipo de experimento a ser realizado. A definição do tipo de 

experimento é importante para estabelecer o planejamento dos experimentos a 

serem realizados.  

2.2.1     Projeto de experimentos (DOE15). 

[DUARTE, 2011] faz referência à metodologia introduzida por Fischer (1935), 

conhecida como projeto de experimentos. Inicialmente aplicado a experimentos de 

                                                           
14 É uma expressão latina cuja tradução literal é "para isto" ou "para esta finalidade". 
15 Projeto de experimentos (em inglês, Design of experiments (DOE) or experimental design) 
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agricultura, é atualmente empregada em diversos outros campos como Biologia, 

Agronomia, Engenharia Industrial e Química.  

Devido aos custos dos experimentos e as decisões importantes que derivam 

dos resultados experimentais, não é recomendável procurar soluções num problema 

específico confiando somente na intuição. Portanto, o projeto de experimentos 

permite estruturar uma sequência de ensaios de forma a traduzir os objetos 

preestabelecidos pelo pesquisador e obter eficiência em termos de informação 

[DUARTE, 2011].  

O desenvolvimento de metodologias (técnicas, ferramentas e processos) 

relacionados com a análise experimental de estruturas está fundamentado no 

projeto de experimentos. Esse procedimento consiste em criar e preparar vários 

lotes de testes para verificar a validade das hipóteses estabelecidas sobre as causas 

de um determinado problema, defeito ou objetivo de estudo, onde o pesquisador 

escolhe certos fatores para seu estudo, os altera deliberadamente de maneira 

controlada e depois observa o efeito resultante. A partir dos resultados é definida 

uma metodologia geralmente estatística destinada ao planejamento e análise de um 

experimento. Portanto, o projeto de experimentos deve garantir que certos requisitos 

mínimos sejam cumpridos (FUNDIBEQ, 2010):  

 Comprovar as hipóteses objeto de estudo, sem se deixar confundir com 

variáveis suspeitas (ruído), e com erros de medida desproporcionados; 

 Revelar a existência de qualquer causa importante de variação, embora 

não seja adiantada como hipótese; 

 Ter um alto grau de confiabilidade nas respostas; 

 Definir uma sequência de ensaios econômica e eficiente; 

 Maximizar o desempenho do ambiente de ensaios e minimizar custos; 

Portanto o planejamento do projeto de experimentos deve ser esquematizado 

cuidadosamente para minimizar o tempo e o custo dos ensaios mantendo ao mesmo 

tempo a confiabilidade.  

2.2.2     Planejamento de execução de ensaios. 

Geralmente o processo de análise experimental de uma estrutura inicia-se 

com a idealização do problema e o levantamento das hipóteses para a construção 
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do modelo físico. Mesmo assim, para garantir sucesso nos ensaios, o planejamento 

deve ser cuidadoso, considerando constantemente todos os aspectos do teste do 

modelo com os objetivos em mente, mas concentrando-se somente nos mais 

importantes aspectos da modelagem.  

Baseado nessas premissas, alguns autores tem desenvolvidos metodologias 

de planejamento dos testes, antes de iniciar qualquer experimentação. A seguir são 

discutidos os trabalhos mais relevantes. 

[CARDOZA, 2002], baseado nas investigações de Haaland & O´Conell 

(1993), Antony (1998), ressalta o roteiro para a condução de experimentos com uma 

abordagem mais geral, mostrada na figura 2.10.  

 

Figura 2.10 - Roteiro para condução de experimentos [CARDOZA, 2002]. 

No esquema da figura 2.10, o processo inicia-se com a definição dos 

objetivos, onde é importante definir o problema e os objetivos do experimento. Em 

seguida deve-se estabelecer a definição dos parâmetros do experimento, o que 

envolve a coleta de informações técnicas do modelo, devendo-se listar todos os 

fatores de controle, ruído, e as variáveis de resposta. Essa informação técnica pode 
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resultar da combinação entre a compreensão teórica do modelo e conhecimento 

prático (experiência). A seguir tem-se a seleção dos fatores de controle e das 

variáveis de resposta, onde devem-se determinar as variáveis independentes, os 

fatores de controle, as variáveis dependentes, etc. Cumprida essa etapa é definida a 

matriz experimental, onde consideram-se as sequencias executadas, o número de 

repetições, e as restrições dos experimentos.  

Estabelecido a matriz, é realizado o experimento, com acompanhamento 

contínuo e registro de qualquer mudança nos experimentos (ensaios adicionais, 

datas, alteração da sequência, etc.). Nas análises dos dados são usados programas 

estatísticos, que ajudam a aplicar técnicas de análise de experimentos.  

Posteriormente, procede-se à interpretação dos resultados, onde são extraídas as 

conclusões práticas dos resultados, descritas através de gráficos. Se as respostas 

obtidas satisfazem as questões experimentais definidas na primeira etapa, são 

elaborados os relatórios; se não satisfazem, devem-se formular novos experimentos 

revisando as etapas anteriores. 

Na mesma linha, mas aplicado na experimentação de modelos de sistemas 

oceânicos, [CHAKRABARTI, 1994] propõe o planejamento de execução de ensaios, 

descrito no diagrama da figura 2.11. Partindo da definição da escala e dos 

parâmetros do modelo a ser ensaiado. Logo num processo em paralelo é feita a 

escolha do tanque de ondas, o projeto da instrumentação e sua calibração; junto 

com o projeto, a construção e calibração do modelo em escala. Uma vez feita essa 

etapa, continua a montagem dos ensaios no tanque de ondas. Dadas as condições 

controladas no laboratório, e feito o ajuste do modelo e da instrumentação no tanque 

de ondas. Posteriormente é feita uma calibração do modelo instrumentado no 

tanque, para logo ser executada a matriz de ensaios, e finalmente avaliar e analisar 

os resultados e gerar documentação final.  
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Figura 2.11 - Diagrama de planejamento de ensaios [CHAKRABARTI, 1994]. 

 [TACHIBANA, 1994] discute um método de avaliação de estruturas 

oceânicas e propõe considerar os métodos práticos de cálculo do desempenho geral 

de uma semi-submersível sob uma dada condição de mar, levando em conta a 

operação, ventos, tempestades, o transporte (reboque), através de estimativa de 

respostas da semi-submersível obtidas em uma simulação em computador e 

comparadas aos valores experimentais obtidos através de modelos reduzidos. A 

figura 2.12 apresenta o fluxograma dos trabalhos a serem executados nas diversas 

etapas. 

Para conhecer as reais condições das respostas limites da semi-submersível 

sob condições de força externas compostas, deve-se testar em tanque de provas 

com tais forças, executando as respectivas medições resultantes. 
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Figura 2.12 – Proposta avaliação dinâmica de uma plataforma SS [TACHIBANA, 1994]. 

O método de previsão das respostas totais é o ponto mais importante desta 

avaliação. Sendo necessário desenvolver um método para a estimativa de resposta 

total não-linear da semi-submersível sob ação de forças externas compostas e, após 

comparação com os resultados experimentais, analisar eficiência e praticidade para 

estabelecer os procedimentos para avaliação de desempenho geral do 

comportamento da semi-submersível.  

[STEEN, 2012] apresenta o projeto de experimentos como uma série de 

passos (representados na figura 2.13) estabelecidos pela definição do problema 

(hipóteses da pesquisa), definição do que será testado; seleção das instalações do 

laboratório; escolha do tipo de escala do modelo; configuração dos ensaios; 

definição do que vai ser monitorado; definição da precisão requerida e os tipos de 

análise a serem feitos; realização de análise preliminar; execução dos ensaios e 

avaliação. O método de Steen (2012) estabelece uma maior importância para a 

análise de incertezas, as fontes de erro e os efeitos de escala. 
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Figura 2.13 – Projeto de experimentos NTNU [STEEN, 2012]. 

 

2.3     PROPOSTA METODOLÓGICA 

Considerando as metodologias apresentadas no item anterior, referenciando 

os trabalhos de Tachibana (1994), Cardoza (2002), e dando especial ênfase nos 

procedimentos apresentados por Chakrabarti, (1994) e Steen (2012), devido a sua 

ligação direita com aplicações navais e oceânicas em tanques de ondas foi 

estabelecida uma proposta metodológica, representada no esquema mostrado na 

figura 2.14. 

Na figura 2.14, os blocos “claros” são abordados na continuação do capítulo 

2, enquanto que os blocos “escuros” são abordados no capítulo 3. O capítulo 4 faz 

referência a aplicação desta proposta metodológica, considerando especificamente 

a “Análise de Resultados” no capítulo 5.   
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Figura 2.14. Diagrama de execução da proposta metodológica. 

 

Neste caso o planejamento parte da definição do objetivo do experimento, 

estabelecendo o tipo de estrutura e as variáveis a serem avaliadas. Em seguida é 

feita a escolha do tanque dentro da disponibilidade, assim como uma calibração 

preliminar segundo as características das instalações físicas de laboratório.  

Uma vez definido o ambiente dos experimentos, é feita a escolha da escala 

do modelo, considerando as condições físicas do tanque de ondas. Posteriormente é 

feito o projeto do modelo em escala reduzida, e a construção com materiais 

comerciais.  
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Construído o modelo, deve-se avaliar a dinâmica do sistema e determinar o 

comportamento na água da estrutura construída. Essas características serão 

utilizadas na escolha da instrumentação usada nos ensaios, assim como a 

calibração dos mesmos. Posteriormente é feito o planejamento da matriz de ensaios 

e a calibração do modelo construído e instrumentado. A calibração da 

instrumentação instalada é feita no tanque para garantir a operação do sistema “in 

situ”. Depois são feitos tanto a montagem como os ajustes do modelo no tanque, 

para então executar a matriz de ensaios, procurando obter resultados.  

Por fim, deve-se fazer avaliações, análises e gerar conclusões e sugestões 

para trabalho futuro num documento/relatório. No caso de resultados não 

satisfatórios, volta-se na revisão detalhada do modelo físico construído, assim como 

da instrumentação usada em procura de anomalias visíveis. Se não houver 

inconveniente nessa parte, procura-se avaliar se a matriz de ensaios, a calibração 

de cada elemento relacionado e a execução mesma dos ensaios, cumpre com a 

função na que foi estabelecida inicialmente.   

A seguir é descrita em detalhe cada uma das etapas que compõem a 

metodologia proposta considerando recomendações, normas e sugestões dadas 

pelos autores, sociedades classificadoras e resultados de conferencias 

internacionais.  

2.3.1   Objetivo de análise e/ou avaliação 

Conforme foi descrito na proposta de pesquisa e no desenvolvimento do 

capítulo 2, o objetivo da análise refere-se a sistemas flutuantes offshore, no caso 

enfaticamente a determinação experimental de carregamentos estruturais globais 

induzidos por ondas numa plataforma semi-submersível. Contudo a proposta 

metodológica é completamente escalável e aplicável para outro tipo de estruturas 

navais e oceânicas, se for o caso. 

2.3.2 Tanques de provas 

             Os tanques de provas procuram simular o comportamento ambiental 

presente no mar em relação a ondas, vento e correnteza. Existem várias 

configurações de tanques de provas, representados na figura 2.15.   
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Figura 2.15. Tipos de tanques de provas [Malta, 2010]. 

             As instalações experimentais para testes de navios e estruturas offshore, 

não são somente o tanque físico onde são executados os testes. As instalações 

devem cobrir diferentes funções adicionais como oficinas para construção de 

modelos, instrumentação, simulação de ambientes por computador e ferramentas de 

armazenamento e análise de dados monitorados [STEEN, 2012].    

            Dentro da classificação estão os tanques de reboque, que tem comprimento 

muito maior que a largura, para garantir monitoramento de reboque e forças de 

propulsão. O tamanho do tanque vai depender do tipo de estrutura a testar, a 

relação de escala e a velocidade de avanço. Em geral neste tipo de tanques são 

testados modelos de embarcações a fim de avaliar resistência ao avanço e obter 

seus coeficientes de forma [MALTA, 2010]. Segundo [Steen, 2012], hoje em dia 

existem mais de 200 tanques em uso regular, onde o comprimento é desde 20m até 

mais de 1000m. Os tanques menores normalmente são ligados à universidades e 

instituições de pesquisa, enquanto que os maiores estão ligados a atividades navais.  

Habilitados para executar testes de comportamento no mar (seakeeping) ou 

outros tipos de ensaios relacionados muitos tanques de reboque estão equipados 

com geradores de ondas em um extremo do tanque. Para prevenir a reflexão das 

ondas no lado oposto do gerador de ondas, uma praia de ondas é colocada para 

absorver a energia da onda. Além disso, são construídos tanques de reboque com 

propósitos muito especializados como, por exemplo, o tanque de vácuo Chinês para 
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teste de propulsão de baixa pressão, e o tanque de gelo em Hamburgo e Helsinki, o 

qual pode modelar águas geladas, usando água com alta salinidade e química para 

controlar propriedades mecânicas do gelo, onde são testados modelos de quebra-

gelo.  

             Os túneis de cavitação são projetados para serem habilitados no teste de 

propulsores e outras superfícies de elevação com a pressão suficientemente baixa 

para determinar o numero de cavitação16 correto. Atualmente mais de 100 tuneis 

estão em uso regular [STEEN, 2012]. Os túneis de cavitação usam o movimento do 

fluido para representar o escoamento. As escalas dos modelos nestes tanques são 

bem menores.  

Existe uma ampla gama de túneis de cavitação de diferentes tamanhos. 

Desde tuneis pequenos para pesquisa e educação, com área de seção típica de 

0.25 x 0.25 m, até tanques de grande circulação de água com dimensões de 3 x 6 m 

e comprimentos de 100 m. Um túnel convencional típico apresenta seção de ensaio 

circular e diâmetro de 1 m, e máxima velocidade de fluxo entre 10 a 20 m/s [STEEN, 

2012]. 

           Os tanques oceânicos em geral são construídos para teste de estruturas 

offshore e para testes de comportamento no mar e manobrabilidade de navios. Em 

geral possuem comprimento e largura de dimensões similares, grandes 

profundidades para ancoragem de sistemas e teste de estruturas submarinas, além 

da capacidade de geração de ondas (em todas as direções), correnteza e vento. 

Atualmente os tanques oceânicos são equipados com sistemas de geração de 

ondas avançados capazes de geração de onda, vento e correnteza multidirecional. 

Portanto nesse caso é possível dar uma representação mais realística das 

condições ambientais marinhas [CHAKRABARTI, 1994].  

               Os túneis de vento são utilizados para a avaliação dos carregamentos 

aerodinâmicos, ou seja, forças e momentos devido ao vento nas superestruturas das 

plataformas e das embarcações [CHAKRABARTI, 1994]. 

Independentemente do tipo de tanque, cada laboratório possui um programa 

de calibração programado. Mesmo assim, antes da execução de um ensaio, são 

                                                           
16 Fenômeno originado em quedas repentinas de pressão, geralmente observado em sistemas hidráulicos. 
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feitas calibrações para garantir qualidade dos resultados. No caso da calibração de 

ondas deve-se considerar não usar o modelo para garantir que as ondas calibradas 

não contenham efeitos associados à iteração modelo/fluído [STEEN, 2012].  

2.3.3     Definição da escala. 

Segundo [STEEN, 2012] os modelos físicos em escala tentam representar o 

sistema real o mais perto possível. Para determinar as propriedades adequadas do 

modelo precisa-se modelamento ou leis de escala para assegurar o comportamento 

similar no modelo em escala e o real. 

A escala é escolhida como um compromisso entre o custo do projeto e os 

requisitos técnicos para semelhança. Popularmente é sabido que um modelo grande 

(em tamanho) é melhor, mas nem sempre isto é verdade. Modelos grandes são mais 

fáceis de construir, mas requerem um equipamento de cargas mais pesado. 

Modelos muito pequenos (em tamanho) requerem cargas muito leves, mas podem 

apresentar maiores dificuldades na fabricação e instrumentação [HARRIS, 1999].  

De acordo ao discutido na descrição do problema no capítulo 1, por questões 

de custos operacionais, viabilidade econômica, etc., o uso de modelos estruturais 

em escala é das melhores ferramentas para este tipo de estudos.  

[HARRIS, 1999] define um modelo estrutural como uma representação física 

de uma estrutura ou uma porção dela, e discute também o fato que muitos 

elementos estruturais em escala reduzida são usados em diferentes investigações, 

tanto assim que algumas das condições testadas nos laboratórios não são aplicadas 

na pesquisa de modelos em escala real.  

Os modelos de estruturas em escala reduzida tem um papel muito 

significativo, devido ao potencial de antecipar e considerar cada possibilidade de 

falha da estrutura. 

Segundo [CHAKRABARTI, 1994], a análise experimental de modelos em 

escala reduzida oferece muitas vantagens quando é comparado com testes em 

escala real, são elas: 

 Vantagens econômicas (tempo e dinheiro); 

 Os resultados podem ser extrapolados; 
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 Permite a pesquisa num problema ou situação que não pode ser resolvido 

analiticamente; 

 Podem-se obter coeficientes empíricos requeridos em equações de 

predição analítica; 

 Justifica técnicas analíticas para predição do comportamento do modelo e 

a correlação direta entre o comportamento previsto e o comportamento 

atual. 

2.3.3.1 Leis de semelhança. 

[CHAKRABARTI, 1998] As regras que quantificam a resposta do modelo em 

escala em relação à estrutura real, são chamadas “laws of similitude” ou leis de 

semelhança. Para o estudo do fenômeno dos fluídos, tem-se três leis básicas:  

 Semelhança geométrica; 

 Semelhança cinemática; 

 Semelhança Dinâmica. 

A semelhança geométrica ou de forma, onde a geometria de contorno entre 

o modelo e a estrutura real deve ser igual. O que significa que a escala de 

comprimentos entre o modelo em escala (LM) e o modelo real (LF) é constante, razão 

conhecida como FATOR DE ESCALA: 

𝜆 = 𝐿𝐹 𝐿𝑀⁄  (2.5) 

Onde LM e LF são quaisquer dimensões da estrutura modelo/escala real. Os 

requisitos de escala para todas as dimensões se aplicam na estrutura, além do 

ambiente envolvente.  

A semelhança cinemática ou nos movimentos, onde as proporções 

correspondentes entre velocidade e aceleração devem ser iguais entre o modelo e a 

estrutura real.  

A semelhança dinâmica existe entre sistemas cinemáticos e geométricos 

semelhantes se a proporção de contribuição de todas as forças (pressão, gravidade, 

viscosidade, tensão de superfície e elasticidade) no modelo e no protótipo são 

iguais. Em adição, para modelos elásticos, a deformação relativa deve ser idêntica 

tanto no modelo como na estrutura real. 



53 
 

 

Para a ação das ondas, a tensão superficial é geralmente pequena e 

desprezível. A elasticidade é geralmente ignorada para estruturas offshore grandes. 

A proporção entre as forças de inércia e viscosidade é chamada número de 

Reynolds, enquanto que a proporção entre as forças de inercia e de gravidade que 

atuam sobre um fluido é definida pelo número de Froude. Quando os efeitos de 

Reynolds e Froude estão presentes, o número de Froude é considerado o melhor 

critério de escala em problemas com ondas e ensaios de estruturas flutuantes livres 

de ancoradas [CHAKRABARTI, 1994]. 

Nesse caso, a força de inercia (F), define-se como o produto entre a massa 

(m), no caso do fluído como densidade vezes volume, e a aceleração (a). Pelo que 

em forma dimensional escreve-se: 

[𝐹𝐼𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎] = [𝑚 ∗ 𝑎] = [𝜌𝑉 ∗ 𝑎] = [
𝑀𝐿4

𝐿3𝑇2
] = [

𝑀𝐿

𝑇2
] 

 

Simplificando,                    𝐹 = 𝑚 ∗ 𝑎 =
𝜌𝑙4

𝑡2
 (2.6) 

Onde l e t são respetivamente comprimento e tempo característico no 

sistema. O peso (P) resulta do produto entre a massa e a aceleração da gravidade. 

[𝑃] = [𝜌𝑉 ∗ 𝑔] = [
𝑀𝐿

𝑇2
] 

 

Simplificando,                         𝑃 = 𝜌𝑔𝑙3 (2.7) 

Então a relação entre as forças de inercia e gravidade pode-se assim, 

𝐹𝑟2 =
𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑒𝑟𝑐𝑖𝑎

𝐹𝑜𝑟ç𝑎 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒
=
𝜌𝑙4 𝑡2⁄

𝜌𝑔𝑙3
=
𝐹

𝑃
=

𝑙

𝑔𝑡2
 

 

Pelo que define-se o numero de Froude: 

𝐹𝑟2 =
𝑣2

𝑔𝑙2
→ 𝐹𝑟 =

𝑣

√𝑔𝑙
 

(2.8) 

Onde ρ é a massa volumétrica ou densidade [kg/m3]; l é parâmetro de 

comprimento [m]; t é parâmetro de tempo [s]; v é parâmetro de velocidade [m/s]; e g 

é aceleração da gravidade [m/s2]. 

Considerando a escala com o modelo de Froude, existe uma relação de 

transformação entre os parâmetros na escala do modelo para escala real. Na tabela 

2.1 (geométrica, cinemática, dinâmica e estática); e na tabela 2.2 (Mecânica de 
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ondas, estabilidade e propriedades dos materiais); são apresentados os parâmetros 

mais comuns baseados no sistema internacional de unidades M-L-T (mass-length-

time)17. 

Na escala da mecânica das ondas, também baseada na lei de Froude, 

especialmente nos problemas de interação onda-estrutura, três números 

adimensionais são os mais importantes: Número de Froude, Reynolds e Strouhal. 

Portanto, em muitos problemas de ondas, a inercia é a força predominante no 

sistema.  

Tabela 2.1 - Parâmetros (geométricos) em escala usando a lei de Froude [CHAKRABARTI, 1994]. 

 
Variável Unidade Fator de escala 

--Geométrica-- 

Comprimento L λ 

Área L
2 

λ
2 

Volume L
3
 λ

3
 

Radio de giração L λ 

Área do Momento de inercia L
4
 λ

4
 

Massa do momento de inercia ML
2
 λ

5
 

Centro de gravidade L λ 

--Cinemática e Dinâmica-- 

Tempo T λ
1/2

 

Deslocamento L λ 

Velocidade  LT
-1

 λ
1/2

 

Aceleração LT
-2

 1 

Velocidade Angular T
-1

 λ
1/2

 

Aceleração Angular T
-2 

λ
-1

 

Deslocamento Angular Não* 1 

Momento MLT
-1

 λ
7/2

 

Momento Angular M2LT-1
 λ

9/2
 

Torque M2LT-2
 λ

4
 

Força M2LT-2
 λ

3
 

Potência M2LT-3
 λ

7/2
 

--Estática-- 

Rigidez M3LT-2
 λ

5
 

Tensão M1LT-2
 λ 

Momento M2LT-2
 λ

4
 

Cisalhamento MLT-2
 λ

3
 

Modulo de seção L3
 λ

3
 

*Variável adimensional 

 [CHAKRABARTI, 1994] determina que quando não é possível recomendar 

uma fator de escala ótima para uma estrutura sem pesquisar todos os parâmetros 

de importância, um fator de escala comum usado em efeito de ondas de água num 

tanque é 1:50. Uma faixa de escalas para tanques de reboque é tipicamente entre 

                                                           
17

 Massa, comprimento e tempo. 



55 
 

 

1:10 e 1:100. Outras considerações importantes definem a escolha da escala e 

algumas vezes mais de um modelo é usado para estudar a experiência de 

fenômenos diferentes na estrutura. 

Tabela 2.2 - Parâmetros (fluidos) em escala usando a lei de Froude [CHAKRABARTI, 1994]. 

 
 [CHAKRABARTI, 1994] considera que os modelos de maneira geral podem 

ser classificados em três grupos. O primeiro grupo consiste em replicas em escala 

reduzida da estrutura real, onde o comportamento dos modelos é idêntico em 

natureza com a da estrutura real, mas com resposta diferente em grandeza em 

função do fator de escala escolhido. O segundo grupo consiste em modelos 

deformados (distorted models), onde existe uma semelhança entre o modelo e a 

estrutura real, mas alguns fatores estão transformados. Essa distorção precisa de 

fatores de predição para transladar o comportamento do modelo ao comportamento 

da estrutura real. O terceiro grupo consiste de modelos análogos, onde o sistema é 

diferente fisicamente da estrutura real, mas é governado com a mesma classe de 

equações características. 

O modelo pode ser em escala real, como é o caso dos automóveis e outras 

indústrias onde o produto é relativamente pequeno e dispõe de produção em massa; 

pode ser em escala reduzida, relativo ao protótipo (estrutura em escala real) como é 

o caso de estruturas muito grandes de projeto único, custoso e limitado. De qualquer 

jeito o modelo deve atuar fisicamente similar a estrutura real e a semelhança deve 

ser governada pelas regras que quantificam a ação da estrutura real.  

  Variável Unidade Fator de escala 

--Mecânica de ondas-- 

Comprimento de onda L λ 

Período da Onda T
 

√λ
 

Altura da Onda L λ 

Celeridade LT
-1 

√λ 

Elevação da onda L λ 

Pressão da onda ML
-1

T
-2

 λ 

--Estabilidade-- 

Deslocamento (volume) L
3
 λ 

Período natural T √λ 

Metacentro L λ 

Centro de flutuação L λ
3
 

Volume leve L
3
 λ

3
 

--Propriedades dos Materiais-- 

Densidade MLT-3
 1 

Modulo de elasticidade ML
-1

T
-2

 λ 

Modulo de rigidez ML
-1

T
-2

 λ 
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2.3.4    Projeto do modelo. 

[Harris, 1999] estabelece no seu estudo de processo de modelagem, o 

planejamento de eventos para o desenvolvimento do modelo, descrito na seguinte 

sequencia: 

 Definir o alcance do problema, decidindo o que é necessário para o modelo e 

o que não é; 

 Especificar requisitos de semelhança geométrica, materiais, cargas e 

interpretação de resultados; 

 Decidir o tamanho do modelo e o nível de requisito de confiabilidade e 

precisão; 

 Selecionar o tipo de material para o modelo; 

 Estabelecer o plano de fabricação; 

 Selecionar a instrumentação necessária; 

 Projetar e preparar os conjuntos de carga; 

 Observar a resposta do modelo durante um teste, tomando nota, fotografias 

e registrando o comportamento; 

 Analisar os dados e escrever o relatório o mais completo possível. 

Portanto é importante planejar cuidadosamente, controlar e interpretar esses 

passos para garantir sucesso nos ensaios. Com base nestes aspectos, busca-se 

que o experimento não seja uma mera aquisição de dados, mas sim um conjunto de 

tarefas planejadas e coordenadas com o objetivo final de avaliar de maneira precisa 

e eficiente o problema em questão [MALTA, 2012]. 

2.3.5      Construção e calibração do modelo. 

Segundo [STEEN, 2012], o projeto e a construção de modelos de teste 

eficientes são a parte importante no processo de ensaio de modelos. Materiais 

típicos usados na construção de estruturas de modelos são:  

 Cera de parafina (material reutilizável, barato, com baixo impacto ambiental, 

deformável facilmente, normalmente aplicado para testes de água calma);  
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 Madeira (muda de forma devido a infiltração de água no material, os 

modelos são relativamente pesados; a poeira na fabricação é um perigo à 

saúde); 

 Espuma (Material leve, muito estável, com custo alto, e gera grande 

quantidade de resíduos); 

 Fibra de vidro reforçada ou Glass Reinforced Plastic (GRP) (custo muito 

elevado, requer molde, é muito rígido e leve, usado principalmente para 

modelos de lanchas de alta velocidade). 

O tipo de material para usar na construção do modelo depende da forma, 

tamanho, peso, requisitos de rigidez e custos. Neste caso a seleção da escala será 

limitada por fatores tais como: 

 As instalações para os testes disponíveis; 

  Requisitos para instrumentação, modelamento físico da estrutura atual; 

 Escala requerida para evitar efeitos de escala, quase sempre ligadas a 

forças viscosas (Numero de Reynolds); 

 Custo do modelo e da execução dos testes. 

Em geral modelos em tamanho muito pequeno, geram problemas com efeitos 

de escala e precisão das medidas, enquanto que modelos muito grandes geram 

custos elevados e dificuldade na manipulação. Se o modelo é muito grande 

comparado ao tamanho do tanque de ensaios, efeitos de bloqueio vão ocorrer, o que 

significa que as paredes do tanque vão influenciar nos resultados. Além disso, 

atender aos requisitos de distribuição de massa e elasticidade estrutural é mais 

complicado em ensaios com modelos pequenos.  

[CHAKRABARTI, 1994], ressalta ainda que os modelos de estruturas offshore 

podem ser classificados em 4 categorias, dependendo do propósito do teste:  

 Modelos para medida de carregamentos ambientais; 

 Modelos para comportamento do mar (seakeeping); 

 Modelos elásticos; 

 Modelos de ancoragem. 
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Os modelos usados para determinar carregamentos ambientais são 

mantidos fixos em ondas, vento e/ou correnteza. Para monitoramento de 

carregamentos, o modelo é instrumentado com células de cargas, motivo pelo qual a 

estrutura deve ser suficientemente forte, para representar um corpo rígido. 

