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BOIA ITAOCA

FABRICANTE:

Casco: Holos Brasil Serviço Naval Ltda.
Eletrônica: MessenOcean Tecnologia em Meteoceanografia LTDA.

MODELO:

BMO-BR MessenOcean

BREVE HISTÓRICO DE DESENVOLVIMENTO DA BOIA:

 O desenvolvimento desta solução tecnológica foi iniciado pelo Centro de Pesquisas da

Petrobras (CENPES) no ano de 2010, em parceria com a Universidade Federal do Rio

de Janeiro (UFRJ) e pequenas empresas brasileiras de base tecnológica, tendo o projeto

do casco naval da BMO-BR objeto de registro de patente pela PETROBRAS em 2011.

Nesse mesmo ano, o primeiro protótipo plenamente funcional da boia foi testado com
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sucesso em ambiente costeiro, na Baía da Ilha Grande, Rio de Janeiro. Já um segundo

protótipo,  incorporando  diversos  aprimoramentos  estruturais  e  eletrônicos,  operou

ininterruptamente entre julho de 2014 e julho de 2015 em ambiente offshore da Bacia de

Santos, cumprindo diversos requisitos para a disponibilização da tecnologia em escala

semicomercial.  O presente projeto entre a MessenOcean e o CHM contribuirá para o

atingimento da maturidade tecnológica da BMO-BR, por meio da validação e controle

de  qualidade  das  medições  realizadas  e  do  pleno  atendimento  às  especificações  e

funcionalidades requeridas pelo mercado.

CARACTERÍSTICAS: 

Diâmetro: 2,5 m
Peso: 800 kg 
Profundidade de fundeio: 67 m

DESENHO ESQUEMÁTICO:
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SENSORES: 

Vento (Direção e Intensidade)

A boia possui um anemômetro, que se localiza, aproximadamente a 3,100 metros
da superfície do mar. 

Esta boia utiliza um anemômetro do tipo mecânico (com ventoinha). A direção
do  vento  é  a  direção  em graus  relativa  ao  norte  magnético  no  sentido  horário.  A
velocidade do vento é a medida escalar simples em m/s da media do vento durante o
período de amostragem de 10 minutos. 

Temperatura do Ar 

A temperatura do ar é o parâmetro meteorológico mais comumente medido e sua
importância reside na sua influência sobre os demais parâmetros meteorológicos (e.g.
umidade  relativa,  intensidade  e  direção  dos  ventos,  taxa  de  evaporação,  etc).  A
temperatura do ar é medida por meio do termohigrômetro. 

Umidade Relativa

A Umidade  Relativa  do  ar  representa  a  relação,  em  porcentagem,  entre  a
quantidade de partículas de água presentes no ar e o ponto de saturação do ambiente. A
Umidade Relativa é mensurada, em conjunto com a temperatura do ar, através de um
termohigrômetro. 

Correntes Oceânicas 

A boia  está  equipada  com um correntômetro  pontual,  do  tipo  Aquadopp.  O
Aquadopp está montado no  moonpool da boia e está à 0,5 m abaixo da linha d'água,
apontando para baixo.

Temperatura da Superfície do Mar 

A Temperatura  da  Superfície  do  Mar  (TSM)  é  obtida  através  do  sensor  de
temperatura interno ao Aquadopp, por este  motivo o dado é,  na prática,  referente à
camada de 0,5 m abaixo da linha d'água.

Ondas (Parâmetros direcionais e não direcionais de ondas) 

Apesar  de  sua  ampla  utilização  nos  meios  científicos  e  de  previsão
meteorológica,  a  medição  de  ondas  é  uma  das  mais  complexas  variáveis
meteoceanográficas monitoradas pelo PNBOIA. As boias utilizam o sensor direcional
de ondas Triaxys™, equipado com três acelerômetros e três sensores angulares, que lhe
permitem medir com precisão as acelerações nos eixos ortogonais x, y e z, bem como os
movimentos de pitch, heave e roll. As medidas de ondas são divididas em direcionais e
não  direcionais  -  Altura  máxima  (Hmax),  Altura  Significativa  (Hs),  Período,
Frequência, etc. Os dados são pré-processados no módulo interno das boias e enviados,
via  telemetria  por  satélite,  apenas  os  dados  estatísticos  resultantes  desta  análise
preliminar. Os dados espectrais brutos ficam armazenados na memória interna da boia e
são acessados periodicamente por ocasião da manutenção e/ou recolhimento das boias.
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CICLO DE FUNCIONAMENTO DA BOIA:

As boias são configuradas para realizar um ciclo a cada hora, iniciando na hora
cheia. Durante os primeiros vinte minutos de cada hora, as variáveis ambientais (i.e.
ondas,  vento,  correntes,  temperatura  do  ar,  pressão  atmosférica,  etc.)  são  coletadas,
seguindo a seguinte configuração:

 0 min a 10 min: coleta de dados com o Aquadopp pontual de 2 mHz;
 0 min a 10 min: coleta de dados meteorológicos, oceanográficos e status

da boia;
 0 min a 26 min: coleta de dados de ondas;
 Verificação da posição pelo GPS: somente quando aquisitado.

Nos quatro minutos subsequentes, os dados são enviados via rede de satélite e
disponibilizados no portal WEB. Durante a segunda metade de hora, a boia entra em
modo de stand by a fim de economizar energia e aumentar a sua longevidade na água.

A figura a seguir ilustra o ciclo de coleta de dados das boias do PNBOIA.
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