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1. RESUMO 

O estudo desenvolvido apresenta uma análise elaborada para comparação de dois sistemas 

distintos de ancoragem, convencional e taut-leg, que utilizam, respectivamente, âncoras de 

arraste e âncoras de sucção. Onde serão analisadas as características de cada uma em 

particular, mediante exposição de cargas ambientais, verificando suas vantagens e 

desvantagens. Foram utilizados recursos em laboratório para verificação das forças das 

âncoras utilizadas em cada tipo de sistema, verificando seus comportamentos à medida que 

se altera o ângulo de trabalho do cabo, obtendo assim dados para análise e avaliação de 

desempenho. Constatou-se maiores perdas da capacidade de carga na âncora de arraste, 

onde obteve-se até 41,79% maior de retenção de carga no modelo de âncora de sucção. 

 

Palavra-chave: Sistema de ancoragem, Catenária Convencional, Sistema Taut-leg. 

 

2. INTRODUÇÃO: 

A indústria do petróleo, em função da dependência de geração de energia, vem cada 

vez mais aumentando, de forma significativa, suas descobertas de reservas nas regiões 

oceânicas, e, consequentemente gerando também um aumento nas atividades offshore. 

Portanto, existe uma forte necessidade de disponibilidade de equipamentos que atendam as 

exigências relacionadas às características do ambiente onde são executadas as atividades 

petrolíferas. Esse é um fator muito importante que pode influenciar diretamente na eficiência 

das operações e nos resultados finais de uma atividade. (VALADÃO, 2011; BRAGA, 2009) 

A exploração em ambiente marinho se depara com vários obstáculos que devem ser 

constantemente superados, como por exemplo, a distância da unidade em relação à costa, 

lâminas d’água de grande profundidade, correntes marinhas, ondas, ventos entre outros. 

(VALADÃO, 2011; BRAGA, 2009) 

Um dos pontos mais importantes para a instalação de uma unidade flutuante e a sua 

permanência segura em seu local, é a aplicação de um sistema de ancoragem eficiente. 

Existem vários tipos de ancoragem disponíveis, como a ancoragem em catenária, taut-leg e 

ancoragem vertical, como há também uma variação de tipos de âncoras, como a âncora de 

arraste, estacas, como a de sucção e âncora vertical, entre outras. Porem é preciso que se 

faça a escolha certa para cada tipo de condição a que a unidade flutuante será exposta. 

(JACOVAZZO, 2006) 
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3. OBJETIVOS 

O referido trabalho tem como principal objetivo, analisar através de dados obtidos em 

laboratório o comportamento de uma unidade flutuante que utiliza ora o sistema de 

ancoragem em catenária convencional, ora o sistema taut-leg. Serão analisados também os 

tipos de âncoras empregadas para cada tipo de situação, verificando as cargas máximas que 

cada uma pode suportar nos sentidos verticais e horizontais em função do ângulo das linhas 

de ancoragem. 

 

4. METODOLOGIA 

 O sistema de ancoragem é um conjunto de elementos estruturais que tem a capacidade 

de fazer com que uma unidade flutuante possa permanecer em posição de equilíbrio através 

de linhas de ancoragem que fazem a ligação da unidade às fundações, transmitindo assim as 

cargas ao solo marinho. (LACERDA, 2005) 

 De acordo com as configurações das linhas de ancoragem podem-se destacar DOIS tipos 

de configurações: Ancoragem convencional e Ancoragem taut-leg. (LACERDA, 2005) 

 

4.1- ANCORAGEM CONVENCIONAL 

 A ancoragem do tipo convencional se caracteriza pela disposição das linhas de 

ancoragem em catenária, que por sua vez possui um trecho da linha apoiado no solo, de 

acordo com a figura 1 (A), o que garante a transmissão de esforços horizontais à fundação 

em função do próprio peso das amarras e cabos de aço. (KAWASAKI, 2010) 

Esta condição faz com que seja possível a utilização de âncoras convencionais, como 

pode ser visto na figura 1 (B), que não resistem às componentes de forças verticais, portanto, 

a garantia da eficiência do sistema de ancoragem depende de trechos apoiados no solo com 

comprimentos consideráveis, de modo que uma parcela do carregamento transmitido pela 

unidade flutuante seja absorvida através do efeito do atrito linha-solo. (KAWASAKI, 2010) 
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                                      (A)                                                    (B) 

Figura 01: (a) Linha de ancoragem em catenária convencional; (b) Âncora convencional tipo stevpris. 