Comumente reforços adicionais internos (contraventamentos) são usados para 

garantir a rigidez estrutural e comportamento similar ao da estrutura real.   

Dentro do modelo é colocado peso em chumbo ou aço como método de lastro 

usado para monitoramento de carga. Às vezes o modelo é lastrado com água, mas 

essa opção deve ser analisada cuidadosamente para não introduzir nenhum 

problema de movimento interno do fluido que possa afetar a estabilidade. O exterior 

do modelo é preparado e revestido com tintas de alta visibilidade.  

Adicionalmente, em função do modelo e da geometria externa, as 

propriedades dinâmicas da estrutura devem ser modeladas segundo as leis de 

Froude, tais como deslocamento, centro de gravidade, momento de inercia e 

períodos naturais de oscilação. 

         Para testes dinâmicos onde o modelo apresenta movimento livre e as forças 

de inercia são de importância à distribuição de massa deve ser apropriada. Em 

termos práticos, os seguintes requisitos devem ser satisfeitos [STEEN, 2012]: 

 Massa total; 

 Momento de inércia expressado em função dos rádios de giração, rxx, ryy e rzz; 

 Posição vertical e longitudinal do centro de gravidade; 

 Se, forem monitorados os carregamentos internos, então a distribuição de 

massa deve ser corretamente modelada. 

Os modelos de comportamento de mar (seakeeping) devem permitir a 

determinação da resposta da estrutura em função das cargas ambientais. Portanto 

as propriedades dinâmicas da estrutura devem ser modeladas usando as leis de 

Froude. Algumas dessas propriedades incluem o deslocamento, centro de 

gravidade, momento de inercia e os períodos naturais de oscilação [CHAKRABARTI, 

1994].  
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Os modelos elásticos são usados para condições de teste onde a 

deformação elástica do modelo é importante. Nestes casos deve-se escalar 

corretamente e alguns dos casos mais importantes são: 

 Risers marinos; 

 Amarras de TLPs; 

 Linhas de ancoragem; 

 Pontes flutuantes; 

 Cabos sísmicos. 

Nos testes de estruturas offshore ou costeiras um ou mais elementos 

requerem modelagem de propriedades elásticas. Nos casos em que a elasticidade 

não é importante o modelo é feito “suficientemente” rígido para evitar qualquer efeito 

hidro elástico artificial no modelo (Steen, 2012).  

2.3.6 Matriz de ensaios.  

A matriz de ensaios é o plano formal construído sequencialmente para 

conduzir os experimentos. Nesta matriz são incluídos os fatores de controle, os 

níveis e tratamento do experimento [FRADEN, 2003]. A seleção de uma matriz ou 

outra depende do objetivo e de características como:  

 Natureza e informações conhecidas do problema;  

 Informações a serem determinadas do problema; 

 Número de fatores e interações que devem ser estudadas; 

 Complexidade do projeto; 

 Validade estatística e efetividade de cada projeto; 

 Facilidade de compreensão e implementação; 

 Restrições operacionais de custo e tempo. 

 

2.3.7     Normas ITTC 

 

A ITTC reúne organizações que têm laboratórios dedicados à análise da 

hidrodinâmica de navios e plataformas flutuantes, bem como dispositivos que podem 

interferir no seu comportamento, tais como sistemas de ancoragem, risers, etc. 

Dentro das recomendações apresentadas como procedimentos de ensaio 
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experimental e métodos de extrapolação de carga e respostas de plataformas 

flutuantes offshore [ITTC, 2005], discute-se as considerações específicas que devem 

ser levadas em conta na hora da execução dos ensaios, para garantir a veracidade 

dos resultados: 

Antes de se planejar os testes, requeresse estabelecer os objetivos e a matriz 

de ensaios. A similaridade geométrica do modelo construído em escala reduzida 

pode ser de acordo as leis de similaridade de Froude, respeitando o protótipo em 

escala real. Pequenos detalhes podem ser obviados enquanto representem mínimo 

impacto no fenômeno físico medido.    

O modelo deve ser lastrado na linha d’agua adequada, considerando 

especialmente o centro de gravidade e os rádios de giração. Os momentos de 

giração podem ser modelados variando a distribuição de massa. Os momentos de 

inercia e giração devem ser determinados por medição direita ou por cálculos. Se os 

períodos naturais do modelo em escala real são especificados, se possível, deve se 

usar a massa adicional teórica para se obtiver os períodos naturais para serem 

comparados por ensaios do modelo na água. 

A instrumentação requerida para a medição de respostas deve ser instalada 

no modelo. Os instrumentos não associados ao modelo, como o caso dos sensores 

de ondas, devem ser instalados no tanque. Toda a instrumentação deve ser 

calibrada e operar em ordem. 

Devem-se calibrar as condições ambientais com antecedência para garantir a 

execução dos ensaios. O modelo deve ser posicionado na locação específica para o 

ensaio, numa área onde prevaleça a mínima reflexão e distorção de onda. 

Adicionalmente devem-se executar testes de decaimento (oscilação livre) no 

modelo, com ou sem ancoragem, para determinar frequências naturais. 

Uma vez o modelo lastrado, instrumentado, calibrado e na posição, deve se 

executar a matriz de ensaios. Os dados devem ser coletados digitalmente se for 

possível. A frequência de amostragem deve ser o suficientemente alta para capturar 

o fenômeno físico analisado. 
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Em aplicações de engenharia os resultados devem ser apresentados em 

forma dimensional. Em ordem de avaliar os resultados e compara-los com bases de 

dados, é recomendável apresentar as respostas em forma adimensional. 

O procedimento de análise deve ser completamente documentado para 

assegurar reprodutibilidade.   

2.3.8     Ensaio de modelos versus cálculos numéricos.  

A tabela 2.3 apresenta uma visão global das qualidades mais importantes de 

modelos físicos (o que significa ensaio com modelos) e modelos numéricos. 

Tabela 2.3 - Modelo físico contra numérico [STEEN, 2012] 

Qualidades Modelos 
Físicos 

Modelos Numéricos 

Representação Muito bom Limitado por teorias disponível e poder de computo. 

Precisão Bom Bom dentro dos limites de validade 

Efeitos de escala Sim Não 

Segurança Muito bom Risco de erros humanos 

Credibilidade Muito bom A primeira vista não é bom 

Flexibilidade Não é bom Bom 

Execução Extenso Baixo com programas padrão 

Custo Alto Custo de desenvolvimento alto 

 

Os comentários listados na tabela representam uma avaliação geral das 

capacidades de duas ferramentas diferentes para obtenção de resultados confiáveis. 

Na tabela 2.3 conclui-se que os ensaios com modelos tem um papel importante na 

análise de projetos complexos aplicados em condições ambientais gerais [STEEN, 

2012]. 

 As vantagens principais de ensaios com modelos é a possibilidade de 

modelar situações complicadas. O problema principal no ensaio experimental de 

modelos radica na flexibilidade de mudar condições de projeto, efeitos de escala e 

custo. No caso de cálculos numéricos envolve maior precisão e fácil uso. 

2.3.9   Análise de erro. 

[STEEN, 2012] relata sobre a importância de manter em mente que em 

qualquer tipo de experimento físico há inerentemente incertezas em todas as 

medições feitas. Os resultados nos ensaios são realmente um exemplo da faixa dos 
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possíveis resultados dos experimentos. Se o experimento é repetido, é pouco 

provável que se obtenham exatamente os mesmos resultados. Portanto é importante 

conhecer que tão longe os valores medidos podem estar do desconhecido valor real. 

Para conhecer isso, é desenvolvida a chamada análise de incerteza. 

Os sinais adquiridos podem conter três tipos de erros de medidas: Os erros 

de calibração devido á variação entre a medida dos instrumentos e a sua curva de 

calibração. Esse tipo de erro resulta em um desvio sobre os valores adquiridos 

quando expressos em unidades de engenharia. Os erros constantes aparecem 

durante o tratamento de sinais, como por exemplo, durante a filtragem de ruídos. Os 

erros aleatórios aparecem em operações que são realizadas durante o calculo de 

estatística de um numero finito de amostras de ensaios [MALTA, 2012]. 

A estimativa de incerteza de uma media pode ser realizada pela equação 

(2.10) 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2… . , 𝑥𝑛) 

 

(2.9) 

𝑢𝑐
2(𝑦) =∑[

𝜗𝑓

𝜗𝑥𝑖
]
2

𝑢2(𝑥𝑖) 
(2.10) 

 

2.3.9.1    Fontes de erro 

Uma análise formal de incerteza fornece a documentação e informação 

acerca das partes da experimentação que devem ser melhoradas.  

A ITTC prove recomendações para o desenvolvimento da análise de 

incertezas e discute que a maioria das fontes de erro no ensaio de modelos está em: 

 Efeitos de escala; 

 Modelamento incorreto da estrutura (Geometria, distribuição de massas, etc.); 

 Modelamento incorreto das condições ambientais (período e altura da onda, 

limitações físicas do tanque); 

 Erro de instrumentação e medida; 

 Erro na análise e interpretação de resultados. 
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O erro na análise não está limitado a ensaios do modelo, mas é igual de 

importante para avaliação dos resultados numéricos obtidos e para medições em 

escala real.  

Referente ao erro na instrumentação, a precisão dos sensores pode 

influenciar na faixa de medição obtida. A escolha da instrumentação deve ser feita 

baseado no bom entendimento do fenômeno físico e hidrodinâmico a ser ensaiado. 

Transdutores as vezes são influenciados pela temperatura. Um cuidadoso processo 

de calibração é importante para minimizar erros nas medições. 

2.3.10     Documentação. 

O conteúdo da documentação dos resultados depende do tipo de ensaio e 

dos requerimentos do solicitante. Ela descreve as informações importantes para que 

sejam consideradas posteriormente em simulações computacionais e avaliações 

futuras. [MALTA, 2010] afirma que o objetivo da documentação dos ensaios é a 

repetitividade, a compreensão de métodos utilizados e ressaltar resultados 

importantes para apresentar conclusões.  

[STEEN, 2012] apresenta um exemplo dos tópicos principais na 

documentação de um ensaio com modelo num tanque de provas:  

I. Sumário; 

II. Introdução: 

 Informação geral do projeto. 

 Objetivos dos ensaios. 

III. Descrição da configuração experimental: 

 Escala do modelo. 

 Infraestrutura de ensaios. 

 Arranjo do ensaio. 

 Descrição do modelo; dimensões principais, condições de carga, etc. 

 Calibração do modelo e verificação. 

IV. Medições e aquisição de dados: 

 Descrição da instrumentação usada (tipo de transdutores). 

 Posicionamento da instrumentação no tanque de onda. 

 Sistema de aquisição de dados 
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 Precisão das medidas. 

 Rutinas de controle e verificação. 

V. Condições ambientais: 

 Dados de ondas, ventos e correntezas usados nos ensaios. 

 Calibração das condições ambientais. 

VI. Programação dos ensaios: 

 Descrição detalhada dos tipos de ensaios. 

VII. Análise de dados: 

 Escalamento dos resultados do modelo reduzido a escala real. 

 Filtragem aplicada durante o monitoramento e análise. 

 Descrição do método de análise usado nos diferentes ensaios. 

VIII. Apresentação e discussão dos resultados: 

 Apresentação dos resultados principais. 

 Avaliação dos efeitos de escala.  

Apêndices: 

Normalmente incluem informação detalhada dos ensaios que foi apresentada 

inicialmente no reporte principal. 

 Descrição detalhada do processo de calibração e resultados. 

 Ensaios de calibração de ondas. 

 Descrição dos métodos da análise. 

 Series temporais medidas. 

 Resultados detalhados das análises. 
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3     INSTRUMENTAÇÂO. 

_______________________________________________________ 
 

             Neste capítulo são descritos os fundamentos teóricos e práticos associados 

à instrumentação eletrônica usada na análise experimental de modelos reduzidos de 

estruturas offshore, com foco em plataformas semi-submersiveis. Pela relevância e 

importância que tem na execução dos ensaios, é detalhado como capitulo 

independente.  

3.1    DESCRIÇÃO GERAL DE EQUIPAMENTOS 

Uma faixa grande de diferentes tipos de equipamentos são usados para o 

ensaio de estruturas offshore. Usualmente, instrumentos são projetados para gerar 

sinais de tensão ou corrente analógica, linearmente proporcional ao parâmetro 

medido. Embora o uso de instrumentos com saída digital seja incrementado, a saída 

analógica continua sendo preferida, em ordem de prevenir complexidades de prazo 

final respeito aos diferentes protocolos de sinais digitais [STEEN, 2012]. 

A figura 3.1 representa os equipamentos de um sistema de aquisição de 

dados, requeridos para o desenvolvimento de ensaios de um modelo em escala.   

 

Figura 3.1 – Esquema de sistema de aquisição de dados para ensaio de modelos [STEEN, 2012]. 

Basicamente o sistema de aquisição de dados é composto de um sensor ou 

transdutor, um dispositivo amplificador e condicionador de sinal, um conversor de 

sinal analógica a digital, e um processador ou computador. 

3.1.1    Sensor/Transdutor. 

 O sensor é um dispositivo que recebe um sinal ou um estímulo e responde 

com um sinal elétrico18. O sinal de saída do sensor pode ser em forma de tensão, 

                                                           
18 Refere-se a um sinal que pode ser amplificado, modificado ou canalizado com dispositivos eletrônicos. 
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corrente ou carga, e é descrito em termos de amplitude, frequência, fase ou código 

digital. Essas características são chamadas de formato do sinal de saída [FRADEM, 

2003]. 

Qualquer sensor é um conversor de energia, não importa que tipo de medida 

ele faça, pois sempre vai ocorrer uma transformação de energia do fenómeno de 

medida até o sensor. Dependendo do tipo de sensor, sua saída elétrica pode ser 

uma característica de tensão, corrente, resistência ou outro atributo elétrico que 

varie com o tempo. Alguns sensores podem exigir componentes e circuitos 

adicionais para fornecerem um sinal que possa ser lido com exatidão e segurança 

por um dispositivo de aquisição de dados [NATIONAL INSTRUMENTS, 2011].  

3.1.1.1     Células de carga 

[ESPINOSA, 1995] As células de carga são transdutores eletrônicos que 

transformam ou trasladam força ou peso em mudanças de tensão. Essas mudanças 

de tensão produzem na instrumentação de saída uma deflexão repetível, indicando 

que podem ser calibrados diretamente em termos da carga aplicada à célula. [TIOLI; 

NAVAS, 2012] argumenta que as células de carga são basicamente transdutores, ou 

seja, dispositivos que convertem energia mecânica em sinais eléctricas. O termo 

célula é utilizado de forma conveniente para descrever um transdutor compacto. As 

células de carga são instrumentos eletrônicos que medem força (carga), utilizando 

como princípio a Lei de Hooke. Esse princípio aplicado na célula de carga aproveita 

as propriedades elásticas do material, e mediante o uso de extensômetros (strain 

gages), é medida a deformação unitária do elemento elástico e é relacionado com o 

valor da força aplicada sobre ele (ver exemplo de representação gráfica na figura 

3.2). 

 

Figura 3.2 – Célula de carga em operação [Digital Weighing
19

]. 

                                                           
19

 http://digitalweighing.blogspot.com.br/2010/08/how-does-load-cell-work.html 
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Basicamente o princípio de operação da célula de carga depende da deflexão 

do elemento condutor do extensômetro, criando uma mudança na sua resistência e, 

portanto um desequilíbrio no circuito da ponte de Wheaststone. Então como 

resultado, tem-se que para um sinal de tensão de entrada dada, a tensão de saída 

da ponte varia proporcionalmente com a carga [CHAKRABARTI, 1994]. Ver detalhe 

no apêndice E. As características deste tipo de célula de carga radicam 

essencialmente na sua versatilidade, precisão e capacidade, além de resposta a alta 

frequência para medição de forças dinâmicas. 

 
 [CHAKRABARTI, 1994] em geral podem ser construídas dois tipos de células 

de carga: uma mede diretamente a força usando extensômetros, onde o material é 

escolhido segundo suas propriedades de tensão-deformação, linear na faixa 

elástica. Normalmente este tipo de células é a mais aplicada quando é requerida a 

carga numa direção única; a outra utiliza transdutores de deslocamento, que 

consiste em medir deflexão em função da posição do transdutor, do jeito que o 

sistema é projetado para que seja linear com a faixa de forças. 

 
[DA ROSA, 2010] discute que dentro dos requisitos gerais para o projeto e 

construção de células de carga de geometria simples e baixo custo, considera-se 

(Dos materiais para o corpo da célula de carga, recomenda-se): 

 

 Metálicos: Aço; Alumínio; Ligas Cobre – berílio. 

 Não metálicos: Cerâmicas, Compostos, fibra de carbono com epóxi. 

 

O aço comumente é o primeiro material escolhido para projetar e logo 

construir o corpo da célula de carga, como componente principal. Características 

como custo baixo e facilidade na maquinação, além de seu comportamento 

praticamente linear na faixa elástica, faz com que o aço seja muito usado neste tipo 

de aplicações. Materiais como o alumínio são usados também, contudo, seu 

comportamento na faixa elástica não é linear, dificultando o processo [TIOLI;NAVAS, 

2012]. 

Os outros componentes internos que devem ser levados em consideração 

são os extensômetros, o adesivo e o fio condutor. Deve se preferir extensômetros 

projetados para trabalhar sobre aço, com características de auto-compensação por 
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temperatura. Este tipo de extensômetros possuem coeficientes de expansão térmica 

similares ao aço. Na seleção do extensômetro deve-se escolher um tamanho 

adequado, do jeito que sejam pequenas para serem coladas facilmente no corpo da 

célula de carga; e suficientemente grandes para permitirem a soldagem cómoda dos 

fios condutores nos terminais. São ideais extensômetros com 6 mm de comprimento. 

A seleção do adesivo é muito importante. Usualmente os catálogos dos fabricantes 

de extensômetros proveem guias para a seleção tanto do transdutor, como do 

adesivo em função da aplicação a desenvolver. O fio elétrico encarregado de 

transportar os sinais elétricos, desde o extensômetro, até a unidade leitora, deve 

estar composto por pelo menos (4) fios condutores em trena e blindados para evitar 

indução de correntes não desejadas ou ruídos. É desejável que o fio tenha um 

quinto condutor para aterrisagem entre a célula e a unidade leitora [TIOLI; NAVAS, 

2012]. 

Para o uso de extensômetros em aplicações de transdutores como é o caso 

de célula de cargas, deve-se manter a estabilidade da calibração ao longo do tempo,  

fatores como: Aquecimento do extensômetro, do material do transdutor, ou da fiação 

podem ser prejudiciais. As células de carga estão projetadas geométrica e 

mecanicamente segundo o tipo de esforço: Tração/compressão, flexão, 

cisalhamento, torção. 

 

3.1.2 Aquisição de dados. 

Segundo [NATIONAL INSTRUMENTS, 2011] um dispositivo de aquisição de 

dados (DAQ – Data Acquisition) funciona basicamente como um dispositivo que 

digitaliza sinais analógicos de entrada para serem interpretados por um computador. 

Os três componentes principais de um dispositivo DAQ usados para medir um sinal 

são: o condicionador de sinal, o conversor análogo-digital (ADC) e logo o 

computador ou processador, como é apresentado na figura 3.3. 

A comunicação entre o sistema DAQ e os sensores ou atuadores consiste no 

intercâmbio de sinais elétricos analógicos ou digitais. Os sinais de tensão são mais 

usados em aplicações de laboratório, devido ao menor custo dos equipamentos 

envolvidos, enquanto que sinais em corrente são usuais na indústria, onde a 

minimização das interferências eletromagnéticas causadoras de ruído é 

determinante. 
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Figura 3.3 – Composição usual de um dispositivo DAQ [NATIONAL INSTRUMENTS, 2011]. 

O condicionador de sinais encarrega de colocar os sinais num formato 

adequado para a entrada num conversor Analógico-Digital (ADC) quando existem 

sinais ruidosos ou de alta tensão para serem medidos diretamente. Esses circuitos 

incluem comumente amplificação, atenuação, filtragem e isolamento.  

O conversor ADC consiste na conversão do sinal analógico em digital, antes 

de serem manipulados pelo equipamento digital (computador) para facilitar o 

processamento (codificação, compreensão). Para tanto, o ADC fornece a 

representação digital (menos suscetível ao ruído e outras interferências às quais os 

sinais analógicos são sensíveis) de um sinal analógico num instante de tempo. O 

processo de conversão análogo-digita é representado na figura 3.4. 

 

Figura 3.4 – Processo da conversão Analógico-Digital (ADC). 

 

Os dispositivos DAQ são conectados ao processador (Computador), através 

de um canal ou interface de comunicação física (atualmente pode-se ter uma 
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conexão sem fio20), para transmitir os dados de medição. Portanto para a escolha da 

melhor opção de canal ou barramento de PC, tem-se que estabelecer a largura de 

banda do barramento ou a quantidade de dados que podem ser transferidos num 

determinado período de tempo, frequentemente especificados em megabytes por 

segundo (MB/s). Pode-se calcular a largura de banda mínima sabendo o número de 

bytes por amostra (arredondando para o byte imediatamente acima), multiplicando 

este valor pela velocidade de amostragem e multiplicando pelo número de canais. 

Como a taxa de amostragem, que é a velocidade na qual o ADC obtém 

amostras de um sinal, comumente são temporizadas por hardware ou software, em 

taxas de até 2MS/s (dois milhões de amostras por segundo), mas depende da 

componente máxima de frequência do sinal que se deseja medir. Portanto, na 

prática, a amostragem deve ser pelo menos 10 vezes a frequência máxima para 

representar o formato do sinal com maior exatidão. Outra característica importante é 

a resolução, que é determinada pela menor variação detectável num sinal, ou seja, a 

resolução refere-se à quantidade de níveis binários que um ADC pode usar para 

representar um sinal.  

O computador usado para o processamento, visualização e armazenamento 

de dados de medição, controla a operação do dispositivo DAQ. Praticamente todo 

computador tem três componentes que exercem um grande impacto de 

gerenciamento de dados: o processador, a memoria RAM (Random Access Memory) 

e o disco rígido. O processador é o encargado de interpretar e executar as 

instruções. A RAM carrega as instruções executadas pelo processador. Quanto 

maior a quantidade de RAM maior a execução de várias atividades ao mesmo tempo 

e maior a velocidade de execução. O disco rígido permite o armazenamento dos 

dados, portanto sua capacidade está associada ao tempo de duração do ensaio.  

1. Qual é a capacidade de processamento de que preciso? 

O sistema operacional (SO), geralmente (Windows, Linux, Mac OS, etc.) tem 

desenvolvidos aplicativos específicos. Contudo, existem sistemas operacionais mais 

especializados como é o caso de SO em tempo real, onde pode-se operar de 

maneira determinística21, o que significa que as aplicações podem ser executadas 

                                                           
20

 Padrão 802.11 Wi-Fi, rede sem fio wireless local da IEEE.  
21

 O usuário define a ordem e a temporização dos processos é não o sistema operacional. 
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com temporização precisa garantindo maior controle sobre as aplicações e a 

capacidade de execução a taxa mais rápida, em relação ao outros SO. 

 

Como etapa de configuração do sistema DAQ, é importante estabelecer os 

Drivers ou controladores que permitem a interação entre o dispositivo DAQ e o 

computador. Normalmente esse software cuida da camada de comunicações entre 

os dispositivos de hardware e software da aplicação, tanto que um driver 

inadequado pode prejudicar o desempenho de todo o sistema, assim como o tempo 

de desenvolvimento. Atualmente pode-se escolher diversos sistemas que oferecem 

diferentes vantagens a diferentes tarefas e operações. Mesmo assim é importante 

certificar a compatibilidade dos drivers do sistema DAQ, com o sistema operacional. 

Quando o driver fornecido pelo fabricante é integrado nativamente ao software de 

aplicação, tem-se um melhor desempenho e uma experiência mais consistente, 

além das muitas formas de documentação (manuais de usuário, referencias de 

funções, notas de versão, exemplos de código, etc.) que se mostram valiosas na 

hora de desenvolver ou programar o aplicativo. 

 

Como etapa de visualização, supervisão e controle, tem-se o software de 

aplicação, vital nos atuais e modernos sistemas (DAQ), que facilitam a interação 

entre o computador e o usuário (Human Machine Interface) na aquisição, análise e 

apresentação dos dados de medição (National Instruments, 2011).  

3.2     INSTRUMENTOS DE LABORATÓRIO. 

Além das ferramentas e técnicas de medição apresentadas no transcorrer do 

capitulo 3, autores como [MALTA, 2010] e [STEEN, 2012] ressaltam os principais 

instrumentos e equipamentos de medição usados em testes de laboratório, para a 

análise estrutural de diferentes tipos de modelos em escala reduzida, tais como: 

transdutores indutivos, potenciômetros angulares e lineares, acelerômetros, 

medidores de pressão, sensores de onda (elevação),  sistemas ótico (câmeras) para 

monitoramento de movimento, etc. Tão importante como o planejamento cuidadoso 

mesmo dos ensaios, é a apropriação das ferramentas e instrumentos eletrônicos de 

pós-processamento ou manipulação dos dados obtidos nos testes. 
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3.2.1   Transformadores indutivos. 

Os transdutores indutivos são baseados em tensão induzido por um núcleo 

móbil. O transformador diferencial variável linear (Linear Variable Differential 

Transformer) LVDT, baseado em 3 bobinas e 1 núcleo cilíndrico de material 

ferromagnético, em operação a bobina é excitada por uma tensão AC e a tensão 

induzida é medida pela segunda bobina. Este tipo de transdutores está disponível 

numa faixa grande de tamanhos, frequências e precisões, usados principalmente na 

operação de medição de posição direita, mas além de base para células de pressão 

de força, há medição de velocidade e acelerômetros.    

 3.2.2    Acelerômetros. 

As medições feitas com acelerômetros são baseadas na relação entre força, 

massa e aceleração: 

𝑥(𝑡) =
𝐹(𝑡)

𝑘
 

(3.1) 

Uma massa pode ser conectada a uma viga. Quando é exposta a aceleração, 

a viga é desviada pelas forças de inercia. A deflexão da viga é proporcional à 

aceleração. Extensômetros podem ser usados para a medida da deflexão na viga, e 

por tanto a aceleração é obtida. 

Outro tipo de aceleração é baseado no efeito piezo-resistivo. Um material 

piezo elétrico é aquele que quando é deformado, produz um campo elétrico. A 

tensão gerada é proporcional à pressão superficial aplicada. Combinada com a 

massa, gera um sinal proporcional à aceleração. Este tipo de acelerômetro é usado 

só para aplicações dinâmicas. 

3.2.3     Sistemas óticos e de vídeo. 

Para modelos livres e estruturas ancoradas, os movimentos globais são 

medidos por sistemas baseados em ótica ou vídeo. Para os sistemas óticos mínimo 

são instalados 3 diodos emissores de luz no modelo. 

Para o sistema de vídeo pequenas bolas refletoras são montadas no modelo 

em uso. Câmeras “onshore” (mínimo 2) são usadas para a leitura da posição de 
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cada diodo. Os movimentos nos 6 graus de liberdade são determinados baseados 

na posição instantânea (x, y e z) de cada um dos diodos. 

A precisão dos movimentos medidos para ambos sistemas (ótico e vídeo) é 

no ordem de +/- 1 mm para posição (no modelo em escala) e +/- 0.05 graus para 

roll, pitch e yaw. 

3.2.4    Sensores de ondas. 

A elevação da onda é comumente monitorada por sensores de onda de tipo 

condutivo ou resistivo. Uma tensão é aplicada num sistema de “fios” paralelos, pelo 

que a resistência ou condutividade é determinada pelo comprimento dos fios quando 

são submersos, então o monitoramento da corrente devido á tensão aplicada ao 

redor dos fios na parte submersa e a elevação da superfície da agua é armazenada.  

Os sensores de onda além são usados para o monitoramento de movimento 

relativo entre a estrutura e a superfície da agua. O sensor deve ser montado na 

estrutura e, portanto o movimento relativo no ponto é obtido. 

3.2.5    Transdutores de pressão. 

A medição de pressão é feita usando células de pressão. Tem se 3 tipos de 

células de pressão comumente usadas: 

 Baseadas em piezo-eletricidade; 

 Baseadas em transdutores indutivos; 

 Baseadas em extensômetros. 

As células de pressão são basicamente medidores de força sobre áreas 

pequenas. Dimensões típicas de células de pressão usadas para ensaio de modelos 

são de diâmetro de 2 a 10 mm.  

O comportamento das células de pressão em muitos casos é similar ao 

acelerômetro.  Células tipo extensômetros respondem a deslocamentos até 5 kHz. 

Células piezo elétricas podem ser fabricadas muito rígidas com frequências de 

ressonância acima dos 500 kHz.  
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3.2.5.1    Medição de distribuição de pressão. 

Nos últimos anos, filmes sensores de pressão estão sendo desenvolvidos 

pela indústria. O filme consiste numa matriz de pequenas células de pressão 

integradas, num filme flexível de plástico. O filme pode ser aplicado a superfícies 

curvas e efetivamente retornara a distribuição de pressão sobe a superfície. As 

células de pressão são fabricadas de camadas de material semicondutor onde o 

grau de condutividade depende da pressão aplicada ao material. Este tipo de 

tecnologia ainda esta em desenvolvimento para aplicações em “seco” como é o caso 

do desenvolvimento de cadeiras de carros, equipamentos esportivos e similares. 

