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Dedico a Lucas.  

Não sei onde você está exatamente, mas sei que ao meu lado. 
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RESUMO 

 

Os empreendimentos petrolíferos offshore no Brasil são uma realidade e seguirão sendo 

durante algumas décadas. Um dos muitos desafios que se apresentam nesta área trata da 

manipulação e posicionamento de grandes equipamentos das embarcações até grandes 

profundidades. Para realizar este tipo de operação se faz necessária a utilização de sistemas que 

reduzam a movimentação das cargas, sendo esta o resultado da movimentação do navio pelas 

ondas. Estes sistemas são chamados de compensadores de elevação ou PHC, passive heave 

compensator. O presente trabalho analisa o desempenho de dois tipos de compensadores através 

da sua modelagem computacional. Um modelo de elevação de ondas foi criado a partir do 

espectro de potência de Pierson-Moskovitz para utilizar como função de entrada dos modelos 

PHC analisados. Diversas simulações foram realizadas, submetendo os modelos a exigências 

crescentes como condições de mar mais severas e aumento da profundidade das cargas.  Os 

resultados obtidos mostraram-se satisfatórios para as condições propostas, com diminuição do 

efeito da onda sobre os equipamentos manipulados. Como resultado principal obteve-se a 

expertise na modelagem destes sistemas com o objetivo de identificar parâmetros que ajudassem 

a melhorar o desempenho dos mesmos, mitigando os efeitos das ondas sobre as cargas. 

 

Palavras-chave: Equipamentos submarinos, Compensador de heave, Modelagem 

computacional.  
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ABSTRACT 

 

Offshore oil ventures in Brazil are a reality and will continue to be for decades to come. 

One of the many challenges in this area is the handling and positioning of large equipment from 

vessels to great depths. To perform this type of operation, it is necessary to use systems that 

reduce the movement of loads, which is the result of the ship's movement through the waves. 

These systems are called heave compensators or PHC, passive heave compensator. The present 

work analyzes the performance of two types of compensators through their computational 

modeling. A wave elevation model was created from the Pierson-Moskovitz’s power spectrum 

to use as input function of the PHC models analyzed. Several simulations were performed, 

subjecting the models to increasing requirements such as more severe sea conditions and 

increased depth of loads. The obtained results were satisfactory for the proposed conditions, with 

a decrease in the influence of the wave on the equipment manipulated. As a main result, it was 

obtained expertise in modeling these systems in order to identify parameters that would help 

improve their performance, mitigating the effects of waves on loads 

 

Keywords: Subsea equipment, Heave compensator, Installation, Computational 

modeling. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 MOTIVAÇÃO 

A demanda por petróleo a nível mundial segue sendo alta, afinal ainda é um modal 

energético chave na indústria, mesmo que exista um esforço geral de governos do mundo 

todo, para mudar esse cenário. No Brasil, segundo o Plano Nacional de Energia (2018), 

vemos que existem expectativas de que a participação do petróleo como fonte principal 

energética se mantenha até, pelo menos, 2050. 

Figura 1.1 - Participação das matrizes energéticas no consumo final. 

 

Fonte: Empresa de Pesquisa Energética (2018). 

Arranjos submarinos dos mais diversos são criados por produtoras – Petrobras, 

Equinor, Shell e outras – com o intuito de tornar o empreendimento mais viável econômica 

e tecnicamente. Alguns desses arranjos fazem uso de equipamentos como árvores de natal 

molhadas e manifolds, cujas áreas e massas são consideradas expressivas, chegando a pesar 

centenas de toneladas (NASCIMENTO, 2014). 

Somada à natureza das cargas dos elementos do arranjo submarino, observa-se um 

crescente aumento no volume de empreendimentos petrolíferos em águas profundas e ultra 

profundas, o que resulta na ampliação da complexidade dos processos e métodos de 

instalação (RODRIGUEZ, 2017). 
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Dessa forma, se faz necessária uma análise da descida dessas estruturas, avaliando 

as cargas que serão atingidas e de que forma se comportará o sistema de instalação. 

Comumente esse tipo de análise é realizado sem considerar um elemento atenuante de 

esforços verticais, o compensador de heave. Entretanto esse recurso tem sido cada vez mais 

utilizado, visto que a instalação feita sem compensação tem as seguintes adversidades 

(CERQUEIRA, 1998): 

• Acréscimo nas amplificações dinâmicas. Por vezes tenta-se remediar esse 

fenômeno com o uso de cabeamento mais robusto, tornando as cargas mais 

altas e, por consequência, aumenta-se o risco operacional; 

• Difícil intervenção dos equipamentos no fundo com veículos de operação 

remota por conta da amplificação dinâmica do conjunto, que impossibilita a 

aproximação do veículo; 

• Grande possibilidade de posicionamento inadequado no leito marinho por 

conta da movimentação do equipamento. E ainda o alto risco da manobra de 

reposicionamento. 

1.2 OBJETIVOS  

O principal propósito deste trabalho de conclusão de curso é analisar sistemas de 

compensação de heave através da modelagem computacional e estudar processo de 

instalação de um equipamento submarino com o auxílio destes equipamentos. Dois sistemas 

de este tipo serão modelados e seu desempenho comparado para diferentes condições de 

trabalho buscando melhor entender a relevância dos mesmos na atuação do movimento de 

elevação. 

Os objetivos específicos são: 

• Apresentar equipamentos submarinos e suas funções; 

• Apresentar métodos de instalação de equipamentos; 

• Descrever o funcionamento de diferentes tipos de compensadores de heave; 

• Determinar os esforços envolvidos no procedimento de instalação, tendo como 

base a teoria de ondas; 

• Modelar computacionalmente os sistemas para condições de crescente 

exigência, condição de mar e profundidades das cargas. 
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1.3 ORGANIZAÇÃO DO TEXTO  

O capítulo 1 aborda o cenário atual da indústria do petróleo no Brasil como motivo 

para tratar de um assunto relativo a essa matriz energética. Apresentação da motivação para 

avaliar o procedimento com compensador de heave. 

No capítulo 2 é feita a apresentação dos equipamentos submarinos de que se trata 

este trabalho, quais as suas funções e como estão posicionados no layout submarino. Serão 

expostos também os métodos de instalação mais utilizados para estes volumes. 

O capítulo 3 traz a função dos compensadores, sua categorização e como atuam. 

O capítulo 4 apresenta os parâmetros que envolvem o processo de instalação. Trata 

dos parâmetros ambientais como ondas e ventos e ainda dos graus de liberdade que 

descrevem os movimentos de uma embarcação.  

No capítulo 5 serão desenvolvidos os modelos matemáticos para sistemas de 

instalação com compensador de heave de um e dois graus de liberdade. Apresentação das 

equações globais dos sistemas e o embasamento teórico de cargas inerciais. 

No capítulo 6 são expostos os resultados numéricos de mitigação de oscilação 

quando os sistemas são expostos a diferentes condições de entrada, como condição de mar 

de severidade crescente assim como manejo de cargas a diferentes profundidades.  

O capítulo 7 conclui o que foi apresentado e traz sugestões para trabalhos futuros. 
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2 EQUIPAMENTOS SUBMARINOS 

De acordo com Araujo Neto (2017), em torno da metade do século XX se deu o 

início da exploração offshore de petróleo devido ao aumento da demanda, reservas em terra 

já maduras e o mapeamento geológico de outras possíveis reservas. A indústria vai então 

buscar tecnologias e meios para possibilitar essa prática. 

Na década de 1970, conforme as profundidades de exploração aumentavam, 

iniciou-se a lógica de arranjo submarino. Ou seja, sistemas de produção baseados na 

disposição de equipamentos e componentes no solo marinho, cuja função é ser a interface 

entre os poços submarinos e a unidade de produção. Esses equipamentos são tanto as linhas 

de produção quanto árvores de natal, manifolds e conexões. 

Na Figura 2.1 um sistema de produção é representado, demonstrando que tal 

sistema consiste na união de equipamentos submarinos, linhas de fluxo, acessórios e 

interligações. Somente com a utilização dessas tecnologias são possibilitados o controle, a 

conexão e a distribuição da produção. 

Figura 2.1 - Representação de um sistema de produção offshore. 

 

Fonte: Morais (2013). 