 

A necessidade de linhas de ancoragem com comprimentos elevados representa um 

acréscimo de peso próprio na unidade flutuante, tornando o projeto da mesma mais complexo 

e oneroso. (KAWASAKI, 2010) 

Verifica-se, então, que a utilização de âncoras convencionais apresenta a contrapartida 

de necessitar de um elevado raio de ancoragem (distância horizontal do centro da unidade 

flutuante à fundação), o que caracteriza uma desvantagem visto que pode haver um 

congestionamento entre as linhas de ancoragem e os sistemas submarinos de unidades 

flutuantes próximas. (KAWASAKI, 2010) 

 

4.2 - ANCORAGEM TAUT-LEG 

 O tipo de ancoragem taut-leg é caracterizado pela disposição das linhas de ancoragem 

em uma configuração que não apresenta trechos apoiados no leito marinho como pode ser 

visto na figura 2A, uma vez que as mesmas se encontram mais tracionadas do que em um 

sistema convencional. (KAWASAKI, 2010) 

Neste caso, existe a formação de um ângulo entre as linhas de ancoragem e o leito 

marinho, fazendo com que a mesma não toque o leito marinho, exigindo que a fundação seja 

capaz de resistir a carregamentos com componentes horizontais e verticais. Tal fato 

impossibilita a utilização de âncoras convencionais, fazendo-se necessário empregar outros 

tipos de âncoras, como por exemplo, as âncoras de sucção como pode ser visto na figura 2B. 

(KAWASAKI, 2010; LACERDA, 2005) 

 Uma das vantagens do sistema taut-leg em relação ao convencional é a redução do raio 

de ancoragem e, conseqüentemente, do comprimento total da linha. Em um sistema 

convencional, o valor do raio de ancoragem pode chegar aproximadamente três vezes a 
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profundidade da lâmina d’água, enquanto em um sistema taut-leg este pode ser 

aproximadamente o valor da lâmina d’água. (KAWASAKI, 2010; LACERDA, 2005) 

 

                          

(A)                                                             (B) 

Figura 02: (a) Linha de ancoragem tipo taut-leg; (b) Estaca de sucção. 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO   
 O início da preparação de todo aparato para realização dos testes foi o de desenvolver os 

dispositivos para montagem do sistema, neste caso foram confeccionados: 

 Um suporte fixo e outro móvel, confeccionado em metal com roldanas de plástico fixadas aos 

mesmos. 

 Uma âncora de arraste stevspris modelo MK6 de 30 toneladas confeccionada em metal em 

escala reduzida 1:113 com ângulo de ajuste para penetração em solo de areia conforme 

definição do fabricante. (Vryhof anchors B. v., 2010) 

 Uma âncora de sucção confeccionada em metal com relação diâmetro/comprimento de 1/3 

em escala reduzida de 1:161. 

 Uma plataforma com dimensões H x L x C de 17 cm x 15 cm x 15 cm, confeccionada em 

isopor e plástico sem escala definida. 

 Um aquário de vidro com dimensões de H x L x C de 40 cm x 50 cm x 80 cm 

 

 A montagem do sistema para teste de cargas das âncoras foi feita posicionado o aquário 

em local nivelado, sendo colocada a areia no fundo e logo após, adicionando-se água, para, 

em seguida, posicionar os suportes, utilizando cabo de nylon para ligar a âncora ao recipiente 

para gerar a força peso necessária parar atuar no sistema. 
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 Foram definidas as posições das âncoras em relação à camada de areia e parede do 

aquário para que houvesse sempre um ponto de partida como referencia a fim de eliminar 

variações nos valores aferidos durante o processo de aplicação das forças. 