Porém ainda não é aplicável em problemas hidrodinâmicos navais, mas a 

possibilidade de medir facilmente distribuição de pressão, não somente pontos de 

pressão significam que essa tecnologia provavelmente vai se aplicar em 

hidrodinâmica naval mais na frente [STEEN, 2012]. 

3.3    FILTRAGEM DE SINAL. 

Segundo [MALTA, 2010], na análise de sinais no domínio do tempo, um dos 

processo mais comum para distinguir quais frequências não estarem na faixa de 

resposta do sistema analisado, e um tratamento com a capacidade de extrair de um 

sinal que tal vez possua algum ruído indesejável, só a informação sobre os efeitos 

em estudo. Um método é a utilização de rotinas de Fast Fourier Transform (FFT). 

Esta permite retirar amplitudes não desejadas do sinal e logo realizar a operação 

inversa denominada Inverse Fast Fourir Transform (IFFT) caso queira obter a nova 

serie temporal no domínio do tempo. 

Para o caso particular de ensaios em plataformas petrolíferas, dificilmente 

apresentam respostas menores do que 0,001 Hz e maiores de 1 Hz. Se for 

considerado um modelo em escala 1:100, o modelo apresenta resposta em 

frequência na faixa de 0,01 a 10 Hz, conforme é apresentado na tabela 3.1. Sendo 

assim, no caso de frequências fora dessa faixa podem ser ter efeitos de interferência 

no sinal criando ruídos, onde comumente acontece pelas redes elétricas ou entre a 

utilização dos dispositivos eletrônicos usados durante o ensaio. 
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Tabela 3.1 - Faixa de frequências na escala do modelo [MALTA, 2012]. 
 

 Frequência na Escala do modelo (Hz) 

Escala 1: Mínima Máxima 

50 0,007 7,071 

100 0,010 10,000 

150 0,012 12,247 

200 0,014 14,142 

 

3.4   CALIBRAÇÃO. 

[STEEN, 2012] Para obter o enlace entre o sinal de tensão medido e o valor 

físico correto, é aplicada calibração. O processo consiste em aplicar uma carga 

conhecida ao transdutor e fazer a medição da tensão de saída.  É feito para um 

número de diferentes cargas cobrindo o intervalo esperado de valores medidos. 

Então a curva de calibração é desenhada. Na maioria de aplicações simples, os 

transdutores são fabricados para ter uma relação linear entre a carga e o sinal de 

saída. A calibração de cada transdutor é usualmente feita antes da execução dos 

testes. É recomendado fazer uma revisão da calibração depois da execução dos 

ensaios para garantir que os fatores de calibração não tenham mudanças 

significativas na montagem e para verificar se todas as conexões estão corretas. 

3.5    ZERADO. 

A calibração descrita acima assegura que a proporcionalidade entre o sinal de 

saída e a propriedade física é válida (lembrando que o fator de calibração é uma 

representação da curva de saída em volts referente à unidade física). Portanto para 

se assegurar que o valor absoluto é conhecido, é definido um valor ou nível de 

referência e todas as medições são relacionadas a esse nível. Tipicamente o nível 

de  referencia é zero. Antes dos ensaios, deve se medir o nível zero de todos os 

transdutores [STEEN, 2012].   
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4 APLICAÇÂO DA METODOLOGIA PROPOSTA 

_______________________________________________________ 
 

O presente capítulo considera como base as metodologias apresentadas 

anteriormente. Validando a proposta metodológica apresentada no capitulo 2,  

considerando o procedimento representado na figura 2.14, é desenvolvido em 

detalhe a continuação: 

4.1     OBJETIVO.  

Como já foi definido inicialmente, trata-se da determinação experimental de 

carregamentos estruturais globais induzidos pela ação de ondas do mar, numa 

plataforma semi-submersível.  

O modelo da plataforma usada neste estudo é a semi-submersível GVA 4000. 

Escolhida porque atualmente encontrasse muito bem documentada, e é constante 

alvo de estudo em diferentes pesquisas semelhantes, presentes na literatura e 

referenciadas no decorrer deste documento. Este fato permite comparar resultados e 

avaliar o processo de aplicação. 

A plataforma GVA 4000, é uma estrutura offshore semi-submersível de quatro 

colunas em arranjo quadrado, dois pontoons paralelos, e um convés principal. Foi 

projetada e construída por Gotaverken Arendal AB (GVA), Goteborg, Suécia 

conforme na figura 4.1. A plataforma apresenta suficiente flexibilidade e capacidade 

para facilitar os processos de exploração, perfuração e produção de petróleo, além 

de ser projetada para operar eficientemente em condições ambientais severas. As 

características principais da plataforma são listadas na tabela 4.1. 

Portanto para o caso de estudo apresentado, a resposta de movimento 

crítico (carregamento estrutural global) avaliado experimentalmente foi o máximo 

momento fletor para o convés transversal, considerando a unidade sem 

contraventamentos. 
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Figura 4.1. Plataforma semi-submersível de perfuração de petróleo [KALLSTROM, 1986]. 

Tabela 4.1 - Dados operacionais da GVA 4000 [KALLSTROM, 1986] 
 

GVA 4000 - Dimensões Reais Principais 

Comprimento total 85,60 m 

Largura total 76,80 m 

Espaçamento entre o centro das colunas 54,72 m 

Altura desde quilha até o convés superior 41,00 m 

Altura desde quilha até o convés inferior 33,00 m 

Comprimento dos pontoons 80,60 m 

Largura dos pontoons 16,00 m 

Altura dos pontoons 7,50 m 

Diâmetro das Colunas 12,90 m 

Calado em operação 20,50 m 

Deslocamento em operação 25310 m3 

Altura metacêntrica (GM) 2,40 m 

Raio de giro em torno ao eixo x (Kxx) 29,60 m 

Raio de giro em torno ao eixo y (Kyy) 27,30 m 

Raio de giro em torno ao eixo z (Kzz) 31,20 m 
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4.2     TANQUE DE PROVAS. 

A escolha da instalação experimental para o ensaio de modelos de navios e 

estruturas offshore, além de envolver o tanque físico onde são executados os testes, 

deve contemplar o uso de oficinas para projeto e construção de modelos, 

instrumentação, simulação de ambientes por computador, etc. Existem diferentes 

opções reconhecidas mundialmente no entorno naval da Universidade de São Paulo 

(USP), tais como: o Tanque de Provas Numérico da Universidade de São Paulo 

(TPN), as instalações do Instituto de Pesquisas Tecnológicas (IPT), e os laboratórios 

da Universidade Federal de Rio de Janeiro (UFRJ). 

O tanque utilizado para os ensaios, pertence ao Departamento de Engenharia 

Naval e Oceânica da Universidade de São Paulo (DENO-EP-USP). Um tanque de 

ondas de pequenas dimensões, mas suficiente para a execução dos testes 

planejados e a execução dos objetivos propostos. A escolha do tanque de provas, 

neste caso, foi devido à disponibilidade de tempo, de uso imediato, baixo custo de 

operação e por contar com a infraestrutura necessárias para a operação solicitada.  

Na figura 4.2 são apresentadas as características principais do tanque usado, 

cujas dimensões principais são:  

 Comprimento: 21,61 metros. 

 Largura: 4,85 metros. 

 Profundidade máxima: 1,78 metros. 

 

Segundo [Martins, 2005], a instalação conta com um gerador de onda 

composto por um único (flap) de tipo placa basculante acionado por um conjunto 

eletro-mecânico constituído por um servo motor, um fuso de esferas e unidades 

eletrônicas de potência e comando. Devido à inercia do gerador e o comprimento do 

tanque, as ondas podem ser geradas no intervalo de 0,5 a 3,0 Hz.  
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Figura 4.2 - Dimensões principais do tanque de provas DENO-USP [MARTINS, 2005]. 

 

Além do gerador de ondas, o tanque tem um absorvedor tipo rampa (praia) 

com dupla inclinação, ripada, construída com madeira e devidamente lastrada, para 

atenuar o efeito de reflexão de onda a parede oposta do gerador, como é 

representado na figura 4.3.  

 

O laboratório DENO-USP, além das próprias instalações, tem a parceria 

imediata da Oficina de Modelos para proporcionar apoio (equipamento, instrumentos 

e pessoal professional) no processo de projeto, construção e manutenção dos 

modelos de sistemas navais e oceânicos. 

 

4.3     CALIBRAÇÃO DO TANQUE DE ONDAS. 

A calibração do tanque é feita pelos funcionários encarregados do laboratório, 

como parte do programa de manutenção estabelecido na operação das instalações. 

Para isso precisa-se da instalação de sensores (posição, força e medidores de 

ondas), além de um sistema de aquisição e visualização de dados, configurado 

como representado na figura 4.3.  
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Figura 4.3 – Diagrama esquemático do arranjo experimental do tanque DENO-USP [SOUZA, 2003]. 

 

4.4     ESCOLHA DA ESCALA DO MODELO. 

A escolha da escala permite a medida experimental das grandezas de 

interesse a partir de ensaios com modelos. A definição da escala está diretamente 

associada com a infraestrutura disponível para os experimentos.  

Logo, conhecendo as características do tanque de ondas disponível para os 

testes foi necessário estabelecer com cuidado a escala reduzida do modelo, visto 

que tanques de ondas de pequenas dimensões representam limitantes que podem 

afetar na execução dos testes. No caso do tanque de ondas DENO-USP com  

limitações devido à profundidade e à largura, foi critico estabelecer a escala para 

evitar o problema de reflexão de ondas nas paredes do tanque e blocagem, além de 

evitar problemas na hora de reposicionar o modelo no momento da execução dos 

testes. 

Considerando os materiais comerciais disponíveis para a construção do 

modelo, e as considerações referentes ás dimensões do tanque e tentando manter 

uma similaridade geométrica referente aos modelos de [CLAUSS, 2003] e [KIM, 

2010]; foi estabelecida uma escala de 1:86, garantindo assim, que as dimensões do 

modelo não atrapalhem os ensaios na hora de fazer os testes no tanque de ondas. A 

tabela 4.2 mostra o valor em relação (escala 1:86) do fator de escala de alguns 

variáveis presentes neste tipo de procedimentos. 
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Tabela 4.2 - Fator de Escala escolhido segundo modelo de Froude [CHAKRABARTI, 1994] 

 
Variável Unidade Fator de escala Escala 1:86 

--Geométrica--  

Comprimento L λ  86 

Área L
2
 λ

2
 7396 

Volume L
3
 λ

3
 636056 

Radio de giração L λ 86 

Centro de gravidade L λ 86 

--Cinemática e Dinâmica-- 

Tempo T λ
1/2

 9,27 

Deslocamento L λ 86 

Velocidade  LT
-1

 λ
1/2

 9,27 

Aceleração LT
-2

 1 1 

Ângulo -- 1 1 

Velocidade Angular T
-1

 λ
1/2

 9,27 

Aceleração Angular T
-2

 λ
-1

 0,012 

Deslocamento Angular -- 1 1 

Período natural T λ
1/2

 9,27 

Momento MLT
-1

 λ
7/2

 5898540,7 

Momento Angular M2LT-1 λ
9/2

 507274499 

Torque M2LT-2 λ
4
 54700816 

Potência M2LT-3 λ
7/2

 5898540,7 

--Estática-- 

Rigidez M3LT-2 λ
5
 4704270176 

Tensão M1LT-2 λ 86 

Momento M2LT-2 λ
4
 54700816 

Cisalhamento MLT-2 λ
3
 636056 

--Mecânica de ondas--  

Comprimento de onda L λ 86 

Período da Onda T 
 

9,27 

Altura da Onda L λ 86 

Celeridade LT
-1

 
 

9,27 

Elevação da onda L λ 86 

Pressão da onda ML
-1

T
-2

 λ 86 

--Estabilidade-- 

Deslocamento (volume) L
3
 λ 86 

Período natural T   9,27 

Metacentro L λ 86 

Centro de flutuação L λ
3
 636056 

Volume leve L
3
 λ

3
 636056 

--Propriedades dos Materiais-- 

Densidade MLT-3 1 1 

Modulo de elasticidade ML
-1

T
-2

 λ 86 

Modulo de rigidez ML
-1

T
-2

 λ 86 
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4.5      PROJETO DO MODELO. 

Conhecidas as dimensões principais da estrutura real e o fator de escala, 

discutido na secção anterior, são apresentadas na tabela 4.3 as dimensões, 

principais do modelo em escala reduzida, atendendo a lei de semelhança 

geométrica.  

Tabela 4.3 - Dimensões geométricas principais da estrutura real e do modelo reduzido. 
 

Dimensões da Estrutura Real Dimensões do Modelo 

Escala 1:1 Escala 1:86 

Comprimento longitudinal dos pontoons 80,56 (m) 93,67 (cm) 

Largura dos pontoons 16,0 (m) 18,60 (cm) 

Altura dos pontoons 7,50 (m) 8,72 (cm) 

Radio dos extremos dos pontoons 8,00 (m) 9,30 (cm) 

Espaçamento interno entre os pontoons 38,72 (m) 45,02 (cm) 

Espaçamento externo entre os pontoons 70,72 (m) 82,23 (cm) 

Diâmetro das colunas 12,9 (m) 15,00 (cm) 

Altura total das colunas  49,0 (m) 56,98 (cm) 

Espaçamento entre o centro das colunas 54,72 (m) 63,63 (cm) 

Altura da linha d'agua 20,5 (m) 23,84 (cm) 

 

Considerando que a plataforma ensaiada corresponde a um protótipo real, 

neste caso, não foi modificado nenhuma característica do projeto original. Portanto, 

foram desenhados os planos geométricos como estão representados na figura 4.4.  

 

Figura 4.4 - Plano dimensional do modelo da plataforma semi-submersível reduzido.  
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Além dos planos geométricos, foi desenhado um modelo 3D usando o 

software de CAD (Computer-aided Design), Rhinoceros®22, para efeitos de 

visualização e apoio na posterior construção do modelo físico. O modelo CAD é 

mostrado na figura 4.5.  

 

Figura 4.5 - Modelo da plataforma semi-submersível projetada em 3D [Rhinoceros®]. 

Em relação ao modelo CAD apresentado na figura 4.5, foram modelados  

tanto o modelo  em escala reduzida, como o modelo em escala real, para viabilizar a 

análise computacional. 

4.6      CONSTRUÇÃO DO MODELO. 

A plataforma semi-submersível foi construída conforme os planos geométricos 

mostrados na figura 4.4 e detalhados por [CLAUSS, 2003]. A plataforma offshore 

semi-submersível projetada consta de dois pontoons paralelos, quatro colunas em 

arranjo quadrado, um  convés e sem contraventamentos. 

                                                           
22 Rhinoceros® - NURBS Modeling for Windows  - V.4.0 – Educational Lab License. 
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Na Tabela 4.4 são listados os elementos base utilizados na construção do 

modelo ensaiado. 

Tabela 4.4 - Características dos materiais principais usados na construção do modelo. 

 
Modelo Itens Espessura (cm) Material 

Pontoons 2 0,4 PVC 

Colunas 4 0,2 PVC 

Convés 1 1,3 Madeira 

 

No Apêndice E são apresentados detalhes do processo de fabricação através 

de imagens fotográficas para efeito de visualização. 

O processo iniciou pelos pontoons, fabricados a partir de chapas de PVC de 4 

mm de espessura cortadas por seções como apresentado na figura E.1, apêndice E. 

Foram fabricadas bases, laterais retas, laterais circulares, tampas para as colunas e 

a tampa do lastro localizada no centro de cada pontoon. Foi preciso fabricar com 

cuidado as laterais circulares usando tratamento térmico em chapas retas de PVC e 

o uso de moldes de madeira para dar forma circular nas chapas.  

Com as peças prontas foi necessário colar as diversas partes usando cola 

epóxi professional de alta resistência e aditividade, formada de um componente A 

(Resina) e um componente B (Endurecedor, Poliamida) misturados 

homogeneamente 50% / 50%, assegurando-se inicialmente uma superfície limpa e 

com fendas para garantir melhor aderência.  

Além disso, foram usadas chapas de PVC transversais (utilizadas como 

anteparas e divisores de lastro), perfis de alumínio (reforços entre bases e tampas 

com os laterais retos) e perfis de madeira (reforços entre as diferentes peças) para 

fortalecer internamente os pontoons, como é representado na figura E.2, apêndice 

E.  

É importante destacar que, devido ao calado de operação, os pontoons 

ficariam submersos sob pressão da água, exigindo a maior resistência tanto na 

estrutura, como na cola, além da importante e difícil estanqueidade. 

Em relação às colunas, estas foram fabricadas com tubos comerciais de 

material PVC de 2 mm de espessura e 150 mm de diâmetro (6 polegadas).  
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Para reforçar a estrutura e resistir aos carregamentos gerados pelas ondas, 

foram coladas nas bases dos pontoons tampas de encaixe justo feitas de PVC com 

espessura de 2 mm. Essas tampas aumentam a área de contato e colagem entre as 

colunas e os pontoons, como são mostrados na figura E.3, apêndice E. 

Prontas e coladas as colunas nos pontoons, foi necessário adicionar um 

material adesivo para selagem da estrutura e evitar a infiltração de água dentro das 

colunas e pontoons. Para isso foi usado o mesmo adesivo epóxi aplicado de forma a 

selar as juntas entre as diferentes peças. 

Posteriormente foi fabricado o convés usando uma chapa de madeira MDF23, 

escolhido por ser um material uniforme, plano e denso. O convés é composto de 

uma chapa de 92 cm x 92 cm e 13 mm de espessura, como é apresentado na figura 

E.4, apêndice E. Para proteção, impermeabilidade e acabamento foram usados uma 

base seladora e verniz.  

Para fixar o convés às colunas foram construídos perfis de madeira 

parafusados em cada coluna em cada canto do convés, transferindo a rigidez do 

convés para toda a estrutura, conforme mostrado na figura E.5, apêndice E. 

Uma vez que as partes principais da estrutura ficaram prontas, iniciou-se o 

processo de acabamento das superfícies externas usando uma tinta (amarela) que 

permite maior visibilidade da interação com a água, e uma melhor visualização do 

comportamento hidrodinâmico.  

Finalmente o modelo foi batizado como “La Consentida” por ser um projeto de 

construção Colombo-Brasileiro, como é mostrado na figura B.6 no apêndice B.  

O modelo construído inicialmente foi testado (sem lastro) no tanque de ondas 

para avaliar a vedação nas bases dos pontoons e testar os adesivos usados para 

evitar infiltração de água dentro dos pontoons e das colunas.  

Nos testes feitos, ao deixar a plataforma por mais de 24 horas na água 

descobriu-se que embora o adesivo epóxi seja muito resistente e forte, sua 

flexibilidade é muito baixa, portanto ao contato com a pressão da água e sob 

mudanças de temperatura constantes, seu funcionamento não foi satisfatório, 

resultando em infiltrações nos pontoons, fissuração e rachaduras na cola em 

algumas partes dos pontoons como são apresentadas na figura E.7 no apêndice E  

                                                           
23

 Medium-Density Fiberboard (em inglês), é um material compensado derivado da madeira. 
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Para solucionar o inconveniente foi usado um composto formado de resina 

epóxi transparente com endurecedor e adição de Aerosil24, com uma relação de 

100% resina, 50% endurecedor (catalizador) e 25% Aerosil.  O composto apresentou 

alta resistência química, mecânica e térmica; boa flexibilidade como uma ligação 

muito forte. Foi colocado um reforço em cada uma das juntas com cola epóxi e onde 

encontrou-se um possível ponto de vazamento.  

Após a aplicação do novo composto epóxi, verificou-se que a estrutura ficou 

completamente vedada sem a existência de vazamentos. 

         É importante ressaltar que não foram usados contraventamentos que 

dificultariam a determinação dos carregamentos concentrados no convés (sem 

reforços estruturais) em função da incidência de ondas transversais atingindo a 

plataforma em condições controladas de laboratório. 

 

4.7      CALIBRAÇÃO DO MODELO. 

 

Para garantir a semelhança cinemática e dinâmica do modelo reduzido em 

relação á estrutura real, apresentando o RAO25 de movimentos da plataforma nos 

eixos de liberdade, prosseguiu-se para a calibração do modelo. 

Para isso, foram feitas cálculos analíticos para determinar o comportamento 

estático da estrutura na água em escala real e em escala reduzida, para estabelecer 

critérios de comportamento hidrostático e validar semelhança cinemática da 

construção do modelo. 

Inicialmente foi analisada a estrutura em escala real, considerando o calado 

de operação fornecido pelo fabricante mostrado na tabela 4.1. O deslocamento 

operacional foi calculado analiticamente mediante a equação (4.1) usando a 

geometria da estrutura. Os resultados são listados na tabela 4.5.   

 

𝐷𝑜𝑝 = 𝑉𝑠𝑡 = 𝑉𝑠𝑝 + 𝑉𝑠𝑐 (4.1) 

 

Onde 𝐷𝑜𝑝 é o deslocamento operacional total, 𝑉𝑠𝑡 é o volume submerso total, 

𝑉𝑠𝑝é o volume submerso dos pontoons e 𝑉𝑠𝑐é o volume submerso das colunas. 

                                                           
24

 É uma carga toxotrópica para espessamento de resina. 
25

 Response Amplitude Operator (em inglês), a própria função de transferência entre o sistema naval/oceânico e 
o meio fluido. 
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Tabela 4.5 - Deslocamento operacional em função do calado operacional. 

 
Calado Operacional, Cop 20,5 m 

Volume submerso dos pontoons, Vsp 9255,2 m3 

Volume submerso das colunas, Vsc 1699,1 m3 

Volume total submerso em operação, Vst 25307 m3 

Deslocamento operacional, Dop 25306,6 m3 

25939,3 Tons 

 

Para o cálculo dos parâmetros de estabilidade (KB, BM, GM e KG), foram 

considerados os resultados obtidos e listados na tabela 4.5 (calado operacional, 

volume submerso dos pontoons, das colunas e o deslocamento operacional), e 

utilizando a relação da equação (4.2) e (4.3) foram obtidos os resultados presentes 

na tabela 4.6.  

𝐺𝑀 =  𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 −𝐾𝐺 (4.2) 

 

Onde GM é a altura metacêntrica descrita em [KALLSTROM, 1986], KB é o 

centro do volume submerso (centro de carena), BM é o raio metacêntrico e KG é o 

centro de gravidade. Na figura 4.6 é apresentada a relação física entre estas 

grandezas. 

 

Figura 4.6 – Relação física entre GM, KB, BM e GM. 

 

No caso da semi-submersível GVA 4000, na qual suas unidades são formas 

geométricas bastantes simples, o centro de carena, o raio metacêntrico e o centro 

de gravidades são calculados com as relações geométricas referenciadas na 

equação (4.3). 
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𝐾𝐵 =  [2𝑉𝑠𝑝
𝐴𝑝

2
+ 4𝑉𝑠𝑐 (

𝐶𝑜𝑝

2
+
𝐴𝑝

2
)] /𝐷𝑜𝑝 

𝐵𝑀 =  4 [
𝜋𝐷𝑐

2

64
+ 𝜋 (

𝐷𝑐
2
)
2

(
𝐸𝑐𝑐
2
)
2

] /𝐷𝑜𝑝 

𝐾𝐺 =  𝐾𝐵 + 𝐵𝑀 − 𝐺𝑀 

 

 

(4.3) 

 

Onde  𝐴𝑝 é a altura dos pontoons; 𝐶𝑜𝑝 é o calado operacional; 𝐷𝑐 é o diâmetro 

das colunas e 𝐸𝑐𝑐 o espaçamento entre o centro das colunas. 
 

Tabela 4.6 - Parâmetros de estabilidade da estrutura em escala real. 
 

KB 6,34 m 

BM 15,30 m 

GM 2,40 m 

KG 19,24 m 

 

Em seguida foi analisado o comportamento dinâmico da estrutura, através 

do cálculo da frequência natural de oscilação no caso de Heave (equação 4.7). 

Partindo do cálculo da área da linha d’agua, (equação 4.4), o cálculo da massa 

adicional, (equação 4.5) foi usado o coeficiente de massa adicional para corpos de 

duas dimensões (seção geométrica dos pontoons) referenciados por [DNV-RP-

H103, 2011] ilustrado na figura 4.7, e a inércia da linha d’agua, (equação 4.6). Os 

resultados listados estão na tabela 4.7. 

𝐴𝑤𝑙 =  
𝜋𝐷𝑐

2

64
 

𝑀𝑎𝑑 = 1,36 ∗ 𝜋𝑎2 ∗ 2𝐶𝑡 

𝑊 = √
4𝐴𝑤𝑙 ∗ 𝑔

𝑀𝑎𝑑 + 𝐷𝑜𝑝
 

𝑓𝑛 = 
𝑊

2𝜋
 

(4.4) 

 

(4.5) 

 
(4.6) 
 
 
(4.7) 

Dc é o diâmetro das colunas, Ct é o comprimento total da estrutura, Dop é o 

deslocamento operacional da estrutura e g é a aceleração da gravidade. 
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Figura 4.7 - Coeficiente de massa adicional para diferentes seções de pontoons [DNV-RP-H103, 

2011] 

 
Tabela 4.7 - Comportamento dinâmico no mar da GVA 4000.  

 

Área da linha d’agua (Awl) 130,7 m2 

Massa adicional (Mad) 46813,6 tons 

Inercia da linha d’agua (W) 0,26 m4 

Período Natural de Heave (T) 23,7 seg 

Frequência Natural de Heave (f) 0,27 rad/s 

 
 

Os dados listados nas tabelas 4.5, 4.6 e 4.7 fazem referência á plataforma 

em escala real. Do mesmo jeito foi feita análise para o modelo da plataforma 

construído em escala reduzida, mas considerando neste caso as dimensões do 

modelo construído.  

 
Feita a verificação dimensional, continuou-se com a estimativa de pesos do 

modelo construído. Considerando cada um dos materiais usados na construção e as 

características geométricas (área, espessura, volume) e mecânicas (massa 

específica, densidade) de cada elemento construído, foi calculado a massa 

equivalente a cada elemento do modelo, permitindo uma estimativa do peso total de 

18,08 Kg. Usando balanças calibradas do laboratório de modelos, foram medidas 

fisicamente cada um dos componentes da estrutura resumindo uma massa total do 

modelo sem lastro, registrada na tabela 4.8. 

 

Com o valor da massa total da estrutura (sem lastro), considerado como 

deslocamento operacional inicial, foi calculado o volume submerso da plataforma e, 

portanto, o calado operacional da estrutura sem lastro, registrado na tabela 4.9.  
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Tabela 4.8 - Massa real do modelo reduzido sem lastro. 
 

Massa pontoon 1 + colunas e perfis internos 5,49 Kg 

Massa pontoon 2 + colunas e perfis internos 5,36 Kg 

Massa convés  7,08 Kg 

Elementos complementários (parafusos, porcas, etc.)  0,16 Kg 

Total 18,10 Kg 

 
Tabela 4.9 - Calado do modelo reduzido sem lastro. 

 

Volume submerso 8829,3 cm3 

Calado sem lastro 5,3 cm 

Peso da estrutura 18,10 Kg 

 
A seguir foi verificado experimentalmente, no tanque de ondas, o calado da 

plataforma sem lastro com um valor aproximado de 5 cm. Os resultados obtidos 

apresentaram concordância entre a estimativa geométrica e a validação 

experimental.  

 

Além de uma boa aderência entre as estimativas de massas, foram 

verificados o equilíbrio e estabilidade inicial da plataforma, como é apresentado nas 

imagens da figura E.8 no apêndice E. 

 

Posteriormente foi calculado o lastro necessário para obter o calado 

operacional no modelo em escala reduzida (equação 4.8), listado na tabela 4.10 

considerando a relação geométrica de calado segundo o modelo de Froude (1:86). 

Para o modelo real o calado é de 20.5 m, enquanto que no modelo em escala 

reduzida fica em 23.84 cm. 

 

𝐿𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜 = 𝐷𝑜𝑝  𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 − 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑜 𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜 (4.8) 

 
Tabela 4.10 - Lastro em função do calado operacional do modelo reduzido. 

 
Calado Operacional 23,8 cm 

Volume submerso dos pontoons 14545,1 cm3 

Volume submerso das colunas 2671,9 cm3 

Volume total submerso em operação 39777,9 cm3 

Deslocamento operacional do modelo, (Dop) 40,8 Kg 

Lastro 22,7 Kg 
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Para o lastro utilizou-se chapas de chumbo disponível no laboratório de 

modelos (cujas características inerciais são conhecidas), agrupadas em laminas em 

função das dimensões e do peso, ver tabela 4.11. Embora cada lâmina não tenha o 

mesmo peso, pode-se obter grupos equilibrados de lastro para serem usados no 

modelo da plataforma em escala reduzida. 

Tabela 4.11 - Peso das laminas de chumbo usado de lastro no modelo reduzido. 
 

Peso médio das chapas de Chumbo 16 cm x 16 cm  275 gr. 

Peso médio das chapas de Chumbo 35 cm x 20 cm 780 gr. 

