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RESUMO 

A indústria de petróleo brasileira é baseada essencialmente na exploração e produção de 

petróleo em águas oceânicas. O estudo do comportamento no mar é, portanto, indispensável 

no dimensionamento de embarcações projetadas para operar em diferentes estados de onda. 

Normalmente, a abordagem linear é suficiente para estimar razoavelmente os movimentos 

verticais de estruturas flutuantes na superfície do oceano. As características dos campos 

gigantes de petróleo e a infraestrutura submarina da costa brasileira onde estes campos estão 

localizados favorecem soluções em que se empregam plataformas de exploração e produção 

de grande deslocamento que, por sua vez, faz com que a ressonância dos movimentos 

verticais fique fora da região de energia do mar. Se, por um lado, isso diminui os efeitos de 

primeira ordem, por outro lado os movimentos de segunda ordem tornam-se relevantes para 

análise do comportamento em ondas tais quais os movimentos no plano horizontal suportados 

pelas linhas de amarração. 

Este trabalho apresenta a teoria potencial no domínio da frequência na qual fica explicita a 

dificuldade que envolve a determinação da chamada função de transferência quadrática ou 

simplesmente QTF, tanto de força quanto de movimento. A teoria é válida para os seis graus 

de liberdade sendo as forças de segunda ordem obtidas através da integração direta da pressão 

exercida pelo fluido na superfície molhada do corpo. A força de segunda ordem é, portanto, 

calculada utilizando um algoritmo de solução do problema potencial implementado no 

programa comercial WAMIT®. 

Um novo conceito de FPSO (Floating Production Storage and Offloading Units) idealizado 

para operar em campos de águas profundas foi testado em ondas irregulares de través no 

tanque de reboque do IPT (Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo). Os 

resultados deste teste mostraram claramente movimentos ressonantes de roll caracterizados 

como movimentos lentos de segunda ordem, os quais foram utilizados como paradigma para 

comparação dos resultados numéricos obtidos a partir da solução completa da QTF. As 

comparações mostraram boa aderência entre eles. 

Obter a QTF, no entanto, exige, além de muito cuidado na modelagem e simulação numérica, 

um tempo de processamento relativamente elevado em virtudo de um grande esforço 

computacional exigido na solução linearizada, em segunda ordem, do problema não linear. 



Por este motivo, este trabalho utiliza métodos de aproximação existentes para estimar o 

movimento de segunda ordem de roll de um FPSO e propõe um novo método, derivado dos 

métodos existentes e é exatamente esta proposta que confere originalidade à Tese. Os 

resultados obtidos com os métodos existentes e o proposto foram comparados com o modelo 

completo da QTF mostrando claramente o ganho obtido com a aplicação do novo método. A 

luz das hipóteses adotadas para aplicação do método de aproximação aqui proposto, espera-se 

que seu emprego em outros tipos de estruturas oceânicas seja igualmente promissor. 

  



ABSTRACT 

The Brazilian oil industry is essentially based on offshore production and exploitation units. 

The seakeeping analysis is, therefore, imperative to sizing vessels designed to operate in 

different sea states. Normally, a linear approach is sufficient to predict reasonably the vertical 

motions of free floating bodies. The characteristics of Brazilian oil fields and the subsea 

infrastructure drive a tendency to design of very large floating platforms which, in turn, leads 

to resonant periods out of wave energy zone. Whereas, on the one hand, wave-induced first 

order motions decrease, on the other hand second order vertical motions become relevant to 

the seakeeping analysis as far as mooring design is concerned. 

Potential theory in frequency domain is presented, in which the difficulty in determining the 

so called Quadratic Transfer Function or simply QTF becomes explicit. The theory is valid for 

six degrees of freedom and the second order forces are obtained through direct integration of 

the fluid pressure acting on the instantaneous wetted surface of the body. The second order 

forces are, therefore, calculated using a commercial potential solver algorithm such as 

WAMIT® for arbitrary body geometry.  

Irregular wave tests with beam sea incidence have been carried out at IPT (Instituto de 

Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo) towing tank for a new concept of FPSO hull 

idealized to operate on ultra deep waters. The results from these tests showed clearly a roll 

resonant motion, characterized as second order slow motion, which were used as paradigm to 

compare the numerical results achieved from complete estimative of QTF. The comparison 

showed good agreement between them. 