 Para o teste com a âncora de sucção foi definido uma camada de 10 cm de areia, que é 

referente à máxima penetração do dispositivo. Em relação à parede do aquário, a âncora foi 

posiciona afastada 8 cm a partir do ponto de fixação do cabo como mostra a figura 3A. O 

teste com a âncora de arraste foi definido uma camada de areia de 5,3 cm, que é a medida 

em escala reduzida de 6 m, referente à máxima penetração para o dispositivo conforme 

especificação e informações de gráficos disponibilizados pelo fabricante. Em relação à parede 

do aquário, a parte oposta ao ponto de fixação do cabo toca a superfície do mesmo como 

mostra a figura 3B. 

           

(A)                                                        (B) 

Figura 03: (a) Posição da âncora de sucção; (b) Posição da âncora de arraste. 

 

 Para a análise das cargas aplicadas em cada ângulo específico foram definidas distâncias 

para posicionamento do suporte móvel de acordo com o ângulo analisado. Levando em 

consideração que o ponto de fixação do cabo à âncora é sempre o mesmo e que o suporte 

móvel sempre se desloca ao longo do comprimento do aquário, mantendo a mesma altura no 

eixo vertical em relação a esse ponto, foi necessário somente o cálculo das distâncias no eixo 

horizontal entre o ponto de fixação da ancora ao cabo com o ponto de contato da roldana do 

suporte, como mostra o esquema da figura 4.  
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Figura 04: Esquema utilizado para definição das distâncias 

 

A = Distância do ponto de fixação da âncora com a superfície interna da parede do aquário. 

B = Altura entre a roldana e a superfície do aquário. 

C = Altura da roldana em relação ao ponto de fixação da âncora no eixo vertical. 

D = Distância entre a roldana e o ponto de fixação da âncora no eixo horizontal  

E = Altura do ponto de fixação da âncora em relação ao fundo do aquário, 

F = Altura total do aquário 

θ = Ângulo formado entre o cabo e o fundo do aquário 

 Os valores relacionados ao esquema da figura 4, referentes a cada tipo de âncora, foram 

medidos e estão apresentados na tabela 01. Mediante todos esses valores adquiridos utilizou-

se o teorema de Pitágoras para que fosse possível o cálculo das distâncias, cujos valores 

estão apresentados na tabela 02. De acordo com a fórmula geral utilizada, conforme equação 

01 foi possível calcular as distâncias utilizadas no projeto. 

                                                                                             Equação 01 



7 

 

 

Tabela 01: Distâncias do aparato definidas para os dois tipos de âncoras 

Valores relacionados com a 

âncora de sucção 

Valores relacionados com a 

âncora de arraste 

A 8 cm 9 cm 

B 21.5 cm 21.5 cm 

C 15,5 cm 16,0 cm 

E 3 cm 2,5 cm 

F 40 cm 40 cm 

 

 

Tabela 02: Distâncias do aparato com relação à âncora 

Distâncias para teste com a  

âncora de sucção (cm) 

 Distâncias para teste com a âncora  

de sucção (cm) 

 θ tan θ C D  θ tan θ C D 

1 50° 1,19175 15,5 13,00 1 50° 1,19175 16,0 13,42 

2 45° 1,0000 15,5 15,50 2 45° 1,0000 16,0 16,00 

3 40° 0,01465 15,5 18,47 3 40° 0,01465 16,0 19,07 

4 35 0,70021 15,5 22,13 4 35 0,70021 16,0 22,85 

5 30° 0,57735 15,5 26,85 5 30° 0,57735 16,0 27,71 

6 25° 0,46631 15,5 33,24 6 25° 0,46631 16,0 34,31 

7 20° 0,36397 15,5 42,58 7 20° 0,36397 16,0 43,95 

8 15° 0,26795 15,5 57,85 8 15° 0,26795 16,0 59,71 

9 12,3° 0,21803 15,5 71,09 9 12,3° 0,21803 16,0 73,38 

 

 Após posicionar âncora e suporte em seus locais pré-definidos, aplicou-se uma força de 

tração inicial no cabo, que era gerada através de adição gradativa de água em um recipiente 

que estava preso ao cabo, no momento em que o a âncora se deslocava, cessava-se a 

adição de água e através de um becker graduado registrava-se o volume e aferia-se a força 
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peso com o auxilio de uma balança, como mostra a figura 05, repetindo o procedimento 6 

vezes para cada ângulo testado. 