 

Considerando o deslocamento que relaciona o lastro como massa extra, no 

modelo em escala reduzida e demais características geométricas escaladas, foram 

calculados os parâmetros de estabilidade do modelo lastrado, anotados na tabela 

4.12, mesmo que para o caso da estimativa do comportamento do modelo em 

escala reduzida. Através da análise feito com a estrutura real, obtendo-se os dados 

listados na tabela 4.13. 

Tabela 4.12 - Parâmetros de estabilidade do modelo reduzido com lastro 
 

 

 

 
 

Tabela 4.13 - Comportamento no mar do modelo reduzido. 
 

 

 

 

 

O centro de massa do modelo em escala reduzida da estrutura foi estimado 

no centro geométrico da plataforma, de maneira que para ajustar as propriedades do 

modelo em escala, em relação à estrutura real, considerou-se a inercia e os raios de 

giro em torno aos eixos x (Kxx), y (Kyy) e z (Kzz), apresentados na tabela 4.1. Logo 

Deveu-se ajustar a distribuição de massas adicionais devido aos lastros. 

KB 7,56 cm 

BM 18,24 cm 

GM 2,79 cm 

KG 23,01 cm 

Área da linha de’agua (Awl) 176,7 cm2 

Massa adicional (Mad) 69228,5 cm3 

Inercia da linha d’agua (W) 2,5 cm4 

Período Natural de Heave (T) 2,5 seg 

Frequência Natural de Heave (f) 2,52 rad/s 
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O estudo da distribuição de massas foi feito computacionalmente usando a 

ferramenta de análise por simulação ANSYS26
™. Inicialmente foi desenhado o 

modelo em CAD considerando cada uma das características geométricas 

mencionadas anteriormente no modulo de “static structural” como é apresentado na 

figura 4.8, logo foram colocados pontos de massas adicionais (marcados como A, B, 

C, D, E, F, G, H), localizados pelo sistema de coordenadas cartesiano e exercendo 

pressão sobre uma área especifica da estrutura simulando lastros em diferentes 

configurações e posições (dentro dos pontoons, sobre o convés, dentro das colunas, 

etc.) como é mostrado na figura 4.9, até chegar à configuração que mais ajusta-se 

com os valores de inercia da estrutura real. 

 

Figura 4.8 – Desenho CAD da plataforma no ANSYS™. 

 

 

Figura 4.9 – Distribuição de massa (lastro) no ANSYS™. 

 

                                                           
26

 É um desenvolvedor de programas de simulação para engenharia assistida por computador (CAE). 
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Dentro das configurações simuladas a mais viável foi a configuração de 4 

pontos de lastro principais: dois nos pontoons e dois no convés. Considerando a 

figura 4.9, seriam os pontos A, B, C e D, com uma distribuição de massa e 

resultados resumidos na tabela 4.14. Na figura E.9 no apêndice E, pode-se 

visualizar a locação do lastro dentro dos pontoons e encima do convés.  

Tabela 4.14 - Configuração de lastro melhor ajustado no modelo reduzido.  
 

 Escala 
Real 
(m) 

Escala 
1:86 
(cm) 

Simulação 
(cm) 

Diferença entre 
simulação e 
escala 1:86 

 

  

Radio de giração no eixo X (Kxx) 29,6 34,42 40,40 -5,98  cm 

Radio de giração no eixo Y (Kyy) 27,3 31,74 32,03 -0,29  cm 

Radio de giração no eixo Z (Kzz) 31,2 36,28 36,26 0,02  cm 

Massa Total -- 39778 -- -- gr 

Ponto de massa A - Pontoons -- 9000 -- -- gr 

Ponto de massa B - Pontoons -- 9000 -- -- gr 

Ponto de massa C - Convés -- 2335 -- -- gr 

Ponto de massa D - Convés -- 2335 -- -- gr 

Massa total dos pontos (lastro) -- 22670 -- -- gr 

 

A tabela 4.14 mostra que com uma distribuição de massas (lastro) de 9000 

gramas para o ponto A e B (dentro dos pontoons) respetivamente e de 2335 gramas 

nos pontos C e D (acima do convés) respetivamente, encontrasse a relação de 

semelhança mais ajustável entre os raios de giração obtidos nas simulação, com 

respeito ao modelo real em escala reduzida.  

A distribuição de massa foi verificada empiricamente inicialmente como é 

mostrado na figura E.9, no apêndice E, mais sem resultados adequados. 

Posteriormente para testar a calibração o modelo e validar a distribuição de massa 

obtida computacionalmente a configuração obtida foi testada no tanque de ondas, 

obtendo-se experimentalmente o calado adequado.  

Embora a análise tenha sido feita computacionalmente considerando as 

características geométricas e dos materiais usados na construção do modelo, seria 

importante também verificar experimentalmente os principais parâmetros 

relacionados com a distribuição de massa para validar os resultados da simulação. 



94 
 

 

Por exemplo, para a determinação da posição do centro de gravidade, 

poderia ser empregado um procedimento experimental típico27 no qual o modelo é 

pendurado por um fio a partir de três pontos distintos. O ponto de intersecção das 

três direções dos fios indicaria a posição do centro de gravidade do modelo. Da 

mesma forma, os raios de giração poderiam ser obtidos a partir da medida do 

período de oscilação do modelo quando suspenso também por fios flexíveis.  

 

4.8    ESCOLHA DA INSTRUMENTAÇÃO. 

A escolha da instrumentação é vital. Evidentemente a veracidade da 

informação adquirida nos ensaios depende da escolha cuidadosa, certa, além da 

correta configuração e calibração dos instrumentos relacionados com os 

experimentos.  Basicamente a escolha fundamentou-se na seleção dos sensores ou 

transdutores mais adequados em função do fenômeno a serem estudados, na 

escolha e configuração do sistema de aquisição de dados (DAQ) e no sistema de 

armazenamento e manipulação dos dados, como é apresentado na figura 4.10.  

 

Figura 4.10 – Sistema eletrônico para execução de ensaios [National Instruments™]. 

 

Considerando o objetivo fixado inicialmente (esforços no convés da 

plataforma semi-submersível), as características geométricas e hidrostáticas do 

modelo em escala reduzida, e fundamentando-se na teoria estudada nos capítulos 2 

e 3. A instrumentação usada é descrita a seguir: 

                                                           
27 http://www.ifi.unicamp.br/~lunazzi/F530_F590_F690_F809_F895/F809/F809_sem1_2005/MiguelK-

Rigitano_RF.pdf 
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4.8.1    Sensores e transdutores usados. 

 Extensômetro.  

Considerando os fundamentos teóricos e as sugestões dadas pelos 

fabricantes VISHAY, HBM, KYOWA, etc., mas atendendo disposição de estoque, 

baixo custo, velocidade de entrega e fácil processo de compra, procurou-se adquirir 

sensores dos representantes de vendas no Brasil,  

Os sensores adquiridos foram os fabricados por EXCEL SENSORS28 (Brasil). 

Este extensômetro é colável, de resistência elétrica e modelo unidirecional simples, 

de uso genérico. A figura 4.11 mostra o kit de preparação e colagem adquirido. 

 

Figura 4.11. Kit extensômetro adquirido - Excel Sensors. 

Referenciados: PA – 09 – 250BA – 120 – LEN, com a configuração: 

 PA: Base de polyimida com filme metálico de constantam; 

 09: Para aço inox (auto-compensação de temperatura, ppm/°F); 

 250BA: Comprimento ativo da grelha (forma geométrica); 

 120: Resistência elétrica de 120 Ω (ohms); 

 LEN: Encapsulado com fio de cobre. 

 

Entre as características do extensômetro mais importantes fornecidas dadas 

pelo fabricante está o fator de sensibilidade (Gage Factor) com valor teórico de k = 

2,1. O valor real apresenta pequenas variações de lote em lote, em torno do valor 

teórico. 

                                                           
28

 http://www.excelsensor.com.br/ 
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O kit adquirido para acondicionamento da superfície, colagem e proteção do 

extensômetro contém: 

 Álcool isopropílico: Desengraxante e solvente orgânico, de alta velocidade 

de evaporação, recomendável para remoção final de gorduras de uma 

superfície de peça já pré-limpa e lixada. 

 Adesivo KBR-610: Adesivo epóxi formado por dois componentes, que devem 

ser previamente misturados, antes da aplicação. Mantido em refrigerador, 

sua vida útil é prolongada. 

 Fita Adesiva: Para auxiliar na manipulação, transferência e posicionamento 

dos extensômetros.  

 Solução de Limpeza: Para a remoção nos pontos de solda, dos resíduos do 

fluxo resinoso existente nos fios de solda, cuja presença proporciona fugas 

de corrente elétrica e instabilidade na leitura. 

 Resina silicone RK: Líquido viscoso que se polimeriza rapidamente, em 

contato com o ar, transformando-se numa camada de borracha de silicone. 

Fácil aplicação, por pequeno pincel. Ótima proteção contra umidade. Boa 

proteção mecânica. 

 

 Célula de Carga.  

O extensômetro por si só, não cumpre o objetivo para o qual foi adquirido. 

Para isso precisa-se projetar um transdutor (baseado na operação do extensômetro 

e na técnica da extensômetria) capaz de converter os carregamentos mecânicos 

(deformação mecânica devido aos esforços) presentes no convés da plataforma em 

sinais elétricos acondicionados para serem interpretadas pelo sistema de aquisição 

de dados. 

Nos trabalhos de [SCHMITTNER, 2005] e [KIM, 2010] foram usadas células 

de carga com configurações específicas apresentadas nas imagens da figura 4.12. 

No caso [SCHMITTNER, 2005] usou um contraventamento transversal (barra 

cilíndrica) entre os pontoons, equipada com extensômetros para medição de 

deformação axial. Por sua vez, [KIM, 2010] usou células de carga para medir força 

de separação das colunas num convés segmentado em duas porções através do 

momento fletor de um mecanismo de concentração de tensão.  
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No presente trabalho, a ideia foi usar um sistema similar ao proposto por 

[KIM, 2010], mas com a intenção de projetar, construir e utilizar células de cargas 

desenvolvidas especialmente para esta aplicação.   

Para isso o convés original foi segmentado em duas porções com dimensões 

de 92 cm x 43 cm x 0,13 cm de espessura cada uma, e uma separação entre elas 

de 6 cm, como é mostrado na figura E.10 no apêndice E. 

 

Com a intenção de medir a concentração de tensão no centro do convés foi 

planejada a colocação de duas células de carga entre os segmentos do convés, 

exatamente nas extremidades com é mostrado na figura E.11 no apêndice E. A 

figura E.11 também mostra a geometria proposta para cada célula de carga. 

 

 
 

Figura 4.12. Configuração células de carga na literatura [CLAUSS, 2003], [KIM, 2010]. 
 

O fato de segmentar o convés gera uma perda indiscutível de rigidez 

estrutural e como não foi implementado um mecanismo externo de reforço 

(contraventamentos) para manter a rigidez do modelo, como no caso de Schmittner 

(2005), procurou-se, projetar as células de carga suficientemente rígidas para serem 

usadas como elemento de reforço no convés, mas considerando a proporção em 

relação á sensibilidade do transdutor.  

 

 Foi feito uma análise paramétrica em função da rigidez das células de carga 

considerando o aço carbono como material base para determinar a geometria 

adequada capaz de suprir a rigidez original do convés construído em madeira MDF 

(pino longleaf).  
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 Mediante o cálculo de rigidez flexional do modelo de Love-Kircchoff para uma 

chapa de espessura constante expressada na equação (4,9): 

 

𝐷 =
𝐸ℎ3

12(1 − 𝑣2)
 

(4.9) 

 

Onde h é a espessura da chapa, E o módulo de elasticidade do material da 

chapa e v é o coeficiente de Poisson do material da chapa.  

 

Encontrou-se que uma chapa de aço carbono com mínimo 4,3 mm de 

espessura, garante-se manter a rigidez original do convés. A relação de comparação 

é apresentada na tabela 4.15. 

 

Tabela 4.15 - Relação de rigidez entre o convés e as células de carga. 
 

Parâmetro Convés de original 
(Madeira MDF) 

Células de carga 
(aço 1020) 

Modulo de elasticidade 13700 (N/mm2)* 200000 (N/mm2)** 

Espessura 13 (mm) 4,3 (mm) 

Coeficiente de Poisson 0,35 0,29 

Rigidez flexional 2858,4 (Nm) 2893,6 (Nm) 
 

* [GREEN, 1999], **[ANZOM, 2012] 

 

Logo foram projetadas as células de carga em detalhe considerando o 

transdutor de força de tipo chapa engastada, onde um momento fletor é aplicado 

numa extremidade da chapa (de altura h e largura b) engastada numa extremidade 

provocando uma tensão longitudinal σ.  

Considerando o modelo de chapa engastado, apresentado na figura 4.13, a 

rigidez flexionar em relação ao momento de inercia da seção transversal está 

definido pela equação (4.10) e a deformação flexionar relacionada na equação 

(4.11). 

𝑘𝑓𝑙𝑒𝑥 =
𝐸𝐼𝑦
𝐿
    𝑒       𝐼𝑦 =

𝑏ℎ3

12
 

(4.10) 
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Onde, E é o modulo de Young; Iy é o momento de inercia da seção 

transversal; L é o comprimento da chapa, b é a largura da chapa, e h é a espessura 

da chapa. 

𝜀
0  =  

𝑀
𝑍𝐸
  = 

6𝑊𝐿
𝐸𝑏ℎ2

 (4.11) 

 

Onde, M é o momento fletor (Bending Moment); Z é o modulo de seção 

transversal (Section Modulus); E é o modulo de Young; W é a carga (força atuante); 

L é o comprimento entre a posição do ponto de medição e a locação da carga; b é a 

largura da chapa e h é a espessura da chapa. 

 

A sensibilidade da célula de carga está dada por: 

𝑆𝑐𝑒𝑙 =
6𝐾𝑙

𝐸𝑏ℎ2𝐸𝑓𝑜𝑛𝑡𝑒
 

(4.12) 

 

Onde a sensibilidade depende da forma da chapa, das medidas de b e h 

(área da seção da chapa); E é o modulo de elasticidade do material, W é a carga 

(força atuante); L é distancia da aplicação da carga em relação á posição dos 

extensômetros; K é o fator de galga e Efonte a tensão de alimentação. 

 

Portanto, feito os cálculos foram definidas as dimensões de cada célula de 

carga: 120 mm de comprimento, 40 mm de largura e 7 mm de espessura para 

garantir a rigidez inicial do convés antes de ser segmentado. 

   

 Neste caso, dentro dos recursos disponíveis do laboratório de modelos foi 

usada uma chapa de aço carbono 1020 de 4,6 mm de espessura. Após ser 

preparada mecanicamente, instrumentada com extensômetros, utilizando-se a 

configuração de ponte completa representada por quatro extensômetros ativos para 

medição de deformação por flexão, como é mostrado no esquema da figura 4.13. 

Configuração que apresenta melhor sensibilidade, além de não considerar 

deformações axiais e torcionais (ver detalhe no quadro comparativo do anexo D).  
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Figura 4.13 – Modelo de chapa engastada e configuração de ponte completa [KYOWA]. 

 

Na figura 4.14 identifica-se o diagrama de conexões implementado para 

garantir a operação da célula de carga projetada. Procurou-se colocar cores 

diferentes nas conexões elétricas e etiquetas de identificação para facilitar a 

manipulação e utilização durante os experimentos.  

 

Figura 4.14 – Diagrama de conexões elétricas das células de carga construídas.  

0,46 cm 
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Seguindo os passos detalhados no anexo A, foi feita a preparação da 

superfície do transdutor (ver imagens na figura E.12 no apêndice E), e 

posteriormente foi feita a colagem e proteção dos extensômetro na célula de carga. 

A figura 4.15 mostra a montagem final das células de carga pronta para serem 

calibradas e utilizadas nos ensaios. 

 

Figura 4.15 – Preparação das células de carga. 

 Sensor de onda 

Normalmente o ambiente de ensaio é dimensionado em escala considerando 

um estado de mar especifico. A fim de verificar se o estado do mar tem sido 

adequadamente modelado no laboratório de ensaios são feitas medições com o 

medidor de altura de onda e medidores de correnteza.  

O sensor de onda utilizado pertence ao laboratório do tanque de ondas 

DENO-USP. Este sensor consiste numa sonda formada por um par de fios de aço 

inox que tem como saída um sinal de tensão em função da condutividade elétrica 

entre os fios dada pela profundidade de imersão e por tanto, definindo a altura da 

onda medida. Na figura 4.16 (lado esquerdo) é apresentada uma fotografia do 

sensor de ondas usado. 
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Figura 4.16 – Sensor de onda (esquerda); acelerômetros (direita). 

 Acelerômetro 

Os acelerômetros utilizados nos testes são de referencia AS-1GA FJ8020001, 

fabricados por Kyowa®, como é mostrado na figura 4.16 (lado direito). Este 

equipamento pertence ao tanque de ondas DENO-USP. Dentro das características 

principais de operação estão: são acelerômetros de baixa capacidade com faixa de 

saída de 0.5 mV/V; tensão de excitação de 1 a 3V AC ou DC; resistência de entrada 

e saída de 121 ohms + 1.7 %; capacidade nominal de + 9.807 m/s2 (+1G).  

 

4.8.2     Sistema DAQ. 

A escolha do sistema DAQ foi baseada para o caso aqui apresentado, pela 

disponibilidade imediata, e pela experiência adquirida por parte da equipe técnica do 

tanque de ondas com o uso do sistema DAQ. Foi usado o sistema de Aquisição de 

Dados Lynx, de referencia AD0500, apresentado na figura 4.17. É um sistema 

integrado de baixo custo, indicado para aplicações onde não se trocam os sensores 

frequentemente. Este dispositivo permite a ligação de termopares, sensores em 

ponte, sinais de baixa tensão e corrente. Algumas das características mais 

importantes são detalhadas no anexo C.  
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4.8.3      PC (Armazenagem, visualização e tratamento dos sinais). 

Como etapa final do sistema eletrônico de aquisição de dados, o PC (personal 

computer) é responsável por fazer as funções de armazenagem, visualização e 

tratamento dos sinais obtidos, o qual permite uma maior interação entre o sistema 

eletrônico e o usuário.  O PC usado é um computador (desktop) pertencente ao 

sistema usual de aquisição de dados usado pela equipe técnica do tanque de provas 

(ver figura 4.17). Embora seja um sistema com características de processamento 

“padrão” (processador Intel® Core™ 2 Duo CPU E7500 @ 2.93 GHz  2.93 GHz; 

RAM de 4.00 GB, disco duro de 250 GB etc.) é compatível com a ferramenta de 

tratamento e visualização de sinais AqDAdos da Lynx AD0500. 

 

 

Figura 4.17. Dispositivo de aquisição de dados AD0500 e PC [LYNX]. 

O programa (software) de aquisição de dados de uso geral AqDAdos é 

versátil e simples de usar, com diversos recursos para facilitar o trabalho de 

configuração e calibração, além de gravar diretamente no disco (Hard disk do PC). O 

dispositivo permite gravar sinais continuamente durante longos períodos, mesmo em 

altas velocidades de aquisição de dados. O sistema conta com calibração e ajuste 

de controle de hardware, regressão linear da escala, linearização de sinais, taxa de 

aquisição programável, duração do ensaio programável, gravação programável 
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(imediata, a intervalos periódicos, etc.) visualização do sinal em tempo real, registro 

de evento durante o ensaio e documentação. Além das características mencionadas, 

o sistema conta ainda com AqDAnalysis que é o modulo de análise e 

processamento de sinais que acompanham o AqDados.  

4.9      CALIBRAÇÃO DOS INSTRUMENTOS. 

Cada instrumento escolhido passa por um processo de calibração onde são 

comprovados os valores obtidos pelo instrumento de medição com medidas 

correspondentes a uma medida de referencia (medida de maior precisão).  

Basicamente são comparações feitas ininterrompidamente e documentadas até 

chegarem ao padrão primário, denominado rastreabilidade. Portanto o objetivo é 

manter o bom funcionamento dos instrumentos visando a confiabilidade das 

medidas. 

Para a calibração das células de carga precisou-se de um equipamento 

disponível no laboratório do tanque de provas. Trata-se de um sistema modular 

analógico-digital de extensômetria de dez canais. O dispositivo MDC-10 do 

fabricante Sodmex®, com calibração de 0 a 10000 microstrain.  

Inicialmente foram feitos testes para avaliar a resposta elétrica de saída das 

células de carga a estímulos físicos de deformação, além de verificar a configuração 

elétrica da ponte completa implementada, mesmo para testar a sensibilidade dos 

instrumentos projetados e construídos. A figura B.13 no apêndice B, representa o 

processo de pré-calibração.  A calibração é considerada válida quando o modelo é 

colocado no tanque de ondas com os sensores instalados para simular o ambiente 

real de operação e nesse caso conhecer a resposta estática da carga contra 

deformação por flexão obtida nas células de carga. 

No caso da calibração do sensor de onda, conta-se com um dispositivo 

robusto monitor de onda, do fabricante CHURCHILL CONTROLS®, representado na 

figura B.14 no apêndice B. A tensão de saída é calibrada em termos da altura da 

onda, notando a mudança no sinal de saída em função da variação da profundidade 

de imersão do sensor em relação à agua calma. Para facilitar a operação é usando 

um suporte especial com furos espaçados a 10 mm para efeitos de posição com 

precisão. 
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A calibração do acelerômetro é feita com o sistema monitor DPC-88A, 

fabricado por KYOWA, também representado na figura B.14 no apêndice B. Trata-se 

de uma unidade monitora de deformação dinâmica de 8 canais, com resposta em 

frequência DC até 5kHz, saída de +2V/+5mA, aplicação de extensômetros de 60 a 

1000 ohm, filtro de 10Hz/100Hz/1kHz/10kHz; habilitado para o uso de 

acelerômetros. O sinal (tensão DC) de saída do acelerômetro é calibrado colocando 

o sensor sobre uma superfície fixa e estabelecendo um ponto de referencia, tal que 

o deslocamento vertical é registrado em relação à referencia estabelecida.  

4.10      DEFINIÇÃO DA MATRIZ DE ENSAIOS. 

Após a conclusão dos ajustes dos principais parâmetros do modelo e com a 

certeza de que as propriedades mecânicas, hidrostáticas e dinâmicas foram 

corretamente ajustadas, além de verificar a resposta dos sistemas eletrônicos 

implementados, assim como da comunicação entre o sistema DAQ e a estrutura. Foi 

definida a matriz de ensaio, apresentada na tabela 4.16 que contempla três tipos de 

testes:  

– (A) Pré-testes (aplicados antes da calibração e execução final); 

– (B) Testes de referencia (set point); 

– (C) Testes finais. 

 

O estágio A da tabela 4.16 equivalem a ensaios de calibração do modelo e 

verificação da resposta elétrica do sistema de aquisição de dados. Neste ensaio 

procurou-se determinar o comportamento dinâmico da plataforma, considerando o 

convés inteiro (sem instalação das células de carga), sem a geração de ondas, sem 

o uso do sensor de ondas, mas com a instalação de um acelerômetro no centro 

geométrico do convés. Foram executados ensaios de oscilação livre (ensaio de 

decaimento) para determinação do período natural e estabilidade. 

Os ensaios do estágio B equivalem especialmente à avaliação de RAO em 

Heave da plataforma em aproamento a 90° e 180°. Neste caso foi considerando 

novamente o convés inteiro (sem a instalação das células de carga), com a geração 

de ondas regulares, o uso do sensor de ondas e a instalação de um acelerômetro no 

centro geométrico do convés.  
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Tabela 4.16 - Matriz de ensaios. 

Estagio Teste Ondas Regulares 

Amplitude Frequência (Hz) Direção 

A Calibração Não Não Não 

 
 
 
 

B 

(RAO em Heave) Fixa 2,0 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 1,5 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 1,0 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 0,8 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 0,6 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 0,5 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 0,4 90° e 180° 
(RAO em Heave) Fixa 0,3 90° e 180° 

 
 
 
 

C 

(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 2,0 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 1,5 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 1,0 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,97 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,9 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,8 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,6 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,5 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,4 90° 
(Momento Fletor e RAO Heave) Fixa 0,3 90° 

 

Os ensaios do estagio C correspondem à execução final, para avaliação de 

Momento Fletor e RAO em Heave da plataforma em aproamento a 90°, foi 

considerado o convés segmentado (portanto com a instalação das células de carga), 

a geração de ondas regulares, o uso do sensor de ondas e a instalação de dois 

acelerômetros localizados em posições especificas detalhadas mais na frente 

(execução dos ensaios).  Foram executados também ensaios de oscilação livre para 

determinar o período natural com o convés segmentado. 

É importante destacar que os testes estabelecidos na matriz de ensaios são 

com o modelo “livremente” colocado no tanque de ondas, livre de amarras ou 

ancoras. 

A escolha da faixa de frequências para a geração de ondas nos testes é 

determinada pela condição de onda critica dada pela [DNV-RP-C103, 2012] e pela 

característica de geração do tanque de ondas usado. 

Para conhecer a frequência de onda que representa o caso mais desfavorável 

enquanto á localização da plataforma referente ao comprimento de onda foi 

calculada a frequência critica de onda. Considerando a teoria linear das ondas, e a 
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geração de ondas planas progressivas (ondas regulares) em relação a seus 

parâmetros espaciais (amplitude A, e comprimento λ) e ao parâmetro que 

caracteriza sua variação no tempo (período de oscilação T), tem-se:  

𝜔 =
2𝜋

𝑇
;         𝑘 =

2𝜋

𝜆
;          𝑐 =

𝜆

𝑇
 

(4.13) 

 

Onde 𝜔, é a frequência angular da onda; 𝑘, é o chamado numero de onda; 𝑐, é a 

velocidade de fase (ou velocidade de propagação ou celeridade) da onda. 

 

E a relação de dispersão de onda, que relaciona a frequência 𝜔 e o numero 

de onda 𝑘:  

 𝑘 =
𝜔2

𝑔 tanh𝑘ℎ
         

(4.14) 

 

Onde g, é a aceleração da gravidade e h é a profundidade do lugar da 

propagação da onda. 

Considerando h, para o caso de grandes profundidades onde tanh 𝑘ℎ → 1, 

obtém-se uma relação de dispersão: 

𝑘 =
𝜔2

𝑔
         

(4.15) 

Ou seja, nesse caso uma relação de período, velocidade e comprimento de onda: 

 

𝑇 = √2𝜋
𝜆

𝑔
;                      𝑐 = √

𝑔

𝑘
= √

𝑔𝜆

2𝜋
=
𝑔𝑇

2𝜋
≅ 1.25√𝜆 ≅ 1.56𝑇 

(4.16) 

 

E lembrando segundo [ABS, 2012], [DNV-RP-C103, 2012], que o valor crítico 

para esta resposta ocorre para uma onda em posição (θ = 90°, onda transversal em 

relação aos pontoons) e um comprimento de onda aproximadamente duas vezes a 

amplitude entre os pontoons exteriores (𝜆 = 2𝐵), tal que no modelo construído para 

uma distancia efetiva entre os pontoons de 82.23 cm (plano da figura 4.4), o 

comprimento de onda critico equivale a: 

 

𝜆 = 2𝐵 = 164.46 𝑐𝑚 = 1.64 𝑚. 
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Portanto: 

𝑐 ≅ 1.25√𝜆 ≅ 1.25√1.64,       →       𝑐 ≅ 1,60 𝑚/𝑠  

 

Equivalente a:           𝑇 =
𝜆

𝑐
=

1.64 𝑚

1,60 𝑚/𝑠
= 1,03 𝑠𝑒𝑔 = 𝟎, 𝟗𝟕 𝐇𝐳                      

 

 

4.11 CALIBRAÇÃO DO MODELO E INSTRUMENTOS NO TANQUE DE 

ONDAS. 

A calibração dos instrumentos no tanque de ondas permite avaliar 

estaticamente o comportamento esperado nos ensaios dinâmicos a serem feitos na 

execução final. Onde são gerados padrões de comportamento tensão/deformação 

da estrutura. 

A calibração das células de carga montadas no modelo foi feita no canal 

hidrodinâmico (dimensões menores do tanque, para maior controle físico do modelo) 

pertencente ao laboratório do tanque de ondas da EPUSP. Usando um dispositivo 

mecânico projetado para simular com cargas controladas o efeito gerado pelas 

ondas na interação com a plataforma, conforme mostrado no arranjo da figura 4.18 e 

na fotografia da figura E.15 no apêndice E. 

O sistema de polias foi construído para criar separação dos pontoons (Fs) no 

caso do Momento Fletor (M) no convés, mediante cargas controladas (massas 

calibradas) colocadas no sistema de polias paralelamente nos extremos da 

plataforma, (bombordo e boreste) a 90° da posição do modelo.  

Apoiados no sistema modular de calibração de extensômetria MDC-10 foram 

registrados valores pontuais de deformação e tensão elétrica, medidos pelas células 

de carga localizadas na posição mostrada na figura E.16 do modelo. A tabela E.1 no 

apêndice E, apresenta os dados de carga, tensão de saída e deformação presentes 

nas células de carga no processo de calibração. 
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Figura 4.18. Sistema mecânico de calibração das células de carga no canal hidrodinâmico 

 

Com uma relação de deformação de 500 μm/m (microstrain) por cada 2 volts 

de tensão de saída, o gráfico da figura 4.19, mostra a relação de momento fletor e a 

tensão de saída de cada célula de carga, demostrando um comportamento 

praticamente linear através da linha de tendência/regressão mostrada em cada 

figura, assim como a relação de calibração Rc definida para cada célula em cada 

curva. Neste caso a carga total representa a somatória das cargas pontuais 

colocadas em cada extremo oposto da plataforma, consideradas idênticas visto que 

as células estão posicionadas simetricamente em relação ao plano médio. 