No Brasil, os primeiros sistemas de produção nesse formato foram implantados na 

Bacia de Campos. Essa estrutura havia sido utilizada poucos anos antes no Mar do Norte e 

no Golfo do México e viabilizaram a exploração mesmo com as significativas lâminas 

d’água encontradas entre as décadas de 1970 e 2000, como apresentado por MORAIS (2013) 
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e resumido na Tabela 1. Esses arranjos submarinos brasileiros foram fruto, também, de um 

programa de capacitação em águas profundas, que desenvolveu as tecnologias para a 

exploração nessas condições. 

Tabela 1 - Evolução na profundidade de campos petrolíferos. 

Campo de petróleo Ano da descoberta Lâmina d’água [m] 

Garoupa 1974 124 

Enchova 1976 120 - 160 

Bonito 1977 190 

Marimbá 1983 380 - 490 

Marlim 1985 650 - 1.050 

Marlim Sul 1987 800 - 2.600 

Roncador 1996 1.500 - 1900 

Jubarte 2002 1.250 – 1.400 

Fonte: autoria própria. 

Os equipamentos submarinos podem ser categorizados a partir da sua forma linear 

ou de volume (ARAÚJO NETO, 2017). O primeiro conta com pipelines e risers, já o 

segundo com as árvores de natal e manifolds, objetos de estudo desse trabalho que serão 

apresentados a seguir. 

2.1 ÁRVORE DE NATAL MOLHADA 

As primeiras aplicações de árvores de natal em sistemas submarinos ocorreram no 

início da década de 1960 e logo se tornaram o padrão dos arranjos. As árvores são elementos 

que tratam de controle de fluxo, tanto na extração quanto na injeção de fluídos, que ocorrem 

quando as características no poço exigem certo tipo de incremento de pressão ou de volume 

para que o óleo escoe (MORAIS, 2013). 

A árvore de natal é um equipamento instalado sobre a cabeça do poço, 

composta principalmente por conectores e válvulas operadas remotamente, 

que apresentam a função de controle dos fluxos de óleo, gás e água 

extraídos ou injetados nos poços. É projetada para suportar tanto as altas 

pressões hidrostáticas e baixas temperaturas do ambiente marinho, quanto 

as elevadas pressões e temperaturas do poço. (RODRIGUEZ, 2017, p. 9) 

Esses componentes podem ser divididos em dois tipos: o primeiro é a seca, onde a 

instalação é realizada na plataforma, no topo do riser (parte dinâmica da linha de fluxo); o 
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segundo tipo é a árvore de natal molhada (ANM), instalada sobre a cabeça de poço, que se 

encaixa no tipo de equipamento do modelo que será estudado nesse trabalho e é representada 

pela Figura 2.2. 

Figura 2.2 - Árvore de natal molhada. 

 

Fonte: Morais (2013). 

2.2 MANIFOLD 

Segundo BAI e BAI (2005, apud. RODRIGUEZ, 2017), os manifolds tem como 

algumas de suas funções fornecer interface entre dutos e poços, coletar e distribuir fluídos 

de produção e injeção, distribuir sistemas hidráulicos e ser um ponto de intervenção remota. 

É um equipamento, portanto, que agrupa funções e poços, reduzindo o número de linhas que 

irão até a unidade de produção (UEP).  

As vantagens dos manifolds podem estar relacionadas também ao tipo do 

equipamento. O tipo cluster pode trazer para o empreendimento uma maior flexibilização 

visto que permite que as ligações sejam feitas através de linhas e que sejam reservados slots 

para expansões posteriores (ARAÚJO NETO, 2017), além de possibilitar que os sistemas de 

poços sejam independentes. Já o manifold template é uma estrutura maior que recebe as 

estruturas das cabeças de poços direcionais, assim, centraliza os processos (RODRIGUEZ, 

2017). A Figura 2.3 mostra um manifold do tipo cluster. 
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Figura 2.3 - Manifold tipo cluster. 

 

Fonte: Araújo Neto (2017). 

A escolha do tipo de manifold, assim como a das árvores de natal, estará relacionada 

com a necessidade geral do projeto e as capacidades de instalação das embarcações 

disponíveis, uma vez que, adicionar funções pode significar um aumento grande na robustez 

do equipamento. 

2.3 MÉTODOS DE INSTALAÇÃO 

RIBEIRO (2004, apud. NASCIMENTO, 2014) para fazer uma breve apresentação 

dos seguintes métodos de instalação utilizados no Brasil pela Petrobras: 

• Balsa guindaste com cabideiro e eslinga; 

• Riser de perfuração; 

• Método da Roldana; 

• Método Pendular; 

• Método de instalação via cabo. 

O método da balsa com cabideiro e eslinga, consiste na instalação de duas estruturas 

fixas no convés, o que se denomina cabideiro. São utilizadas barras de içamento apoiadas 

nessa estrutura e descidas pelo conjunto de eslingas, como apresentado na Figura 2.4. Esse 

método foi pouco empregado, mas permitiu a instalação de equipamentos com massas 

significativas, como o manifold de Albacora com 420 toneladas e 620 metros de 

profundidade. 



8 

 

Figura 2.4 - Instalação com eslinga. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

A instalação via riser de perfuração possibilitou alcançar profundidades 

consideráveis, conforme afirma Nascimento (2014). O mecanismo desse modelo de 

instalação, mostrado em Figura 2.5, envolve uma sonda submersível e exige que seja 

projetado um ponto de conexão no equipamento. Esses requerimentos aumentam o custo do 

projeto e podem ser empecilhos visto que a sonda não é projetada para realizar esse tipo de 

operação. 

Figura 2.5 - Instalação através de riser de perfuração. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

As grandes dificuldades da instalação por roldana são a garantia de pleno 

funcionamento de todos os elementos e a restrição da janela de operação. A técnica se utiliza 

dos conceitos da mecânica para reduzir esforços, como mostra o da Figura 2.6, e permite a 
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instalação em águas ultra profundas, atingindo a marca dos 3000 metros. O custo se mostra 

alto devido a quantidade de equipes e embarcações envolvidas. 

Figura 2.6 - Instalação via roldana. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

A instalação por método pendular é nova e ainda exige que sejam feitos para cada 

equipamento: ensaios em escala, análises para obtenção de parâmetros hidrodinâmicos e 

modelo em escala real, a ser instalado em profundidade semelhante. Ainda assim estudos 

estão sendo feitos, uma vez que essas desvantagens diminuirão ao longo das aplicações 

(NASCIMENTO, 2014). 

Esse modelo de instalação faz uso de duas embarcações, mostradas na Figura 2.7, 

da seguinte forma: 

• Embarcação 1: iça o equipamento ao convés, o leva até aproximadamente 50 

metros de profundidade e desconecta seu cabo; 

• Embarcação 2: fica posicionada nas coordenadas de instalação ligada ao 

equipamento por um cabo de comprimento equivalente a 90% da profundidade 

de instalação. Finaliza a instalação ao final da trajetória pendular do elemento 

a ser instalado. 
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Figura 2.7 - Esquema de instalação pendular. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

Finalmente chega-se ao método via cabo compreende na descida do equipamento 

pela liberação do cabo por um guincho. Para ser capaz de realizar essa manobra, a 

embarcação deve ter movimentadores de carga como A-frame, guindaste ou torre de 

instalação. O limite da profundidade de instalação por esse método está associado à 

capacidade do sistema de movimentação de cargas, ao peso do equipamento e aos efeitos de 

ressonância (NASCIMENTO, 2014). 

A Figura 2.8 a seguir apresenta o método de instalação via cabo de um equipamento 

como um manifold, que é assentado no leito marinho. Nele o cabo do guincho é guiado pelo 

guindaste e controla a descida do equipamento. 
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Figura 2.8 - Instalação via cabo para assentamento no leito marinho. 

 

Fonte: Mello (2004). 

De acordo com Nascimento (2014) alguns pontos que inviabilizam a instalação via 

cabo são a redução da capacidade do sistema de movimentação de carga devido ao aumento 

do peso dos cabos de aço – ao se tratar de profundidades de instalação muito grandes – e a 

ressonância axial por conta das movimentações das ondas, gerando amplificações do 

movimento do cabo.  

