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RESUMO 

 

Há mais de dois séculos que a humanidade vem perseguindo fontes de petróleo e novas 

tecnologias para sua extração e utilização. Neste contexto, uma das saídas obtidas foi a 

exploração das bacias petrolíferas localizadas em alto mar. Para isto, estruturas de captação 

(poços) e tratamento/armazenamento marítimo (plataformas) deste recurso foram 

desenvolvidas. Assim sendo, estas estruturas precisavam ser conectadas entre si através de 

estruturas robustas o suficiente para resistir às altas cargas às quais estariam submetidas. Tal 

tecnologia, denominada duto (ou linha), expandiu-se em duas ramificações: as de estrutura 

rígida e as de estrutura flexível. Responsáveis pela instalação destas linhas, as embarcações 

PLSV (Pipe Laying Support Vessel) tornaram-se personagem importante neste cenário de 

exploração petrolífera mundial. A fim de executar tal função corretamente, a busca por novas 

tecnologias adequadas a esta tarefa, bem como a adaptação de outras, se fez necessária. Neste 

trabalho explorar-se-ão estas tecnologias, suas aplicabilidades e potenciais de controle e 

automação, culminando, finalmente, no projeto e simulação de um destes equipamentos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: PLSV, Dutos Flexíveis, Automação, Tensionador. 
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ABSTRACT 

 

For over two centuries, mankind has been searching for oil sources and new technologies for 

its extraction and utilization. In this context, one of the found solutions was the exploitation of 

the oilfields located at sea. For that, structures for captation (wells) and marine 

treatment/storage (platforms) of this resource had to be developed. Thus, these structures had 

to be connected through structures sturdy enough to withstand the high loads on which they 

would be exposed to. This technology, called duct (or line), expanded itself into two branches: 

the ones with a rigid structure and the ones with a flexible structure. In charge of the 

installation of these lines, the PLSV (Pipe Laying Support Vessel) vessels had become an 

important character in this scenery of worldwide oil extraction. In order to carry out such role 

correctly, the search for new technologies fitting to this task, as well as the adaptation of 

others, was made a necessity. In this paper these technologies, their applicability e potentials 

for the control and automation will be explored, reaching, finally, the project and simulation 

of one of these equipment. 

 

KEYWORDS: PLSV, Flexible Pipes, Automation, Tensioner. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho será vista uma breve história da exploração mundial de petróleo, e sua 

introdução no âmbito nacional. Em seguida são abordados alguns conceitos pertinentes à 

introdução do leitor no tema do trabalho, explicando a evolução tecnológica até o ponto atual. 

Seguindo esta linha de pensamento, o trabalho, então, apresenta e descreve algumas destas 

tecnologias, focando nos objetivos propostos. Finalmente é feita uma simulação de modo a 

consolidar a relação entre os conhecimentos obtidos durante a confecção deste trabalho e os 

conhecimentos acadêmicos adquiridos pelo autor durante sua jornada acadêmica. 

 

1.1 Objetivos 

 

O presente trabalho visa introduzir e compreender a aplicação dos principais equipamentos 

presentes na operação de lançamento de dutos flexíveis em uma embarcação PLSV, como 

objetivo geral. Especificamente, este trabalho tem como objetivo explorar e compreender 

mais detalhadamente a operação de um tensionador, projetando-o e simulando seu 

funcionamento. 

 

1.2 Justificativa 

 

Minha ambição sempre foi atuar na área de óleo e gás (offshore). Sendo assim, decidi trazer 

para esta instituição uma introdução a esta área tão abrangente e promissora, discriminando 

alguns dos muitos pontos onde a automação está presente, e focando nos equipamentos das 

embarcações PLSV. 

Neste ramo offshore as operações costumam possuir um alto risco aos operadores que, 

inevitavelmente, necessitam estar em contato direto com os equipamentos. 

Consequentemente, de maneira a tentar reduzir este contato humano ao máximo possível, a 

automação das operações se mostra como uma alternativa atraente. 

 

1.3 Metodologia utilizada 

 

Este é um trabalho de fundamentação teórica. Então, para realizá-lo, foi feita uma 

contextualização do tema com história da exploração petrolífera, bem como suas tecnologias 

relacionadas, em seguida especifica-se no estudo e descrição dos principais equipamentos 

relacionados ao ambiente em foco no trabalho (uma embarcação PLSV). Finalmente realiza-
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se uma simulação de um destes equipamentos, concluindo o trabalho e sugerindo propostas 

para uma possível continuidade do mesmo. 

Esse estudo foi feito através de pesquisas em: sites especializados, livros, relatórios técnicos, 

teses de mestrado e consultas a pessoas qualificadas na área. 

 

1.4 Apresentação dos Capítulos 

 

O presente trabalho é dividido em oito capítulos. O primeiro capítulo consiste numa breve 

introdução do trabalho, discriminando seus objetivos, metodologia utilizada e a justificativa 

que motivou a produção do mesmo. O segundo capítulo introduz o leitor ao tema da 

exploração do petróleo, que incentivou o desenvolvimento das tecnologias exploradas neste 

trabalho. No terceiro capítulo compreendemos melhor sobre as estruturas que compões os 

sistemas marítimos de produção, que são interligadas pelas linhas, tratadas no quarto capítulo. 

O quinto capítulo trata de introduzir ao leitor as embarcações responsáveis pelo apoio 

offshore. Uma ênfase nos equipamentos de uma destas embarcações é feita no sexto capítulo, 

onde são evidenciadas suas funções e potenciais de implementação de sistemas 

automatizados. O sétimo capítulo foca no projeto de um tensionador de quatro lagartas, que é 

um dos equipamentos tratados no capítulo anterior. Finalmente, no oitavo capítulo são feitas 

algumas considerações finais pertinentes ao trabalho, bem como feitas algumas sugestões para 

trabalhos futuros. 
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2 EXPLORAÇÃO DE PETRÓLEO E GÁS  

 

“O interesse econômico pelo petróleo teve início no começo do século XIX, ao ser utilizado 

como fonte de energia, substituindo o gás proveniente da destilação do carvão vegetal, para a 

iluminação pública, o chamado “petróleo iluminante”. Esta função perdurou apenas até as 

décadas de 1870/80, quando Thomas Edison conseguiu sistematizar e desenvolver o 

conhecimento em energia elétrica, suplantando qualquer outra fonte de iluminação. Com isto, 

o interesse comercial pelo fóssil reduziu drasticamente, voltando apenas no final do século 

XIX, principalmente no século XX, a partir da invenção dos motores a gasolina e a diesel. 

Desde então, o insumo passou a ter justificativas comerciais para ser explorado ad infinitum, 

ou até seu esgotamento” (Debeir, 1993). 

Segundo Freeman e Soete (1997), citados por Ortiz e Costa (2007), “O país que liderou o 

processo de aprendizagem científica na indústria do petróleo foi os EUA.”. Ortiz e Costa 

(2007) complementam este pensamento acrescentando: “Muitos dos fundamentos científicos 

globais necessários para o uso e exploração do petróleo, decorreram dos esforços dos 

cientistas atuantes neste país. Entretanto, nem todo este avanço foi suficiente para viabilizar a 

produção de petróleo no Brasil. Isto porque o Brasil iria descobrir anos mais tarde, no final da 

década de 1960, que a maior parte das reservas petrolíferas estaria localizada no mar, e não 

em terra, como acontecia nos demais países, como os EUA. Em função desta realidade, os 

EUA desenvolveram uma trajetória tecnológica, acerca da extração do mineral, quase que 

totalmente para bacias territoriais, a chamada tecnologia onshore (ou in land). E o pouco do 

conhecimento tecnológico de exploração de petróleo em alto mar da época, também não 

condizia com a realidade brasileira, visto que a profundidade média dos poços brasileiros era 

bastante superior à dos norte-americanos.” 

Os mesmos autores concluem esta introdução histórica afirmando que: “Diante de tal impasse 

tecnológico, as autoridades brasileiras tiveram de decidir entre produzir uma tecnologia 

condizente com a realidade local; adquirir tal tecnologia via contrato com instituições 

internacionais; ou então importar o mineral. Talvez influenciados pela consciência 

nacionalista militar, frente a importância estratégica dos recursos naturais do país, bem como 

pela ausência de Know How internacional, a decisão foi produzir localmente um sistema de 

inovações que permitisse a exploração do petróleo em alto mar, tecnologia conhecida como 

offshore. Seja qual foi a motivação desta decisão, a Petrobras por intermédio de seu Programa 

de Capacitação Tecnológica em Águas Profundas – PROCAP – criado em 1986, tem trilhado 

um caminho de inúmeras descobertas, que proporcionou à instituição, o título de líder 

internacional em tecnologia de exploração de petróleo em águas profundas.” 
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Da mesma forma, Ribeiro (2004) descreve os passos da humanidade em direção à corrida pelo 

ouro negro: “A perfuração e produção marítimas de petróleo tiveram início no começo do 

século passado, em águas muito rasas do Golfo do México (costa da Louisiana). Os poços 

eram perfurados através de equipamentos suportados por píeres de madeira que eram 

construídos a partir da praia. Em 1930 ocorreu a primeira perfuração a partir de barcaças 

submersíveis (apoiadas sobre o fundo do mar), que juntamente com as plataformas 

submersíveis, foram as precursoras e inspiraram o conceito das atuais plataformas semi-

submersíveis.”. 