A figura 4.20 mostra a curva de calibração em 3 pontos e uma linha de 

tendência/regressão a qual representa a relação de calibração para um caso 

específico (nesse momento execução do estagio B da matriz de ensaios), onde para  

1 cm de deslocamento na altura da onda, são registrados 360 mV na saída do 

transdutor. Para o caso do estágio C, foi obtido uma relação de 410 mV por cada 1 

cm de altura da onda.  

No caso dos acelerômetros, foi apresentada uma resposta de 9,807 m/s2 para 

cada a 1 volt de saída do sensor. Os sensores são calibrados cada vez que há 

mudanças significativas na realização de novos ensaios.  
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Figura 4.19. Curvas de calibração das células de cargas CC1 e CC2. 

 

O sensor de ondas é calibrado tal que para um deslocamento controlado do 

transdutor referente da linha de água fixa é registrado um valor de tensão de saída. 

  

 

Figura 4.20 – Curva de calibração do sensor de onda. 
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4.12      MONTAGEM DOS ENSAIOS 

Uma vez estabelecida a matriz de ensaios, a calibração do modelo e a 

instrumentação no tanque, prosseguiu-se com a montagem dos ensaios para a 

execução final. 

Embora a calibração das células de carga tenha sido feita em um canal 

hidrodinâmico menor, por aproveitamento do espaço e melhor manipulação física do 

modelo, a execução final foi feita no tanque de ondas.  

Preliminarmente foi instalado no modelo da plataforma (em seco) as células 

de carga e os acelerômetros. Posteriormente a plataforma foi colocada na água é foi 

feita a conexão entre os instrumentos e o sistema de aquisição de dados e o PC. A 

montagem final para execução dos ensaios é mostrada na figura 4.21. A seguir 

foram testados os sistemas eletrônicos considerando o esquema apresentado na 

figura 4.22. A figura E.17a e E.17b no apêndice E, apresenta uma representação 

virtual 3D e uma fotografia do modelo real em escala reduzida, indicando 

graficamente a locação física dos sensores no convés da plataforma (acelerômetros 

e células de carga) e no tanque de ondas (sensor de onda). 

 

Figura 4.21. Montagem do modelo para execução dos ensaios no tanque de ondas. 
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Figura 4.22. Operação do sistema DAQ de dados na montagem dos ensaios. 

 

4.13      AJUSTES FINAIS 

O modelo em escala reduzida foi construído considerando o plano cartesiano 

da plataforma mostrado na figura 4.21, partindo do centro de gravidade. O vetor Z 

positivo é definido na direção do convés enquanto o vetor X positivo é paralelo ao 

eixo de maior dimensão do modelo (pontoons) e o vetor Y é transversal referente á 

posição longitudinal dos pontoons. 

Devido ao fato do modelo ficar livre (sem amarras ou ancoras), teve-se 

cuidado com a posição em relação à incidência das ondas. Para garantir os 

resultados esperados, o modelo ficou estável e fixo na posição requerida. Por isso 

cada vez que foi feito um teste, foi preciso esperar o amortecimento da água no 

tanque (mar calmo) e ajustar novamente a posição original do modelo. 

Em relação à instrumentação foi importante comprovar e ajustar 

constantemente a frequência e amplitude de ondas geradas, a frequência de 

amostragem real, o número de amostras por canal, a duração da aquisição, etc. A 

figura 23, mostra o ajuste enquanto a posição do modelo no tanque de ondas. 
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Figura 23. Ajustes da posição e configuração do software de aquisição de dados. 

4.14      EXECUÇÃO DA MATRIZ DE ENSAIOS 

Considerando o ajuste da montagem final, iniciou-se a execução dos testes 

previstos na matriz de ensaios, seguindo as considerações da ITTC. Em cada 

execução foi feita aquisição de dados em todos os canais em mar calmo para 

armazenar níveis “zero” de todos os instrumentos. 

– Execução dos ensaios, estágio A: 

Foram feitos ensaios de oscilação livre (testes de decaimento), para 

determinar o período natural em modo de oscilação livre (Heave). O procedimento 

consistiu em colocar o modelo razoavelmente longe das paredes do tanque para 

evitar a reflexão de ondas radiadas. Logo o modelo sofre um deslocamento inicial no 

grau de liberdade associado ao movimento a ser avaliado como é representado no 

esquema da figura 4.24.  

Em condições de água calma o modelo foi deslocado (submerso) e esse 

deslocamento foi registrado no tempo até que o modelo retornou á configuração 

inicial. Nota-se que não foi necessário medir o deslocamento do modelo em 
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particular. As medidas das oscilações foram feitas com o uso de sensores instalados 

no modelo como foi o caso de acelerômetros e sensores de onda. A ideia foi 

determinar a oscilação em decaimento usando a instrumentação montada no 

modelo, quando o modelo está se movendo.  

– Execução dos ensaios, estágio B; 

Neste estagio foram executados os testes para uma amplitude de onda fixa e 

em direção a 90° e 180° para cada caso de frequência de onda estipulada na matriz 

de ensaios, considerando experimentalmente a obtenção do RAO em heave como é 

mostrado na figura 4.24.   

– Execução dos ensaios, estágio C: 

Com a experiência e referencias obtidas nos testes anteriores, foram 

executados os testes finais seguindo a matriz de ensaios proposta na tabela 4.16.  

Como foi mencionado anteriormente o Momento Fletor foi medido através de 

ondas regulares geradas em aproamento a 90° da posição do modelo no tanque, 

como mostra a figura 4.24.  

 

Figura 4.24 – Representação gráfica da execução dos ensaios A, B e C. 
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Em geral, de cada estagio executado consideraram-se: 

 Frequência de amostragem real: 100 Hz; 

 Numero de canais habilitados: 5 (2 células de carga, 2 acelerômetros e 1 

sensor de ondas); 

 Amostras por canal: 29.300 Amostras/canal. 

 Duração da aquisição por cada ensaio: 1 minuto. 

 

Nos casos de oscilações com movimentos combinados, pela possível 

existência de efeitos adversos ou desajuste da posição, os testes foram repetidos.  

 

A etapa de aplicação relacionada a análise de resultados, está detalhada no 

capítulo 5. Do mesmo jeito a etapa de aplicação relacionada com documentação, 

pode ser considerada como resultado do documento de dissertação apresentada.   
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5 ANÁLISE DE RESULTADOS 
_______________________________________________________ 

 
Os resultados aqui apresentados foram obtidos utilizando-se o modelo da 

semi-submersível cuja construção e procedimento de ensaio estão detalhados no 

capítulo 4 e baseado na metodologia proposta conforme a figura 2.14.  

 

5.1     SIMULAÇÃO COMPUTACIONAL. 

 

Embora o foco do trabalho seja o procedimento e a execução dos ensaios no 

tanque de ondas, preliminarmente foram realizadas simulações computacionais 

visando determinar as amplitudes de resposta de movimentos da estrutura e para 

analisar seu comportamento dinâmico em função da amplitude das ondas aplicadas. 

 

Para realização da análise de RAO, foi desenvolvido um modelo 

computacional Cad-3D no software Rhinoceros® o qual foi simulado utilizando o 

Método dos Elementos Finitos no software ANSYS/ AQWA®29.  

 

5.1.1     Simulação do modelo em escala real 

 

O modelo foi desenvolvido com as medidas indicadas na tabela 4.1 

(dimensões da estrutura em escala real) visando realizar a simulação do 

comportamento dinâmico com a intenção de comparar o RAO com os modelos 

apresentados na literatura por [CLAUSS, 2003], [SCHMITTNER, 2005] e [KIM, 

2010]. 

Dentro das configurações mais relevantes utilizadas para a análise, estão a 

utilização de superfícies para representar o corpo da estrutura e a consideração 

somente da parte submersa, para simplificar a construção do modelo virtual, o 

convés não foi considerado (figura 5.1).  

                                                           
29

 Ferramenta de análise associada com a avaliação hidrodinâmica de  estruturas  flutuantes baseada no método 
dos painéis/difração. 
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Figura 5.1 - Modelo simulado em ANSYS/AQWA. 

 

Embora a malha seja gerada automaticamente pelo programa, essa foi 

refinada na parte submersa para melhorar a análise nesta região, conforme a figura 

5.2. 

 

Figura 5.2. Discretização da malha aplicada ao modelo ANSYS/AQWA. 

 

Algumas outras características físicas consideradas na simulação foram a 

massa total da estrutura, a locação do centro de gravidade KG e os raios de giração, 

cujos cálculos foram apresentados no capítulo 4.  

 

Além da configuração de distribuição de massa, as características do mar 

utilizadas nas simulações são mostradas na tabela 5.1. Fundamentalmente, 

procurou-se garantir que o modelo computacional representasse de maneira fiel o 

comportamento da plataforma em escala real. 
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Tabela 5.1 - Configuração paramétrica do ANSYS/AQWA, modelo em escala real. 
 

Parâmetro Valor Unidade 

Geometria do modelo 

Massa total 25939,3 Tons 

*Locação do centro de massa (KG) -0,72 m 

Raio de giração (Kxx) 29,6 m 

Raio de giração (Kyy) 27,3 m 

Raio de giração (Kzz) 31,2 m 

Geometria do mar 

Profundidade da Agua 1000 m 

Densidade da Agua 1025  Kg/m^3 

Mesh (Malha) 

Tolerância por defeito 2 m 

Tamanho máx. do elemento 4 m 

Tamanho de elementos locais 1 m 

Numero de elementos 30653 -- 

Numero de nodos 30659 -- 

Direção das ondas 

Faixa de ondas -180 a 180 Graus 

Intervalo entre ondas 45 Graus 

Frequência das ondas 

Frequência menor 0.05 Rad/s 

Frequência maior 1.433 Rad/s 

Numero de valores intermédios 48 -- 

*KG localizado a 0,72 metros abaixo da linha d’agua. 

 

Para verificar a correta operação da ferramenta AQWA, foram considerados 

os movimentos de RAO de Heave e Pitch com ângulo de aproamento de 180°. Os 

resultados foram então comparados com os valores de referência obtidos na 

literatura de [CLAUSS, 2003], conforme mostrado na figura 5.3. Onde Heave [m], é 

amplitude de movimento de Heave; Pitch [°], é o ângulo do movimento de Pitch e “a” 

[m] é a amplitude da onda.  

 

Como pode-se observar na figura 5.3, os valores obtidos através da 

ferramenta AQWA estão bem próximos dos resultados de análises de simulações 

computacionais obtidos por [CLAUSS, 2003] que utilizam o software WAMIT e o 

TiMIT. 
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Figura 5.3 – RAO em Heave e Pitch da plataforma em escala real respeito a AQWA e aos resultados 

de [CLAUSS, 2003], em aproamento a 180°. 
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No gráfico de Heave, o valor de pico esta relacionado diretamente com o 

amortecimento do sistema que pode ser viscoso (devido ao atrito entre a estrutura 

flutuante e o meio fluido) ou potencial (devido á energia dissipada na geração de 

ondas pelo movimento da estrutura). A particularidade nos cálculos de 

amortecimento de cada ferramenta computacional resulta em valores de picos 

diferentes, mas, do ponto de vista de projeto e modelagem, a informação mais 

importante é a frequência na qual o pico ocorre, a qual é muito bem caracterizada 

em ambas as simulações.  

 

Conforme discutido por [CARVALHO, 2014], em relação ao projeto da 

estrutura, deve-se considerar a frequência do pico, melhor conhecida como 

frequência natural do sistema, para assim evitar fenômenos de ressonância 

mantendo longe a estrutura da frequência de oscilação do meio fluido.  

 

Continuou-se com a verificação do AQWA, mediante a análise de RAO da 

estrutura modelada em escala real em relação aos movimentos de Heave, Sway e 

Roll, na interação com ondas com ângulo de aproamento de 90°. A resposta é 

comparada com os resultados computacionais apresentados no trabalho de [KIM, 

2010] e representados na figura 5.4 onde nota-se de maneira análoga ao visto na 

figura 5.3, que os resultados obtidos pelo AQWA são bastante semelhantes aos 

obtidos no trabalho de [KIM, 2010]. 

 

As curvas das figuras 5.3 e 5.4 representam a relação adimensional de 

amplitude do movimento (heave, pitch, roll, sway) e amplitude da onda (a) pela 

frequência da onda (rad/s) gerada. 

  

Embora os métodos das simulações computacionais feitas por [CLAUSS, 

2003] e [KIM, 2010] e na interação de difração hidrodinâmica do AQWA sejam 

diferentes, eles apresentam uma resposta bastante próxima o suficiente para 

prosseguir os estudos propostos no presente trabalho.   
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Figura 5.4 - RAO em heave, sway e roll da plataforma em escala real respeito a AQWA e os 

resultados de [KIM, 2010], em aproamento a 90°. 
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5.1.2  Simulação do modelo reduzido e extrapolado para escala real. 

Considerando os resultados positivos obtidos na simulação com o modelo em 

escala real, prosseguiu-se à modelagem da plataforma em escala reduzida, para 

determinar a sua dinâmica. A modelagem em escala reduzida considerou as 

dimensões geométricas definidas pela lei de Froude detalhadas no capítulo 4. A 

tabela 5.2 lista os parâmetros mais relevantes da simulação computacional do 

modelo em escala reduzida no AQWA. 

 

Tabela 5.2 - Configuração paramétrica do ANSYS/AQWA, modelo reduzido. 
 

Parâmetro Valor Unidade 

Geometria do modelo 

Massa total 39,78 Kg 

Locação do centro de massa (KG)* -0,83 cm 

Raio de giração (Kxx) 34,42 cm 

Raio de giração (Kyy) 31,74 cm 

Raio de giração (Kzz) 36,28 cm 

Geometria do mar 

Profundidade da Agua 1000 cm 

Densidade da Agua 0,001025  Kg/cm^3 

Mesh (Malha) 

Tolerância por defeito 2 cm 

Tamanho máx. do elemento 5 cm 

Numero de elementos 2420 -- 

Numero de nodos 2418 -- 

Direção das ondas 

Faixa de ondas -180º a 180º Graus 

Intervalo entre ondas 45º Graus 

Frequência das ondas 

Frequência menor 0.05 Rad/s 

Frequência maior 14,33 Rad/s 

Numero de valores intermédios 18 -- 

*KG localizado a 0,83 centímetros embaixo da linha d’agua. 

 

Uma vez estabelecido o modelo reduzido, esse foi simulado no AQWA para 

determinar o comportamento sobre a ação de ondas regulares em dois ângulos de 

aproamento: 90° e 180°. As figuras 5.5 e 5.6 apresentam a resposta da simulação 

computacional feita no AQWA, da dinâmica de RAO para o movimento de heave da 

plataforma em escala reduzida confrontada com a resposta em escala real. Nota-se 

a frequência de pico como ponto de interesse para cada gráfico. 
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Figura 5.5 - RAO em heave da resposta de AQWA para o modelo em escala real e reduzida em 

aproamento a 180° e 90°. 

 

As curvas das figuras 5.5 e 5.6 representam a relação adimensional de 

amplitude de movimento (heave) e amplitude da onda (a) [m/m] pela a frequência de 

onda (rad/s) gerada. 
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Figura 5.6 - RAO de Heave da resposta de AQWA para o modelo em escala real extrapolada e 

reduzida em aproamento a 180° e 90°. 
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No caso da figura 5.6, a curva denominada “transformada para escala 

reduzida” refere-se, á extrapolação da frequência de onda do modelo em tamanho 

real para tamanho reduzido a fim de comparar os resultados. A extrapolação em 

frequência é feita considerando a relação de escala (λ = 86) e o fator de escala de 

Froude para o período da onda (√λ = 9,274), definida inicialmente na tabela 2.2. 

Neste caso, a frequência obtida pelo software em radianos por segundo é 

transformada no período (medido em segundos); em seguida é extrapolada através 

do fator de escala, e finalmente transformada novamente em frequência angular, 

como é mostrado no exemplo na tabela 5.3. 

 

Tabela 5.3 – Processo de extrapolação em frequência usando fator de escala de Froude. 

Escala  
1:1 

Escala  
1:1 

Escala  
1:86 

Escala  
1:86 

Foreal (Rad/s) Treal (Seg.) Tred (Seg.) Fored (Rad/s) 

Foreal 2π / Foreal Treal /√λ 2π / Tred 

0,25 25,13 2,71 2,32 

 

Onde Foreal, é a frequência da onda em escala real: Treal, é o período da onda 

em escala real; Tred, é o período da onda em escala reduzida e Fored, é a frequência 

da onda em escala reduzida. 

 

5.2.       ENSAIOS NO TANQUE DE ONDAS. 

 

Com a consolidação da ferramenta AQWA e continuando-se com a 

execução da matriz de ensaios apresentados no final do capitulo 4, através do 

modelo da plataforma construído e ensaiado no tanque de ondas DENO-USP foram 

obtidos os seguintes resultados:  

 

5.2.1  Oscilação livre (ensaios de decaimento). 

O modelo foi posto para oscilar livremente, e numa faixa de tempo de 

aproximadamente 30 segundos, foram registradas uma media de 12 oscilações (e.x. 

figura 5.7). Logo considerando a frequência natural relacionada como o número de 

oscilações verticais (12) divididos pelo tempo de amortecimento medido (30), a 

frequência natural equivale a aproximadamente 0,4 Hz.  
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Figura 5.7 – Amortecimento do modelo em função da aceleração vertical.  

 

Nota-se que nos cálculos analíticos feitos anteriormente no capitulo 4, a 

frequência natural do modelo em escala reduzida equivale a 2,52 Rad/s ≈ 0,401 Hz, 

o que representa concordância com o modelo físico construído. É importante 

ressaltar que os ensaios de oscilação livre foram feitos tanto com o modelo com o 

convés inteiro e segmentado, obtendo-se em media experimentalmente, o resultado 

apontado anteriormente. 

 

5.2.2     RAO experimental vs resposta do AQWA, modelo reduzido. 

 

O processo de análise de RAO em Heave do modelo construído em escala 

reduzida consiste na comparação direta entre a resposta obtida mediante 

simulações computacionais feitas no AQWA, resultados experimentais obtidos na 

literatura e os resultados experimentais adquiridos nos ensaios executados. Estes 

resultados experimentais foram obtidos com o procedimento mostrado no esquema 

da figura 5.8.  

 

Figura 5.8 – Esquema de análise experimental de RAO em Heave. 
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Nesse procedimento, os fenômenos físicos são medidos nos respetivos 

sensores os quais transformam a grandeza do fenômeno medido em um sinal 

elétrico de tensão analógico. Esse sinal de tensão analógico é condicionado e 

convertido num sinal de tensão digital através do sistema DAQ, para logo ser 

armazenado e plotado ao longo do tempo em diferentes canais de visualização pelo 

PC.  

Os sinais obtidos por cada canal (referente a cada variável em estudo) foram 

detalhadamente avaliados, ajustados analiticamente e plotados posteriormente com 

o auxilio de um software de análise.    

No processo de análise o tempo de aquisição de dados utilizado esteve entre 

60 e 80 segundos para cada um das frequências de ondas testadas. A avaliação dos 

dados obtidos foi feita em três (3) intervalos distribuídos em faixas de tempo, como é 

apresentado na figura 5.9 (e.x. resposta de sensor de onda).  

 

 
Figura 5.9 – Intervalos de avaliação do sinal de tensão, (e.x. resposta do sensor de onda). 

 

Nota-se que o primeiro intervalo equivale ao “tempo morto” ou tempo de 

calibração, o que permite ter um sinal de referência além de garantir uma 

estabilidade do sinal sem a influência do amortecimento inicial. O próximo intervalo 

equivale ao “tempo de avaliação” e análise, dependente no caso do comprimento de 

onda, no qual tem-se maior estabilidade do sinal e menor interferência das 
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condições físicas do tanque. O intervalo final equivalente ao “tempo de reflexão” 

onde pelas características das frequências de ondas geradas e pelas dimensões e 

condições físicas do tanque de ondas, observa-se a reflexão de ondas, que 

influencia diretamente os resultados obtidos e, portanto, não deve ser considerado 

na análise. 

É importante destacar que a análise foi feita para cada um dos sinais obtidos 

em cada teste feito de forma Independiente e minuciosa procurando garantir avaliar 

o trecho de sinal com melhor representação e menor influenza externa (ruído, 

reflexão, etc.). 

Para o caso do sensor de onda, no intervalo de avaliação foram medidas 

tensões de pico a pico (Vpp) em diferentes pontos para cada frequência de onda 

gerada, e obtida uma média aritmética a qual foi relacionada com o valor de 

calibração do sensor (360 mV/cm no caso dos ensaios com o convés inteiro e 410 

mV/cm nos ensaios com o convés segmentado), dando como resposta a altura da 

onda em centímetros.  

No caso do acelerômetro, mesmo como no sensor de onda, foi tomada a 

média aritmética das tensões pico a pico (Vpp) registradas através do intervalo de 

avaliação, para logo ser ajustada com o valor de calibração, que no caso foi 9,807 

m/s2 por cada 1 volt, obtendo-se valores de aceleração vertical. A amplitude do 

deslocamento do acelerômetro (A) foi obtida relacionando a aceleração vertical (a) 

pelo quadrado da frequência da onda gerada nesse instante (equação 5.2).   

𝑥 = 𝐴 𝑐𝑜𝑠𝜔𝑡 → 𝑎 =
𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
 

𝑑𝑥

𝑑𝑡
= −𝐴𝜔 𝑠𝑒𝑛 𝜔𝑡 → 𝑎 =

𝑑2𝑥

𝑑𝑡2
= −𝐴𝜔2 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑡 

𝑎 = 𝐴𝜔2 

𝐴 =
𝑎

𝜔2
 (5.2) 

 

A tabela 5.5 apresenta um exemplo do processo descrito, referente ao bloco 

de ajuste, análise e plotagem apresentado anteriormente na figura 5.8. 
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Baseado no procedimento matemático exemplificado na tabela 5.4, a 

plotagem das curvas experimentais de RAO para o movimento de Heave obtidas 

nos ensaios executados, correspondem à relação matemática entre a amplitude na 

aceleração vertical da plataforma (Amov) medida pelo acelerômetro no centro do 

convés (no caso do convés inteiro) e a media aritmética entre os dois acelerômetros 

colocados nos segmentos do convés (no caso do convés segmentado), pela 

amplitude da onda (Aonda) medida pelo sensor de onda localizado no tanque; e em 

função da frequência de onda gerada (equação 5.2). 

É importante destacar que, em todos os gráficos com resultados 

experimentais, a frequência utilizada é aquela efetivamente medida no tanque. 

 

Tabela 5.4 - Bloque de ajuste desde o sinal de tensão ao valor relacionado no RAO em Heave. 

Amplitude da Onda 

Fonda (Hz) V+ (Volt) V- (Volt) Vpp (Volt) Aonda  (cm) 

Fonda Vp + Vp - (Vp +) + | (Vp -) | / 2 Vpp / 360 mV 

0,23 1,40 -0,95 1,175 3,265 

 

Amplitude da Aceleração 

 V+ (Volt) V- (Volt) Vpp (Volt) AcelVertical  (m/s2) Aacel (cm) 

 Vp + Vp - (Vp +) + | (Vp -) | / 2 Vpp * 9,807 m/s
2
 Acel / Fonda

2
 

Acel 1 0,0212 -0,0194 0,0203 0,19 3,58 

Acel 2 0,0108 -0,0197 0,01525 0,15 2,83 

 

RAO em Heave 

 Aonda (cm) Aacel 1 (cm) Aacel 2 (cm) Amov (cm) RAO heave 

 Aonda Aacel1 Aacel2 Aacel1 + Aacel1 / 2 Amov / Aonda 

Acel 1 2,345 3,765 -- -- 1,61 

Acel 1 e 2 2,345 3,765 2.83 3,29 1,41 

 

𝑅𝐴𝑂ℎ𝑒𝑎𝑣𝑒 =
𝐴𝑚𝑜𝑣
𝐴𝑜𝑛𝑑𝑎

 
(5.2) 

 

Essa forma simplificada de obtenção de RAO só é possível nos ensaios com 

ondas regulares onde a frequência de resposta é aproximadamente a mesma da 

excitação [MALTA, 2010]. 
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Os resultados das respostas de RAO em Heave dos ensaios experimentais 

feitos, comparados com os resultados computacionais obtidos pelo software AQWA, 

para o modelo em escala reduzida em aproamento a 90° e 180°, são apresentados 

na figura 5.10 (experimental convés inteiro) e figura 5.11 (experimental convés 

inteiro e segmentado).  

 

Do mesmo jeito essas respostas de RAO em Heave experimentais, obtidas 

com o modelo reduzido, mas extrapoladas em escala real, para efeitos de 

comparação, em aproamento a 90° e 180°, são comparadas com os resultados 

experimentais obtidos por [CLAUSS, 2003] e [KIM, 2010] e apresentados na figura 

5.12 e 5.13. 

 

  

Figura 5.10 – RAO em Heave experimental do modelo reduzido com o convés inteiro respeito à 
resposta no AQWA em aproamento a 180°. 
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Figura 5.11 – RAO de Heave experimental do modelo reduzido com convés inteiro e segmentado, 
respeito á resposta do AQWA em aproamento a 90°. 

 

 

Figura 5.12 – RAO em Heave experimental do modelo em escala real com o convés inteiro respeito à 
resposta experimental [CLAUSS, 2003], em aproamento a 180°. 
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Figura 5.13 – RAO de Heave experimental do modelo em escala real com convés inteiro e 
segmentado, respeito á resposta experimental [KIM, 2010], em aproamento a 90°. 

 

Pode-se observar no gráfico da figura 5.10, que o modelo construído valida o 

comportamento hidrodinâmico da simulação computacional, em especial, em relação 

a frequência natural. Mesmo na figura 5.11, a qual representa a resposta do modelo 

com o convés inteiro e segmentado (e uso das células de carga como elemento de 

rigidez) para um ângulo de aproamento a 90°.  

 

 O comportamento hidrodinâmico obtido na simulação é atingido 

experimentalmente e validado pelo modelo construído, mesmo com o convés 

segmentado. O que garante que embora fosse segmentado o convés, mantem-se o 

comportamento hidrodinâmico original. Este critério é indispensável para aprovar os 

resultados obtidos posteriormente. 

 

Mesmo que as células de carga não tenham a rigidez suficiente para garantir 

a rigidez inicial do convés antes de ser segmentado, o modelo construído mantem o 

comportamento hidrodinâmico esperado no movimento estudado, sendo coerente 
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com os resultados obtidos por outros autores. Mostrando maior diferença nas 

frequências nas quais o tanque de ondas tem menor qualidade na geração. 

No apêndice F, são apresentados dados utilizados na construção das curvas 

plotadas referente aos resultados obtidos nos experimentos executados com o 

modelo em escala reduzida, além de valores da diferença os pontos medidos e os 

valores de referência.  

Nas tabelas F.1, F.2 e F.3, além dos dados listados para a construção das 

curvas, apresentam-se valores da diferença entre os RAOs obtidos 

computacionalmente e as curvas obtidas experimentalmente. Notando-se que a 

maior diferença apresenta-se, nos 3 casos, para uma frequência de onda 

aproximada de 2,20 rad/s. Para as demais frequências de onda, as diferenças foram 

pequenas, o que mostra que os resultados apresentam coerência.  

5.3     RESPOSTA DE MOMENTO FLETOR DO MODELO REDUZIDO. 

A análise da resposta de Momento Fletor, é feita comparando os resultados 

experimentais obtidos com o modelo reduzido, e os resultados computacionais e 

experimentais obtidos por diferentes autores referenciados no desenvolvimento do 

documento.  

O esquema mostrado na figura 5.14 representa o processo experimental para 

a análise de Momento Fletor no modelo reduzido, desconsiderando o sensor de 

onda usado na análise de RAO (figura 5.8).  

 

Figura 5.14 – Esquema de análise experimental de Momento Fletor. 

Neste caso, o Momento Fletor atuante sobre o convés é medido por médio da 

concentração de esforço presente no centro do convés usando duas células de 

carga como elementos transdutores que transformam a grandeza do fenômeno 

físico de flexão em um sinal elétrico de tensão analógico, o qual é condicionado e 
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convertido a um sinal de tensão digital pelo sistema DAQ. Em seguida o sinal de 

tensão digital é armazenado no computador e visualizado em função do tempo.  

O processo consiste em considerar o intervalo de avaliação mostrado na 

figura 5.9, onde análogo a análise do RAO, são tomados valores de tensão de pico a 

pico, na qual a média aritmética é ajustada primeiro tomando a relação de voltagem 

de valor pico (Vp), conforme a calibração. Assim a tensão Vp é multiplicada pela 

relação de calibração (Rc) dada para cada célula de carga, representada na figura 

4.19, do capitulo 4.  