É possível reduzir o efeito da ressonância axial, uma das dificuldades identificadas 

acima, com a utilização do compensador de heave. Este equipamento será mais bem descrito 

no capítulo 3 a seguir. 
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3 SISTEMAS COMPENSADORES DE HEAVE  

O sistema de compensador de heave é um sistema de segurança e integridade para 

instalação de equipamentos de corpo suspenso, que reduz a possibilidade de impactos, e 

portanto, danos na movimentação das cargas. Ele reduz a movimentação das cargas,  gerada 

principalmente pelo movimento vertical (arfagem ou  heave) assim como pelos movimentos 

de roll (balanço), pitch (caturro) e yaw (cabeceio) das embarcações, amortecendo estes 

movimentos durante o processo de lançamento ou instalação  de equipamentos fora de bordo 

(MELLO, 2004). 

O compensador de heave é um sistema que atua junto ao guindaste enquanto este 

está em operação e minimiza os efeitos vibratórios do procedimento, que serão melhor 

explorados no Capítulo 4. Além de diminuir os movimentos do equipamento e a 

amplificação das cargas no cabo de instalação, observa-se a diminuição do afrouxamento do 

cabo, conhecido como snap-load (NASCIMENTO, 2014). 

De maneira geral estes equipamentos podem ser classificados, em função do tipo 

de atuação, como: passivo, ativo e semiativo. A definição, pelo projetista, do tipo de 

compensador vai estar atrelado ao tipo de resposta que se espera do sistema. A seguir serão 

apresentados o funcionamento de cada um dos tipos citados. 

3.1 COMPENSADOR PASSIVO DE HEAVE (PHC) 

A resposta dos compensadores passivos, objeto de estudo do presente trabalho, está 

relacionada com os parâmetros construtivos deles, como rigidez e amortecimento. Sua ação 

é, então, independente de agentes externos ao movimento das embarcações, não são 

necessários fornecimento de energia, ação de atuadores ou controles (NASCIMENTO, 

2014). 

O objetivo principal do sistema de compensação passiva é proteger o guindaste e o 

objeto levantado das reações aos movimentos do navio e efeitos hidrodinâmicos, este 

equipamento ainda auxilia na estabilização da carga e amortece o efeito de folga do cabo do 

guindaste (PICANÇA, 2019). 

Um dos sistemas passivos utilizados em embarcações é o de mola cranemaster. Seu 

funcionamento tem início no deslocamento vertical da embarcação, esse deslocamento fará 

com que a tensão – única variável percebida pelo compensador – no cabo de instalação se 

altere em razão dos efeitos inerciais e hidrodinâmicos na carga suspensa. Esses efeitos serão 
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absorvidos pelo sistema de compensação, onde o cilindro de gás confere rigidez ao sistema 

e o cilindro hidropneumático fornece o amortecimento do sistema (MELLO, 2004). 

Este é um dos sistemas estudados neste trabalho, como um sistema de um único 

grau de liberdade. Será melhor explorado no item 5.1. 

Figura 3.1 - (a) Adaptador sendo instalado no convés; (b) Carga tensionada sendo içada com 

adaptador. 

 

(a) (b) 

Fonte: Picança (2019). 

Outro sistema de compensação bastante utilizado é o tipo mola pneumática 

instalada na embarcação, mostrado na Figura 3.2. O objetivo principal desse sistema é 

regular a rigidez da mola pneumática, assim a frequência natural do sistema não será 

equivalente ao período de excitação da embarcação (NASCIMENTO, 2014). 

Figura 3.2 – Compensador passivo do tipo mola pneumática. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 
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O funcionamento desse sistema é explicado da seguinte maneira: 

Quando a embarcação se move para cima, a tração no cabo de instalação 

tende a aumentar fazendo com que o pistão do cilindro hidráulico, que 

funciona como amortecedor, comprima o cilindro de gás, que atua como 

mola pneumática. Como consequência o comprimento útil do cabo 

aumenta, compensando assim parcialmente o movimento da embarcação. 

(NASCIMENTO, 2014, p. 22) 

Esse tipo de compensador é mais complexo que o apresentado anteriormente pela 

quantidade de parâmetros que apresenta que envolvem não só a carga a ser instalada como 

a pressão no cilindro de gás, que garante a regulagem deste sistema. Com isso é necessário 

conhecer as propriedades do gás utilizado, curso do pistão, geometria, entre outros. 

Neste trabalho serão estudados esses dois tipos de compensadores, apresentando 

seus modelos matemáticos, diagramas de funcionamento e resultados quando aplicados a 

diferentes comportamentos de ondas e profundidades. 

3.2 COMPENSADOR ATIVO 

O sistema de compensação ativo tem uma resposta mais direta e rápida, o sistema 

recebe a leitura de sensores de movimento do barco, como acelerômetros, e regula o 

comprimento do cabo de acordo com elas. Enquanto no compensador passivo a variável de 

interesse é a força no cabo, no ativo a variável controlada é a posição (MELLO, 2004). 

Compensadores ativos possuem basicamente a função de eliminar o 

movimento do equipamento pelo princípio de controle em malha fechada 

e ação de atuadores alimentados externamente. (NASCIMENTO, 2014, p. 

18) 

Um esquema desse tipo de sistema é representado pela Figura 3.3. 
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Figura 3.3- Sistema de compensação ativa. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

3.3 COMPENSADOR SEMIATIVO 

O sistema semiativo é uma tentativa de união das vantagens tanto do passivo quanto 

do ativo. De maneira geral terá seu custo energético – de ativação – menor que o ativo e sua 

resposta mais rápida que o passivo (NASCIMENTO, 2014). 

De acordo com NASCIMENTO (2014) esses sistemas: 

• Reduzem efeitos de picos de carga, como os que ocorrem na passagem de 

equipamentos na linha d’água; 

• Possuem regulagem apropriada e reduzem a amplificação de cargas durante 

a descida; 

• Permitem a aproximação do veículo de operação remota em segurança já 

que o equipamento suspenso se mantém estável. 

O esquema a seguir representa o compensador semiativo. 
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Figura 3.4 - Esquema de compensação semiativo. 

 

Fonte: Mello (2004). 

De maneira geral a escolha pelo tipo de sistema estará relacionada com o valor de 

investimento inicial e manutenção e com a utilização dele. Segundo JAMES (2003) apud. 

MELLO (2004) o sistema passivo de compensação geralmente transmite de 8 a 12 % da 

variação de carga de um sistema não compensado, enquanto o ativo proporciona uma 

variação da ordem de 1 a 2 %. 
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4 INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS SUBMARINOS 

Para compreender o processo de instalação de equipamentos submarino devem ser 

estudados os parâmetros ambientais, os efeitos destes nos movimentos da embarcação que 

realiza o procedimento e a excitação que essa dinâmica oferece para o cabo de lançamento. 

Uma vez conhecidos os itens anteriores são obtidos os esforços aplicados ao equipamento 

(NASCIMENTO, 2014). 

Neste capítulo serão apresentados os principais tópicos do processo de instalação 

de equipamentos submarinos. 

4.1 PARÂMETROS AMBIENTAIS 

Em geral, os carregamentos dinâmicos que atingem o conjunto embarcação, cabo e 

massa suspensa são provenientes de ações ambientais como ondas, correntes marítimas e 

vento. Esses eventos são de natureza randômica, ou seja, se mostra necessária uma análise 

estatística e simplificadora (BATALHA, 2009). 

Um bom ponto de partida para entender as ondas randômicas é teoria de ondas 

regulares, comumente utilizada para estimar os carregamentos em estruturas offshore. Uma 

das definições de mar irregular deriva da ideia da superposição de diversas ondas regulares 

(BARLTROP e ADAMS, 1991, apud. BATALHA, 2009). 

A figura a seguir representa uma onda regular senoidal nela podemos identificar: 

período 𝑇 – tempo em que as cristas cruzam o ponto estacionário –, a altura 𝐻 – distância 

vertical entre a crista e o cavado da onda –, elevação da superfície do mar 𝜂 e a lâmina d’água 

𝑑 (BATALHA, 2009). 

Figura 4.1 - Esquema de mar regular. 

 

Fonte: Batalha (2009). 
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Em períodos de longo prazo, entretanto, as ações ambientais apresentam variações. 