Ribeiro (2004), em seguida, alega que “Somente em 1947 surgiram as primeiras plataformas 

fixas de aço, cravadas por estacas no leito marinho. Os demais tipos de unidades marítimas de 

perfuração e produção de petróleo surgiram posteriormente [...]. [...] a evolução das 

plataformas marítimas (também referidas de forma genérica, na PETROBRAS, como UEP - 

Unidades Estacionárias de Produção) aconteceu ao longo de todo o século passado, 

originando uma grande diversidade de equipamentos, com concepções e aplicabilidades 

distintas.”. 

Ribeiro (2004) também explica que “Basicamente existem dois tipos de escoamento possíveis 

para os produtos dos poços submarinos: a) Através de navios-tanque (petroleiros) com o uso 

de terminais oceânicos (monoboias, quadro-de-boias, turret, alívio in-tandem e outros). b) 

Através de oleoduto/gasoduto submarino. A produção de gás deve ser necessariamente 

escoada por gasoduto submarino, a menos que seja considerada sub-comercial e seja 

descartada/queimada, ou seja, aproveitada a bordo para geração de energia (turbo-geradores), 

reinjeção no reservatório ou usada na recuperação de óleo por gas-lift”, que consiste na 

técnica de injetar o gás no poço para “empurrar” o óleo para fora, facilitando sua extração. 
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3 SISTEMAS MARÍTIMOS DE PRODUÇÃO 

 

A ilustração a seguir (Figura 3.1) exemplifica os Sistemas Marítimos de Produção, que serão 

tratados a seguir. 

 

FIGURA 3.1 - Sistemas Marítimos de Produção. (Fonte: Ribeiro, 2004) 

 

3.1 Plataformas 

 

As estruturas de perfuração de poços e extração e/ou armazenamento do produto dos mesmos 

são o que denominamos plataformas. 

Podem ser subdivididas em duas grandes categorias: Fixas ou Móveis. 

A figura a seguir (FIG. 3.2) nos dá informações sobre a distribuição mundial dos sistemas 

marítimos de produção, no ano de 2002, suficiente para ilustrar a realidade brasileira atual. 
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FIGURA 3.2 - Distribuição mundial dos sistemas marítimos de produção em águas profundas. (Fonte: 

Ribeiro, 2004) 

Como se pode ver a costa brasileira é favorecida com uma porção considerável de bacias 

petrolíferas à disposição. Com 18% do total mundial de unidades de produção (33, num total 

de 175), o Brasil é capaz de garantir uma posição de prestígio no mercado mundial de óleo e 

gás. 

 

3.1.1 Plataformas Fixas 

 

“De modo geral, o uso de plataformas fixas está ligado ao tipo de poço com completação seca 

(ANS). No Brasil, e na maior parte das regiões produtoras, as plataformas fixas são do tipo 

jaqueta de aço estaqueada.” (Ribeiro, 2004). A figura 3.3 é uma perspectiva da Plataforma de 

Pampo. 
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FIGURA 3.3 - Ilustração da plataforma de Pampo, um exemplo de plataforma fixa de Jaqueta. (Fonte: 

Ribeiro, 2004) 

Devido às suas características físicas, estas plataformas são mais comumente encontradas em 

poços com lâmina d’água rasa (até 300m), pois geralmente sua instalação em águas mais 

profundas possui custos muito elevados, levando em consideração a possibilidade da 

utilização de plataformas móveis. Porém isto não exclui a execução de projetos mais ousados 

de instalação de plataformas desta natureza, em águas mais profundas, geralmente quando as 

condições climáticas da região tornam-se fator restritivo à adoção de muitos tipos de 

plataformas, a exemplo do mar do Norte, com ondas de 20m, e ventos próximos de 30m/s, em 

média. 

Esta classificação tem como principais exemplares os seguintes modelos de plataformas: 
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TABELA 3.1 - Tipos de plataformas fixas. (Fonte: Ribeiro, 2004) 

PLATAFORMAS DE AÇO 

ESTAQUEADAS: 

i) Steel-piled; 

ii) Template-type; 

iii) Jacket-type. 

TORRES COMPLACENTES: 

i) Compliant Towers; 

ii) Compliant Bottom-Founded Towers. 

PLATAFORMAS DE GRAVIDADE: 

i) Concrete Gravity; 

ii) Gravity. 

PLATAFORMAS DE PERNAS 

ATIRANTADAS: 

i) Tension Leg; 

ii) Tension Leg and Wellhead. 

PLATAFORMAS TIPO SPAR: 

i) Spar. 

PLATAFORMAS TIPO CAISSON: 

i) Caisson. 

 

Ribeiro (2004) explica a utilização destes tipos de plataformas afirmando que “Adota-se o uso 

de plataformas fixas para o desenvolvimento de campos petrolíferos já delimitados, com 

potencial conhecido e em locação com LDA acessível a esta tecnologia. As plataformas fixas 

permitem o uso de completação seca associada a poços direcionais. As ANS (Árvores-de-

Natal Secas) são muito mais baratas que as ANM (Árvores-de-Natal Molhadas) e dispensam o 

uso de linhas e “risers” flexíveis (muito dispendiosos). Contudo, os poços direcionais, têm 

alcance limitado, podendo não atender a todos os pontos de drenagem do reservatório, fato 

que ocorre em reservatórios de grandes extensões ou em reservatórios pouco profundos. 

Nestes casos, será requerida a instalação de mais uma jaqueta, de uma combinação de jaqueta 

com poços satélites (completação molhada através de ANM) ou de uma plataforma semi-

submersível com diversos poços satélites.”. 

 

3.1.2 Plataformas Móveis 

 

Ribeiro (2004) introduz o conceito de plataformas móveis ao afirmar: “Paralelamente ao 

extraordinário desenvolvimento experimentado pelas plataformas fixas (jaquetas para 

perfuração com sondas moduladas e produção) em zonas já delimitadas e de potencial 

produtivo bem conhecido, surgiram também, no Golfo do México, as unidades móveis de 

perfuração utilizadas para perfuração de poços pioneiros (inicialmente as plataformas 

submersíveis e posteriormente as plataformas auto-elevatórias, plataformas semi-submersíveis 
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e navios-sonda), as quais têm sido também adaptadas e aplicadas mais recentemente como 

plataformas de produção.”. 

Assim sendo, o mesmo autor complementa: “O deslocamento das plataformas móveis entre 

duas locações de operação é feito através de reboque ou, em alguns casos, para locações 

próximas, através de propulsão própria. Na maioria dos casos, quando há propulsão própria, 

esta serve apenas para auxiliar no processo de posicionamento final. Os cascos das 

plataformas móveis de perfuração são projetados com formas hidrodinâmicas de modo a 

minimizar o arraste e permitir deslocamentos mais rápidos. Já em plataformas de produção, a 

hidrodinâmica do casco perde em prioridade visto que a plataforma não é projetada para 

deslocamentos frequentes. Modernamente, tem sido comum a utilização de navios especiais 

que transportam plataformas sobre convés (“dry-tow”, ou reboque a seco), reduzindo os 

prazos de deslocamento das plataformas nas longas viagens intercontinentais, com os 

consequentes ganhos de diárias de operação (para as plataformas móveis de perfuração) e 

antecipação de produção (para as plataformas móveis de produção).”. Podemos ver dois 

exemplos deste tipo de plataformas abaixo (FIG 3.4). 

 

FIGURA 3.4 - Exemplos de plataformas móveis. (Fonte: Ribeiro, 2004) 

Esta classificação tem como principais exemplares os seguintes modelos de plataformas: 
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TABELA 3.2 - Tipos de plataformas móveis. (Fonte: Ribeiro, 2004) 

PLATAFORMAS SUBMERSÍVEIS: 

i) Submersible. 

 

PLATAFORMAS AUTO-ELEVATÓRIAS: 

i) Jack-up. 

 

PLATAFORMAS SEMI-SUBMERSÍVEIS: 

i) Semi-submersible (SS). 

 

NAVIOS DE ARMAZENAMENTO E DE 

PROCESSO: 

i) Process Vessels; 

ii) Floating, Production, Storage and 

Offloading Vessels (FPSO); 

iii) Floating, Storage and Offloading 

Vessels (FSO). 

 

 

3.2 Poços 

 

 

FIGURA 3.5 – Evolução dos poços petrolíferos da Petrobrás. (Fonte: Diário do Pré-Sal.) 

“As características do reservatório a ser depletado e a malha de drenagem proposta têm 

grande influência no modelo de desenvolvimento do campo de petróleo e na escolha do(s) 

tipo(s) de estruturas(s) para o empreendimento. A lâmina d’água e a espessura das camadas 

sobre as rochas portadoras de óleo e gás determinam o estado de tensões nas rochas, com 
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grande influência na estabilidade do poço e na produção de areia. A LDA determina a 

temperatura estática da formação e de fluxo de óleo/gás. Óleos viscosos apresentam grande 

perda de carga fluindo a baixas temperaturas. Se o óleo contiver altos teores de parafinas ou 

asfaltenos, podem ocorrer depósitos orgânicos nas linhas de produção e até na própria coluna. 