Como para o ensaio foram utilizadas duas células de carga (CC1 e CC2), o 

momento atuante equivale à media ponderada dos momentos medidos por cada 

célula de carga. A tabela 5.5 representa um exemplo de operação do bloco de 

ajuste, avaliação e plotagem descrito na figura 5.14. 

Tabela 5.5 - Bloque de avaliação e ajuste desde o sinal de tensão ao valor do momento fletor. 

Amplitude da Onda 

Fonda (Hz) V+ (Volt) V-  (Volt) Vpp  (Volt) Aonda (cm) 

Fonda Vp + Vp - [(Vp +) + | (Vp -) |] / 2 Vpp / 410 mV 

0,25 1,27 -0,77 1,023 2,13 

 
Momento devido á flexão em cada célula de carga 

 V+ (Volt) V- (Volt) Vpp (Volt) Vp (volt) Rc  MF (Nm) 

 Vpico + Vpico - (Vp +) + |(Vp -)| Vpp / 2 (Fs* Brv+ Fv* Brh)*2 Rc * Vp 

CC1 0,14 -0,13 0,271 0,136 (18,508*Vp)-0,632 1,88 

CC2 0,13 -0,13 0,269 0,134 (17,138*Vp)-0,5362 1,77 

 

Momento Fletor 

 Aonda (m) MFCC1 (Nm) MFCC2 (Nm) MFtotal (Nm) MF (Nm) 

 Aonda /100 MFcc1 MFcc2 MFtotal = MFcc1 + MFcc2 /2 MFtotal / Aonda 

CC1 e CC2 0,021 1,88 1,77 1,83 85,69 

 

Onde Fonda, é a frequência da onda em escala reduzida medida nesse ensaio; 

Vp +, é a tensão pico positiva do sinal; Vp -, é a tensão pico negativa do sinal; Vp, é a 

tensão pico media; Vpp, é a tensão de pico a pico; Aonda, é a amplitude da onda; Lm, é 

a carga medida em (kg); Rc é relação de calibração de cada célula de carga; MFCC1, 

é a momento medido pela célula de carga 1;  MFCC2, é o momento medido pela 

célula de carga 2; MFtotal, é o momento total resultante entre as duas células e MF, é 

a momento fletor do convés relacionado com a amplitude da onda Aonda. 
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Figura 5.15 – Relação do momento fletor e as forcas atuantes. 

A relação de calibração Rc é representada analiticamente pela equação 5.3, 

partindo do modelo mostrado na figura 5.15 onde a composição do momento fletor é 

decorrente das forcas de separação horizontais e de empuxo verticais, em relação 

aos braços verticais e horizontais de aplicação das forças.  

𝑀 = (𝐹𝑠 ∗ 𝐵𝑟𝑣 + 𝐹𝑣 ∗ 𝐵𝑟ℎ) ∗ 2 (5.3) 

 

Onde M é o momento fletor decorrente de Fs que é a forca horizontal, Brv é 

o braço vertical de aplicação da forca, Fv é a forca vertical, Brh é o braço horizontal 

de aplicação da forca. 

 

Portanto a plotagem da curva de Momento Fletor para o modelo reduzido, é 

formada pela relação entre o Momento Fletor dividido pela amplitude das ondas, em 

função da frequência das ondas ensaiadas no modelo em escala reduzida para um 

aproamento de incidência de 90°, como apresenta a figura 5.16. 

Segundo o gráfico da figura 5.16, nota-se que o maior Momento Fletor medido 

experimentalmente entre os pontoons apresenta-se para o caso da frequência de 

onda de 5,97 rad/s (F2).  
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Figura 5.16 – Momento Fletor atuante no convés do modelo semi-submersível reduzido em 

aproamento a 90°.   

O valor critico de Momento Fletor para o modelo, considerando estimativas 

analíticas dadas pela DNV, ocorre para frequência de onda de 6.1 rad/s. No ensaio 

realizado, o Momento Fletor máximo foi medido para uma frequência de 5,97 rad/s, 

bastante próxima do valor indicado pela DNV, confirmando a adequação do 

procedimento experimental realizado.  

Deste modo validou-se experimentalmente através da avaliação do momento 

fletor no convés do modelo reduzido, a condição de onda critica dada pela DNV para 

o projeto do convés de uma plataforma semi-submersível sem contraventamentos, 

como parâmetro ou estimativa importante na fase de projeto. 

Do mesmo jeito foram calculados os comprimentos de onda para as 

diferentes frequências geradas no tanque de ondas relacionadas na tabela 5.6. 

Tabela 5.6 – Comprimento para cada onda gerada nos ensaios. 

P 𝝎 (Rad/s) T (s) k λ (m) λ (cm) c (m/s) 

F1 1,51 4,17 0,23 27,10 2709,78 6,50 

-- 2,26 2,78 0,52 12,04 1204,35 4,33 

-- 3,08 2,04 0,97 6,50 650,08 3,18 

-- 3,83 1,64 1,50 4,19 419,47 2,56 

-- 5,34 1,18 2,91 2,16 216,03 1,84 

F2 5,97 1,05 3,63 1,73 172,96 1,64 

-- 6,28 1,00 4,03 1,56 156,08 1,56 

-- 6,66 0,94 4,52 1,39 138,91 1,47 

-- 10,49 0,60 11,23 0,56 55,97 0,93 

F3 13,63 0,46 18,96 0,33 33,15 0,72 
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Uma representação gráfica da relação entre o comprimento da onda e sua 

interação com o modelo reduzido para três pontos (F1, F2 e F3, marcados na figura 

5.16) de interesse para o Momento Fletor, é mostrada na figura 5.17.  

 

Figura 5.17 – Interação entre o comprimento das ondas e o modelo. 

Nota-se que para o caso da frequência de 1,51 rad/s, (λ >> B), tal que a crista 

da onda é praticamente uma linha reta e, portanto, experimentalmente não tem 

esforço induzido na estrutura, apenas um movimento de galope. Para o caso da 

frequência de 5,97 rad/s, (λ ≅ 2B), o centro do modelo esta localizado sobre a crista 

da onda, mesmo assim os pontoons ainda ficam submersos em parte da crista, o 

que não representa o movimento mais critico, mas, experimentalmente é o caso da 

maior esforço medido no modelo. No caso da frequência de 13,63 rad/s, (λ << B), 

mesmo que os pontoons ficam entre duas cristas, elas não são consecutivas, 

portanto não representa um momento crítico e em consequência o esforço induzido 

é baixo.  

Para fazer comparações com resultados descritos na literatura, onde curvas 

de resposta de força de separação (Split Force) são plotadas em escala real, a partir 

dos resultados experimentais com modelo, foi necessário inicialmente determinar 

uma de força de separação equivalente (SFE) do modelo testado, calculada a partir 

da divisão momento fletor pelo braço vertical da aplicação da força. Em seguida fez-

se a extrapolação dos valores de força de separação equivalente e de amplitude da 

onda do modelo reduzido ensaiado (apresentados na figura 5.16) para a mesma 

escala real da literatura.  
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O procedimento de extrapolação é análogo ao descrito anteriormente na 

tabela 5.3, mas num processo inverso. Para o caso da extrapolação da força e da 

amplitude da onda, a conversão é feita considerando-se a relação de escala (λ = 86) 

e o fator de escala de Froude para cada grandeza avaliada, no caso: Força (λ3 = 

636056), amplitude da onda (λ = 86), e período da onda (√λ = 9,274), definidas 

inicialmente na tabela 2.1 e 2.2. A tabela 5.7 apresenta o processo de extrapolação 

mediante um exemplo calculado. 

Tabela 5.7 - Processo de extrapolação em frequência, força e amplitude (escala de Froude). 

Escala 1:86 Escala 1:86 Escala 1:1 Escala 1:1 

Frequência da Onda 

Fored (Rad/s) Tred (Seg.) Treal (Seg.) Freal (Rad/s) 

Fored 2π / Fored Tred * √λ Freal = 2π / Treal 

2,318 2,71 25,13 0,25 

Força de separação equivalente (SFE) 

EFsred (N) EFsred (kN) EFsreal (N) EFsreal (kN) 

EFsred EFsred / 1000 EFsred* λ
3
 * ρtanque / ρmar EFsreal  

3,44 0,00344 2247009,88 2247,0 

Amplitude da Onda 

Aored (cm) Aored (m) Aoreal (m) 

Aonda Aonda / 100 Aored * λ 

2,132 0,021 1,833 

 

Onde Fored é a frequência da onda em escala reduzida, Tred é o período da 

onda em escala reduzida, Treal é o período da onda em escala real, Foreal é a 

frequência da onda em escala real, EFsred é a força de separação equivalente em 

escala reduzida, EFsreal  é a força de separação equivalente em escala real, ρtanque é 

a densidade da agua doce,  ρmar é a densidade da agua de mar, Aored é a amplitude 

da onda em escala reduzida e Aoreal é a amplitude da onda em escala real. 

Na extrapolação da componente da força de separação existe a 

particularidade de considerar a relação entre massa volumétrica d’água de mar e 

massa volumétrica d’água doce do tanque (ρtanque / ρmar = 0,975) na relação do fator 

de escala. 

A resposta experimental da força de separação equivalente (SFE) medida 

com base no Momento Fletor atuante no modelo reduzido ensaiado é comparada 

com as respostas computacionais e experimentais de split force obtidas por 

[CLAUSS, 2003] e [SCHMITTNER, 2005]. 
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Figura 5.18 – Comparação entre a resposta da força de separação equivalente (SFE) experimental 

do modelo reduzido extrapolada em escala real e os resultados de [CLAUSS, 2003] com aproamento 

a 90°. 

 

 

Figura 5.19 – Comparação entre a resposta da força de separação equivalente (SFE) experimental 

do modelo reduzido extrapolada em escala real e os resultados de [SCHMITTNER, 2005] com 

aproamento a 90°. 
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[CLAUSS, 2003] relaciona Fsplit (força de separação) e Aonda, (amplitude da 

onda) numa grandeza dimensional em ordem de [MN/m] para a faixa de frequências 

de ondas [rad/s] apresentadas na figura 5.18. E por sua vez [SCHMITTNER, 2005] 

relaciona Fsplit (força de separação) e ζa, (amplitude da onda), numa grandeza 

dimensional em ordem de [kN/m], para a faixa de frequências de ondas [rad/s] 

apresentadas na figura 5.19.  

Tanto no gráfico da figura 5.18 e 5.19 pode-se notar diferenças importantes 

no comportamento na resposta experimental obtida com o modelo ensaiado em 

relação às respostas obtidas computacionalmente e experimentalmente por 

[CLAUSS, 2003] e [SCHMITTNER, 2005].  

Observa-se que conforme esperado, a estratégia de se considerar todo o 

Momento Fletor medido como sendo decorrente das forças de separação (Split 

Force) oferece uma estimativa conservadora para estas forças, cujos módulos são 

sempre superiores a aqueles medidos pelos experimentos de [CLAUSS, 2003] e 

[SCHMITTNER, 2005]. 

Embora se tenha obtido nos ensaios um comportamento dinâmico do modelo 

bastante similar ao esperado, os resultados experimentais obtidos mostram que uma 

parcela importante do momento fletor decorre da existência de forças verticais 

atuando nos pontoons, ocasionadas por forças inerciais oriundas das acelerações 

verticais do modelo.  A determinação experimental apenas das forças de separação 

deve ser realizada medindo-se diretamente, através de células de carga submersas, 

o esforço horizontal resultante entre pontoons.  
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CONCLUSÕES 

Em busca de viabilizar o projeto eficiente de estruturas semi-submersiveis, 

minimizar custos de operação e gerar conhecimento cientifico; estão sendo 

desenvolvidas continuamente novas técnicas e ferramentas de análise experimental 

para determinar carregamentos globais aos quais as estruturas estão submetidas. 

Nesse sentido, no presente trabalho propõem-se apresentar um procedimento para 

determinação experimental de carregamentos estruturais globais atuantes em 

plataformas de prospecção e produção de petróleo do tipo semi-submersível, focado 

em determinar o Momento Fletor gerado sobre o convés provenientes da ação das 

ondas sobre os volumes submersos destas plataformas,. 

O procedimento experimental desenvolvido foi validado através da 

comparação com resultados experimentais apresentados na literatura. 

Adicionalmente os resultados experimentais foram empregados também, na avalição 

da qualidade dos resultados obtidos através de softwares de simulação 

computacional, usualmente empregados nas fases iniciais de projeto e análise 

estrutural destas plataformas. 

Para a proposição do procedimento experimental, realizou-se um estudo e 

uma síntese de fundamentos teóricos e de procedimentos experimentais 

desenvolvidos e apresentados por diversos autores, normas e recomendações da 

literatura.   

O procedimento proposto procurou, sempre que possível, em virtude da 

disponibilidade de equipamentos, acompanhar as recomendações e passos 

estabelecidos pela literatura quanto à seleção ou escolha dos diferentes recursos 

necessários para a execução dos ensaios.  

Um dos aspectos importantes do trabalho foi o planejamento cuidadoso da 

metodologia experimental, partindo desde a compreensão do fenômeno físico 

avaliado (Momento Fletor), até os ajustes dos recursos disponíveis para o projeto, 

construção e calibração tanto do modelo em escala reduzida, como da 

instrumentação empregada na execução dos ensaios realizados. 

Nesse sentido, obteve-se sucesso em se construir um modelo em escala 

reduzida capaz de representar de maneira fiel o comportamento hidrodinâmico da 
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plataforma real (GVA 4000), garantindo-se a semelhança geométrica e dinâmica da 

estrutura real, em especial a cerca da distribuição da massa ao longo da estrutura 

modelada  

O processo de construção e calibração do modelo foi validado realizando-se 

ensaios de decaimento de heave e ensaios para obtenção do RAO de heave. Tais 

resultados foram comparados satisfatoriamente com os resultados da literatura para 

a mesma plataforma GV4000, conforme apresentado no capitulo 5. 

Observa-se que conforme esperado, a estratégia de se condicionar todo o 

Momento Fletor medido como sendo decorrente das forças de separação (Split 

Force) oferece uma estimativa conservadora para estas forças, cujos módulos são 

sempre superiores a aqueles medidos pelos experimentos de [CLAUSS, 2003] e 

[SCHMITTNER, 2005]. 

Para o projeto estrutural, objetivo maior do presente trabalho, o procedimento 

realizado, além de oferecer uma estimativa adequada para o Momento Fletor 

atuante sobre o convés, ainda oferece uma estimativa conservadora para o projeto 

estrutural em relação as forças de separação. 

As forças de separação (split force) são especialmente importante para o 

projeto estrutural da plataforma, em especial para a determinação de 

contraventamentos e reforços adicionais nas juntas coluna-convés [SCHMITTNER, 

2005]. Enquanto o Momento Fletor, é o principal esforço considerado no projeto 

estrutural do convés da embarcação. 

Com base nos resultados apresentados, pode-se considerar que os objetivos 

propostos para o trabalho foram atingidos, mostrando que o procedimento proposto 

de utilizar simulações computacionais nas fases preliminares do projeto seguido de 

um procedimento experimental nas fases seguintes, pode ser empregado 

satisfatoriamente na validação e aprimoramento do projeto estrutural de plataformas 

semi-submersiveis. 

Continuando com o procedimento estabelecido na metodologia proposta e 

diagramada na figura 2.14 após avaliar e analisar os resultados obtidos e as 

observações visuais durante os ensaios, pode-se validar o procedimento planejado e 
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executado com base nos critérios adotados na fase de projeto experimental. Devido 

a conformidade enquanto dos resultados esperados, o que da para concluir que 

alcançou-se todos os objetivos estabelecidos preliminarmente, pelo que prossegue-

se com as conclusões e recomendações para trabalhos futuros.  

RECOMENDAÇÕES PARA TRABALHOS FUTUROS. 

Para complementar a metodologia experimental desenvolvida, sugere-se 

como trabalhos futuros, a complementação do conjunto de ensaios realizados. Em 

particular, indica-se a realização dos seguintes ensaios:  

1- Ensaios de outros movimentos associados com os fenômenos em 

estudo (como no caso do ROLL) para melhor compreensão da 

dinâmica da plataforma.  

2- Ensaios para a medida do Momento Fletor considerando um número 

maior de ângulos de aproamento e uma gama maior de frequências. 

3- Inclusão de uma célula de carga axial para medição entre pontoons 

das Forças de Separação (Split Force) isoladamente. 

4- Ensaios para medida do Momento de Torsão (Twist Moment) 

também para diferentes ângulos de aproamento. 

5- Ensaios para a medida da Força Cisalhante longitudinal entre os 

pontoons para diferentes ângulos de aproamento. 

6- Ensaios com células de carga de diferentes valores de espessura a 

fim de variar a rigidez da estrutura e avaliar a sua influencia nos 

resultados experimentais.  

Além das comparações feitas com resultados obtidos na literatura, sugere-se 

modelar tanto analiticamente, como computacionalmente os fenômenos de momento 

fletor e torção, para serem comparados com os resultados obtidos 

experimentalmente, a fim de melhorar o processo da analise.   

Recomenda-se também, a realização de uma análise detalhada de incertezas 

a fim de se estabelecer um erro médio associado às medidas, além de se obter uma 

melhor avaliação e comparação quantitativa com os resultados obtidos na literatura.  
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APENDICE A – Configuração e função da plataforma flutuante [MARÇAL, 2009]. 

 Plataformas Auto-Elevatório, (também conhecidas como “jack-up rigs”) 

basicamente estão constituídas por uma balsa equipada com estrutura de apoio, ou 

pernas, que atingem o fundo do mar quando são acionadas mecânica ou 

hidraulicamente, e movimentam-se para baixo. Posteriormente é feita a elevação da 

plataforma acima do nível da água, a uma altura segura e fora da ação das ondas. 

São consideradas móveis, sendo transportadas por rebocadores ou por propulsão 

própria. Preferencialmente utilizadas para perfuração de poços exploratórios na 

plataforma continental, em lâmina d’água de 5 a 130 metros. Este tipo de 

embarcação apresenta baixo custo, permite o posicionamento em áreas com 

restrições no fundo do mar, além de fornecer uma plataforma de perfuração fixa não 

afetada pelas condições de tempo. 

 Plataformas de Pernas Tensionadas conhecidas como TLP, são 

unidades flutuantes para produção de petróleo que possuem estrutura semelhante à 

da plataforma semi-submersível. No entanto, a ancoragem ao fundo do mar é 

diferente: são estruturas tubulares, com os tendões fixos ao fundo do mar por 

estacas e mantidos esticados pelo excesso de flutuação da plataforma, reduzindo 

bastante os seus movimentos. 

  Navios-Sonda, são projetados para a perfuração de poços 

submarinos. Possuem torre de perfuração em uma secção do navio onde uma 

abertura no casco permite a passagem da coluna de perfuração. Possuem sistema 

de posicionamento dinâmico, anulando os efeitos do vento, ondas e correntes que 

tendem a deslocar o navio de sua posição. 

   As “Unidade Flutuante de Produção, Armazenamento e 

Transferência” conhecidas como FPSO, são navios com capacidade para processar 

e armazenar o petróleo, e prover a transferência do petróleo e/ou gás natural. 

Possuem planta de processo (localizada no convés do navio) com o objetivo de 

separar e tratar os fluidos produzidos pelos poços. Após separação da água e do 

gás, o petróleo é armazenado nos tanques do próprio navio, sendo transferido para 

um navio aliviador de tempos em tempos, que irá transportá-lo para terra.  

 Plataformas Semi-submersiveis, como estrutura objeto deste estudo, é 

detalhado ao longo do texto.  
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APENDICE B – Projeto, função e configuração da semi-submersível. 

 

Projeto da Semi-submersível. 

Segundo [CHAKRABARTI, 2005], as semi-submersiveis consistem em estruturas 

com um ou mais conveses (deck), apoiados em colunas e flutuadores submersos 

chamados “pontoons”. Este tipo de estrutura também é chamada de ‘‘coluna 

estabilizada”, o que significa que o centro de gravidade está acima do centro de 

flutuação, e a estabilidade é determinada pelo momento de restauração das colunas. 

Isto contrasta com as plataformas Spars, que atingem a estabilidade, colocando o 

centro de gravidade abaixo do centro da flutuação, e dos TLP, cuja estabilidade é 

derivada dos tendões. A concepção das semi-submersiveis depende, de: 

 

 Pesos e centro de gravidade (CG); 

 Hidrostática; capacidades de tanque; 

 Estabilidade intacta e avariada; 

 Forças do vento (estabilidade e cargas de amarração); 

 Forças de correnteza (cargas de amarração); 

 Desempenho do sistema de lastro; 

 Movimentos (comportamento no mar; deriva e cargas de amarração de baixa 

frequência); 

 Forças globais; 

 Fadiga. 

 

Além da definição das restrições operacionais do projeto: 

 Máximo calado operacional; 

 Máxima boca para trânsito em canal ou transporte e seco; 

 Máximo peso e VCG30 envolto para o transporte em seco; 

 Critérios ambientais para operações, trânsito e sobrevivência; 

 Máximos movimentos permitidos (ângulos, acelerações) para cada condição 

ambiental e de carga estabelecido; 

 Regras e normas aplicáveis.  

 

                                                           
30

 Centro de gravidade vertical (em inglês, Vertical Center of Gravity). 
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Funções e configuração da semi-submersível. 

Independente da missão da plataforma, existem duas funções essenciais, as quais 

estabelecem o tamanho da estrutura (CHAKRABARTI, 2005): 

 Dar suporte de forma estável para as cargas no convés sob a ação de ondas; 

 Apresentar movimentos mínimos sob a ação de ondas.   

 

Portanto os 4 elementos principais que compõem uma plataforma semi-submersível 

são: convés,  pontoons, colunas de estabilidade e contraventamentos31. 

 

O número e o arranjo de pontoons e colunas apresentam variações de 

configurações empregadas na evolução da semi-submersível, incluindo desde 

poucas como três, até tantas como uma dúzia ou mais colunas. As variações 

existentes, vão desde um arranjo de dois pontoons paralelos simples, até mais de 

seis, incluindo pontoons em configuração de grade com interseção ortogonal. Nas 

figuras B.1 e B.2 são mostradas uma série de arranjos típicos de colunas e 

pontoons. Somente as configurações de 4, 6 e 8 colunas continuam atualmente em 

uso.  

Assim como os arranjos de pontoons paralelos e o arranjo fechado são usados 

atualmente, as configurações de 3 colunas e pontoon fechado (triangular) são 

usados em aplicações de semi-submersiveis FPS e TLP, oferecendo uma oportuna 

redução de aço, mas uma maior complexidade do convés. 

O arranjo de pontoon fechado ou em anel (ring) apresenta maior resistência ao 

avanço e por isso menor mobilidade de reboque, mas muitas vezes é preferido para 

um sistema fixo permanente, pois oferece resistência superior e um excelente 

potencial para sistema de contraventamentos, mesmo que não sejam requeridos 

reforços transversais.  

Conforme mencionado anteriormente, a função das colunas é proporcionar 

estabilidade. Um ponto crítico da estabilidade é quando a semi-submersível entra 

em submersão, especialmente no momento em que ocorre a transição da linha de 

água dos pontoons para as colunas. Esta operação é restrita e exige apenas que se 

tenha '”GM positivo'' (CHAKRABARTI, 2005).  

                                                           
31

 Sistema de reforço estrutural contra a ação do vento, ondas e correnteza. 
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Figura B.1 – Arranjos de colunas na semi-submersível [CHAKRABARTI, 2005]. 

 

Figura B.2 – Arranjos de pontoons na semi-submersível [CHAKRABARTI, 2005]. 
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Os contraventamentos têm varias configurações as quais incluem principalmente 

apoios transversais nas colunas e têm a função de resistir às forças ambientais 

geradas por ação das ondas, ventos e correntezas, como é ilustrado na figura B.3, 

além de apoios transversais diagonais para suportar o peso do convés e prover 

reforço em condições severas de mar (CHRAKRABARTI, 2005).     

 

Figura B.3 – Sistema de contraventamentos na semi-submersível [CHAKRABARTI, 2005]. 

Segundo [DNV-RP-C103, 2012], a configuração de semi-submersiveis mais comum 

é aquela composta de dois pontoons paralelos os quais suportam 4 colunas verticais 

unidas ao convés inferior. Outra configuração muito empregada é aquela composta 

por pontoons em anel os quais suportam 4 ou 8 colunas verticais unidas ao convés 

principal. As unidades podem ser reforçadas com contraventamentos diagonais e 

contraventamentos horizontais que conectam os pontoons ou colunas.  

 

Para manter a plataforma em posição existem duas abordagens (além de uma 

possível combinação entre os dois métodos): 

 Amarração por linhas de ancoragem (sistema de amarração passivo); 

 Posicionamento dinâmico por propulsores (sistema de amarração ativo). 
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Sistema de amarração (ancoragem): normalmente é constituído de 8 a 12 âncoras e 

cabos e/ou correntes, atuando como molas que produzem esforços capazes de 

restaurar a posição do flutuante quando é modificada pela ação das ondas, ventos e 

correntes.  

Sistema de posicionamento dinâmico (SPD): sem ligação física da plataforma com o 

fundo do mar, exceto dos equipamentos de perfuração; consiste em sensores que 

determinam a deriva e os propulsores no casco, acionados por computador 

restauram a posição da plataforma. 

 

Condições ambientais e carregamentos dado pelas ondas 

As condições ambientais são definidas pelos parâmetros: ondas, correnteza, vento, 

neve e gelo, temperatura, profundidade da água, etc., da área onde é destinada a 

operação, no mundo inteiro ou numa região especifica (ambiente hostil ou aguas 

calmas) [DNV-RP-C103, 2012]. 

 

As cargas ambientais mais significativas do ponto de vista estrutural em uma semi-

submersível são aquelas induzidas pelas ondas. Para determinar a resposta 

característica, devem-se estabelecer as características das ondas. Essa descrição 

deve ser baseada em métodos determinísticos de representação de ondas ou 

métodos estocásticos aplicando o espectro de energia de onda. 

Para o projeto da estrutura primária das semi-submersiveis são consideradas ondas 

características ou espectros de ondas regulares ou estocásticas, para conhecer 

determinação dos esforços globais estruturais devido aos carregamentos 

hidrodinâmicos. 

 

No caso das ondas regulares, são usados métodos determinísticos onde o estado 

de mar é representado pelos parâmetros: (Altura da onda (H) e Período da onda 

(T)). 

A altura da onda de referência para um lugar específico é a onda de 100 anos, H100, 

definida como a onda máxima com um período de retorno igual 100 anos. Onde a 

inclinação da onda é definida por: 

 

𝑆 =
2𝜋𝐻

𝑔 𝑇2
 (B.1) 
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A combinação da altura da onda e o período da onda estão implícitas na inclinação e 

estão limitadas por: 

𝑆 =

{
 
 

 
 
1

7
                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 <  6𝑠

1

7 + 
0.93
𝐻100

(𝑇2 − 36)
    𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 >  6𝑠

 

 
(B.2) 

 
A combinação da altura e o período da onda no limite da inclinação são: 

 

𝐻 =

{
 

 
0.22𝑇2                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 <  6𝑠

𝑇2

4.5 + 
0.6
𝐻100

(𝑇2 − 36)
          𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇 >  6𝑠 

 
(B.3) 

 
Onde T é medido em segundos e H em metros. O comprimento de onda é definido 

em relação á onda crítica na estrutura ou na parte da estrutura a ser investigada. 

 
Para ondas irregulares, são usados método de análise estocásticos onde é 

essencial a representação da natureza irregular do mar. O estado de mar específico 

é descrito pelo espectro de energia da onda que é caracterizado pelos parâmetros: 

 

 Altura significante da onda, Hs 

 Período médio de cruzamento zero, Tz 

 

O espectro de onda Pierson-Moskowitz representa o mar plenamente desenvolvido 

e é aplicável quando o crescimento da onda não está limitado pelo tamanho da área 

de geração. O espectro de onda JONSWAP é um aperfeiçoamento do espetro 

Pierson-Moskowitz e considera a energia no estado de mar quando as ondas estão 

em processo de crescimento sob a ação de fortes ventos (DNV-RP-C103, 2012). 

Para o caso da análise de resposta extrema, são consideradas somente estados de 

mar que compreendem ondas de altura ou inclinação extrema. Para o propósito de 

projeto, a altura máxima de onda HMax correspondente ao 90% da distribuição de 

valores extremos, que pode ser definido por: 

𝐻𝑀𝑎𝑥 = 𝐻𝑠√−0.5 ln (1 − 𝑝
1
𝑁) 

 
(B.4) 
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Onde N é o número de onda do estado de mar e P o nível porcentual, (1 - P) = 

probabilidade de exceder uma certa altura de mar.  