 

Figura 05: O sistema no momento dos testes 

 O próximo procedimento, após realização dos testes com as âncoras, foi o de montagem 

do sistema de ancoragem relacionado a cada tipo de âncora testada para simulação das 

cargas ambientais, nesta etapa foi posicionado a plataforma no centro do aquário com lâmina 

d’água de 22 cm e conectada aos sistemas de ancoragem em catenária e taut-leg uma de 

cada vez para cada seção de teste como pode ser visto na figura 06.  

 

Figura 06: Plataforma conectada às linhas de ancoragem em taut-leg e em catenária. 

 Para simulação das cargas ambientais como vento, correntezas e ondas, foram 

realizados procedimentos como a utilização de um ventilador elétrico para geração de vento; 

utilização de uma bomba de sucção para geração de correnteza e para formação de ondas foi 



9 

 

utilizado dispositivo manual de acionamento mecânico para deslocamento de massa. Com a 

utilização de um dispositivo com laser fixado sobre o topo da plataforma analisou-se o 

comportamento da unidade flutuante mediante a cada situação de carga ambiental aplicada 

ao sistema de ancoragem, verificando assim os tipos de movimentos que a mesma está 

sujeita. 

 

6. RESULTADOS 

 Para os resultados obtidos nas simulações das cargas ambientais foi possível constatar 

na configuração de ancoragem em catenária, consideráveis movimentos de deslocamento 

horizontal mediante a exposição a ventos e correntezas, enquanto que em situações de 

ondas, alem dos movimentos horizontais a unidade flutuante se movimentava no sentido 

vertical e rotação em torno do seu centro de massa. No caso da configuração taut-leg, por 

trabalhar com os cabos tensionados, fazendo com que a força do empuxo atuasse sobre a 

unidade flutuante, esta fez com que a mesma tivesse maior estabilidade mediante as 

condições de vento correnteza e ondas, diminuindo significativamente os movimentos. 

 Os resultados obtidos nas análises das forças de deslocamento da âncora de sucção 

foram satisfatórios, pois era esperada a redução das forças ao passo que se aumentava o 

ângulo de aplicação do cabo em relação ao eixo horizontal da camada de areia. Levando em 

consideração a possibilidade de erro nos posicionamentos da âncora para cada sessão de 

força aplicada, os valores aferidos também se mantiveram dentro dos limites aceitáveis com 

desvio padrão consideravelmente baixos como pode ser visto na tabela 03. 
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Tabela 03: Resultados do teste de capacidade de carga para a âncora de sucção. 

TESTE DE CAPACIDADE DE CARGA DA ÂNCORA DE SUCÇÃO 

GRAU 

FORÇAS DE DESLOCAMENTO 

(FD) (Kgf) 
MÉDIA DESVIO PADRÃO 

FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 FD6 

12,3° 2,90 3,30 3,50 3,00 3,30 3,20 3,20 0,22 

15° 3,00 2,80 2,90 2,80 2,70 2,90 2,85 0,10 

20° 2,45 2,40 2,40 2,40 2,35 2,55 2,43 0,07 

25° 2,35 2,20 2,15 2,35 2,55 2,20 2,30 0,15 

30° 2,20 2,30 2,35 2,15 2,05 2,05 2,18 0,13 

35° 1,75 2,05 1,85 1,80 1,85 2,00 1,88 0,12 

40° 1,80 1,85 1,70 1,80 1,75 1,80 1,78 0,05 

45° 1,60 1,60 1,60 1,70 1,60 1,60 1,62 0,04 

50° 1,35 1,50 1,40 1,35 1,35 1,45 1,40 0,06 

 

 A força média de deslocamento obtida nos testes da âncora em relação ao ângulo aplicado 

pode ser analisada como mostra o gráfico 01 abaixo.  
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Gráfico 01: Força média de deslocamento para âncora de sucção 

 

 Estatística da redução da força de deslocamento em relação à variação de ângulo para o 

teste com a âncora de sucção conforme mostra tabela 04 abaixo. 