Os mecanismos de produção naturais e secundários demandam recursos como planta de 

injeção de água, por exemplo. A produção de água associada tem grande influência no projeto 

de poço e subsistema de escoamento. Estes aspectos e muitos outros determinam as possíveis 

arquiteturas dos poços e do sistema marítimo de produção.” (Ribeiro, 2004). 

“Em termos de poços, as UEPs fixas (vide Polo Nordeste da Bacia de Campos) exigiram 

poços direcionais, a fim de que com cabeças de poços agrupadas no deck de produção, se 

pudesse drenar grandes áreas de reservatório. Atualmente, os poços horizontais, de longo 

alcance (extended reach wells), multilaterais e poços tridimensionais (design wells), trazem 

novas possibilidades, como o desenvolvimento de campos em águas profundas.” (Ribeiro, 

2004). 

Quanto à localização ideal em que uma UEP deve ser instalada, Ribeiro (2004) afirma que se 

deve levar em consideração “[...] um grande número de variáveis como LDA, extensão em 

área e profundidade dos reservatórios, características dos fluidos da formação (óleo, gás, 

água), facilidade na perfuração dos poços, facilidade para escoamento de óleo/gás do poço até 

a UEP, existência de falhas rasas no sub-solo, declividades na região sobre o reservatório, 

existência de oleodutos e canais de navegação sobre a região de interesse, interesse em 

instalar UEP em águas mais rasas por razões econômicas ou limitação tecnológica, etc. 

Reservatórios muito extensos podem demandar o uso de mais de uma UEP ou de uma UEP 

associada a vários poços satélites submarinos de completação molhada, ou ainda uma 

associação de plataformas satélites (plataformas de cabeça-de-poço com completação seca) 

com uma única plataforma central de processo.”. A figura 3.5 ilustra este pensamento, 

explicitando a evolução da Petrobras na exploração de poços petrolíferos, de acordo com suas 

profundidades. 

Ainda este mesmo autor detalha os sistemas que devem ser utilizados e o porquê de sua 

utilização: “No desenvolvimento de um campo marítimo é comum que sejam construídos 

poços de produção de óleo, de produção de gás, de injeção de água e até mesmo de captação 

de água e para descarte de fluidos indesejados. O número e variedade destes poços dependem 

das características do campo, como sua extensão, propriedades dos fluidos dos reservatórios, 

etc. As arquiteturas de poços são também variadas: verticais, direcionais, de longa extensão 

lateral ou longo alcance (extended reach wells), horizontais, multilaterais. As trajetórias 

podem ser bastante complexas, navegando no espaço tridimensional (design wells). As 
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dimensões (profundidade, diâmetros, afastamento lateral, etc) também variam muito. A 

cabeça do poço pode ser seca (em terra ou nas plataformas) ou molhada (submersas – 

conectadas diretamente aos poços). Em muitos casos os poços devem ser de alta produção 

para justificar o projeto.”. As figuras 3.6 e 3.7 ilustram exemplos de poços de exploração 

utilizados atualmente. 

 

FIGURA 3.6 – Poço de longo alcance. (Ribeiro, 2004) 

Quanto à escolha do poço correto a ser utilizado, Ribeiro (2004) analisa separadamente cada 

caso e sugere: “Para LDA rasas, onde se pode adotar UEPs fixas, a construção de poços 

direcionais é uma solução muito adotada. O uso de condutores (“risers”) verticais rígidos e 

completação seca (ANS – Árvore de Natal Seca) apresenta baixo custo de implantação e de 

manutenção. Em LDAs mais profundas, onde a PETROBRAS tem adotado UEPs flutuantes 

(como SS e FPSO), a combinação de poços com completação molhada (ANM – Árvore de 

Natal Molhada), linhas e riser flexíveis e manifolds submarinos, tem apresentado bons 

resultados. Esta alternativa conferiu grande agilidade na implantação dos projetos, com 

consequente antecipação do fluxo de caixa. Permitiu ainda, o aproveitamento de poços 

pioneiros verticais e a drenagem de áreas secundárias através de poços satélites. Neste sistema 

os poços podem ser perfurados por várias Sondas, enquanto se realiza a construção dos 

demais componentes do sistema de produção. Como desvantagens deste tipo de sistema, o 

custo de manutenção de poços é bastante elevado.”. 

Ribeiro (2004) finaliza seu raciocínio explicando: “O uso de condutores (risers) verticais 

rígidos e completação seca (ANS), suportados por estruturas fixas no fundo (jaquetas) foi a 

solução convencional adotada para poços submarinos nos primórdios da produção de petróleo 

no mar. Entretanto, a completação molhada, apesar dos elevados custos inicial e operacional 

das ANMs e das linhas flexíveis de interligação (flowlines e risers), tem alcançado grande 

sucesso, mormente no âmbito da Petrobrás, a maior operadora mundial de ANMs. O uso de 

completação molhada em consórcio com dutos flexíveis, tornou possível a aplicação de 
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plataformas semi-submersíveis como plataformas flutuantes de produção dando grande 

agilidade à Petrobrás na implantação e antecipação do fluxo de caixa dos investimentos nos 

primeiros projetos da Bacia de Campos. O uso de poços satélites com completação molhada 

permite também a exploração de campos marginais, o aproveitamento de poços pioneiros 

verticais como poços produtores e a execução simultânea de várias perfurações num mesmo 

campo, para posterior ligação a um sistema flutuante.”. 

 

FIGURA 3.7 – Esquema dos tipos diferentes de poços de exploração. À direita podemos ver uma 

representação de um poço multidirecional. (Fonte: Ribeiro, 2004) 
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4 LINHAS 

 

As linhas nada mais são que os dutos (ou tubos) submarinos, responsáveis por conectar os 

equipamentos submarinos entre si, até as plataformas ou até mesmo a bases em terra. 

Possuem tecnologia própria, desenvolvida para atender às condições de pressão e 

temperaturas adversas que devem encarar durante seu período de vida útil no leito marinho, 

que costuma ultrapassar décadas. Estas linhas podem ser divididas em flexíveis ou rígidas. 

 

4.1 Flexíveis 

 

Ribeiro (2004) primeiramente explicita a evolução da tecnologia até a ingressão das linhas 

flexíveis no mercado: “Anteriormente ao desenvolvimento dos dutos flexíveis, o transporte de 

óleo e gás através do leito marinho era integralmente realizado por dutos de aço. A adoção das 

linhas flexíveis tornou viável a antecipação de implantação dos projetos, permitindo a 

instalação das tubulações em trajetos mais flexíveis e econômicos, impossíveis de se obter 

com dutos de aço. Ademais, o uso de linhas flexíveis evidenciou uma importante vantagem 

deste produto: a facilidade de ser recolhido do local de lançamento original, enrolado em 

bobinas e relançado em novas locações mais promissoras.”. 

A seguir, o mesmo autor introduz registros das suas primeiras utilizações: “As primeiras 

notícias que se tem do uso de linhas flexíveis para condução de fluidos remetem à Segunda 

Grande Guerra, onde há registros de utilização deste produto pelo Exército francês com a 

finalidade de transporte de água potável para tropas. Sua primeira aplicação comercial na 

indústria do petróleo ocorreu em 1973, instalada no antigo Congo pela Elf Emeraude. A 

primeira aplicação dos dutos flexíveis na BC (Bacia de Campos) ocorreu em 1978, no 

chamado Sistema Submarino Provisório de Garoupa-Namorado, em LDA de 160m, hoje já 

desmobilizado. Esta aplicação estática das linhas flexíveis consistia em utilizá-las 

exclusivamente depositadas sobre o leito marinho, ligando os poços submarinos a um 

manifold, função na qual são denominadas flowlines.”. Com isto, é criada uma categorização 

entre estas estruturas flexíveis, de acordo com sua função: estática ou dinâmica. 

Isto é evidenciado no trecho seguinte (e ilustrado na figura 4.1), também de autoria de Ribeiro 

(2004): “Logo em seguida, no ano de 1979, registrou-se o primeiro uso das linhas flexíveis 

em aplicação dinâmica, na qual são denominadas risers: no Sistema de Produção Antecipada 

de Enchova-Leste. Neste sistema um poço submarino (1-RJS-38), em LDA de 180m, 

interligava-se diretamente à plataforma flutuante Penrod-72 (SS-10) em LDA de 120m, 

através de linhas flexíveis estáticas e dinâmicas. Desde então, as linhas flexíveis têm sido 
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utilizadas em larga escala em sistemas flutuantes de produção na Bacia de Campos, 

conquistando uma destacada reputação de confiabilidade e eficiência. As linhas flexíveis são 

aplicadas na coleta da produção dos poços, na ligação entre manifolds submarinos e 

plataformas, na ligação de plataformas entre si, na exportação de óleo para terminais 

oceânicos e na exportação de gás para terminal terrestre.”. 