Uma hipótese simplificadora apresentada por Nascimento (2014) considera espaços 

temporais curtos – de cerca de 3h para a prática de projetos de estruturas marítimas. Nessa 

simplificação considera-se que os parâmetros estatísticos das ações ambientais se mantêm 

inalterados, como média, variância e desvio padrão. Esses eventos periódicos são chamados 

de estado de mar. 

Um estado de mar é representado fundamentalmente por: altura significativa de 

onda “Hs” e o período de cruzamento zero “Tz”, ou o período de pico “Tp”. A altura 

significativa de onda é dada pela média do terço superior de todas as alturas observadas 

enquanto a o período de cruzamento zero é o período de sucessivos cruzamentos com o nível 

médio, como observado na Figura 4.2 (NASCIMENTO, 2014). 

Figura 4.2- Registro de mar irregular - alturas e períodos de onda. 

 

Fonte: Nascimento (2014). 

Existem diversas formulações para mares irregulares, entre elas, as formulações 

espectrais Pierson-Moskowitz (P-M) e JONSWAP. A primeira formulação é de um único 

parâmetro e é baseada na altura significativa da onda ou na velocidade do vento já a segunda 

é de 5 parâmetros e é fruto do Joint North Sea Wave Project, um projeto que realizou uma 

extensiva coleta de dados no mar do norte (MELLO, 2004).  

A densidade espectral de Pierson-Moskowitz, que avalia a altura de onda 𝜂(𝑡), pode 

ser modelada da seguinte forma (BENAROYA e HAN, 2005): 

𝑆ηη(ω) =
0,0081 .  𝑔2

𝜔5
exp [−0,74 . (

𝑔

𝑈𝑤
)
4

 ] (4.1) 

Nesta expressão temos a gravidade 𝑔, a frequência 𝜔 e a velocidade do vento 𝑈𝑤. 

A partir dela, utilizando diferentes velocidades de vento de 15m/s, 20m/s e 25m/s, obtém-se 

o espectro da Figura 4.3. A seguir o resultado do script programado em Matlab® da função 
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espectro de potência Eq (4.1), como mostrado no Apêndice C, e está em concordância com 

os resultados da literatura. 

Figura 4.3 - Densidade espectral Pierson-Moskowitz.  

 

Fonte: autoria própria. 

A formulação espectral de JONSWAP segue a seguinte equação: 

𝑆η(ω) = 𝛼. 𝑔
2. 𝜔−5 𝑒𝑥𝑝 [−1,25 . (

𝜔

𝜔𝑝
)

−4

] . 𝛾
𝑒𝑥𝑝[−

(𝜔−𝜔𝑝)
2

2.𝜏2.𝜔𝑝2
]
 (4.2) 

Esta equação retorna o valor da densidade de energia correspondente Sη (ω) a partir 

de um valor de frequência angular ω (em rad/seg). Onde g é a aceleração da gravidade e 𝜔𝑝 

é a frequência angular de pico espectral, que pode ser lida por 𝜔𝑝 =  2π/𝑇𝑝 (BATALHA, 

2009). 

Tem-se ainda os fatores de forma 𝛼 e 𝜏 e o fator de pico 𝛾 dados por: 

𝜏 = {
𝜏𝑎 = 0,07       𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜔 ≤  𝜔𝑝 

𝜏𝑏 = 0,09        𝑝𝑎𝑟𝑎  𝜔 >  𝜔𝑝
 (4.3) 

1 ≤ 𝛾 ≤ 7 (4.4) 

Em geral 𝛾 = 3,3 
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𝛼 = 0,076 (𝑋0)
−0,22 (4.5) 

α = 0,0081, quando X for desconhecido (Constante de Phillips) 

Onde o comprimento adimensional da pista é dado por: 

𝑋0 =
𝑔 . 𝑋

𝑈𝑤
2  (4.6) 

E ainda: 

𝜔𝑝 = 2𝜋 . (
𝑔

𝑈𝑤
) . (𝑋0)

−0,33 (4.7) 

De acordo com Batalha (2009), os espectros espectro de Pierson-Moskowitz e o de 

JONSWAP se equivalem quando 𝛾  = 1. A partir da formulação descrita acima, é possível 

obter os seguintes espectros de mar para 𝛾 = 1, 𝛾 = 3,3 e 𝛾 = 7, representados na Figura 4.4. 

A seguir o resultado do script programado em Matlab® da função espectro de potência Eq 

(4.2). 

Figura 4.4 - Densidade espectral JONSWAP para diferentes valores de 𝛾  

 

Fonte: autoria própria. 

Este trabalho propõe aplicar, entre as formulações apresentadas, a formulação do 

tipo Pierson-Moskowitz por se tratar de uma equação mais simples de programar e com 

menor quantidade de parâmetros a determinar. 
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 Para a geração da função elevação de onda a partir do espectro de potencias 

adotado é utilizada a função a seguir: 

𝜂(𝑡) =  ∑cos(𝜔𝑖𝑡 − 𝜑𝑖)

𝑁

𝑖=1

√2 𝑆𝜂𝜂 (𝜔𝑖) Δ𝜔𝑖 (4.8) 

Esta função representa a equação geral que define a elevação de onda. Nela temos 

𝜑𝑖 que representa um número randômico com distribuição uniforme entre 0 e 2π, 𝜔𝑖 que é 

uma amostragem de frequências, 𝑁  o número de partições, 𝑆𝜂𝜂  a densidade espectral e 

Δ𝜔𝑖 = 𝜔𝑖 − 𝜔𝑖−1 (BENAROYA e HAN, 2005) 

Assim, a partir do espectro de potência de Pierson-Moskowitz e a Eq. (4.8), pode 

ser obtida uma serie temporal de altura de onda, no intervalo 𝑡 =  [0, 60].  A modo de 

exemplo o gráfico da Figura 4.5 foi obtido a partir do apresentado no Apêndice C para uma 

velocidade de vento de 15m/s. 

Figura 4.5 - Elevação de onda a partir do espectro de Pierson-Moskowitz para 15m/s. 

 

Fonte: autoria própria. 

4.2 MOVIMENTO DAS EMBARCAÇÕES 

Através do estudo do comportamento dinâmico de embarcações podemos prever o 

efeito da incidência de ondas nessas estruturas. 

Os graus de liberdade são definidos como sendo o número mínimo de coordenadas 

cinematicamente independentes necessário para especificar o movimento de cada partícula 

do sistema.  

Em uma embarcação são observados seis graus de liberdade, três do tipo rotacional 

e as demais translacionais. Esses graus de liberdade proporcionam à embarcação 

movimentos, quase sempre, oscilatórios (BATALHA, 2009).  
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A Figura 4.6, na página a seguir, representa os graus de liberdade de uma 

embarcação. 

Figura 4.6 - Graus de liberdade da embarcação 

 

 Fonte: Filho (2008 apud. Batalha, 2009) 

Os graus de liberdade são descritos por Batalha (2009) como: 

• SURGE (avanço): movimento de translação no eixo X que não altera a relação 

do barco com a linha d’água 

• SWAY (deriva): movimento de translação similar ao surge porém na direção Y. 

A esta solicitação o navio também mantém certo equilíbrio; 

• HEAVE (afundamento): movimento de translação vertical que provoca uma 

mudança do volume de deslocamento. O navio perde seu plano de flutuação 

que, a seguir, é reconquistado por ação da gravidade. Esse movimento será 

relevante na dinâmica de instalação; 

• YAW (guinada): movimento de rotação em torno do eixo vertical Z, que 

também não provoca mudança no plano de flutuação da embarcação.  

• PITCH (arfagem): o movimento de rotação em torno do eixo Y e com isto, 

variações na distribuição do volume submerso.  
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• ROLL (jogo): movimento de rotação em torno do eixo X, que de forma análoga 

ao movimento de pitch (ou arfagem), provoca variações na distribuição do 

volume submerso. A estabilidade depende do momento do binário resultante. 

O que será percebido pelo sistema de lançamento, ou seja, a excitação na ponta da 

lança do guindaste, é a resposta da embarcação aos carregamentos ambientais. Essa resposta 

tem uma tratativa a partir de ondas senoidais unitárias e, normalmente, é obtida através dos 

gráficos RAO sigla para Response Amplitude Operators (NASCIMENTO, 2014). 