Obtaining the QFT requires massive computational power and a considerable amount of time. 

For this reason, this work uses existing approximation methods to estimate the second order 

roll motion of an FPSO and proposes a new approximation method derived from existing ones, 

which represents an original contribution of this Thesis. The results from the existing and 

proposed approximation methods were compared with those obtained with the complete QTF 

showing that the proposed approximation yields results of improved accuracy compared with 

the existing ones for roll motion of the FPSO. In light of the assumptions adopted to apply  

the proposed approximation method, its applicability on the other types of offshore structure 

may be likewise promises if the transfer function is narrowbanded. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Motivação 

Um dos aspectos mais importantes no dimensionamento de estruturas oceânicas tais como 

plataformas de petróleo do tipo FPSO (Floating Production Storage and Offloading unit), 

objeto de estudo deste trabalho, é o comportamento em ondas. Limites na amplitude de 

movimentos da plataforma são impostos por uma gama enorme de fatores, tais como: risers

(dutos submarinos de escoamento do petróleo desde o leito submarino até a unidade de 

superfície), equipamentos dinâmicos de grande porte (turbinas e compressores), conforto 

humano, rotinas operacionais, integridade, estabilidade, segurança, etc. Uma técnica de 

projeto usual utilizada pelos engenheiros navais, visando diminuir a amplitude e energia 

associada ao movimento resultante da estrutura excitada pelas ondas, é deslocar as 

frequências ressonantes dos movimentos da região de energia típica das ondas do mar através 

da manipulação das dimensões e formas da estrutura submersa. Para os movimentos no plano 

horizontal1 , este trabalho é relativamente simples, pois, graças à natureza das forças de 

restauração dos movimentos, geralmente oriundas das linhas de ancoragem, a frequência 

ressonante mostra-se muito inferior2  às frequências típicas das ondas. Por outro lado, os 

movimentos no plano vertical3 estão, em grande parte, sujeitos à restauração de natureza 

hidrostática, o que faz aumentar representativamente a frequência natural dos movimentos, 

sintonizando-os com as forças de excitação. 

É principalmente neste aspecto que se diferenciam os principais conceitos de plataformas 

flutuantes: TLP, Semi-submersível, Spar e FPSO. As plataformas do tipo TLP (Tension Leg 

Platform) utilizam tendões fixos ao fundo do oceano para impor rigidez na dinâmica 

procurando deslocar a frequência ressonante dos movimentos verticais para fora do limite 

superior da região de energia das ondas. De modo inverso, as plataformas do tipo semi-
                                                 

1 Movimentos no plano vertical: Surge-longitudinal, Sway-transversal e Yaw-rotação em torno do eixo 

vertical  
2 Para os padrões práticos da dinâmica do corpo rígido de plataformas oceânicas, as estruturas no plano 

horizontal possuem períodos ressonantes  na faixa de 100 a 200 segundos que é considerada muito superior à 

faixa de 5 a 30 segundos da energia das ondas do mar. 
3 Movimentos no plano vertical: Heave-vertical, Roll-rotação em torno do eixo longitudinal e Pitch-

rotação em torno do eixo transversal. 
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submersíveis são projetadas para diminuírem as frequências ressonantes através da 

diminuição da área de linha d�água. Neste caso, o intuito é levar a frequência natural para fora 

do limite inferior, embora a manipulação da área de linha d�água seja limitada por critérios de 

estabilidade. As plataformas do tipo Spar também são projetadas para possuírem baixas 

frequências ressonantes, mas, neste caso, utilizam-se do aumento de calado para este fim. 

Diferentemente das demais plataformas, as FPSOs, por motivos técnicos e econômicos, são 

construídas a partir da conversão de cascos de navios petroleirosVLCC (Very Large Crude 

Carrier). A conveniência desta prática está no fato de os navios VLCC possuírem grande 

capacidade de armazenamento e demandarem menos recursos na conversão quando 

comparado com a construção de um casco novo. Porém, os cascos de navios não são 

projetados para operarem ancorados na superfície do oceano, suas características 

hidrodinâmicas atendem a critérios de desempenho em avanço que focam na diminuição da 

resistência no sentido de aumentar a velocidade e diminuir o consumo de combustível. Desta 

forma, os movimentos no plano vertical de FPSOs oriundos de navios convertidos situam-se 

frequentemente dentro da faixa de energia das ondas. Para os movimentos de heave e pitch

este fato é abrandado, uma vez que, o amortecimento potencial, aquele associado à irradiação 

de ondas, é geralmente elevado. Já para o roll, o amortecimento é predominantemente de 

natureza viscosa tornando a sintonia entre a ressonância do movimento e o espectro de 

energia do mar extremamente indesejada. 