 

FIGURA 4.1 – Representação de uma instalação marítima conectada a uma unidade submarina de 

produção através de dutos (Fonte: Redetec / Adaptado) 

Além desta diferenciação (por trechos) das linhas flexíveis, há também outra ramificação 

dentro das estruturas flexíveis, evidenciada por Ribeiro (2004): “As linhas flexíveis, conforme 

sua função, são representadas pelos dutos flexíveis para condução de fluidos e pelos 

umbilicais de controle. Os primeiros são construídos numa estrutura formada por múltiplas 

camadas de aço e polímeros superpostas, cada uma destinada a resistir a um tipo de esforço 

solicitante imposto ao duto ao longo de sua vida útil. Os umbilicais, por seu turno, são 

construídos por um conjunto de mangueiras e cabos, usados para operar remotamente os 

equipamentos e válvulas submarinas dos poços, monitorar os parâmetros de produção 

(temperatura e pressão) e injetar produtos químicos.”. Na figura 4.2, a seguir, podemos ver as 

estruturas das linhas flexíveis. 
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FIGURA 4.2 – À esquerda: Umbilical Eletro-Hidráulico. À direita: Duto de Produção de Óleo e Gás. 

(Fonte: Ribeiro, 2004) 

 

4.2 Rígidas 

 

Mathedi (2010) descreve esta estrutura como “[...] os primeiros modelos a serem 

desenvolvidos. Construídas, basicamente, a partir de aço e polímero, são linhas com maior 

dificuldade de armazenamento, devido à sua rigidez, possuindo um alto raio de 

armazenamento, para impedir que se deformem. Costumam ser armazenadas em carretel 

(enormes bobinas) e, em alguns casos, são transportadas via rebocamento, de forma que vão 

flutuando até o local onde deverão ser instaladas.”. 

Poucas são as embarcações PLSV capazes de trabalhar com este tipo de duto, devido ao 

grande custo atrelado aos equipamentos próprios para este tipo de operação. A figura 4.3 

mostra um exemplo de uma. 

Conhecendo, portanto, esta estatística, bem como o fato de a tecnologia de dutos flexíveis 

estar tomando uma parcela cada vez maior do mercado, este trabalho se focará apenas nas 

operações referentes ao uso dos dutos flexíveis. 
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FIGURA 4.3 – Uma embarcação PLSV que realiza operações de instalação de dutos rígidos. (Fonte: 

Benttenmüller e Torres, 2013) 
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5 NAVIOS DE APOIO OFFSHORE 

 

Segundo Mattos (2009), “Os estaleiros brasileiros já construíram, desde 1998, mais de 60 

embarcações de apoio. As empresas nacionais atingiram alta competência em prazo, preço e 

qualidade nesse nicho de mercado. As embarcações empregadas em offshore (apoio marítimo) 

devem possuir grande capacidade de manobra, visando posicionamento próximo às unidades 

atendidas. Devido a essa necessidade, alguns recursos tornaram-se obrigatórios no projeto 

destas embarcações, tais como: Hélices e lemes gêmeos (responsáveis por um menor diâmetro 

na curva de giro), bow e stern thruster (propulsores laterais de proa e popa, respectivamente), 

sistema de lemes independentes (posicionamento dos lemes em qualquer ângulo), central de 

manobras computadorizadas (manobras realizadas por “joystick”) e o Sistema de 

Posicionamento Dinâmico (Dynamic Positioning System).”. 

São estas: 

i) Navio de Suporte a Plataforma (PSV – Platform Support Vessel): Embarcações 

que transportam óleo combustível, água potável, produtos químicos, água 

industrial, tubulações e ferramentas especiais; 

ii) Navio de Suplemento (SV – Supply Vessel): Navio de apoio a plataforma, menor 

que o PSV; 

iii) Reboque e Manuseio (AHTS – Anchor Handling Tug Supply): Embarcação que 

pode medir entre 60 e 80 metros de comprimento e potência (HP) de 6.000 a 

20.000. Atua como rebocador, manuseio de âncoras e transportes de suprimentos 

(tubos, água doce, óleo, lama, salmoura, cimento, peças, etc.); 

iv) Combate a Incêndio e SOS (Fire Fighting): São embarcações dotadas de bombas e 

canhões de incêndio com capacidade de aplicar jatos à vazão de 9.000m³ de água 

por hora. Para atender, em caso de emergência, as solicitações de socorro e 

incêndio em plataformas e/ou embarcações; 

v) Estimulação de Poços (Well Estimulation Vessel): São embarcações dotadas de 

“plantas” para aplicação de injeção de agentes químicos, visando monitorar e 

melhorar a produtividade dos poços e linhas em operação; 

vi) Lançamento de Linha (PLSV – Pipe Laying Support Vessel): São embarcações que 

lançam e recolhem linhas no mar, utilizadas para conectar as plataformas a 

sistemas de produção de petróleo; 

vii) Passageiro (CB – Crew Boat): Embarcação utilizada para trocas de turmas nas 

plataformas, incluindo embarcações de alta velocidade; 



19 
 

viii) Suporte às Operações por ROV – Veículo de Operação Remota (RSV – ROV 

Support Vessel): São embarcações voltadas ao auxílio e monitoramento de 

operações executadas por outras embarcações, utilizando-se de ROV’s. 

Geralmente se fazem necessárias em operações onde o monitoramento via 

mergulhadores é inviável (abaixo de 300m de lâmina d’água) ou inaconselhável 

(condições de mar hostis); 

ix) Suporte por Mergulho (DSV – Diving Support Vessel): São embarcações de apoio 

às operações de mergulho de “superfície” ou saturado, dotados de vários 

equipamentos especiais (sino de mergulho, câmaras de saturação, guinchos 

especiais etc); 

x) Embarcação suporte a derramamento de óleo (OSRV – Oil Spill Recovery Vessel): 

Utilizado no combate ao derramamento de óleo dotado de especificações que 

permitem trabalhar na mancha de óleo, em atmosfera onde a evaporação do 

petróleo produz gás natural, por isso é dotado de sistemas elétricos blindados para 

evitar a produção de faíscas. Possui equipamentos para aspirar o óleo derramado e 

armazenar num tanque a bordo. A capacidade de combater o derramamento pode 

ser criada num PSV ou AHTS. 

 

5.1 Embarcações PLSV 

 

“Embarcações do tipo Pipe Laying Support Vessel (PLSV) atualmente prestam serviços 

referentes a instalações de tubulações submarinas. Existem diversos modelos de navios 

disponíveis, cada qual com seu layout de instalação de acordo com os tipos de serviços 

prestados. Estas embarcações são responsáveis pela interligação das plataformas aos sistemas 

de produção e são capazes de instalar quilômetros de dutos com apenas um carregamento, que 

pode ser de dutos rígidos, ou de dutos flexíveis, ou até mesmo de ambos, dependendo do 

escopo de trabalho a ser executado.” (Ferreira, 2013). A figura 5.1 apresenta um exemplo 

deste tipo de embarcação especializada. 
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FIGURA 5.1 – Embarcação PLSV Skandi Vitória, capaz de fazer instalações de dutos flexíveis. 

(Fonte: Technip) 

O uso deste tipo de embarcação é contextualizado por Mathedi (2010): “No Brasil, as 

descobertas de novos poços de petróleo e gás nas Bacias de Campos, Santos e Espírito Santo 

estão gerando uma demanda de novas plataformas e, com isso, aumentando a demanda por 

embarcações que realizem operações de lançamento de linhas dessas unidades. Os PLSV’s 

não apresentam rota definida, pois não lançam constantemente linhas para as unidades de 

exploração, logo poderão atuar em diferentes blocos e bacias de petróleo ao redor do mundo. 

Em virtude disso, um projeto bem detalhado e otimizado para operar em qualquer mar é 

essencial.”. Na figura 5.2 vemos as principais regiões de atuação destas embarcações pelo 

mundo. 

 

FIGURA 5.2 – Áreas de atuação das embarcações PLSV. (Fonte: Mathedi, 2010) 
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Têm como algumas características: Arranjo de convés bastante complexo; Sistema de 

posicionamento dinâmico - DPS; Carretel, Bobinas ou Cestas para armazenamento das linhas; 

sistema de lançamento por tensionadores; guinchos; ROV (Remotely Operated Vehicle) – 

Veículo operado remotamente para inspeção e intervenção submarina; bow thrusters e stern 

thrusters (Sistemas de propulsão); entre outros. 
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6 PRINCIPAIS EQUIPAMENTOS DOS PLSV’S 

 

Neste tópico serão apresentados os principais equipamentos comuns nas embarcações do tipo 

PLSV, onde a automação de sistemas encontra-se mais presente, ou onde há grande potencial 

para a aplicação desta. 

 

6.1 Sistema De Lançamento – Tensionadores 

 

Os tensionadores são responsáveis por manter a tensão na linha, enquanto lançam-na em 

direção ao leito marinho. Eles são providos de um sofisticado sistema elétrico e hidráulico, 

pelo qual a tensão no duto pode ser controlada mesmo se a embarcação for submetida a 

movimento. 