A base para o RAO é a teoria linear de ondas, onde a superfície do mar pode ser 

modelada como uma série de Fourier, uma superposição de senos e cossenos. Estas respostas 

de amplitude são estudadas na fase de projeto de embarcações, para que seja adequada à 

função da embarcação, região de atuação e ainda bem estar de tripulantes e passageiros 

(NASCIMENTO, 2014).  

Para fins de simplificação, este trabalho não considerar a resposta do navio a ação 

das ondas, sendo este um dos pontos a desenvolver no futuro como continuação do presente 

trabalho. A excitação do sistema será tratada como uma resposta direta aos efeitos do mar 

sendo assim uma situação conservadora, exigindo os sistemas PHC. No capítulo a seguir 

serão apresentados os modelos matemáticos de PHC á serem analisados. 
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5 MODELOS MATEMÁTICOS 

Neste capítulo serão apresentados dois modelos para sistemas de compensadores de 

heave, um deles com um grau de liberdade e o outro com 2 graus de liberdade. A diferença 

primordial entre esses dois modelos está no posicionamento do compensador. O primeiro o 

compensador está localizado entre a carga e o cabo de instalação como mostrado na  

Figura 5.1 enquanto o segundo sistema, constituído de mais elementos e portanto 

mais complexo, está posicionado no convés do navio, Figura 5.3. 

A abordagem da dinâmica de instalação é baseada no conceito de cargas inerciais 

em um sistema qualquer de movimento, conhecido como sistema massa-mola-amortecedor 

(BATALHA, 2009). 

5.1 SISTEMA PHC DE 1 GRAU DE LIBERDADE 

O esquema deste tipo de sistema é apresentado na a seguir representa um sistema 

de instalação com um único grau de liberdade. O compensador se localiza no cabo de 

instalação, se assemelhando ao sistema apresentado na Figura 3.1 já apresentada. Foi 

baseado no sistema apresentado por Picança (2019). 

Figura 5.1 - Esquemático do compensador de heave de um grau de liberdade (no cabo). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Abaixo, na Figura 5.2, está a representação dos esforços envolvidos e do diagrama 

de corpo livre.  

Figura 5.2 - Esforços e diagrama de corpo livre do modelo de um grau e de liberdade. 

 

Fonte: autoria própria. 

A partir do diagrama de corpo livre e aplicando a 2ª lei de Newton é obtida a 

equação a seguir: 

𝑚2�̈� + 𝑐(�̇� − �̇�) +  𝑘(𝑥 − 𝑦) = 0 (5.1) 

Que corresponde a um típico sistema de 1 GDL (grau de liberdade) com movimento 

de base, que no caso corresponde a função elevação das ondas. Nessa expressão 𝑥 é a função 

do deslocamento do equipamento instalado e �̇� sua derivada em função do tempo. O termo 

𝑦 é referente ao deslocamento exercido pelas ondas e �̇� é sua derivada no tempo. 

Um dos métodos para solucionar esse tipo de equação diferencial de segunda ordem 

é primeiro reduzir o sistema a um sistema de equações de primeira ordem. É possível fazer 

isso através da substituição de variáveis da seguinte forma: 

 {
𝑧1 = 𝑥
𝑧2 = �̇�

 
  𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜   
→         {

𝑧1̇ = �̇� =  𝑧2
𝑧2̇ = �̈�

 (5.2) 

É isolando o termo �̈� e chegar a seguinte forma matricial: 
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[
𝑧1̇
𝑧2̇
] =  [

0 1

−(
𝑘

𝑚2
) −(

𝑐

𝑚2
) 
] [
𝑧1
𝑧2
] (5.3) 

A solução deste sistema de primeira ordem pode ser obtida numericamente, pelo 

método de Runge-Kutta, com as condições iniciais apropriadas e num intervalo de tempo 

que, nesse caso, é de 𝑡 =  [0, 60]. No Apêndice A encontra-se o código feito com o sistema 

de equações e a solução deste. 

O parâmetro 𝑘 é a constante de mola equivalente do conjunto cabo com o PHC e 𝑐 

o fator de amortecimento. Ambos podem ser relacionados com a frequência natural (𝜔𝑛)  da 

seguinte forma:  

𝜔𝑛
2 =

𝑘

𝑚2
 (5.4) 

2𝜔𝑛𝜉 =
𝑐

𝑚2
 (5.5) 

Onde ξ é o fator de amortecimento. 

A massa representada por 𝑚2 foi definida da seguinte forma por Nascimento 

(2014): 

𝑚2 = 𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 +𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐 +
2

5
𝑚𝑐𝑎𝑏𝑜 (5.6) 

Em (5.9), o termo 𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 é o valor obtido pela divisão da diferença entre 

peso (𝑃) do equipamento e empuxo (𝐸𝑚𝑝) sofrido pela gravidade (𝑔). A massa adicionada, 

indicada por 𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐, representa o volume de água deslocada pelo movimento do equipamento, 

representado por 𝑉 (NASCIMENTO, 2014). 
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𝑚𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝 𝑠𝑢𝑏𝑚𝑒𝑟𝑠𝑜 =
(𝑃 − 𝐸𝑚𝑝)

𝑔
 (5.7) 

𝑚𝑎𝑑𝑖𝑐 = 𝜌. 𝑉. 𝐶𝑎𝑑 (5.8) 

Nessas expressões temos ainda a massa específica da água (𝜌) e o termo 𝐶𝑎𝑑, uma 

função da geometria do corpo. Nascimento (2014) indica que este pode ser calculado a partir 

de método analítico recomendado por DNV (2011). 

Assim as equações acima descrevem o modelo com 1 grau de liberdade, que no 

capítulo 6 será integrada e discutido o resultado para uma série de condições de entrada. 

5.2 SISTEMA PHC DE 2 GRAUS DE LIBERDADE 

A seguir é apresentado o segundo sistema a ser analisado neste trabalho. Este 

modelo com 2 graus de liberdade refere-se ao proposto por Nascimento (2014), seu esquema 

está representado na Figura 5.3. E é observado que, neste caso, o sistema compensador 

encontra-se instalado sobre navio.  

 

Figura 5.3 - Esquemático do compensador de heave de dois graus de liberdade (no barco). 

 

Fonte: autoria própria. 
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Os dois graus de liberdade se referem a massa da carga, considerada a mesma que 

no modelo anterior, e a massa do sistema de compensação do equipamento instalado. As 

coordenadas que descrevem ambos os movimentos estão representados respectivamente por 

𝑥1 e 𝑥2. 

 

Figura 5.4 - Esforços e diagrama de corpo livre do modelo de dois graus e de liberdade. 

 

Fonte: autoria própria. 

A partir do diagrama, aplicando a 2ª lei de Newton, é possível obter as equações de 

movimento do sistema como em  (NASCIMENTO, 2014). 

{
𝑚1. 𝑥1̈ + 𝑘𝑒 . (𝑥1 − 𝑦) + 𝑐𝑐. (𝑥1̇ − �̇�) + 2. 𝑇 = 0

𝑚2. 𝑥2̈ + 𝑐. |𝑥2̇|. 𝑥2̇ + 𝑇 = 0
 (5.9) 

 

Acima temos 𝑦𝑐 como o movimento do sistema de compensação, que será igual ao 

movimento da onda 𝑦 . Observa-se ainda que há a contribuição do dobro da tração na 

primeira equação, pois o cabo passa pela roldana, dobrando o carregamento 

(NASCIMENTO, 2014). 

O sistema da equação (5.9) é de segunda ordem então é necessário realizar uma 

substituição de variáveis para reduzir a um sistema de primeiro ordem, conforme 

demonstrado em (5.1). Nesse caso serão quatro novas variáveis, referentes as derivadas de 

𝑥1 e 𝑥2, as seguinte forma: 
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{

𝑧1  =  𝑥1
𝑧2  =  �̇�1
𝑧3  =  𝑥2
𝑧4  =  �̇�2

 
  𝑑𝑒𝑟𝑖𝑣𝑎𝑛𝑑𝑜   
→         {

�̇�1  =  �̇�1  =  𝑧2
�̇�2  =  �̈�1            
�̇�3  =  �̇�2 = 𝑧4
�̇�4  =  �̈�2           

 (5.10) 

Temos então, isolando os termos das equações anteriores e aplicando em (5.10): 

{
  
 

  
 
�̇�1 = 𝑧2                                                                                

�̇�2 = 
1

𝑚1
 [−𝑐𝑐 (𝑧2  −  𝑦) − 𝑘𝑒 (𝑧1  −  𝑦) −  2𝑇] 

�̇�3 = 𝑧4                                                                               

�̇�4 =  
1

𝑚2
[−𝑐 . 𝑧4  −  𝑇]                                                  

 (5.11) 

Este sistema, como o apresentado no modelo de um único grau de liberdade, foi 

solucionado numericamente por Runge-Kutta, o script de programação encontra-se no 

Apêndice B. 