As características das novas fronteiras de produção de petróleo e gás no mar, principalmente 

no Brasil, com campos distantes da costa e sem infraestrutura submarina de escoamento do 

óleo, vêm demandando cada vez mais plataformas de grande deslocamento e principalmente 

do tipo FPSO. Juntamente com a demanda de FPSOs, cresce a demanda por navios petroleiros 

diminuindo a oferta deste tipo de embarcação para conversão, o que motiva o 

desenvolvimento de projetos de cascos especificamente idealizados para operar como 

plataformas. Neste processo, o comportamento em ondas, antes limitado pelas formas 

predefinidas dos navios petroleiros, torna-se mais flexível, permitindo ao projetista idealizar 

uma FPSO mais adaptada a operar como plataforma estacionária e, portanto, passiva à 

incidência das condições ambientais. Do ponto de vista hidrodinâmico, torná-la mais adaptada 

é projetá-la para ter movimentos com frequência natural fora da região das ondas. Ainda no 

âmbito do projeto hidrodinâmico, as ressonâncias sub-harmônicas dos movimentos contidos 

no plano vertical que antes não eram tão relevantes, agora desempenha um papel importante. 

Resultados de testes realizados com modelo em escala reduzida no tanque de reboque do IPT 



19 

(Instituto de Pesquisa Tecnológica do Estado de São Paulo) evidenciaram a relevância dos 

movimentos de segunda ordem de roll. Estes testes tiveram o objetivo de caracterizar os 

movimentos de um novo conceito de plataforma tipo FPSO cujo casco foi projetado 

especificamente para este fim, negligenciando, portanto, os critérios de resistência ao avanço. 

A Figura 1.1 apresenta as séries temporais da onda irregular utilizada no experimento e do 

movimento de roll resultante. Observa-se que a frequência de oscilação do movimento está 

em um faixa de frequência abaixo da região de onda irregular caracterizando o movimento 

sub-harmônico e, portanto, lento4. Este fato fica ainda mais evidente quando se analisa o 

espectro de resposta do movimento apresentado na Figura 1.2. 

Figura 1.1 Séries temporais da onda e do movimento de roll nos testes realizados no IPT. 

Figura 1.2 � Espectro de resposta de roll em testes com ondas irregulares no IPT. 

                                                 
4 Neste contexto, o movimento é considerado lento quando se manifesta em frequência ou em faixa de 

frequência inferior à excitação. 
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A esses movimentos costuma-se atribuir a designação de movimentos de segunda ordem, pois, 

são causados por forças que, no tratamento matemático, são uma ordem de grandeza menor 

que as ditas forças de primeira  ordem. Neste cenário de demanda crescente por unidades 

FPSO de grande deslocamento, mesmo em projetos conceituais, os momentos de roll de 

segunda ordem no plano vertical devem ser avaliados, pois, embora de segunda ordem, eles 

podem levar a amplitudes de movimento comparáveis às amplitudes dos movimentos de 

primeira ordem que são , portanto, causados pelas forças de primeira ordem. 

Ainda que a relevância dos movimentos lentos de segunda ordem no plano vertical venha 

sendo notada, de fato, recentemente, a abordagem não linear do problema da interação fluido-

estrutura há muito vem sendo estudada pelos pesquisadores da área offshore. Em geral, 

problemas hidrodinâmicos com superfície livre tais como sloshing, wave run-up, green water, 

etc, requerem a solução do problema conhecido como �fortemente� não linear. Estes 

problemas são caracterizados por não entrarem em regime, portanto, necessitam uma 

abordagem no domínio do tempo onde as condições de contorno são aplicadas a cada 

intervalo de tempo. Por outro lado, o problema do movimento de segunda ordem de roll pode 

ser tratado como sendo fracamente não linear onde se consegue caracterizar um regime, 

portanto, torna-se conveniente o tratamento no domínio da frequência através do BEM 

(Boundary Element Method), isto é: método de elemento de contorno, sendo a condição de 

contorno aplicada para cada frequência analisada. Uma abordagem frequentemente utilizada é 

a expansão de Stokes numa série de perturbação em termos da declividade da onda incidente. 