São constituídos por “lagartas” – esteiras similares às usadas em tratores e tanques de guerra, 

“[...] as quais pressionam o diâmetro da linha uniformemente ao longo de um determinado 

comprimento, gerando o atrito necessário para suportar a linha durante o lançamento” 

(Ferreira, 2013). Cada lagarta, por sua vez, é composta por conjuntos de “sapatas”, com 

diferentes opções de ângulos de abertura e que podem ser substituídos a qualquer momento, 

aumentando a adaptabilidade do tensionador aos mais variados diâmetros de linhas flexíveis, 

conforme podemos verificar por meio da figura 6.1. 

 

FIGURA 6.1 – Desenho esquemático da lagarta de um tensionador (esquerda) e sua vista em corte 

transversal, utilizando uma sapata de abertura de 160
o
 (direita). (Fonte: Technip) 

Existem vários tipos de equipamentos de lançamento de linhas flexíveis, tais como o VLS 

(Vertical Laying System), o PPS (Portable Pipelaying System), o HLS (Horizontal Laying 

System), entre outros, para lançamento de dutos flexíveis das mais variadas características. 

Outros mais continuam a ser projetados, visando atender às exigências do mercado de 

lançamento de dutos flexíveis que, a cada dia que passa se aventura cada vez mais em poços 
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localizados em águas mais profundas (profundas e ultraprofundas). Porém, o que todos estes 

sistemas têm em comum é que todos giram em torno do emprego de equipamentos 

denominados tensionadores, variando, basicamente, na quantidade de lagartas empregadas (de 

duas a quatro), bem como no eixo do lançamento: horizontal ou vertical. 

O sistema de lançamento pode ser facilmente considerado o coração do navio de lançamento, 

definindo, inclusive, os demais equipamentos presentes na embarcação, que visam sempre 

otimizar o lançamento do duto, dando suporte ao sistema de lançamento. 

Na figura 6.2 podemos nos familiarizar melhor com este equipamento, analisando suas fotos, 

tiradas in loco. 

 

FIGURA 6.2 – Exemplos de tensionadores. Vertical à esquerda e horizontal à direita. (Fonte: Technip) 

Os sistemas de lançamento de dutos flexíveis na horizontal geralmente compõem-se por dois 

tensionadores de três lagartas, dispostos em série. Como o nome sugere, o duto será 

trabalhado de modo que a movimentação dele para fora da embarcação seja feita no plano 

horizontal, empurrando o duto até a extremidade da embarcação, onde ele é então lançado ao 

mar. A figura 6.3 ilustra este sistema de lançamento. 
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FIGURA 6.3 – Sistema de Lançamento Horizontal. (Fonte: Technip / Adaptado) 

Os sistemas de lançamento verticais são, geralmente, mais refinados e complexos que os 

horizontais, alocando um ou mais tensionadores de quatro lagartas na vertical, de forma a 

diminuir certas complicações inerentes do sistema horizontal, e gerando, desta forma, um 

sistema mais ágil de ser operado. Neste tipo de lançamento, o duto é levado até o topo da torre 

de lançamento, onde os tensionadores estão instalados, para então ser lançado ao leito 

marinho. A figura 6.4 mostra a disposição em que estes tensionadores se encontram 

instalados, numa torre de lançamento vertical. 

 



25 
 

 

FIGURA 6.4 – Torre de lançamento vertical, com destaque para os tensionadores instalados. (Fonte: 

Technip) 

Alguns prós e contras devem ser considerados na escolha de cada sistema de lançamento, 

conforme identificados na tabela a seguir: 

TABELA 6.1 – Tabela comparativa de sistemas de lançamento. (Fonte: Própria) 

VERTICAL: HORIZONTAL: 

 Possui operação mais rápida; 

 Não ocupa grande espaço no convés; 

 Passagem dos acessórios presentes na 

linha mais rápida e fácil; 

 Capaz de lançar uma única linha por 

vez; 

 Maior custo de instalação; 

 Manutenção mais complexa; 

 Já possui sistema de controle 

integrado. 

 Necessita de um convés extenso; 

 Operação de passagem de acessórios 

é mais demorada e delicada; 

 Possibilidade de lançamento de até 

três linhas simultaneamente (três 

sistemas de lançamento em paralelo); 

 Necessita que os demais 

equipamentos de suporte sejam tão 

robustos quanto o próprio sistema de 

lançamento (suportem a mesma 

quantidade de carga); 

 Menor custo de instalação; 

 Manutenção mais simplificada. 

 Sem sistema de controle integrado. 
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Uma simulação deste equipamento será explorada no sétimo capítulo deste trabalho, 

explicitando seu funcionamento e sua relação com a automação e controle. 

 

6.2 Sistema De Posicionamento Dinâmico 

 

“Como as condições ambientais são variáveis, devido a efeitos de onda e vento oscilatórios, 

os propulsores devem apresentar resposta compatível às mudanças de empuxo requeridas, 

reagindo rapidamente ao comando do sistema de controle, podendo causar até, em casos 

extremos, a instabilidade da embarcação” (Nogueira e Silva, 2006). 

Lacerda e Muniz (2005) introduzem este sistema da seguinte maneira: “Para proporcionar 

segurança e eficiência durante as operações de alívio offshore, um sistema de posicionamento 

dinâmico é requerido. O sistema de posicionamento dinâmico (Dynamic Positioning - DP) 

tem como função manter a embarcação automaticamente numa posição (fixar localização ou 

permanecer na rota), recebendo sinais dos sistemas de referência e controlando os propulsores 

de passo controlável, os impulsionadores laterais (thrusters) e o leme, para atuar na correção 

da posição da embarcação. Os sistemas de propulsão utilizados devem possuir especificações 

especiais, que os diferem dos propulsores comumente utilizados em navegação.”. 

Em seguida descrevem o sistema DP, explicando que este “[...] é equipado com módulos 

verificadores de posição que monitoram o passeio do sistema de ancoragem como ponto de 

referência. O projeto do sistema DP deve levar em conta as condições ambientais do local de 

operação da embarcação baseado em probabilidades estatísticas.”. 

Nogueira e Silva (2006) também acrescentam uma breve descrição da metodologia utilizada 

neste sistema: “A metodologia analisa a pior condição ambiental, que é selecionada, e então 

uma análise no domínio do tempo é feita para obter resultados mais precisos. O módulo de 

controle do DP usa um modelo matemático simplificado da embarcação para estimar 

movimentos e velocidades de baixa frequência. O módulo interpreta o modelo massa - 

amortecedor nos três graus de liberdade. Adicionalmente, calcula a média das cargas 

ambientais sob influência da força no modelo causada pela velocidade da corrente. Devido a 

diferentes coeficientes de arrasto da corrente, o modelo se mantém orientado de acordo com 

as mudanças de força assim como às mudanças do ângulo de incidência.”. 

Como este trabalho visa apenas apresentar os sistemas onde a automação se faz presente, não 

nos aprofundaremos no funcionamento deste sistema. Cabe apenas concluir que este sistema 

de vital importância para embarcações PLSV (e muitas outras do ramo de óleo e gás) é um 
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ótimo exemplo da correta aplicação da automação e controle neste vasto ambiente que é o 

navio de lançamento. 

 

6.3 Bobinas Ou Carretéis 

 

“São responsáveis pelo armazenamento dos dutos rígidos ou flexíveis durante o transporte até 

o local de lançamento. Quando utilizadas em carregamentos de dutos rígidos, denominam-se 

carretéis, e devem possuir um diâmetro interno grande, a fim de diminuir as deformações 

plásticas às quais os dutos estarão submetidos, durante o enrolamento. As embarcações atuais 

deste gênero possuem diâmetros internos superiores a 15 metros. Dutos flexíveis possuem um 

raio mínimo de curvatura permitido em uma ordem de grandeza bem menor que a de dutos 

rígidos, cerca de três metros, podendo ser armazenados nas bobinas, propriamente ditas.” 

(Ferreira, 2013). 

José (2013) afirma que “seu carregamento é mais rápido que as cestas, mas sua capacidade 

menor.”. 

 

FIGURA 6.5 – Bobina pronta para ser carregada num PLSV. (Fonte: Technip) 

Este tipo de acessório, apesar de essencial para certos navios de lançamento, no momento não 

possui potencial de implementação de sistemas de controle e automação, devido à sua 

natureza, como podemos ver na figura 6.5. 

 

6.4 Cestas 

 

“São os locais responsáveis pelo acondicionamento das linhas flexíveis carregadas e que serão 

lançadas pelas embarcações PLSV. Existem embarcações que possuem até três cestas, aquelas 

com três sistemas de lançamento que é o caso do PLSV Sunrise 2000. As cestas podem ser 

localizadas na parte interna ou externa das embarcações e podem ser de vários tamanhos, 

suportando diferentes quantidades. Algumas embarcações possuem somente cestas, enquanto 
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outras possuem cestas e também são capazes de carregar bobinas.” (Ferreira, 2013). Podemos 

ver exemplos destas na figura 6.6. 