Nas equações 𝑚1 é a massa do conjunto roldana e pistão, 𝑚2 é a massa efetiva do 

equipamento, explicada na equação (5.6),  𝑘𝑒 é definido como a rigidez da mola pneumática, 

𝑐𝑐 , conhecido como o fator de amortecimento viscoso cilindro-pistão e ainda 𝑐  o 

amortecimento viscoso do meio da instalação, dado por (NASCIMENTO, 2014):  

𝑐 =
1

2
 𝜌 𝐴𝑏𝐶𝑑 (5.12) 

Os parâmetros da equação (5.12) são a massa específica da água, 𝜌, a área da base 

do equipamento, 𝐴𝑏 , e o amortecimento da água ou coeficiente de arrasto, 𝐶𝑑 

(NASCIMENTO, 2014).  

A partir da Figura 5.4 é possível determinar uma relação entre os deslocamentos e 

a tração. Nota-se que 𝑥2 sofre efeitos dos deslocamentos da roldana e da ponta da lança, 𝑦, 

e do movimento do pistão, 𝑥1. Vale ressaltar, que devido ao movimento de translação que a 

roldana proporciona, 𝑥1 contribui duplamente (NASCIMENTO, 2014).  

𝑥2 =
𝑇

𝑘𝑐
− 𝑥 − 2. 𝑥1 (5.13) 

Acima 𝑘𝑐  representa a rigidez do sistema de lançamento. Ela será a rigidez 

equivalente entre a estrutura, o cabo, as eslingas, cintas e demais equipamentos no cabo de 

instalação. A mais significativa é a rigidez do cabo de aço que, em geral, é obtida em 
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catálogos de fabricantes e tem relação direta com o método construtivo do mesmo 

(NASCIMENTO, 2014).   

No capítulo 6 a seguir serão apresentados os resultados das iterações do método 

Runge-Kutta para cada um dos modelos. 
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6 RESULTADOS  

Nesse capítulo serão apresentados os resultados das análises realizadas para cada 

um dos modelos, em resposta a quatro diferentes elevações de ondas. A primeira onda 

considerada e do tipo senoidal com amplitude 1 e frequência 0.1.  Logo, as seguintes análises 

foram feitas considerando o espectro de onda de Pierson-Moskowitz, para velocidades de 

vento crescentes, i.e. de 15m/s, 20m/s e 25m/s. A Figura 6.1 abaixo estão representadas as 

elevações de ondas descritas. 

Figura 6.1 – Elevações de onda senoidal e Pierson-Moskowitz para velocidades de 15m/s , 20m/s e 

25m/s. 

 

Fonte: autoria própria. 

6.1 ANÁLISE DO SISTEMA (PHC) DE 1 GRAU DE LIBERDADE 

O gráfico da Figura 6.2 representa a resposta do sistema modelado para um grau de 

liberdade à uma onda senoidal. Ele foi realizado com a intenção de mostrar que o modelo 
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estava funcionando e é possível ver que existe grande mitigação da elevação da onda por 

parte do sistema. Esse e os demais gráficos do modelo de um único grau de liberdade foram 

obtidos a partir do script do Matlab® mostrado no Apêndice A. 

Figura 6.2 - Resposta do compensador de heave de 1 grau de liberdade a uma onda 

senoidal. 

 

Fonte: autoria própria. 

Adiante serão demonstradas as respostas às elevações de ondas obtidas a partir de 

um espectro de onda de Pierson-Moskovitz, para velocidades de ondas de 15 m/s, 20 m/s e 

25m/s. A Tabela 2 apresenta os valores utilizados para os parâmetros nessas análises. 

Tabela 2 - Valores dos parâmetros para sistema de compensador de heave com um grau de 

liberdade 

Valores dos parâmetros Valor utilizado Unidade 

𝒎𝟐  =  𝒎𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑 𝒔𝒖𝒃𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐 104280 kg 

𝒌 500 N/m 

𝒄 15570 N.s/m 

Fonte: autoria própria 
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A Figura 6.3 a seguir mostra a resposta do sistema quando a velocidade do vento é 

de 15m/s, observa-se que o equipamento se mantem estável tanto em termos de oscilação 

quanto de alteração com relação ao nível zero de mar, atingindo elevações máximas 

inferiores a 1m ao passo que as elevações de onda atingem a marca de 2m. 

Figura 6.3 - Resposta do compensador de heave de 1 grau de liberdade a uma velocidade de vento 

de 15m/s. 

 

Fonte: autoria própria. 

As elevações das ondas da Figura 6.4 sofreram acréscimo significativo com relação 

ao observado anteriormente, isso é dado pelo aumento na velocidade dos ventos. A resposta 

do sistema se mantém a baixas amplitudes, a oscilação aumenta.  
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Figura 6.4 - Resposta do compensador de heave de 1 grau de liberdade a uma velocidade de vento 

de 20m/s.  

 

Fonte: autoria própria. 

A alteração, em módulo, com relação à linha zero de uma onda cuja velocidade do 

vento é de 25m/s é de aproximadamente 6m, como mostrado na Figura 6.5. A resposta do 

PHC para essa entrada de onda apresenta significativa oscilação, mas ainda assim mantém 

amplitudes inferiores a 2m. 



35 

 

 

Figura 6.5 - Resposta do compensador de heave de 1 grau de liberdade a uma velocidade de vento 

de 25m/s. 

 

Fonte: autoria própria. 

A seguir, na Tabela 3, estão resumidos os valores obtidos das amplitudes médias da 

onda e do PHC para a onda senoidal e para as elevações considerando o espectro de onda de 

Pierson-Moskowitz, para velocidades de vento de 15m/s, 20m/s e 25m/s. 

Tabela 3 - Resumo das respostas do PHC de 1 grau de liberdade com percentual de redução da 

amplificação. 

 ONDA PHC  

L = 1500 m Média(m) Amp_máxima(m) Média(m) Amp_máxima(m) Amp_relativa(%) 

Senoidal 6,68e-18 0,5                 0,00292 0,151 69,9 

𝑼𝒘 = 15 m/s 0,00498 2,14 0,221 0,491 77,1 

𝑼𝒘 = 20 m/s 0,00672 3,63 0,272 0,701 80,7 

𝑼𝒘 = 25 m/s 0,0298 5,33 0,222 1,14 78,5 

Fonte: autoria própria. 

É possível observar que o valor obtido numericamente para a média das amplitudes 

da onda senoidal tende a zero, o que é esperado analiticamente. A redução da amplitude fica 

na faixa de 69,9% a 80,7%. Tanto médias quanto máximos foram obtidos numericamente 

com o auxílio do Matlab®, o script de obtenção desses valores está na última seção do 
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Apêndice A. A média tem função padrão no programa enquanto para obter a amplitude 

máxima buscou-se a diferença entre máximos e mínimos.  

6.2 ANÁLISE DO SISTEMA (PHC) DE 2 GRAUS DE LIBERDADE 

O gráfico da Figura 6.6 representa a resposta do sistema modelado de dois graus de 

liberdade à uma onda senoidal, cujo script está representado no Apêndice B. Já neste gráfico 

é possível perceber que a resposta já é de redução muito maior da amplitude. 

Figura 6.6 - Resposta do compensador de heave de 2 graus de liberdade a uma onda senoidal. 

 

Fonte: autoria própria. 

Na Tabela 4 estão descritos os valores utilizados para cada um dos parâmetros que 

envolvem o modelo. 

Tabela 4 - Valores dos parâmetros para sistema de compensador de heave com dois graus de 

liberdade. 