 

A duração da tormenta é na ordem de poucas horas e o número de ondas 

normalmente está na ordem de 103. Consequentemente:  

 

𝐻𝑀𝑎𝑥 ≈ 2.12𝐻𝑠 (B.5) 

 
Onde a inclinação da onda para um estado de mar especifica é definida por: 

 

𝑆𝑠 =
2𝜋𝐻𝑠
𝑔𝑇𝑧

2
 (B.6) 

 

A combinação da altura da onda e o período da onda estão implícitos na inclinação e 

estão limitadas por: 

𝑆𝑠 = {

1

10
                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 <  6𝑠

1

15
                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 >  6𝑠

 

 
(B.7) 

 
A combinação da altura e o período da onda no limite da inclinação são: 

 

𝐻𝑠 = {

0.156𝑇𝑧
2                                       𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 <  6𝑠

0.206𝑇𝑧
2 − 0.086𝑇𝑧

3                            𝑝𝑎𝑟𝑎 6 < 𝑇𝑧 <  12𝑠

0.104𝑇𝑧
2                                         𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑇𝑧 ≥  12𝑠

 
 

(B.8) 

 
Onde Tz é medido em segundos e Hs em metros.  

 
Para unidades destinadas para o serviço sem restrições (em operação em todo o 

mundo) a altura máxima de onda, HS = 17,3 m para um período de retorno de 100 

anos, o que cobrira maioria das localidades (DNV-RP-C103, 2012). 
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APENDICE C – Fundamentos de analise experimental. 

 

Técnicas de análise estrutural. 

Na análise de carregamentos e esforços presentes em estruturas mecânicas, são 

usadas algumas técnicas de análise que podem ser divididas em analíticas 

(numéricas) e experimentais, como é ilustrado na figura C.1. 

 

Figura C.1 – Técnicas da análise estrutural [FMDUP, 2012], [TORRES-MARTINEZ, 2008] 

 

[FMDUP, 2012] define as técnicas analíticas (numéricas) com processos 

matemáticos complexos e de difícil solução. Dentro dos métodos mais 

representativos encontra-se: o Método dos elementos de contorno ou Boundary 

Element Method (BEM), onde somente o contorno no domínio da solução é 

discretizado em elementos. O método numérico é usado para resolver equações em 

derivadas parciais lineares formuladas como equações integrais. O Método dos 

Elementos Finitos ou Finite Element Method (FEM) é um método matemático 

discreto, a partir do qual um meio contínuo é subdividido em pequenos elementos 

(elementos finitos) que mantêm as propriedades do modelo original. Todos esses 

elementos são descritos e resolvidos por modelos matemáticos.  

A vantagem da utilização destes métodos, comparativamente aos métodos 

experimentais, reside no fato de ser possível modelar matematicamente estruturas 

tão complexa na sua geometria, através de ferramentas computacionais de alto 

desempenho, a partir das quais é então possível simular aplicação de cargas, obter 

informações sobre as tensões que geram-se na estrutura em análise e, em última, 

otimizar o desenho das estruturas.  
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[TORRES-MARTINES et al, 2008] afirma que as técnicas experimentais baseiam-se 

em métodos científicos, onde principalmente é possível simplificar o caso geral em 

outro com menos incógnitas e pontos de medição. Como no caso prático os esforços 

relevantes encontra-se na superfície do alvo, o problema reduz-se em duas 

dimensões e assim fica mais acessível aos dispositivos de medição. Têm-se 

métodos experimentais de uso geral que proporcionam informação de campo 

completo (foto elasticidade, interferometria holográfica, etc.), assim como outros que 

proporcionam informação ponto por ponto (elétricos, mecânicos, óticos, acústicos, 

telemétricos, etc.). Ambos métodos se complementam. 

No caso, as técnicas experimentais ponto a ponto mais implementadas neste tipo de 

aplicações são as baseadas em dispositivos acústicos, capazes de detectar ondas 

e vibrações produzidas pelo som e transforma-las em impulsos elétricos; os óticos, 

cujo funcionamento baseia-se na emissão de um feixe de luz, o qual é recebido por 

um elemento foto-sensível; os telemétricos, que permitem a medição remota 

(medida a distância) de grandezas físicas e o posterior envio da informação ao 

operador do sistema; e eletrônicos especialmente baseados em extensômetria. 

Extensômetria. 

Baseado no trabalho de [MALERBA, 2008] a extensômetria é definida como uma 

técnica utilizada para a análise experimental de tensões e deformações em 

estruturas mecânicas ou num sólido submetido a forças externas tendendo a 

deformá-lo, porém permanecendo no domínio elástico. Portanto, conhecendo-se a 

deformação de um corpo pode-se achar o valor da força externa aplicada a ele.  

Os medidores de deformação chamados extensômetros elétricos são dispositivos de 

medida que transformam pequenas variações das dimensões físicas, em variações 

equivalentes em sua resistência elétrica, e são usados usualmente entre os 

engenheiros de instrumentação. Diferentes métodos de inspeção não destrutivos 

para medidas de tensões têm sido explorados e desenvolvidos, mas nenhum outro 

dispositivo tem uma utilização mais ampla do que os extensômetros com relação à 

sua aplicabilidade. Isto devido à precisão das medidas, facilidade de manipulação e 

da capacidade de monitorar as deformações até as últimas cargas em ensaios 

destrutivos.  



159 
 

 

Extensômetros (Strain Gages).  

[GRANTE, 2004] Uma maneira de medir deslocamento é na forma de deformações, 

através de sensores, conhecidos por extensômetros. Os extensômetros mais 

comuns são os metálicos de resistência elétrica variável, conforme da figura C.2.  

 

Figura C.2 – Representação de partes de um extensômetro simples, [GRANTE, 2004]. 

O princípio de funcionamento dos extensômetros de resistência variável de 

metal está baseado na relação deformação/resistência do condutor elétrico. Todo 

condutor elétrico muda sua resistência elétrica quando é submetido a tensões 

mecânicas, sejam de compressão ou de tração. São duas as causas dessa 

variação: uma devido à deformação do condutor, e outra pela variação na 

resistividade do material condutor, resultado de mudanças micro estruturais no 

condutor, podendo ser descrita pela relação da equação (C.1), [GRANTE, 2004]: 

 

∆𝑅

𝑅0
= 𝜀(1 + 2𝑣) +

∆𝜌

𝜌
 

(C.1) 

Onde ε: Deformação; ν: Coeficiente de Poisson; ρ: Resistividade e R: Resistência 

elétrica. 

Como observado na figura C.2, o extensômetro está formado por uma base 

ou material de suporte que serve para dar resistência ao manuseio, facilitar sua 

colagem além de proporcionar isolamento. A grade é o elemento resistivo (fio ou 

lamina) que muda a resistência elétrica proporcional à deformação do alvo, e os 

contatos que são os terminais para soldar os fios de ligação. Os extensômetros são 

fabricados com uma grade (vários fios ligados entre si) e não com um fio apenas. 

Para facilitar a medição do ΔR, o R deve possuir um valor elevado (pois a área de 

seção transversal do condutor é muito pequena). Portanto a construção da grade 

consta de vários fios em paralelo, ligados pelas extremidades. 
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Pequenas variações de dimensões da estrutura são transmitidas mecanicamente ao 

extensômetro, que transforma essas alterações em variações equivalentes de sua 

resistência elétrica (por esta razão, os extensômetros são definidos como 

transdutores). As medidas de deformação assumem que a extensão decorrente no 

objeto é transferida sem perdas para o extensômetro, então deve existir uma ótima 

aderência entre eles. As medições se dão nas partes externas das peças, pois o 

extensômetro normalmente é aplicado na superfície. 

 

O princípio de operação do extensômetro fundamenta-se num circuito apresentado 

por, (Charles Wheatstone, 1843), capaz de medir com precisão as resistências 

elétricas, chamado de Ponte de Wheatstone. Essas pontes podem ser usadas para: 

 Determinação do valor absoluto de uma resistência elétrica por comparação 

com outras resistências conhecidas; 

 Determinação da variação relativa da resistência elétrica. 

 

A segunda é aplicada em extensômetria, onde variações relativas na resistência são 

da ordem de 10-4 a 10-2 Ω/Ω. O diagrama do circuito está apresentado na figura C.3. 

Os quatro braços do circuito são formados pelas resistências R1, R2, R3 e R4. Nos 

pontos A e C é conectada a tensão de excitação do circuito V1. O sinal de resposta 

à excitação V2 se dá nos pontos B e D. A ponte de Wheatstone funciona com uma 

diferencia de potencial (ddp) V1 aplicada entre dois pontos A e C, dividida para os 

dois braços R1, R4 e R2, R3. A resistência de cada braço da ponte contribui para o 

equilíbrio da ponte, e uma ddp pode ser medida entre os pontos B e D do circuito. 

Assim, medidas da ddp na entrada e saída da ponte se relacionam pela equação de 

equilíbrio da ponte [GRANTE, 2004].  

𝑉𝐴𝐵 = 𝑉1
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
                                        𝑉𝐴𝐷 = 𝑉1

𝑅4
𝑅3 + 𝑅4

 
(C.2) 

 

𝑉2 = 𝑉𝐴𝐵 − 𝑉𝐴𝐷;       𝑉2 = 𝑉1
𝑅1

𝑅1 + 𝑅2
− 𝑉1

𝑅4
𝑅3 + 𝑅4

 𝑜𝑢 
𝑉2
𝑉1
=

𝑅1𝑅3 − 𝑅2𝑅4
(𝑅1 + 𝑅2)(𝑅3 + 𝑅4)

 

 

(C.3) 
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Figura C.3 – Representação da ponte de Wheatstone, [DA ROSA; DE MELO, 2010]. 

 

Portanto considerando os divisores de tensão na ponte, as equações (C.2) e (C.3) 

representam a equação geral da ponte, tal que a saída será zero (condição de 

equilíbrio) nas condições:          𝑅1𝑅3 = 𝑅2𝑅4    𝑜𝑢      
𝑅1

𝑅2
=

𝑅4

𝑅3
  

Considerando que todos os extensômetros sejam idênticos, e a linearização para 

pequenas perturbações, tem se a equação (3.4): 

 

𝑉2
𝑉1
=
1

4
[
∆𝑅1
𝑅

−
∆𝑅2
𝑅

+
∆𝑅3
𝑅

−
∆𝑅4
𝑅
] =

𝐾

4
[𝜀1 − 𝜀2 + 𝜀3 − 𝜀4] 

(C.4) 

 

Onde K, é o fator de sensibilidade do extensômetro; ε, é a deformação atual, 

(microstrain). A figura C.4 apresenta alguns exemplos dos tipos usuais de conexões 

de ponde de Wheatstone para cada tipo de medição de deformação.  
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Figura C.4 – Tipos da ponte Wheatstone, a) quarto de ponte; b) meia ponte; c) meia ponte diagonal 

ou quarto + quarto; d) ponte completa [DA ROSA; DE MELO, 2010]. 

 

Na configuração quarto de ponte (figura C.4a), o extensômetro é conectado num 

dos lados da ponte e as resistências fixas são colocadas nos outros lados do 

sistema. Este sistema pode ser facilmente configurado, e é assim que é amplamente 

utilizado para a medição geral de tensão/deformação [KYOWA].  

𝑉2 =
𝑉1
4
𝐾. 𝜀0 

(C.5) 

O sinal de saída é representado pela equação (C.5), onde K é o fator de galga 

ou de sensibilidade; ɛ0 é a deformação medida; V1 é a tensão da ponte; V2 é a 

tensão de saída; Rg é a resistência do extensômetro e R é a resistência fixa.  Este 

tipo de configuração é adequada para utilizar sob ambientes com pouca mudança na 

temperatura. 

Nas configurações de meia ponte (figura C.4b) e meio ponte diagonal (figura 

C.4c), são usados dois extensômetros conectados na ponte e duas resistências fixas 

dos outros lados. Consta de uma configuração de dois extensômetros ativos, onde 
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os dois extensômetros servem como elementos ativos, e a configuração ativo-

fictício. 

O extensômetro fictício serve como um elemento de compensação de temperatura. 

As duas configurações são usadas para eliminar componentes de tensão diferentes 

a deformação objetivo; de acordo com o propósito de medição. 

𝑉2 =
𝑉1
2
𝐾. 𝜀0 

(C.6) 

O sinal de saída é representado pela equação (3.6), onde K é o fator de galga ou de 

sensibilidade; ɛ0 é a deformação medida; V1 é a tensão da ponte; V2 é a tensão de 

saída; Rg1 e Rg2 são as resistências dos extensômetros e R é a resistência fixa. 

A configuração de ponte completa (ver figura C.4d) consta de quatro (4) 

extensômetros conectados em cada um dos lados da ponte o que garante uma 

saída ampla para aplicações de transdutores, melhorando a compensação de 

temperatura, assim como a eliminação de componentes de tensão diferentes à 

deformação objetivo. 

𝑉2 = 𝑉1. 𝐾. 𝜀0 (C.7) 

O sinal de saída é representado pela equação (C.7), onde K é o fator de galga ou de 

sensibilidade; ɛ0 é a deformação medida; V1 é a tensão da ponte; V2 é a tensão de 

saída; Rg1 e Rg2; Rg3 e Rg4 são as resistências dos extensômetros. 

Em função do tipo de aplicação, e definido que tipo de fenômeno queira-se medir, 

avaliar ou analisar, são executados uma série de passos: 

 Escolha do extensômetro; 

 Escolha do fio condutor; 

 Processo de Instalação dos extensômetros; 

 Escolha da instrumentação. 

 

Os detalhes de cada um destes passos esta referenciado no anexo A. 
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APENDICE D – Características físicas do modelo reduzido. 

 

Figura D.1 – Eixos de referencia do modelo construído. 

 

Tabela D.1 – Estimativa de massa do modelo construído. 

Modelo # Área 
(cm

2
) 

Espessura 
(cm) 

Volume 
(cm

3
) 

Massa 
(gr) 

Densidade 
(gr/cm

3
) 

Material Massa 
Total (gr) 

Bases dos pontoons 2 1668,0 0,4 667,21 934,09 1,4 PVC 1868,18 

Laterais retos dos 
pontoons 

4 504,5 0,4 201,79 282,50 1,4 PVC 1130,01 

Laterais circulares dos 
pontoons 

4 196,3 0,4 78,53 109,95 1,4 PVC 439,79 

Tampas dos pontoons 2 1314,6 0,4 525,84 736,17 1,4 PVC 1472,34 

Anteparas reforços dos 
pontoons 

8 124,9 0,4 50,00 70,00 1,4 PVC 559,96 

Perfis de reforço laterais 8 -- -- -- 50,00 2,7 Alumínio 400,00 

Perfis reforço circulares 8 -- -- -- 100,00 0,75 Madeira 800,00 

Cola, parafusos, etc. -- -- -- -- -- -- -- 10,00 

Colunas 4 2685,1 0,2 537,02 751,83 1,4 PVC 3007,33 

Tampas de sujeição. 4 -- 0,2 -- 250,00 1,4 PVC 1000,00 

Convés 1 7205,1 1,3 9366,68 7025,01 0,75 Madeira 7025,01 

Célula de carga 2 48,0 0,5 24,00 188,64 7,86 Aço 377,28 

Lastro interno 64 256,0 0,095 24,32 277,25 11,4 Chumbo 17743,87 

Lastro externo 6 700,0 0,098 68,60 782,04 11,4 Chumbo 4692,24 

      TOTAL (Kg) 40,53 
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APENDICE E – Processo de construção do modelo reduzido. 

 

 

Figura E.1 – Configuração dos pontoons. 

 

 Figura E.2 – Reforços internos dos pontoons. 
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Figura E.3 – Configuração das colunas. 

 

Figura E.4 – Configuração do convés. 
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 Figura E.5 – Perfis para assegurar o convés. 

 

Figura E.6 – Acabamento do modelo. 
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Figura E.7 – Teste de vazamento e manutenção. 

 
Figura E.8 – Teste de flutuação sem lastro. 
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Figura E.9 – Distribuição de massa, locação de lastros. 

 
Figura E.10. Segmentação do convés em duas partes iguais. 
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Figura E.11. Projeto e locação das células de carga 

 

Figura E.12. Preparação da superfície da célula 
 

 

 



171 
 

 

 

Figura E.13. Pré-calibração da célula de carga com modulo MDC-10 da Sodmex 

 

Figura E.14. Dispositivos calibradores: sensor de onda (esquerda), acelerômetro (direita). 

 
Figura E.15. Sistema mecânico de calibração das células de carga no canal hidrodinâmico. 
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Figura E.16. Execução da calibração com cargas controladas no canal hidrodinâmico. 

 
Tabela E.1 - Calibração das células de carga do modelo no tanque 

 

Carga 
Bombordo (gr) 

Carga 
Boreste (gr) 

Carga 
Total (gr) 

Saída CC1 
(volt) 

Saída CC2 
(volt) 

Def. CC1 
(μstrain) 

Def. CC2 
(μstrain) 

0 0 0 0 0 0 0 

1000 1000 2000 1,05 1,13 262,5 282,5 

1500 1500 3000 1,68 1,8 420 450 

2125 2125 4250 2,32 2,51 580 627,5 

2500 2500 5000 2,73 2,94 682,5 735 

2500 2500 5000 2,93 3,16 732,5 790 

2000 2000 4000 2,38 2,57 595 642,5 

1500 1500 3000 1,76 1,89 440 472,5 

1000 1000 2000 1,43 1,54 357,5 385 

500 500 1000 0,75 0,79 187,5 197,5 

0 0 0 0 0 0 0 
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Figura E.17a. Locação dos sensores no modelo virtual da plataforma. 

 

 

Figura E.17b. Locação dos sensores no modelo e real em escala reduzida. 
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APENDICE F – Tabelas de dados dos experimentos. 

Tabela F.1 - Dados para construção dos gráficos de RAO em Heave do modelo experimental 
reduzido com o convés inteiro e em aproamento a 180º. 

Fonda 
(Rad/s) 

Aacel 
 (cm) 

Aonda 
(cm) 

RAO 
Aacel/Aonda 

RAO  
AQWA 

Diferencia 
RAOs 

1,44 3,1 3,26 0,95 1,02 0,069 

2,19 6,38 4,83 1,32 1,6 0,277 

3,02 0,99 2,32 0,43 0,43 0,001 

3,71 1,27 3,01 0,42 0,43 0,001 

5,22 1,17 2,98 0,39 0,41 0,016 

6,59 0,74 4,03 0,18 0,33 0,144 

9,99 0,07 2,28 0,03 0,026 0,005 

13,38 0,01 1,25 0,01 0,01 0,002 

 

Tabela F.2 - Dados para construção dos gráficos de RAO em heave do modelo experimental  

reduzido com o convés inteiro e aproamento a 90º. 

Fonda 
(Rad/s) 

Aacel 
 (cm) 

Aonda 
(cm) 

RAO 
Aacel/Aonda 

RAO  
AQWA 

Diferencia 
RAOs 

1,45 3,95 3,54 1,12 1,097 0,020 

2,20 7,58 5,12 1,48 1,7 0,220 

3,02 1,71 3,29 0,52 0,4 0,118 

3,83 1,43 3,89 0,37 0,42 0,055 

5,22 0,72 3,03 0,24 0,28 0,043 

6,66 0,21 3,89 0,05 0,058 0,005 

9,99 0,14 2,56 0,05 0,105 0,050 

13,07 0,03 1,32 0,02 0,015 0,004 

 

Tabela F.3 - Dados para construção dos gráficos de RAO em heave do modelo experimental 

reduzido com o convés segmentado e aproamento a 90º.  

Fonda 
(Rad/s) 

Aacel 
 (cm) 

Aonda 
(cm) 

RAO Aacel/Aonda RAO  
AQWA 

Diferencia 
RAOs 

1,57 1,94 2,08 0,937 1,10 0,163 

2,20 2,62 2,39 1,098 1,70 0,602 

3,08 1,03 3,04 0,338 0,36 0,022 

3,71 0,83 2,05 0,405 0,38 0,025 

5,22 0,51 1,44 0,352 0,31 0,042 

6,66 0,26 2,09 0,126 0,12 0,006 

10,12 0,07 1,53 0,043 0,058 0,054 

13,38 0,02 1,07 0,021 0,014 0,007 
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Tabela F.4 - Dados para construção dos gráficos de Momento Fletor do modelo experimental 

reduzido e aproamento a 90º.  

MF  
(Nm) 

Aonda 
(m) 

Fsplit / Aonda 
(Nm/m) 

1,83 0,021 85,69 

4,99 0,041 122,60 

5,93 0,026 226,21 

5,43 0,022 243,72 

14,71 0,029 499,70 

10,78 0,019 578,09 

12,74 0,023 560,90 

10,39 0,019 546,17 

4,89 0,013 382,58 

0,25 0,008 32,01 

 

Tabela F.5 - Dados para construção dos gráficos de Split force do modelo experimental reduzido 
extrapolado em escala real comparado com a resposta de [CLAUSS, 2003] e [SCHMITTNER, 2005] 

em aproamento a 90º.  

Fonda 
(rad/s) 

MF  
(Nm) 

Aonda 
(m) 

MF / Aonda 
(kNm/m) 

MF / Aonda 
(MNm/m) 

0,163 1781,2 1,833 1225,68 1,226 

0,244 5671,3 3,498 1753,66 1,754 

0,332 6834,8 2,255 3235,60 3,236 

0,413 6219,8 1,917 3486,02 3,486 

0,576 17636,2 2,531 7147,47 7,147 

0,644 12804,4 1,604 8268,77 8,269 

0,678 15211,5 1,953 8022,89 8,023 

0,718 12318,2 1,636 7812,16 7,812 

1,131 5556,5 1,100 5472,23 5,472 

1,470 1030,0 0,679 457,83 0,458 

 

 

 Inicialmente foi avaliada mediante análise de erro (F.1), a relação entre a 

frequência da onda esperada (Valorreal) e a frequência de onda gerada (Valormedido) 

no tanque DENO-USP, para cada ensaio executado. 

 

𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟𝑒𝑙𝑎𝑡𝑖𝑣𝑜 = |
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 − 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟𝑒𝑎𝑙
| ∗ 100 

(F.1) 

 

A tabela F.6 apresenta a relação dos erros relativos obtidos em função da 

frequência medida mediante o sensor de onda. Pode-se notar que para os pontos 1 

e 2 ou para as frequências de 0.3 e 0.4 Hz encontrou-se a maior porcentagem de 
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erro relativo, devido as limitantes físicas e operacionais do tanque de ondas 

(construído para operar estável entre 0.5 e 3.0 Hz).  

 

Tabela F.6 - Comparativo do erro relativo da frequência de onda geradas em cada ensaio. 

  Convés Inteiro 
Aproamento (180°) 

Convés Inteiro 
Aproamento (90°) 

Convés Segmentado 
Aproamento (90°) 

# Freq. 
Real (Hz) 

Frequência 
Medida (Hz) 

Erro 
(%) 

Frequência 
Medida (Hz) 

Erro 
(%) 

Frequência 
Medida (Hz) 

Erro  
(%) 

1 0,3 0,23 23,33 0,23 23,33 0,25 16,67 

2 0,4 0,35 12,50 0,35 12,50 0,35 12,50 

3 0,5 0,48 4,00 0,48 4,00 0,49 2,00 

4 0,6 0,59 1,67 0,61 1,67 0,59 1,67 

5 0,8 0,83 3,75 0,83 3,75 0,83 3,75 

6 1 1,05 5,00 1,06 6,00 1,06 6,00 

7 1,5 1,59 6,00 1,59 6,00 1,61 7,33 

8 2 2,13 6,50 2,08 4,00 2,13 6,50 
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APENDICE G – DADOS DE CURVAS OBTIDAS NO AQWA. 

Heave 90° Sway 90° Roll 90° 

Fonda 
[Rad/s] 

Heave / a 
[m/m] 

Sway / a 
[m/m] 

Roll / a 
[m/m] 

0,05 1,004 6,306 0,107 

0,089 1,013 3,520 0,371 

0,108 1,021 2,981 0,580 

0,128 1,032 2,480 0,025 

0,147 1,047 2,144 0,068 

0,166 1,069 1,888 0,120 

0,186 1,101 1,686 0,159 

0,205 1,151 1,522 0,193 

0,224 1,236 1,385 0,225 

0,244 1,399 1,270 0,256 

0,263 1,813 1,170 0,286 

0,283 4,420 1,084 0,315 

0,302 1,538 1,008 0,345 

0,321 0,123 0,940 0,374 

0,341 0,194 0,879 0,403 

0,36 0,325 0,822 0,432 

0,399 0,420 0,721 0,488 

0,418 0,434 0,675 0,514 

0,438 0,436 0,630 0,539 

0,457 0,429 0,586 0,562 

0,477 0,416 0,543 0,583 

0,496 0,398 0,501 0,601 

0,515 0,376 0,458 0,617 

0,535 0,350 0,415 0,628 

0,573 0,286 0,330 0,641 

0,593 0,248 0,287 0,642 

0,632 0,166 0,202 0,634 

0,651 0,123 0,159 0,623 

0,67 0,081 0,118 0,609 

0,69 0,044 0,076 0,592 

0,709 0,026 0,035 0,570 

0,729 0,043 0,005 0,545 

0,748 0,066 0,043 0,515 

0,767 0,086 0,080 0,480 

0,787 0,102 0,115 0,441 

0,806 0,113 0,147 0,398 

0,826 0,121 0,176 0,352 

0,845 0,125 0,201 0,304 

0,884 0,128 0,241 0,212 

0,903 0,126 0,256 0,167 

0,942 0,121 0,275 0,086 

0,961 0,118 0,279 0,049 

1 0,112 0,275 1 
 

Heave 180º Pitch 180º 

Fonda 
[Rad/s] 

Heave / a 
[m/m] 

Fonda 
[Rad/s] 

Pitch / a 
[m/m] 

0,050 1,004 0,050 0,100 

0,059 1,005 0,069 0,154 

0,068 1,007 0,089 0,235 

0,078 1,010 0,108 0,419 

0,087 1,012 0,128 2,822 

0,096 1,016 0,147 0,355 

0,105 1,019 0,166 0,082 

0,114 1,024 0,186 0,015 

0,123 1,029 0,205 0,072 

0,133 1,035 0,224 0,115 

0,142 1,042 0,244 0,151 

0,151 1,050 0,263 0,182 

0,160 1,060 0,283 0,212 

0,169 1,072 0,302 0,240 

0,179 1,086 0,321 0,266 

0,188 1,103 0,341 0,292 

0,197 1,124 0,360 0,316 

0,206 1,150 0,380 0,340 

0,215 1,184 0,399 0,363 

0,224 1,228 0,418 0,384 

0,234 1,288 0,438 0,404 

0,243 1,373 0,457 0,421 

0,252 1,503 0,477 0,436 

0,261 1,723 0,496 0,449 

0,270 2,167 0,515 0,459 

0,280 3,515 0,535 0,466 

0,289 147,909 0,554 0,469 

0,298 1,844 0,573 0,469 

0,307 0,528 0,593 0,466 

0,316 0,091 0,612 0,460 

0,326 0,125 0,632 0,453 

0,335 0,253 0,651 0,440 

0,344 0,335 0,670 0,426 

0,353 0,392 0,690 0,409 

0,362 0,433 0,709 0,389 

0,371 0,463 0,729 0,367 

0,381 0,486 0,748 0,343 

0,390 0,503 0,767 0,316 

0,399 0,515 0,787 0,286 

0,408 0,525 0,806 0,255 

0,417 0,531 0,826 0,222 

0,427 0,535 0,845 0,188 

0,436 0,538 0,864 0,154 

0,445 0,539 0,884 0,122 

0,454 0,538 0,903 0,091 

0,463 0,537 0,922 0,062 

0,472 0,534 0,942 0,036 

0,482 0,531 0,961 0,014 

0,491 0,527 0,981 0,004 

0,500 0,522 1,000 0,018 

0,511 0,522 
  

0,547 0,494 
  

0,582 0,455 
  

0,617 0,408 
  

0,653 0,352 
  

0,688 0,292 
  

0,724 0,234 
  

0,759 0,183 
  

0,795 0,140 
  

0,830 0,107 
  

0,866 0,082 
  

0,901 0,064 
  

0,937 0,051 
  

0,972 0,043 
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ANEXO A – Seleção e instalação do extensômetro. 

 

A1.   CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO EXTENSÔMETRO.  

Considerados os aportes feitos por [SOSA, 2011] e [VISHAY, 2010] sintetiza-se que 

a seleção do extensômetro parece um exercício simples, sem maiores 

consequências para o analista de deformação, mas o contrario é certo. A escolha 

cuidadosa e racional das características e parâmetros do extensômetro pode ser 

muito importante na: obtenção de medidas de deformação precisas e seguras, além 

de contribuir na facilidade da instalação e minimizar o custo total de instalação do 

extensômetro.  

 

O rendimento de operação do extensômetro em qualquer aplicação está baseado 

nos parâmetros de seleção, definidos por: 

 Alheação deformação-sensibilidade; 

 Comprimento; 

 Padrão: 

 Serie; 

 Resistencia. 

Basicamente o processo de escolha do extensômetro consiste na determinação da 

combinação particular de parâmetros disponíveis que é mais compatível com as 

condições médio ambientais  e de operação. Ao mesmo tempo da opção que melhor 

satisfaze as restrições de instalação e operação.  Estas restrições expressam-se em 

geral da forma de requerimento, tais como: 

 Precisão; Estabilidade; Temperatura; Elongação; Duração do ensaio; 

Resistencia cíclica; Facilidade da instalação; Meio ambiente. 

 

O custo do extensômetro por sim mesmo normalmente não é considerado prioritário 

na escolha do sensor, já que a medida econômica significativa do custo total da 

instalação, na qual o custo do extensômetro é somente uma pequena fração. 