 

Tabela 04: Resultados da redução da força de deslocamento em relação à variação de ângulo 

para âncora de sucção 

ÂNCORA DE SUCÇÃO 

ALTERAÇÃO DO 

ÂNGULO 

∆ DO 

ÂNGULO (°) 

REDUÇÃO DA *FD 

(Kgf) 

REDUÇÃO DA *FD 

(%) 

12,3° - 15° 2,7° 0,35 10,94 

12,3° - 20° 7,7° 0,77 24,22 

12,3° - 25° 12,7° 0,90 28,13 

12,3° - 30° 17,7 1,02 31,77 

12,3° - 35° 22,7° 1,32 41,15 

12,3° - 40° 27,7° 1,42 44,27 

12,3° - 45° 32,7° 1,58 49,48 

12,3° - 50° 37,7° 1,80 56,25 

        * Força de deslocamento 

 

 Percentagem da perda da força de deslocamento da âncora demonstrada pelo gráfico 02. 
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.                                              (*) Força de deslocamento 

Gráfico 02: Perda da força de deslocamento da âncora de sucção  

 

 Para os resultados obtidos nas análises das forças de deslocamento da âncora de arraste 

verificou-se também a redução das forças necessárias para deslocamento da âncora ao 

passo que se aumentava o ângulo de aplicação do cabo em relação ao eixo horizontal da 

camada de areia. Nesta etapa dos testes, os erros de posicionamento da âncora para cada 

sessão de força aplicada eram bem reduzidos devido ao dispositivo ter sido apoiado na 

parede do aquário. Os valores aferidos também se mantiveram dentro dos limites aceitáveis, 

com desvio padrão consideravelmente baixos como pode ser visto na tabela 05. 
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Tabela 05: Teste de capacidade de carga para âncora de arraste 

TESTE DE CAPACIDADE DE CARGA DA ÂNCORA DE ARRASTE 

GRAU 

FORÇAS DE DESLOCAMENTO 

(FD) (Kgf) 
MÉDIA DESVIO PADRÃO 

FD1 FD2 FD3 FD4 FD5 FD6 

12,3° 2,15 2,10 1,9 1,95 2,10 1,85 2,01 0,12 

15° 1,5 1,75 1,65 1,6 1,45 1,60 1,59 0,11 

20° 1,45 1,45 1,40 1,45 1,50 1,30 1,43 0,07 

25° 1,35 1,20 1,10 1,30 1,30 1,30 1,26 0,09 

30° 0,90 1,20 1,10 1,15 1,15 1,00 1,08 0,11 

35° 1,05 1,05 0,90 0,90 0,85 1,00 0,96 0,09 

40° 0,90 0,90 0,85 0,90 0,90 0,85 0,88 0,03 

45° 0,70 0,75 0,75 0,80 0,75 0,75 0,75 0,03 

50° 0,60 0,60 0,65 0,60 0,60 0,65 0,62 0,03 

 

 A força média de deslocamento obtida nos testes da âncora em ralação ao ângulo aplicado 

pode ser analisada como mostra o gráfico 03 abaixo. 

 

Gráfico 03: Força média do deslocamento da âncora de arraste. 
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 Estatística da redução da força de deslocamento em relação à variação de ângulo para o 

teste com a âncora de sucção conforme mostra tabela 06 abaixo. 

 

Tabela 06: Resultados da redução da força de deslocamento da âncora de arraste. 