Valores dos parâmetros Valor utilizado Unidade 

𝑳 1500 M 

𝒈 9,8 𝑚/𝑠² 

𝒎𝒆𝒒𝒖𝒊𝒑 𝒔𝒖𝒃𝒎𝒆𝒓𝒔𝒐 104280 kg 

𝒎𝒄𝒂𝒃𝒐 31,63 . 𝐿 =  47.445 kg 

𝒎𝒂𝒅𝒊𝒄 361595 kg 
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𝒎𝟏     12600 kg 

𝑨𝒑    0,0019 m² 

𝑽𝒏𝒊𝒕𝒓𝒐𝒈ê𝒏𝒊𝒐      3,6 m³ 

𝑨𝒃       65 m² 

𝝆𝑯𝟐𝑶     1025 kg/m³ 

𝒌𝒄 209 . 106 N/m 

𝒌𝒆 3 . 106 N/m 

𝑪𝒅 1,206 N.s/m 

𝒄𝒄 120 N.s/m 

Fonte: Nascimento (2014). 

A Figura 6.7 apresenta a resposta do sistema PHC de dois grau de liberdade à uma 

ondulação com ventos de 15m/s. O equipamento permanece estável com relação ao ponto 

zero. O efeito desse sistema é maior que o apresentado na Figura 6.3, do sistema com um 

único grau de liberdade. 

Figura 6.7 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 15m/s e 

profundidade de 1500m. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Com velocidades de ondas de 20m/s as elevações de ondas ficam em torno de 3,5m 

e, mesmo nesse cenário, a resposta do sistema apresenta amplitudes inferiores a 1m. Isto é 

mostrado na Figura 6.8. 

Figura 6.8 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 20m/s e 

profundidade de 1500m. 

 

Fonte: autoria própria. 

Na Figura 6.9 mostra-se a resposta quando a velocidade da onda é de 25m/s. Para 

amplitudes de ondas de quase 4m a oscilação aumenta mas as respostas seguem sendo 

inferiores a 0,5m. 
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Figura 6.9 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 25m/s e 

profundidade de 1500m. 

 

Fonte: autoria própria. 

A Tabela 5 resume os valores obtidos das amplitudes médias de onda e de resposta 

do PHC para a onda senoidal e para as elevações considerando o espectro de onda de 

Pierson-Moskowitz, para velocidades de vento de 15m/s, 20m/s e 25m/s. 

Tabela 5 - Resumo das respostas do PHC de 2 graus de liberdade com percentual de redução da 

amplificação para profundidade de 1500m. 

 ONDA PHC  

L = 1500 m Média(m) Amp_máxima(m) Média(m) Amp_máxima(m) Amp_relativa(%) 

Senoidal 6,68e-18 0,5 0,00633 0,0603 87,9 

𝑼𝒘 = 15 m/s 0,0155 1,73 0,00493 0,0475 97,3 

𝑼𝒘 = 20 m/s 0,0106 3,76 0,0108 0,108 97,1 

𝑼𝒘 = 25 m/s 0,0259 4,11 0,0196 0,242 94,1 

Fonte: autoria própria. 

Para a obtenção dos valores listados acima foi utilizado o método explicado para o 

sistema PHC de um grau de liberdade, o script em Matlab® encontra-se no Apêndice B. 
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Foi observado que a redução dos efeitos das ondas chega a quase 100% para o 

sistema de dois graus enquanto para o sistema de um único grau de liberdade essa redução 

está na faixa de 69,9% a 80,7%. Dessa forma conclui-se que um sistema interno na 

embarcação é mais eficaz para a redução dos efeitos das ondas.  

Os gráficos abaixo, nas figuras 6-10, 6-11 e 6-12 são referentes a análise 

considerando uma alteração no parâmetro de profundidade, para 3000 metros. Essa alteração 

foi feita para determinar o nível de alteração para casos de águas ultraprofundas. Neles 

podemos observar que o compensador é ainda muito eficaz, as respostas seguem sendo 

inferiores a 1m, mesmo quando os ventos atingem velocidades de 25m/s. 

Figura 6.10 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 15m/s e 

profundidade de 3000m. 

 

Fonte: autoria própria. 
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Figura 6.11 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 20m/s e 

profundidade de 3000m. 

 

Fonte: autoria própria. 

Figura 6.12 - Resposta do compensador de heave de 2 GDL a uma velocidade de vento de 25m/s e 

profundidade de 3000m. 
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Fonte: autoria própria. 

Na Tabela 6 a seguir estão representados os valores obtidos para médias e máximas 

amplitudes de ondas e resposta do compensador de heave quando a profundidade é de 3000m. 

Tabela 6 - Resumo das respostas do PHC de 2 graus de liberdade com percentual de redução da 

amplificação para profundidade de 3000m. 

 ONDA PHC  

L = 3000 m Média(m) Amp_máxima(m) Média(m) Amp_máxima(m) Amp_relativa(%) 

𝑼𝒘 = 15 m/s 0,0233 1,88 0,0116 0,0906 95,2 

𝑼𝒘 = 20 m/s 0,033 3,29 0,00742   0,0853 97,4 

𝑼𝒘 = 25 m/s 0,0551 5,47 0,0297 0,291 94,7 

Fonte: autoria própria. 
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7 CONCLUSÕES 

Foram construídos dois modelos numéricos capazes de descrever a atuação do 

sistema de compensação de heave durante o processo de instalação de equipamentos 

submarinos. Ambos os modelos seguem sistemas de equações diferenciais integradas 

numericamente pelo método de Runge-Kutta de quarta ordem. O embasamento da teoria de 

ondas e movimentação das embarcações foi necessária para compreender os parâmetros de 

entrada da movimentação.  

Nos próximos itens são relatadas as principais impressões sobre cada um dos 

modelos estudados assim como dos resultados das análises e são apresentadas também 

sugestões para trabalhos futuros. 

7.1 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS MODELOS 

Como dito anteriormente o principal objetivo deste trabalho foi construir e 

apresentar os dois modelos de compensadores passivos para realizar análises de resposta a 

diversas situações de entrada dos mesmos. O modelo de um grau de liberdade foi 

fundamental para se obter uma primeira aproximação do comportamento do sistema de 

instalação, os parâmetros foram facilmente definidos e com isso foi possível gerar resultados 

mais facilmente. Um item que não foi abordado ao longo deste trabalho foi o peso do sistema 

de compensação que pode ser um empecilho para sua aplicação. 

O segundo modelo foi adaptado do apresentado por Nascimento (2014), complexo 

e mais sensível a alterações. Foi observado ao longo da revisão da bibliografia que poderia 

ser feito um aprimoramento na descrição dos parâmetros envolvidos, para que esta fosse 

mais direta e evitasse erros.  

7.2 CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RESULTADOS 

Os dois modelos apresentaram repostas satisfatórias e de acordo com a literatura. O 

primeiro modelo tem baixas reduções de heave mas, a depender do peso ou profundidade de 

aplicação, se mostra adequado.  

O modelo de dois graus de liberdade mostrou ser o mais eficiente. Com 

profundidades de 1500 e 3000 metros e alturas de ondas chegando próximas aos 6m, ainda 

assim manteve a amplitude de sua resposta abaixo da casa de 1m. A localização do 
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compensador se mostrou benéfica para o procedimento de instalação, uma vez que seu peso 

não comprometerá a capacidade do guindaste e do guincho. 