 

FIGURA 6.6 – Exemplos de cestas de carregamento. (Fonte: Technip) 

Durante o carregamento e lançamento, um operador é responsável por controlar a rotação da 

cesta. Porém esta operação depende da comunicação via rádio entre operador (que fica numa 

cabine isolada) e engenheiro de lançamento (responsável por coordenar todas as operações 

referentes ao lançamento do duto). Portanto, a velocidade com que a linha é fornecida ao (ou 

recolhida do) tensionador depende, basicamente, da operação humana e, consequentemente, 

está sujeita a falhas. Entretanto isto pode ser facilmente resolvido com o auxílio da 

automação, através da gestão simultânea dos dois equipamentos (via CLP, por exemplo), que 

comunicariam entre si, reduzindo para próximo de zero as chances de erro nesta operação, 

evitando o caso exemplificado na figura 6.7. 
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FIGURA 6.7 – Torção na linha carregada, oriunda de falha humana. (Fonte: Technip) 

 

6.5 Guinchos 

 

“São responsáveis pela transferência de cargas, abandono e recolhimento das linhas no leito 

marinho. Os guinchos principais são normalmente de alta capacidade e, como os guindastes, 

são projetados para o uso offshore. As embarcações possuem também guinchos auxiliares 

com funções adicionais como ancoragem de equipamentos durante o lançamento dos mesmos. 

Estes são de baixa capacidade, pois servem apenas para movimentação de carga no deck 

principal até a submersão de um equipamento ou acessório de linha.” (Ferreira, 2013). 

José (2013) sustenta que “todo sistema de tensionadores tem um guincho de carga compatível 

associado”, bem como que estes “suportam o peso da linha quando o tensionador é aberto 

para a passagem de extremidades e equipamentos”. 

Este equipamento é essencial para as operações offshore, principalmente as relacionadas aos 

tensionadores, porém apenas como suporte, sem atuar em sincronia com nenhum outro 

equipamento, não necessitando, portanto, de qualquer implementação de um sistema 

automatizado. 
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6.6 Guindastes 

 

Ferreira (2013) afirma que “São responsáveis por todo transporte de carga dentro da 

embarcação. Normalmente os navios possuem mais de um guindaste com diferentes 

capacidades e funções. Os guindastes offshore possuem um projeto muito específico, pois a 

capacidade de carga varia da superfície até o leito marinho, devido à consideração do peso do 

cabo liberado. Os guindastes modernos possuem um sistema de compensação de heave, que é 

a oscilação vertical dinâmica da embarcação, devido à incidência da amplitude de onda.” 

(Figura 6.8). 

Este sistema, que será descrito a seguir, comprova mais uma vez como o controle e 

automação são diferenciais na execução de operações offshore. Veremos que este sistema, 

capaz de identificar as oscilações da posição do navio em relação ao eixo vertical (decorrente 

das ondas), é capaz de reduzir consideravelmente o tempo necessário para realizar qualquer 

tipo de operação submarina, a centenas de metros de profundidade. 

 

FIGURA 6.8 – Guindastes para operações submarinas. (Fonte: Technip) 

 

6.6.1 Sistema De Compensação De Heave 

 

Cerqueira (1988) sustenta que “Para o desenvolvimento de campos em águas profundas e 

ultraprofundas, a instalação de equipamentos submarinos de forma segura e econômica é de 

vital importância. As condições de mar apresentadas em nosso país ocasionam significantes 

movimentos das embarcações de instalação. A partir destes fenômenos, sistemas de 
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compensação desses movimentos e variações de cargas por eles geradas necessitam de estudo, 

com o objetivo de evitar danos nos equipamentos, por cargas de impacto, durante a 

aproximação do corpo suspenso para o seu alvo. Na prática, o mesmo é mantido acima do 

local de assentamento a uma distância de segurança. Esta distância é definida em função da 

amplitude máxima de resposta do movimento vertical, uma vez que este movimento não é 

regular em função de existirem ondas de períodos e amplitudes diferentes atuando 

simultaneamente, causando um fenômeno conhecido por batimento. É importante observar 

também que mesmo quando o corpo suspenso alcança a sua área alvo ele continua se 

movendo, ainda que o navio seja mantido na sua posição pelo sistema DP. Nesta condição, o 

movimento horizontal é extremamente lento (períodos em torno de 1 minuto) quando 

comparado com o movimento vertical (períodos menores que 10 segundos)”. 

Adamson (2003), por sua vez, explica o funcionamento deste sistema: “Em um sistema de 

compensação de heave, em inglês designado como “heave compensator”, o termo heave é 

utilizado para designar o movimento vertical do equipamento que está sendo lançado. Esse 

movimento poderia ser, de fato, originado pelo movimento de heave da embarcação, ou pelo 

roll (movimento de rolagem sobre um eixo), no caso de um equipamento sendo lançado pelo 

bordo da embarcação ou até mesmo pelo pitch (arraste horizontal), no caso de um 

equipamento sendo sustentado pela popa ou proa da embarcação de instalação. O sistema atua 

no equipamento de içamento, fornecendo mais cabo ou recolhendo-o, continuamente, a partir 

de informações geradas por sensores de movimento do barco (acelerômetros, taut wires...). Os 

sensores de movimento fornecem dados de entrada para um computador (CLP) que, então, 

regula o comprimento de cabo na água de modo a compensar a variação de posição no navio 

de instalação. Para estes sistemas, tanto a força quanto a posição devem ser as variáveis 

controladas.” (Figura 6.9). 
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FIGURA 6.9 – Esquema de projeto de um Sistema Compensador de Heave. (Fonte: Mello, 2004 / 

Adaptado) 

Conforme citado anteriormente, as variáveis controladas são força e posição. Isto se refere ao 

fato de o sistema monitorar o cabo a partir de um ponto na superfície, dentro da embarcação. 

O sistema em si somente deve ser acionado quando o operador identificar que o equipamento 

trabalhado está próximo de seu ponto objetivo. Ao ser ativado, o sistema identifica a tensão 

(força) existente no cabo neste momento, e esta será traduzida como o estado ideal do sistema, 

representando a posição a ser mantida. Caso seja detectada alguma variação nesta tensão, que 

não seja decorrente da ação do próprio operador (pagar ou recolher o cabo), o sistema 

automaticamente atua de forma a continuar a manter o estado de equilíbrio, pagando cabo no 

caso de aumento na tensão, ou recolhendo-o para o caso da tensão variar para um valor 

menor. A atuação ativa do operador apenas atualiza o estado de equilíbrio monitorado pelo 

sistema. 
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Basicamente existem três configurações diferentes para este sistema, sendo estes sistemas 

Passivos, Ativos ou Semi-Ativos (Híbridos), podendo proporcionar uma variação de carga na 

ordem de 1% a 12% daquela obtida num sistema não compensado, dependendo da 

configuração utilizada. Em outras palavras, isto acarreta num movimento do equipamento 

suspenso em, no máximo, 12% do que ele movimentaria, caso não estivesse sob a atuação do 

sistema de compensação de heave. 

 

6.7 Roda De Lançamento 

 

José (2013) caracteriza este equipamento como o responsável para o lançamento das linhas 

lançadas pelo sistema lançamento horizontal. “Guiam a linha respeitando seu raio mínimo de 

curvatura da horizontal (convés) para a vertical (água). Reduzem o atrito na passagem da 

linha.”. Podemos ter uma noção melhor de sua estrutura e funcionamento utilizando a figura 

6.10. 

Com um funcionamento muito parecido com o das cestas de carregamento, onde este deve 

iniciar uma rotação no sentido do movimento da linha, de modo a facilitar a passagem desta 

por sua superfície, este equipamento tem completo potencial de sincronia com seu sistema de 

lançamento equivalente, através de um simples controle da execução das tarefas de ambos.  

 

FIGURA 6.10 – Rodas de lançamento. A linha é acomodada nas cavidades em formato de “V” 

(identificadas em amarela, na figura da esquerda), que impede que ela corra livremente pela estrutura. 

(Fonte: Techinp) 

 

6.8 Mesa De Trabalho 

 

Localizada abaixo do sistema de lançamento vertical, este equipamento tem como finalidade o 

apoio dos dutos flexíveis e a montagem de acessórios no mesmo. 
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Sua estrutura é composta por placas móveis setorizadas (Figura 6.11), que podem ser 

livremente controladas por um operador através do sistema de controle do equipamento de 

lançamento vertical, via supervisório. 

 

FIGURA 6.11 – Etapas para a abertura completa da mesa de trabalho. Podem-se notar as marcações 

dos seis setores controláveis. (Fonte: Technip) 

 

6.9 ROV’s 

 

 

FIGURA 6.12 – Veículo de Operação Remota - ROV. (Fonte: Technip) 
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O ROV (Remotely Operated Vehicle) (Figura 6.12) trata-se de um veículo não tripulado de 

operações submarinas, responsável por substituir a utilização de mergulhadores em ambientes 

hostis e águas profundas, visto que mergulhadores são capazes de trabalhar até 300 m de 

profundidade apenas. Com alcance de até 3000 m de profundidade, o ROV é essencial 

durante todo o processo das operações de uma embarcação PLSV, desde uma simples 

inspeção até operações mais complexas e delicadas. O ideal é que cada embarcação PLSV 

possua dois ROVs de igual capacidade, por motivo de redundância, porém, quando estas não 

o possuem, é necessária a utilização de embarcações RSV para dar apoio nestas operações. 