Nela, os efeitos de segunda ordem são aqueles proporcionais à relação quadrática do 

parâmetro de perturbação, portanto, na presença de uma onda irregular, a interação de duas 

componentes regulares em um grupo de onda dá origem a uma componente de força na 

frequência soma e outra na frequência diferença. No caso do movimento lento, interessa 

somente a componente na frequência diferença. Como será visto nos capítulos seguintes, esta 

relação quadrática faz com que o problema deva ser resolvido para todos os pares de 

frequência do grupo de onda considerado, definindo assim a QTF (Quadratic Transfer

Function). Mesmo com as ferramentas numérico-computacionais disponíveis atualmente, o 

levantamento da QTF visando a estimativa dos movimentos sub-harmônicos de segunda 

ordem não é tarefa fácil nem tão pouco trivial seja em termos da modelagem computacional 

ou mesmo do tempo de processamento. Além do aumento no número de frequências 

analisadas, outro aspecto que insere demanda computacional e complexidade na abordagem 

numérica é o fato de as relações quadráticas originarem uma forçante na condição de contorno 
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da superfície livre exigindo, portanto, que ela seja representada numericamente. Assim, a 

estimativa dos movimentos de segunda ordem no plano vertical em fases iniciais de projeto 

pode ser inviabilizada, porém é exatamente neste momento que o projetista necessita analisar 

um maior número de soluções. 

Desta forma, um dos objetivos deste trabalho é avaliar o uso de métodos existentes de 

aproximação das forças de segunda ordem no movimento de roll de plataformas tipo FPSO. 

Devido à boa aderência, estes métodos são largamente utilizados para estimar os movimentos 

lentos no plano horizontal em dimensionamento de linhas de ancoragem e sistemas de 

posicionamento dinâmico de embarcações. Outro objetivo deste trabalho, o principal 

certamente e que lhe confere originalidade, é propor e avaliar uma aproximação derivada das 

anteriores. A expectativa é de que a aproximação proposta confira mais acurácia nos 

resultados sem, no entanto, introduzir complexidade ou mesmo esforço computacional 

possibilitando seu uso em fases iniciais de projeto ou mesmo incorporando-a em modelos 

paramétricos de dimensionamento. 

Basicamente, são consideradas quatro aproximações. A primeira é a aproximação 

hidrodinâmica que despreza o efeito da forçante na superfície livre. Esta aproximação foi 

proposta por (J. A. Pinkster 1980) e baseia-se na hipótese de a maior parte da força de 

segunda ordem na frequência diferença ser devida ao potencial da onda incidente não 

deformada. A segunda é a chamada aproximação de Newman, proposta em (Newman 1974). 

Ela é largamente aplicada em movimentos no plano horizontal de sistemas oceânicos, pois 

eles são, em geral, caracterizados por possuírem baixa frequência. Neste caso, Newman 

evidenciou que a força de segunda ordem não possui grandes variações próximas à diferença 

de frequência igual a zero, desta forma, pode-se aproximá-la pela força de deriva média. A 

principal vantagem da aproximação de Newman é o fato de ela não exigir a solução do 

problema de segunda ordem, uma vez que o potencial de segunda ordem se anula na 

frequência diferença nula. Em seguida, é aplicada a chamada aproximação de Ruído Branco 

empregada por (Simos, et al. 2008) em uma semi-submersível de grande deslocamento. Esta 

aproximação é derivada da proposta de (Aranha e Fernandes 1995) que aproveitou o fato de o 

espectro de força de segunda ordem ser assintótico na frequência diferença igual a zero para 

aplicá-lo na frequência ressonante de movimentos de baixíssima frequência. Para movimentos 

no plano vertical em que a frequência ressonante é relativamente alta comparada às dos 

movimentos horizontais, (Simos, et al. 2008) calculou o espectro de força na frequência 

natural e tomou-o como constante não mais pelo fato de ele ser assintótico, como no caso de 
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(Aranha e Fernandes 1995), mas por assumir que a função de transferência do movimento em 

questão é de banda estreita. Portanto, basta calcular a QTF na frequência diferença igual à 

frequência natural diminuindo assim significativamente o esforço computacional. A principal 

diferença entre a aproximação de Ruído Branco é que, diferentemente da aproximação de 