ÂNCORA DE ARRASTE 

ALTERAÇÃO DO 

ÂNGULO 

∆ DO ÂNGULO 

(°) 

REDUÇÃO DA *FD 

(Kgf) 
REDUÇÃO DA *FD (%) 

12,3° - 15° 2,7° 0,42 20,89 

12,3° - 20° 7,7° 0,58 28,85 

12,3° - 25° 12,7° 0,75 37,31 

12,3° - 30° 17,7 0,93 46,26 

12,3° - 35° 22,7° 1,05 52,24 

12,3° - 40° 27,7° 1,13 56,22 

12,3° - 45° 32,7° 1,26 62,68 

12,3° - 50° 37,7° 1,39 69,15 

        * Força de deslocamento 

  

 Percentagem da perda da força de deslocamento da âncora demonstrada abaixo pelo gráfico 

04.  

 

.                                           (*) Força de deslocamento 

Gráfico 04: Perda da força de deslocamento da âncora de arraste. 
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 Como era esperado, analisando as duas situações em relação ao percentual de perda 

das forças de deslocamento, verificou-se que a âncora de arraste em relação à âncora de 

sucção obteve maior redução desta força quando havia um aumento do ângulo do cabo em 

relação ao eixo horizontal, o gráfico 05 mostra o comparativo das duas âncoras. 

 

 

                                    * Força de deslocamento 

Gráfico 05: Perda das forças de deslocamento para ambas as âncoras 

 

 Com base nas análises dos resultados obtidos, aplicando essas informações utilizando 

números reais de trabalho, verifica-se que adotando uma mesma força de deslocamento na 

posição com o cabo em 12,3°, considerando que a força de deslocamento para ambas as 

âncoras seja 3000 toneladas, após uma variação de 37°, posicionando o cabo em 50°, a força 

necessária para que cada âncora se desloque será diferente uma da outra, sendo a perda 

maior para âncora de arraste com 69,15%, reduzindo seu valor para 926 ton. e menor para a 

de sucção com 56,35% de perda, com um valor final de 1313 ton. Neste caso, após variar 37° 

a âncora de sucção terá um poder de retenção superior de 41,79% a mais que o da âncora de 

arraste, como mostram os gráficos 6(A) e 6(B). Contudo, vale ressaltar que os resultados 
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obtidos são exclusivamente referentes aos modelos específicos de âncoras testados, e que 

esses não podem ser aplicados para modelos diferentes. 

 

  

                                             (A)                                               (B) 

Gráfico 06: Força de deslocamento (A) e poder de retenção (B) de ambas as âncoras 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Pode-se concluir que de acordo com os testes realizados foi possível analisar 

o comportamento de cada âncora mediante as variações ocorridas no momento em 

que se aplicavam as forças, conforme cada ângulo específico de trabalho, 

verificando também o comportamento de cada sistema de ancoragem a que as 

mesmas eram utilizadas, através de simulações de cargas ambientais. Apesar dos 

testes terem sido realizados em escala reduzida, os resultados obtidos para cada 

um foram compatíveis com o que teoricamente se esperava, constatando maiores 

perdas da capacidade de carga na âncora de arraste com 68,65% e menor perda na 

âncora de sucção com 56,25%, podendo obter até 41,79% maior retenção de carga 

no modelo de âncora de sucção testada quando comparada ao modelo de âncora de 

arraste stevpris MK6, à medida que se tem uma variação do ângulo de trabalho de 

37° a partir de um ângulo inicial de 12,3°, portanto, pode-se concluir que nas 

condições em que se deseja um dispositivo de âncora com maiores capacidades de 
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suportar cargas em situações nas quais as componentes verticais sejam 

consideravelmente predominantes e existe a necessidade de garantir uma melhor 

estabilidade à unidade flutuante, a melhor opção será a utilização da âncora de 

sucção, por apresentar uma melhor resistência frente às cargas verticais quando 

comparada à âncora de arraste, que por sua vez deve ser utilizada 

preferencialmente em condições em que os esforços atuem em componentes 

horizontais e que as condições ambientais não interfiram de forma significativa na 

estabilidade da unidade flutuante.  
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