O veículo é composto por dois braços manipuladores: um de sete graus de liberdade, para 

operações delicadas, e um de cinco graus de liberdade, para operações de força (até 100 kg). 

Sua locomoção é possível devido a um sistema de propulsão horizontal vetorial, com quatro 

hélices hidráulicas dispostas de forma a maximizar o rendimento na propulsão (Figura 6.13), e 

um sistema de propulsão vertical, capaz de não somente prover os movimentos para cima e 

para baixo, como é empregado para corrigir embicação e adernamentos. 

 

FIGURA 6.13 – Configuração das hélices de movimento horizontal do ROV. (Fonte: Marques, 2011) 

A comunicação deste robô com seus operadores é feita via um cabo umbilical denominado 

“tether”. Este cabo é, também, a única conexão física existente entre o ROV e a embarcação, 

devendo, portanto, ser bastante resistente a ações externas. Para auxiliar na navegação, o 

veículo conta com um sonar, uma bússola e câmeras de vídeo móveis auxiliadas por um 

sistema de iluminação com 3000 watts disponíveis. 

Este sistema por inteiro pode ser tratado como um exemplar da aplicação do controle e 

automação, na prática, agregando sistemas de correção automática de deslocamento 

(adernamento, embicação ou deriva), braços robóticos e até mesmo controle remoto. 
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Marques (2011) comenta esta aplicação ao discorrer sobre a história destes equipamentos: 

“Podemos constatar que o veículo pioneiro das operações submarinas já possuía, com 

tecnologia incipiente, os sistemas de controle ainda hoje utilizados nos ROV’s de última 

geração. [...] A utilização de manipuladores e várias outras ferramentas tornou-se necessária 

para a instalação e manutenção de novos projetos de estruturas submarinas, completamente 

diversas das utilizadas até então.”. 
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7 PROJETO DE UM TENSIONADOR DE QUATRO LAGARTAS 

 

Como vimos anteriormente, os tensionadores são os equipamentos responsáveis pelo 

lançamento das linhas, através da pressão (aperto) aplicada sobre elas por esteiras (lagartas), 

que têm a função de segurar a linha e empurrá-la na direção desejada. Estas lagartas são 

compostas por conjuntos de sapatas cambiáveis, responsáveis por fazer o contato com a linha 

e que possuem angulações específicas, para atender uma determinada gama de diâmetros de 

linhas. 

Para isto, um sistema eletro-hidráulico se faz essencial, pois é o mais apropriado para suportar 

as altíssimas cargas existentes num lançamento de linhas em águas profundas e ultra-

profundas. 

Seu funcionamento consiste em, primeiramente, acomodar a linha dentro de sua estrutura, de 

modo a deixa-la em contato direto com todas as lagartas. Este passo leva sempre a ajuda de 

um guincho (e, muitas vezes, um guindaste), visto que o tensionador em si ainda está incapaz 

de atuar. 

Em seguida, inicia-se a sequência de aperto, onde as lagartas, através de cilindros hidráulicos, 

passam a aplicar a tensão necessária para segurar a linha em questão. Várias variáveis 

importantes são levadas em consideração nesta etapa, como o diâmetro da linha, a carga 

máxima de aperto que a estrutura da mesma consegue suportar, seu coeficiente de atrito, entre 

outros. Tais variáveis são aplicadas nos cálculos para definir a pressão de operação dos 

cilindros das lagartas. 

Após a conclusão da sequência de aperto, inicia-se a operação dos motores elétricos presentes 

em cada lagarta. Estes serão os responsáveis por segurar as esteiras durante a operação de 

lançamento, bem como guiar as esteiras na direção desejada de operação, seja lançando em 

direção ao leito marinho ou recolhendo a linha para o bordo do navio. Devido a esta função, a 

limitação da carga máxima aplicável pelo tensionador é ditada por estes motores elétricos. 

Diversos mecanismos de segurança são implementados no projeto deste equipamento de vital 

importância neste tipo de navio, como a utilização de acumuladores de nitrogênio, 

redundância, entre outros, que visam manter a continuidade da operação na eventualidade de 

uma falha de sistema. 

Estes equipamentos, além de muitos outros presentes no navio, são controlados e monitorados 

via CLPs, que possuem comunicação direta com um sistema supervisório (SCADA), 

responsável por centralizar e gerenciar todos os equipamentos numa única tela, de interface 

amigável ao usuário. 
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A comunicação entre SCADA, CLP e acionamentos é feita através da rede Profinet, 

amplamente implementada em equipamentos deste tipo, no mercado. 

A figura 7.1 exemplifica a execução de um sistema supervisório de um sistema de lançamento 

com tensionadores de quatro lagartas. 

 

FIGURA 7.1 – Sistema Supervisório: Tela de operação de um tensionador de quatro lagartas. (Fonte: 

Technip) 

Como é possível observar, o sistema é capaz de monitorar o comportamento de cada lagarta, 

de cada um dos dois tensionadores do sistema de lançamento; no caso da figura, está 

representada a operação do tensionador inferior (lower tensioner). 

Pode-se identificar, também, a possibilidade do controle de outros sistemas, como o 

centralizador da linha e a própria mesa de trabalho. É possível controlar, inclusive a 

velocidade com que a linha é lançada, definir o diâmetro da mesma, entre outros fatores. 

 

7.1 Simulação do Tensionador 

 

Valendo da ferramenta de simulação de sistemas eletro-hidráulicos FluidSIM, da FESTO
®
, foi 

desenvolvido o projeto de um tensionador de quatro lagartas, apresentado na figura 7.2. 
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FIGURA 7.2 – Diagrama eletro-hidráulico da operação das lagartas do eixo x de um tensionador de 

quatro lagartas. (Fonte: Própria) 
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O sistema projetado consiste na operação das lagartas opostas entre si, num dado eixo 

(suponha-se o eixo X). A simulação contempla apenas a operação destas duas lagartas, tendo 

em vista que as outras duas, presentes no eixo oposto, operariam simultaneamente às 

demonstradas na simulação. 

Esta simulação consiste num painel de controle e numa representação da atuação dos cilindros 

hidráulicos nas esteiras do tensionador que, por sua vez, atuariam na linha (representada 

apenas como uma tarja preta), apertando-a. 

No painel de controle temos as opções: “ON/OFF Sistema”, “Iniciar Aperto”, “Abrir 

Tensionador”, “ON/OFF Motor” e “Diâmetro da Linha” (Figura 7.3). 

 

FIGURA 7.3 – Painel de controle da simulação. (Fonte: Própria) 

A função “ON/OFF Sistema” atua como a chave geral do sistema todo, podendo ser 

considerada até mesmo como uma função de parada de emergência manual, porém esta ainda 

precisaria ser aprimorada, tendo em vista que interromper seu acionamento somente implica 

na interrupção do sistema elétrico, sem forçar o retorno ao estado inicial de repouso do 

sistema hidráulico que, consequentemente, continua atuando até alcançar um estado de 

equilíbrio. Tal medida pode ser implementada futuramente, como opção de segurança do 

sistema como um todo. 

Ao acionar a função “Iniciar Aperto”, os cilindros responsáveis pela movimentação das 

lagartas são acionados, empurrando as esteiras contra a linha e iniciando a pressão na mesma. 

Este acionamento nada mais é do que o início da operação do tensionador, que só pode atuar 

na movimentação da linha depois que esta esteja devidamente apertada pelas lagartas. 

A função “Abrir Tensionador” atua contrariamente à função anterior, “Iniciar Aperto”. Esta 

faz os cilindros se retraírem, aliviando a pressão na linha, imposta pelas lagartas. 

A opção “ON/OFF Motor” é responsável pela operação dos motores elétricos presentes dentro 

de cada lagarta, movimentando as esteiras na direção do lançamento da linha no leito 

marinho. Tal função deve ser aprimorada ainda, pois o motor somente é capaz de movimentar 

as esteiras em uma única direção (lançamento ao leito marinho), sendo que este equipamento 

deve ser capaz de movimentar em ambas as direções, para fins operacionais e de manutenção. 

Nesta simulação apenas o diâmetro da linha é levado em consideração na escolha da pressão 

de aperto necessária. Para tanto foi criada a função “Diâmetro da Linha”, onde o usuário 

define manualmente o valor do diâmetro externo da linha a ser trabalhada. Nesta simulação, 
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porém, devido às limitações da ferramenta utilizada, a implementação desta função teve de ser 

feita individualmente para cada cilindro, conforme podemos ver na figura 7.4. Neste trabalho 

consideraremos a operação desta função como sendo única, para todos os cilindros. 

 

FIGURA 7.4 – Cada componente Ci-KCi controla um cilindro (i) individualmente. (Fonte: Própria) 

Cabe ressaltar alguns pontos importantes presentes no projeto deste sistema, como, por 

exemplo, a existência de algumas travas de segurança, que limitam a execução de 

determinadas tarefas, dadas algumas condições. 

É o caso da operação do motor elétrico das lagartas. O sistema projetado visa impedir a 

operação do motor durante a movimentação dos cilindros, bem como quando o tensionador 

estiver na posição “aberto”, ou seja, com os cilindros completamente retraídos. O sistema 

identifica a posição dos cilindros e se estes estão em operação, e atua devidamente na 

operação dos motores. Mesmo que o usuário solicite o início da operação dos motores, estes 

somente atuarão após o sistema alcançar um estado seguro de operação. 