7.3 SUGESTÕES PARA TRABALHOS FUTUROS 

A partir dos estudos obtidos, é proposto para futuros trabalhos: 

• Analisar os parâmetros do segundo modelo que ainda não foram descritos para 

buscar análises mais minuciosas; 

• Fazer análises de sensibilidade a partir do segundo modelo; 

• Introduzir ao estudo as respostas das embarcações (RAO). 
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APÊNDICE A. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO MODELO DE 1 

GRAU DE LIBERDADE 

Função do movimento geral: 

function dy=fun_mb(t,y) 

 

global M2 k c tt f1 df1 

 

%Sea function and derivative 

f  = spline(tt,f1,t); 

df = spline(tt(1:end-1),df1,t); 

 

 

%function 

dy    = zeros(2,1);  

dy(1) = y(2); 

dy(2) = (1/M2)*(-c*y(2) - k*y(1) +  c*df + k*f); 

 

Função de geração dos resultados: 

%Offshore (PHC) Passive Heaven Compensator 1D 

 

close all; clear all; clc 

 

global M2 k c tt f1 df1 U19 

 

t0   =  0; 

tf   =  60; 

dt   =  0.1; 

tt   = [t0:dt:tf]; 

 

%===== Input Heave functions  

% %Sinuidal wave input 

% w    =  2*pi*.1; 

% A    =  0.5; 

% f1   =  A*sin(w*tt); 

 

% %Ocean Wave input 

U19    =  15           % velocidade da onda 

[t,z]  =  fun_heavelevation(); 

f1     =  spline(t,z,tt); 

 

df1 = diff(f1)/dt;  %first derivative 

 

%= Physical parameters 

 

Meqsub =    104280;              %massa equipo sumergible  [Kg] 

M2     =    Meqsub;    

k      =    500;                     %elasticity PHC 

c      =    15570;                                            

 

%Solver Runge-Kutta =============================== 

tic 

[tout,yout]=ode45(@fun_phc1,[t0:dt:tf],[0 0]); 

toc  

 

 

%Plot solution ============================================= 
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figure 

plot (tt,f1,tout,yout(:,1),'LineWidth',2) 

legend('input heave elevation', 'output PHC System') 

title('Passive Heave Compensator (PHC) 1D') 

ylabel('Amplitude [m]'); xlabel('Time [s]') 

axis([0 60 -8 8]); grid 

 

 

%Percentil ================================================== 

  

mean_heave     =  abs(mean(f1))/2;                          % 

valor medi0           do heave 

max_heave      =  abs(max(f1) - (min(f1)))/2;               % 

valor amplitude max   do heave 

mean_phc       =  abs(mean(yout(:,1)))/2;                   % 

valor medio           do phc 

max_phc        =  abs(max(yout(:,1)) - min(yout(:,1)))/2;   % 

valor amplitude max   do phc 

  

relative_max   = (max_heave - max_phc)/max_heave;         % 

valor relativo de amplitudes em %(mean_phc -mean_heave)/mean_phc 

  

fprintf('mean_heave(m)    max_amp_heave(m)    mean_phc(m)       

max_amp_phc(m)    relatvive max amp(percent)     \n'  ) 

fprintf('%6.3g            %6.3g               %6.3g             

%6.3g             %6.3g      \n', mean_heave,  max_heave, 

mean_phc, max_phc, relative_max*100  ) 
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APÊNDICE B. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO MODELO DE 2 

GRAUS DE LIBERDADE 

Função do movimento geral: 

function dy=fun_phc2(t,y) 

 

global  M1 M2 Cc C Ke Kc  tt f1 df1 

 

f  = spline(tt,f1,t); 

df = spline(tt(1:end-1),df1,t); 

 

T       =  Kc*( 2*y(1) + y(3) ); 

 

dy      =  zeros(4,1);  

dy(1)   =  y(2); 

dy(2)   =  (1/M1)*( - Cc*(y(2)-df) - Ke*(y(1)-f) - 2*T ); 

dy(3)   =  y(4); 

dy(4)   =  (1/M2)*( - C*(y(4)) - T ); 

 

 

Função de geração dos resultados: 

%Offshore (PHC) Passive Heaven Compensator 2D 

 

clc; close all; clear all 

 

global  M1 M2 Cc C Ke Kc  tt f1 df1 U19 

 

t0   =  0; 

tf   =  60; 

dt   =  0.1; 

tt   = [t0:dt:tf]; 

 

%== Input Heave functions   

% %Sinuidal wave input 

% w    =  2*pi*.1; 

% A    =  0.5; 

% f1   =  A*sin(w*tt); 

 

% %Ocean Wave input 

U19    =  25           %velocidade da onda 

[t,z]  =  fun_heavelevation(); 

f1     =  spline(t,z,tt); 

 

df1 = diff(f1)/dt;  %first derivative 

 

%====== Physical parameters  

 

L       =   1500                    %profundidade 

g       =   9.8;                    %gravidade [m/s^2] 

Meqsub  =   104280;                 %massa equip[Kg] 

Mcabo   =   31.63*L;                %massa cabo[Kg/m] 

Madic   =   361595.1;               %massa adicionada[Kg] 

Ap      =   0.0019;                 %area pistão PHC [m2] 

Vc      =   3.6;                    %volume de nitrogenio PHC 

[m3] 

Ar      =   65;                     %area base equipamento[m2] 

Cd      =   1.206;                  %amortecimento da agua  
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rho     =   1025;                   %massa especifica del agua   

k       =   209000000;              %elasticity cable 

 

M1      =   12600 ;                      %massa compensador[Kg] 

M2      =   ( Meqsub + Madic + (2/5)* Mcabo ); %massas 

carregamento[Kg] 

C       =   0.5*rho*Ar*Cd ;   %amortecimento arrasto 

Cc      =   120 ;        %amortecimento sistema PHC 

%Ke     =   (( (2/Ap)+(2*Meqsub-M1)*g )*(k*(Ap^2)))/(Vc) ;  

%modulo de elasticidade do PHC 

Ke      =   30000;       %modulo de elasticidade do PHC 

Kc      =   k ;          %modulo de elasticidade do cabo      

 

 

%Solver Runge-Kutta ======================================== 

tic 

[tout,yout]=ode45(@fun_phc2,[t0:dt:tf],[0 0 0 0]); 

toc  

 

 

%Plot solution ============================================= 

figure 

plot (tt,f1,tout,yout(:,3),'LineWidth',2) 

legend('input heave elevation', 'output PHC System') 

title('Passive Heave Compensator (PHC) 2D') 

ylabel('Amplitude [m]'); xlabel('Time [s]') 

axis([0 60 -8 8]); grid 

 

%Percentil ================================================== 

  

mean_heave     =  abs(mean(f1))/2;                          % 

valor medi0           do heave 

max_heave      =  abs(max(f1) - (min(f1)))/2;               % 

valor amplitude max   do heave 

mean_phc       =  abs(mean(yout(:,1)))/2;                   % 

valor medio           do phc 

max_phc        =  abs(max(yout(:,1)) - min(yout(:,1)))/2;   % 

valor amplitude max   do phc 

  

relative_max   = (max_heave - max_phc)/max_heave;         % 

valor relativo de amplitudes em %(mean_phc -mean_heave)/mean_phc 

  

fprintf('mean_heave(m)    max_amp_heave(m)    mean_phc(m)       

max_amp_phc(m)    relatvive max amp(percent)     \n'  ) 

fprintf('%6.3g            %6.3g               %6.3g             

%6.3g             %6.3g      \n', mean_heave,  max_heave, 

mean_phc, max_phc, relative_max*100  ) 
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APÊNDICE C. CÓDIGO DE PROGRAMAÇÃO PIERSON-

MOSKOWITZ 

Função do espectro de onda: 

%Pierson Moskovitz power spectrum  --------------------- 

function  S = Snn(w) 

 

global U19 

 

g      =   9.81; 

gamma  =  1;                % peakdness parameter  

beta   = .74; 

B      =  beta*(g/U19)^4;     

r      =  1; 

  

alpha  =  0.0081; 

 

S      = ( (alpha*g^2)./(w.^5) ).*exp( -B./(w.^4) )*(gamma^r); 

 

return 

 

Função de elevação de onda: 

function [t,z] = fun_heavelevation() 

  

global U19 

  

    g    =  9.81;          %gravitational acceleration m/s^2 

    w    =  [0:.01:3];     %frequency range rad/s 

    t    =  [0:.1:60];     %time   

  

    wm   = [  .2 .3 .4 .5 .6 .7 .8 .9  1];  %frequencies 

considered for de haeave  

    Aw   = 0.1;  %interval between frequencies 

    U    = [ 15 20 25];                     %wind speed at 19.5m 

at 19.5m over water level  m/s 

  

    %Pierson Moskovitz wind-speed spectrum ---------------------

------------- 

  

    phi  =  2*pi*rand(1,length(wm));  %uniform 

    z    =  0;         

  

    for i=1:length(wm)      

        z  =    z  +  cos( 2*wm(i)*t - phi(i) 

)*sqrt(Snn(wm(i))*Aw);   %wave elevation 

    end 

  

  

end 
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