 

Alheação deformação-sensibilidade: Fabricantes providenciam varias gamas de 

alheações de extensômetros definidas segundo suas características de operação: 

A: Constantan autocompensado em temperatura. 

B: Constantan templado (reduzido) 

C: Isoelastico 

K: Alheação Ni-Cr, ou Karman em forma de temperatura autocompensada. 
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Serie do extensômetro: na escolha da serie do extensômetro, se determinara a 

combinação entre o material condutor e o material da base, mais alguma outra 

característica comum da serie. Referindo-se a series em particular em função da 

aplicação dada pelo fabricante especifico, são referidas as tabelas A1.1 e A1.2. 

 

Tabela A1.1 - Seleção da serie do extensômetro [VISHAY, 2010] 

 

 

A tabela A1.1 descreve o modo de emprego das series de extensômetros no caso 

do fabricante [VISHAY] incluindo a combinação de alheação, e principais 

características de construção. Além do funcionamento de cada serie em ordem de 

temperatura de operação, deformação e resistência cíclica como uma função do 
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nível de deformação. Pelo que cabe ressaltar que os dados tabelados são nominais 

e aplicados em extensômetros de 3 mm ou de comprimento maior. 

 

Tabela A1.2 - Aplicação do extensômetro segundo a serie escolhida [VISHAY, 2010] 

 

A tabela A1.2 recomenda series de extensômetros para ensaios de específicos os 

quais são categorizados por: Tipo de medida de deformação (estático, dinâmico, 

etc.), temperatura de operação da instalação, duração do ensaio, precisão requerida 

e resistência cíclica requerida. Além, inclui recomendações para o adesivo, elemento 

importante para o funcionamento eficaz do extensômetro. 

 

Comprimento do Extensômetro: O comprimento do extensômetro é o 

comprimento ativo ou sensível à deformação da rede, ver figura A1. Os terminais de 

conexão elétrica consideram-se insensíveis à deformação a causa de sua área 

transversal relativamente grande e baixa resistência elétrica.  Comercialmente têm-

se comprimentos de extensômetro desde 0,2 mm, até 100 mm.  
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Figura A1.1 – Comprimento do extensômetro [VISHAY, 2010]. 

 

Comprimento do extensômetro é com frequência um fator muito importante na 

determinação do funcionamento do extensômetro sob um conjunto de circunstancias 

dadas. Normalmente as medidas de deformação são feitas nos pontos mais críticos 

da estrutura (pontos com maiores esforços). Associados a concentração de 

esforços, onde a gradiente de deformação é abrupta e a área de máxima 

deformação restringe-se numa região pequena. 

 

Figura A1.2 – Distribuição de deformação [VISHAY, 2010] 

 

A figura A2, representa a distribuição de deformação numa zona de concentração de 

esforço, indicando o comprimento inadequado (muito comprido) respeito na zona de 

deformação máxima. Portanto selecionar o comprimento é com base no espaço 

disponível para a montagem do extensômetro, a natureza dos esforços (uniaxial, 

biaxial, etc.) e sua gradiente. Como medida inicial pode-se escolher um 

extensômetro de 3 a 6 mm de comprimento. Está medida oferece uma ampla faixa 

de possibilidades dentro para a eleição do resto dos parâmetros, como é no caso do 

padrão, serie e resistência. O extensômetro é suficientemente grande para facilitar 

sua instalação.  

As principais razões para escolher um extensômetro de comprimento maior, podem 

ser: 

 Maior área de grelha para melhorar a dissipação de calor. 

 Melhorar a media de esforços sobe matérias não homogêneos tais como os 

compósitos de fibras reforçadas. 

 Melhor manipulação na instalação. 
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Um extensômetro de comprimento menor pode ser necessário quando o alvo a se 

medir registra picos de esforço. 

 

Padrão da grelha: Quando é escolhido o padrão da grelha a primeira consideração 

é seleciona-se simples ou roseta. Quando existem gradientes severos de 

deformação perpendiculares ao eixo de deformação do alvo a ensaiar, uma grelha 

estreita minimizara o erro médio. Grelhas com maior largura melhoram a dissipação 

de calor e aumentam a estabilidade do extensômetro, especialmente quando é 

instalada em materiais de pobre transferência de calor. 

 

Resistencia do extensômetro: O valor mais usual de resistência elétrica é de 120 

ohms, mesmo assim, existem em certas ocasiões vantagens ao escolher 

extensômetros de 350 ohms de resistência se esta é compatível com a 

instrumentação usada para fazer a medição. Um extensômetro com maior 

resistência é preferível já que reduze o coeficiente de geração de calor em um fator 

de 3.  

Características opcionais: além os fabricantes oferecem uma serie de recursos 

especiais tais como:  terminais integrados e encapsulados; condutores pré-aderidos 

e encapsulados; cabo pré-instalado e encapsulado, etc., que embora aumenta o 

custo, geralmente compensa com os seguintes benefícios: 

 Reduz o tempo e custo de instalação; 

 Aumenta a segurança das aplicações; 

 Aumenta a proteção além da manipulação na instalação, na proteção do 

ambiente no ensaio. 

 

A2.   INSTALAÇÃO DO EXTENSÔMETRO. 

 

O processo de instalação do extensômetro detalhado no trabalho [GRANTE, 2004b] 

e simplificado neste documento, considera uma serie de passos para garantir a 

operação satisfatória, sempre que sejam cumpridos uno a uno. Dentro das 

atividades principais tem-se: 

 Matérias e ferramentas; 

 Preparação da superfície;  

 Fiação; 
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 Preparação do extensômetro; 

 Aplicação do extensômetro; 

 Proteção do extensômetro.  

Mesmo assim devem se ter em mente os seguintes aspectos: O extensômetro é um 

elemento de alta precisão e muito delicado. A aplicação de extensômetro sobre a 

peça, por médio de adesivos é a parte mais critica, que pode comprometer 

praticamente toda a aplicação. Tanto a superfície do extensômetro como da peça 

devem estar absolutamente limpas, isentas de qualquer traço de gordura, ou que 

compromete a qualidade da união. Finalmente o processo de aplicação dos 

extensômetros é bastante delicado, de modo que precisasse treinamento, e muita 

paciência.  

 

Matérias e ferramentas:  

 Preparação da superfície (Lixas, algodoes de disco, toalhas de papel 

absorvente, cotonetes, lápis 4H ou 5H, caneta esferográfica, riscadores de 

metais, pinceis de cerdas curtas e largura de 20 a 40 mm, réguas de aço de 

150 a 300 mm, esquadro, álcool etílico e isopropílico) 

 Manipulação do extensômetro (Pinças retas, em ângulo, de madeira, 

tesoura pequena, alicate de ponta, luvas cirúrgicas,  placa de vidro, espátula 

de madeira) 

 Fiação (ferro de soldar, fio de solda, fio de cobre, lixa, terminais para solda) 

 Adesivos (epóxi, cura a alta temperatura, fita tipo 3M, fita isolante) 

 Proteção (resina epóxi, borracha sintética, borracha de silicone) 

 Verificação de instalação (lupa x5 e multímetro). 

 

Preparação da superfície: Dependendo do estado inicial da superfície e da 

quantidade de extensômetros a serem aplicados procurasse deixar a superfície em 

plenas condições para garantir a máxima aderência entre o extensômetro e a 

superfície da peça por médio do adesivo. A tabela A2.1 aplicasse a preparação para 

uma peça de aço, mas o procedimento é aplicado para diferentes tipos de materiais.  
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Tabela A2.1 - Preparação da superfície (aço). 

Limpeza bruta: 
Remover toda tinta, óleo, gordura, óxidos, etc. 
Em uma região 50 mm aprox., em torno ao 
extensômetro. Usar uma escova de cerdas 
metálicas, aço ou latão. Lixar com abrasivo 
60/80 toda a superfície. Deixar a superfície 
uniforme. Logo limpar toda a área com álcool 
usando algodão ou toalha de papel desde o 
centro em direção as bordas. Usar cada vez 
folhas novas.  

 

 

Limpeza fina: 
Depois da limpeza bruta, são definidas as áreas 
nobres da região do trabalho, considerando a área 
1 de colagem do extensômetro, área 2 
manipulação e área 3 isolamento do resto da peça. 
A limpeza inicia usando lixa fina nas áreas 1 e 2 
com abrasivo 80/100, em movimentos circulares 
até una granulação 180. Limpar com algodão novo 
sempre em direção da área 1 para a área 3.  Logo 
com algodão novo usando acetona ou álcool 
isopropílico na mesma direção de 1 a 3. 

Marcado da posição: 
A marcação da posição do extensômetro 
serve para alinhar os eixos deste com os 
eixos da peça. As marcas são feitas com o 
lápis 4H ou 5H para metal. Sem riscar a 
superfície. As vezes é aplicada a mascara 
que limita a área de aplicação do adesivo, de 
forma que não atrapalhe para fora. 

 

Limpeza final: 
Por mas fina que seja a camada de qualquer produto oleoso que fique na superfície, ele é 
comprometedor. A limpeza final deve remover qualquer resíduo usando algodão limpo passado uma 
única vez e dercartá-lo, usando novo algodão na nova passada e sucessivamente. Uma vez feita a 
limpeza final, a superfície não pode ser mais tocada sob hipótese alguma, e o extensômetro deve 
ser aplicado imediatamente. Em ambientes agressivos, pode-se prever o uso de um filme de plástico 
para proteger a superfície até a aplicação do extensômetro. 

 

Fiação: no primer momento parece um aspeto de menor importância numa 

aplicação de extensômetro, mas na pratica é uma grande fonte de problema que 

pode ser resolvido com um planejamento adequado da fiação (ver tabela A2.2). São 

usados fios rígidos e flexíveis. Em aplicações criticas onde são involucrados campos 

eletromagnéticos o fio devem ter uma camada de tela de cobre ou uma folha de 

alumínio para blindagem evitando indução de corrente incensaria.  
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Tabela A2.2 - Fiação dos fios e leads 

 

Fios AWG 28 ou menor podem ser soldados 
diretamente no extensômetro. Mas no caso de 
fios grossos, a solda deve ser feita numa terminal 
auxiliar instalada junta ao extensômetro.  

Se for usada uma ligação ¼ de ponte com três 
fios, é conveniente preparar antes os fios para 
que somente um fio fique soldado no 
extensômetro ou no terminal e que 
preferivelmente tenham a mesma cor e sejam 
fios flexíveis.  

 

 Na extremidade dos fios para a solda junto  aos 
extensômetros é essencial uma boa fixação para 
facilitar o trabalho. Assim, para impedir 
movimentos não desejados, a pratica usual é 
formar uma ondulação as extremidades dos fios 
próximas ao extensômetro e colar com fita 
adesiva na superfície da peça.  

 
Preparação do extensômetro: é uma etapa de previa para facilitar a aplicação ou 

colagem dos extensômetros sobre a superfície da peça. Processo que pode ser feito 

num laboratório, se a aplicação final é feita em campo, a tabela A2.3 apresenta 

algumas considerações especificas. O extensômetro é montado sobre uma fita de 

suporte que serve para protegê-lo até ser colado. Serve também para facilitar a 

manipulação, bem como a orientação e posicionamento em relação as marcas 

efetuadas no ponto de aplicação.  

 

Tabela A2.3 - Preparação do extensômetro 

Pode-se adiantar a solda de leads para evitar o 
aquecimento posterior do extensômetro, mas o 
verso do extensômetro pode ficar contaminado 
com restos de fluxo de solda exigindo uma 
cuidadosa limpeza. A forma dos leads depende 
do tipo de medição de deformação ou fadiga 
onde a ligação deve ser muito flexível.  

 

 A posição do terminal pode variar conforme o 
fabricante. Sobreposto quando o extensômetro 
tem leads para evitar contato entre este e a peça. 
Recomenda-se uma superposição mínima de 1 
mm. Frontal com o terminal montado na frente do 
extensômetro com uma folga de ao menos 1.5 
mm para permitir a saída da cola de debaixo do 
extensômetro.  
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Para colocar o extensômetro sobre uma fita de 
suporte, consideram-se alguns passos. O 
comprimento da fita deve ser tal que  fique 10 a 
15 mm entre o extensômetro e a parte livre. O 
passo 1, para montar o extensômetro na fita esta 
deve ser aberta 10 mm aprox., da lamina aberta. 
O passo 2 e 3, é limpar a lamina de base que 
pode ter ficado com algum resíduo da fita. O 
passo 4, é pegar o extensômetro com uma pinça, 
sendo cuidadosamente posicionado junto á fita 
adesiva, cuidando para ficar alinhado e com o 
lado dos terminais , ou dos leads para cima. No 
passo 5, Deixar a parte a ser soldada dos 
terminais fora da fita e baixar com cuidado a fita 
adesiva sobre o extensômetro. No passo 6 
separar a fita de suporte da placa base de vidro 
cortando a fiação.  

  

 
Aplicação do extensômetro: Garantindo os passos anteriores feitos com cuidado, 

continua-se com a aplicação a colagem do extensômetro sobre a superfície da peça. 

A tabela A2.4, sintetiza alguns passos para completar a tarefa. 

 

Tabela A2.4 - Aplicação ou colagem do extensômetro. 

 O primeiro passo é recortar a fita suporte junto ao 
extensômetro para facilitar a saída do excesso de 
adesivo quando é feita a colagem. 
 
 

 
Se o extensômetro não ficar perfeitamente 
posicionado na primeira tentativa, é fácil 
levantar novamente a fita e ajustar a nova 
posição. Uma vez bem posicionado e 
alinhado, a fita pode ser fixada de forma 
definitiva. 
 

 

 

 Se for necessário, levantar o extensômetro com a 
pinça dobrando a fita suporte e limpar a base do 
extensômetro com solvente aplicado com um 
cotonete. Limpar a superfície da peça com outro 
cotonete. 

Aplicar o adesivo junto a aresta do 
extensômetro articulada na fita suporte, 
usando um elemento fino como uma seringa. 

 

 

Logo cobrir com filme de teflon ou outro plástico que o adesivo não adere, para pressionar 
suavemente o extensômetro, rolando o dedo da esquerda para a direita, para espalhar uniformemente 
o adesivo. Deve se evitar que nenhuma bolha de ar fique presa entre o extensômetro e a peça, pois 
isto compromete toda a aplicação. Apos um tempo adequado de cura, levantar o filme plástico e 
retirar com cuidado a fita adesiva e inspecionar visualmente o extensômetro e os leads. Se for 
necessário usar uma lupa. Logo testar a resistência elétrica dos extensômetros com um multímetro.  
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Proteção do extensômetro: Apos colar o extensômetro e fazer as ligações com a 

fiação, e se a verificação der tudo ótimo, o conjunto deve ser protegido, quanto aos 

aspectos mecânicos, elétricos e químicos. Dependendo da aplicação a proteção 

pode ser bastante simples, como uma cobertura de verniz de resina acrílica quando 

são aplicações de uso de laboratório. Em aplicações onde o extensômetro é exposto 

a poeira, umidade e outras condições desfavoráveis, é necessária uma proteção 

mais efetiva. A tabela A2.5 apresenta alguns casos práticos de proteção. 

 

Tabela A2.5 - Proteção do extensômetro. 

 

Deve se cuidar aplicar o material de 
proteção por baixo dos fios, entre o 
isolamento destes e a superfície da peça. 
Comumente é usado um adesivo epóxi de 
cura rápida.  

Em condições criticas de humidade 
recomenda-se uma segunda camada, em 
especial na entrada da fiação com borracha de 
silicone ou liquida sintética. 

 

 

Em alguns casos precisa-se ter grande 
comprimento de fio protegido, para evitar ao 
máximo a migração da umidade. Para não 
ficar uma proteção muito volumosa, o fio 
pode dar uma volta ao lado do 
extensômetro.  

No caso da necessidade de uma proteção 
mecânica mais efetiva, uma chapa de alumínio 
pode ser colada junto com a segunda camada 
de proteção. 

 
 
Toda a area onde a proteçao está sendo aplicada deve ter sido preparada previamente, para 
asegurar uma perfeita aderencia dos materiais utilizados com a superficie da peça. As 
camadas sucessivas de proteçao devem sobrepor as anteriores, em ao menos 3 mm. 
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ANEXO B - Escolha do sistema DAQ. 

 

B1.   SENSORES 

Pode-se escolher entre muitos sensores diferentes no mercado hoje, para o 

monitoramento de todo tipo de fenômenos naturais. A continuação é amostrada as 

opções mais comuns para medir alguns desses fenômenos e ter uma ideia para sua 

aplicação. 

 
 

Sensores de deformação: 
A deformação é tipicamente monitorada por 
extensômetros e rosetas (sensores resistivos 
elétricos ativos), colados na superfície alvo, 
orientado na direção do esforço. 

 
www.HBM.com 

 

 

 

 

 

www.turk-usa.com 

 
Sensores de posição e deslocamento: 

Pode se escolher muitas opções para medir 
posição e deslocamento, mas usualmente tem-
se: sensores de efeito Hall, potenciômetros, 
encoders óticos, LVDT, e sensores de 
proximidade e ultrassom. 

 
Sensores de vibração. 
A vibração ou aceleração é geralmente medida 
usando sensores cerâmicos piezelétricos ou 
acelerômetros, LVDT (Linear Variable Differential 
Transformers) e sensores de vibração de 
relutância variável.  

SPM instruments 

 

www.eminebea.com 

 
Sensores de força: 

Para o monitoramento de forças e cargas é 
usada às células de cargas baseadas em 
extensômetros, projetadas de diferentes tipos e 
características em função da aplicação ou o uso. 

 
Sensores de pressão: 
Existem sensores de pressão, dentro dos mais 
usados fica: os de pressão absoluta, relativa, 
barométrica, manométrica, diferencial, de nível, 
de vácuo, etc.   

www.elpasoheater.com 
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B2.   DISPOSITIVOS DAQ 

Dentro das tecnologias disponíveis para o monitoramento de fenômenos físicos ou 

na aquisição de dados, tem se considerados alguns dispositivos comerciais, 

baseados no processamento de computadores ou simplesmente desenvolvidos para 

trabalhar como registradores de dados automáticos. Dentro dos quais fica: 

 
DATALOGGER, (data recorder) é um dispositivo 
eletrônico baseado em micro controlador que 
registra medições ordenadas no tempo. Cada 
medida ou dado é armazenado numa memoria 
com data e hora. Geralmente são dispositivos 
pequenos portáteis com a capacidade de recopilar 
automaticamente dados 24 horas per dia em 
condições robustas e sem precisar de supervisão 
continua ou o processamento de um computador. 

 

 
www.idm-instrumentos.es 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.industry-siemens.com.br 

 

PLC, (Programmable Logic Controller)  também 
chamados autômatos programáveis, 
incorporam o sistema de aquisição de dados, o 
computador e a fonte de alimentação num único 
dispositivo compacto e robusto. Uma vez 
programado, o PLC desempenha a sua tarefa 
de monitorização e controle de forma 
independente, podendo estar ligado a um 
computador apenas para permitir a supervisão 
externa.  

 

COMPACT DAQ e RIO, são dispositivos de 
aquisição de dados e controle, que controlam a 
temporização, sincronização e transferência de 
dados entre um computador host e módulos de 
E/S, em diferentes taxas de amostragem no 
mesmo sistema. Além, são sistema modulares 
reconfiguráveis programados com o uso das 
ferramentas de programação gráficas do NI 
LabVIEW e pode ser usado em uma variedade de 
aplicações embarcadas de monitoramento e 
controle.  

 
www.zone.ni.com 

www.altera.com  

 

FPGA, (Field-Programmable Gate Array) é uma 
robusta arquitetura de hardware reconfigurável 
e uma controladora embarcada, usada para o 
processamento de informação digital, mas 
aberta para integração de módulos de E/S 
(entrada e saída), através da utilização dos 
blocos lógicos configuráveis, e chaves de 
interconexão, usado segundo aplicação como 
dispositivo DAQ e/o processador. 
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B3.   BARRAMENTOS 

Devido à quantidade de dispositivos de hardware e sistemas software diferente, 

existe uma ampla variedade de barramentos ou periféricos de comunicação entre os 

dispositivos DAQ e sistemas de processamento ou computo, então é importante 

escolher o barramento que melhor atende às exigências da aplicação. São 

comparadas as opções de barramentos disponíveis e algumas considerações a ter 

em conta ao escolher o barramento correto para a aplicação de medição. 

PCI (Peripheral Component Interconnect) são 
placas internas (plug-in) inseridas diretamente 
num “slot” da placa mãe do computador. Um 
cabo efetua a ligação entre a placa e os sinais 
de entrada e saída. O PCI oferece streaming de 
dados em alta velocidade e transferência de 
dados determinística para aplicações de 
controle single-point. Existem várias opções de 
hardware de aquisição de dados para o 
barramento PCI, com placas multifunções com 
E/S de até 10MS/s e de até 18 bits de 
resolução. 

 

www.news.thoasnet.com 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
www.gedigitalenergy.com 

 

SISTEMAS DE COMUNICAÇÃO SERIAL, são 
sistema é externo, tal como anteriormente, 
sendo a ligação ao computador efetuada através 
de uma porta de comunicação serial. Tem  a 
vantagem de o cabo de ligação poder ser 
bastante longo (15 m para o protocolo RS232 e 
1500 m para o RS485), no entanto a 
comunicação é relativamente lenta, não 
permitindo frequências de amostragem 
elevadas. 

 

USB (Universal Serial Bus), os dispositivos que 
se conectam usando USB permitem troca 
quente, de modo que eliminam a necessidade 
de desligar o PC para adicionar ou remover um 
dispositivo. O barramento também possui um 
dispositivo de detecção automática, o que 
significa que o usuário não tem que configurar 
manualmente seu dispositivo após conectá-lo. 
Depois que o driver é instalado, o sistema 
operacional deve detectar e instalar o 
dispositivo por conta própria. 

 
www.ni.com 

 



191 
 

 

 www.ni.com 

  
ETHERNET, a Ethernet é ideal para transmitir 
medições distribuídas e portáteis que passem 
dos cinco metros (distância máxima aceitável) 
de um cabo USB. Um único cabo Ethernet pode 
ser usado por até 100 metros antes de 
necessitar de um hub, switch ou repetidor. Esta 
característica combinada com uma base de 
redes em laboratórios, escritórios e instalações 
industriais faz com que a Ethernet seja uma 
escolha ideal para a distribuição de medições 
para locais remotos. Apesar da largura de banda 
ser dependente do número de dispositivos da 
rede. 

Wi-FI, A tecnologia Wireless estende a 
flexibilidade e portabilidade da aquisição de 
dados baseados em PC para aplicações de 
medição onde não é possível utilizar cabos ou 
seu uso é inconveniente, como em parques 
eólicos ou estruturas civis. A rede wireless pode 
reduzir drasticamente os custos eliminando todo 
o cabeamento e o tempo de sua instalação. 
Contudo, a tecnologia wireless tem maior 
latência do que qualquer outro barramento de 
aquisição de dados, não sendo recomendável 
para aplicações que requerem determinismo ou 
controle de alta velocidade.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
www.ni.com 

Tabela B3.1  - Comparativo para seleção de barramento [NATIONAL INSTRUMENTS]. 

Bus Waveform 
Streaming

32
 

Single-Point 
I/O 

Device 
Synchro. 

Portability Distributed 
Measurement 

PCI 132 MB/s Best Better Good Good 

PCI Express 250 MB/s Best Better Good Good 

PXI 132 MB/s Best Best Better Better 

PXI Express 250 MB/s Best Best Better Better 

USB 60 MB/s Better Good Best Better 

Ethernet 12.2 MB/s Good Good Best Best 

Wireless 6.75 MB/s Good Good Best Best 

 

B4.   PROCESSADOR (COMPUTADORES). 

Dentro da gama comercial de computadores ou processadores industriais podem-se 

classificar ou categorizar segundo sua aplicação, onde em função das condições do 

monitoramento, será chave escolher a opção que melhor seja ajustada à 

necessidades do teste. 

                                                           
32

Máxima Taxa de streaming teórico baseado nas especificações dos barramentos: PCI, PCI Express 1.0, PXI, 
PXI Express 1.0, USB 2.0, 100Mbps Ethernet e Wi-Fi 802.11g 



192 
 

 

DESKTOP, é um PC destinado a usos comuns em 
um único local. Computadores desktop 
normalmente são utilizados em escritórios, 
laboratórios ou outros ambientes onde as 
condições não são extremas. Entretanto, como os 
computadores desktop são maiores, eles podem 
dissipar mais calor, o que lhes permite ter 
processadores maiores e mais potentes. Dessa 
forma, o maior atributo do computador desktop é 
sua capacidade de processamento.   

www.lenovo.com 

 

www.industrial.omron.es 

 
PCs INDUSTRIAIS, são computadores 
especiais, otimizados para o uso em ambientes 
industriais ou condições extremas. PCs 
industriais são mecanicamente mais robustos e 
têm de seguir especificações ambientais 
extremas de vibração, choque, temperatura e 
umidade. Por terem essa construção mais 
robusta, esses PCs são mais caros que outros 
tipos de computadores.  

  

LAPTOP, é um PC destinado a uso móvel. Por seu 
tamanho, os laptops são tipicamente usados com 
sistemas de medição portáteis. Todas as partes 
são alojadas juntas em um laptop, o que facilita 
muito transportá-lo de um lugar a outro. O laptop 
dá a você a liberdade de monitorar diferentes 
aplicações em vários locais com facilidade. Mas 
como todas as partes estão juntas em um único 
aparelho, você precisará se certificar de que o 
ambiente ao qual o laptop ficará exposto não irá 
danificá-lo.  

 

 

www.dell.com 

 

www.hp.com 

 
 
NETBOOK, é um PC destinado a uso móvel, 
muito parecido com um computador laptop. Os 
netbooks são extremamente pequenos e de 
baixo custo, por terem componentes de menor 
custo e processadores com menos capacidade 
de processamento.  

 

Tabela B4.1 - Comparativo para seleção do computador [NATIONAL INSTRUMENTS]. 

 PC Industrial Desktop Laptop Netbook 

Capacidade de processamento O melhor Melhor Melhor Bom 

Compatibilidade com SO O melhor Bom Melhor Bom 

Modularidade Melhor Melhor Bom Bom 

Robustez Melhor O melhor Bom Bom 

Portabilidade Bom Bom O melhor O melhor 

Custo Melhor Bom Melhor O melhor 



193 
 

 

ANEXO C – Equipamento AD0500. 

 

AD0500 
 
O ADS0500 é um sistema integrado de baixo custo. Indicado para aplicações onde não se trocam os sensores 
frequentemente. 
 
Permite a ligação de termopares, sensores em ponte, sinais de baixa tensão e corrente. 

 

Características 
 8 ou 16 amplificadores de instrumentação com entrada diferencial e ganho selecionável por chaves 

internas entre cinco valores fixos: x1, x100, x200, x300 e x600. Outros ganhos (x500, x1000 ou x1200, 
com precisão de 2%) também podem ser selecionados. O ganho x100 pode ser alterado pelo usuário 
para qualquer outro valor desejado mediante troca de um componente; 

 Configuração de entrada selecionável por chaves para: termopares, entrada direta de tensão (desde 
±10mV até ±10V) e corrente (até ±40mA); 

 Filtro passa-baixas de 2a ordem tipo Butterworth com frequência de corte em 35Hz, alterável pelo 
usuário mediante troca de componentes; 

 Conversor A/D com resolução de 12 bits; 

 Taxa máxima de aquisição: 500 amostras/segundo, independente da quantidade de canais ativos; 

 Saída digital: 16 saídas digitais nível TTL (disponível em conector traseiro); 

 Entrada digital: 16 entradas digitais nível TTL (disponível em conector traseiro); 

 01 canal para entrada de sinais de pulso configurável para: contagem, frequência ou período; 

 Comunicação por protocolo IP, interface padrão Ethernet 10baseT; 

 Alimentação: 12VDC fornecidos por adaptador para ligação em tomadas 110/220VAC. Pode ser 
alimentado diretamente por bateria de automóvel; 

 Acondicionado em caixa metálica, dimensões: 45 x 310 x 250 (mm, Alt x Larg x Prof); 
 

 
Opções: 
 

 Condicionador para sensores tipo ICP (opção ICP); 

 Condicionador para sensores tipo Pt100 (opção Pt100); 

 Condicionador para sensores em ponte de Wheatstone (opção BDG), incluindo: 

 ½ ponte, ¼ ponte 120 ohms; 

 Condicionador para sinais de sensores potenciométricos 

 Fonte de tensão (tensão de excitação) regulada configurável para: 2,5V, 5,0V ou 10V divididas 
em grupos de oito canais (os canais do mesmo grupo sempre terão a mesma tensão de 
excitação); 

 Ajuste de balanceamento para pontes de Wheatstone através de Trim-pot; 

 Inserção de resistor de calibração (Shunt-Cal através de botão); 

 Inserção do resistor de calibração (Shunt-Cal por software (opção AutSnt)): 

 Calibração automática de sensores em ponte através da aplicação automática de resistor de 
Shunt-Cal. Requer programa AqDados versão 7 ou superior e a opção BDG. 

 
Fonte: [LYNX]
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ANEXO D – Configuração do extensômetro segundo aplicação. 
 

 

Fonte: [NATIONAL INSTRUMENTS] 