Outra característica importante a ser analisada é a implantação do que decidi chamar de 

“sistema de diferenciação de cargas por cilindro”, explicitado na figura 7.5. 

 

FIGURA 7.5 – Sistema de diferenciação de cargas por cilindro. (Fonte: Própria) 
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Com este sistema foi possível trazer o projeto mais próximo do aplicável, pois, ao tratar a 

atuação de cada cilindro individualmente, pude simular variações das cargas a serem vencidas 

pelos mesmos. A ideia é simular a operação do tensionador em alto mar, com variações das 

cargas atuantes em cada cilindro, derivadas de deformidades na própria linha ou do balançar 

da embarcação. 

Cada cilindro identifica o ponto final em que precisa estar (definido pela função “diâmetro da 

linha”), bem como a carga que deve vencer para alcançar tal posição e, assim, o fluido 

hidráulico é bombeado de acordo com a necessidade de cada cilindro. 

Este sistema, porém, possui uma característica preocupante, no ponto de vista prático. Para 

manter os cilindros na posição desejada, o sistema hidráulico deve necessariamente estar 

completamente pressurizado. Na prática isto é extremamente perigoso, pois, sabendo-se da 

necessidade da constante operação deste equipamento, e dos grandes intervalos entre períodos 

de manutenção característicos deste tipo de embarcação, é muito provável que as mangueiras 

e conectores do sistema hidráulico não resistam a este tipo de esforço constante por grandes 

períodos de tempo, havendo, portanto, um risco real de rompimento dos mesmos durante uma 

operação, colocando em risco os equipamentos e pessoal que inevitavelmente precisam estar 

próximos do equipamento durante a operação. 

Sugere-se a utilização de travas mecânicas que mantenhas cada cilindro em sua posição final, 

acabando com a necessidade destes estarem pressurizados. Este projeto, entretanto, não 

contempla uma maneira de aplicação desta solução, devido às limitações da ferramenta 

utilizada, principalmente. Fica, portanto, como sugestão de melhoria do mesmo, num trabalho 

futuro. 

Pôde-se validar esta simulação valendo-se dos dados fornecidos pelo próprio software de 

simulação utilizado (FESTO
®
 FluidSIM Hidraulics). Numa escala proporcionalmente inferior 

à encontrada no campo, esta simulação trabalha com valores de pressão, força (carga) e 

tensão, conforme ilustrado na figura 7.6. 
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FIGURA 7.6 – Simulação em execução, explicitando os valores de pressão (em MPa) presentes neste 

determinado passo da operação. (Fonte: Própria) 

No caso da função de identificação do diâmetro da linha, o circuito comparador é capaz de 

variar entre -10V (cilindro completamente retraído) e 10V (cilindro completamente extraído). 

Com estes parâmetros, é possível ajustar o projeto para qualquer realidade de diâmetro a ser 

utilizada. Como sugestão, utilizar-se-á o intervalo de linha entre 10cm e 110cm, sendo, 

consequentemente, o diâmetro de 60cm de linha equivalente à posição intermediária do 

alcance dos cilindros, equivalente a 0V. Tal configuração foi adotada como padrão na 

verificação dos resultados. 

Ao verificar o correto funcionamento do sistema de diferenciação de cargas por cilindros, foi 

utilizado o recurso de simulação de carga, presente em cada cilindro, individualmente. Com 

esta ferramenta, foi possível simular uma variação de carga efetiva em cada cilindro. No caso 

do exemplo acima, cada um dos cilindros (C1 a C4) foi submetido a um valor diferente de 

cargas necessária a serem vencidas. Tais cargas representariam tanto a estrutura da lagarta a 

ser empurrada quanto as cargas externas resultantes do movimento da embarcação ou mesmo 

da própria linha. 

A configuração de carga utilizada em cada cilindro foi: 
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 C1: 1000 kgf 

 C2: 1500 kgf 

 C3: 7500 kgf 

 C4: 10000 kgf 

Tais valores foram adotados com o intuito de testar o correto funcionamento do sistema 

criado, desta forma, adotou-se uma escolha de valores discrepantes entre si. 

Adotou-se a capacidade de carga máxima de cada cilindro como sendo a mesma da permitida 

pela ferramenta de simulação: 10000 kgf. 

Com esta configuração, pôde-se simular uma situação aplicável na prática: 

Somando a capacidade de aperto dos dois cilindros em cada lagarta e, em seguida, multiplicar 

este valor pela quantidade de lagartas presentes no tensionador em questão, é possível 

concluir que cada tensionador totaliza 80 toneladas de aperto. 

 

                        

                      

 

Sabe-se, também, que a fórmula da carga de aperto mínima que o sistema de lançamento deve 

enfrentar é descrita da seguinte forma: 

 

                       [
   

 
]    

                   

                                                                    
 

 

Senda a carga dinâmica referente à soma de todas as cargas atuantes na linha; o coeficiente de 

atrito da linha adotado como padrão é de 0.09; e o comprimento das lagartas, adotado para 

este projeto, 5 metros. 

Valendo-se destas constantes, é possível descobrir a carga de aperto gerada por cada lagarta 

de 5 m: 

 

                [
   

 
]   

                                      

                            
 

     

 
       [

   

 
] 

 

Com isto, pôde-se calcular a carga dinâmica máxima suportada por este tensionador, ou seja, 

a carga máxima real de operação deste equipamento: 
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Tal resultado caracteriza este equipamento como um tensionador de capacidade baixa, tendo 

em vista que, dependendo da operação, esta carga dinâmica pode ultrapassar a casa das 

centenas de toneladas. 

Foi, portanto, possível concluir um projeto de um tensionador de quatro lagartas, representado 

pelo funcionamento de duas destas. Vale ressaltar a ciência de certas deficiências no mesmo, 

mas que em nada impedem o funcionamento do sistema, como um todo. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente trabalho me permitiu um melhor entendimento do funcionamento de uma 

embarcação PLSV e seus equipamentos. Com esta revisão teórica apresentada, atingiu-se o 

proposto como objetivo geral. Por se tratar de um trabalho que visa uma intervenção na área 

de automação, estabeleceu-se como objetivo específico o aprofundamento de estudo para o 

melhor entendimento de como desenvolver uma simulação para o controle de uma parte 

importante da embarcação, focando o lançamento dos cabos. 

Após o aprofundamento de estudo para o entendimento de como fazer uma simulação, 

conseguiu-se resultados expressivos a atender de forma muito satisfatória ao objetivo 

específico. Entende-se que o foco deste trabalho é exclusivamente teórico, portanto não foram 

exploradas quaisquer análises práticas passíveis a um projeto deste porte (desenvolvimento de 

um equipamento), como a comunicação entre equipamentos, tampouco o desenvolvimento do 

sistema supervisório associado. 

Este aprofundamento de estudos permitiu detectar a importância do trabalho multidisciplinar e 

em equipe, onde a automação passa a fazer parte deste processo. 

 

8.1 Recomendações para trabalhos futuros 

 

Conforme orientado no decorrer da descrição da simulação desenvolvida, esta ainda possui 

grande potencial de melhora, havendo, inclusive, plena possibilidade de sua implementação 

prática. 

Fica, portanto, como sugestão para trabalhos futuros, a continuação do projeto deste 

tensionador de quatro lagartas, tanto no quesito de desenvolvimento do seu sistema 

supervisório quanto num projeto físico do equipamento. 

Outra opção seria o aprofundamento de conhecimento de qualquer outro dos equipamentos 

citados no capítulo seis, sabendo de seu potencial de melhora com a aplicação de sistemas de 

automação e controle. 
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GLOSSÁRIO 

 

Adernamento Inclinar-se o navio, submergindo mais de um lado. 

ANM Árvore de Natal Molhada. 

ANS Árvore de Natal Seca. 

Bordo Uma das laterais da embarcação. 

Bombordo Lado esquerdo do navio, com relação à proa. 

Estibordo Lado direito do navio, com relação à proa. 

Deriva Desvio do navio na sua rota, por efeito do vento ou de uma 

corrente. 

Embicação Desalinhar a fronte da embarcação, no eixo vertical. 

FPSO Floating Production Storage and Offloading Vessel 

LDA Lâmina d’água 

Manifold Estrutura submarina capaz de conectar entre si várias unidades 

submarinas de produção. 

Offshore Atividades efetuadas em alto mar. 

Onshore Atividades efetuadas em terra firme. 

Pagar a linha “Dar” linha em direção ao seu objetivo. 

PLSV Pipe Lay Support Vessel 

Popa Região traseira da embarcação. 

Proa Região frontal da embarcação. 

Recolher a linha Movimento inverso do pagamento de linha. 

ROV Veículo de Operação Remota 

Heave Oscilação vertical dinâmica da embarcação. 

Roll Movimento de rolagem sobre um eixo. 

Aperto Ação das lagartas do tensionador sobre a linha, pressionando-a. 

Linha Duto flexível ou rígido. 

Pitch Arraste horizontal. 
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