Newman e da proposta de (Aranha e Fernandes 1995), neste caso, é necessário o cálculo do 

potencial de segunda ordem, desde que sua contribuição não possa ser negligenciada. A 

proposta desta tese é manipular matematicamente as aproximações acima de forma a 

minimizar o erro cometido com a aproximação de Ruído Branco, sem, no entanto, inserir 

complexidade numérica. Formalmente, (Simos, et al. 2008) aplicou a proposta de (Aranha e 

Fernandes 1995) através da expansão em série de Taylor do espectro de força em torno da 

frequência natural e não em torno da frequência zero. Tanto (Aranha e Fernandes 1995) 

quanto (Simos, et al. 2008) aproximaram o espectro de força diretamente, já este trabalho, a 

exemplo da aproximação de Newman, faz uma aproximação apenas na QTF, mas desta vez 

não a considera como sendo igual à deriva media, mas sim igual a QTF calculada na diagonal 

da frequência diferença igual à frequência natural. Para efeitos didáticos, pode-se afirmar que 

aproximação de Ruído Branco é derivada da aproximação de (Aranha e Fernandes 1995) 

assim como a aproximação proposta nesta tese é derivada da aproximação de Newman. Da 

mesma forma, pode-se estabelecer uma relação de similaridade entre as aproximações de 

Newman e (Aranha e Fernandes 1995) e entre a aproximação aqui proposta e a aproximação 

de Ruído Branco aplicada por (Simos, et al. 2008). Assim, fecha-se um grupo de 

aproximações que podem ser designadas como sendo da mesma família começando como a 

de Newman (Newman 1974) passando pela proposta de (Aranha e Fernandes 1995) que 

estendeu para aproximação de Ruído Branco (Simos, et al. 2008) e completando com a 

proposta neste trabalho. 

Aqui, têm-se como paradigma experimental os resultados dos testes realizados no IPT em que 

os movimentos de segunda ordem foram caracterizados nitidamente. Em termos de validação, 

os resultados do IPT são bastante úteis, dado o número de condições de calado e mares 

testados, apesar de o modelo testado no IPT não se tratar de um casco de projeto. Nele, as 

linhas de ancoragem e riser não foram modeladas e suas dimensões são diferentes das obtidas 

no casco final. 

Desta forma, a seção 1.2 apresenta a revisão bibliográfica que serviu de base para 

consolidação teórica e interpretação dos resultados obtidos neste trabalho. O capitulo 2 

apresenta os fundamentos teóricos necessários para determinação das forças de segunda 
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ordem. Nele, formulou-se, detalhadamente, o problema de comportamento em onda de 

primeira e segunda ordem identificando a origem de cada parcela que compõe a força de 

segunda ordem. No capítulo 3 é apresentado o método de avaliação dos movimentos de 

segunda ordem no domínio da frequência. Mais especificamente, a seção 3.2 apresenta a 

metodologia de avaliação da força de segunda ordem com a QTF completa. A 3.3 apresenta a 

aproximação de Newman conforma descrito por (J. N. Newman 1974). A seção 3.5 apresenta 

a aproximação de Ruído Branco na forma desacoplada. Finalmente, a seção 3.6 apresenta a 

proposta de aproximação apenas na QTF. A comparação entre os erros cometidos entre a 

aproximação de Ruído Branco e aproximação na QTF é apresentada na seção 3.7. As 

comparações entre as estimativas numéricas e o paradigma experimental, dado pelos 

resultados do IPT, são apresentadas no capítulo 4. Ainda neste capitulo, são apresentados os 

resultados das comparações entre o modelo completo de forças e o obtido a partir das 

aproximações propostas. Finalmente, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões finais do 

trabalho e sugestões de trabalhos futuros. 

1.2 Revisão bibliográfica 

Apesar da relevância das forças de segunda ordem em projeto e da importância econômica 

atual dos sistemas oceânicos, as primeiras investigações abordando os efeitos de segunda 

ordem foram realizadas no contexto do tratamento do problema de resistência adicional 

imposta a navios em curso pela ação da força de deriva media5 no plano horizontal aliada ao 

efeito da velocidade de avanço. 

A existência de uma componente média não-nula na força total causada pela incidência da 

uma onda regular foi primeiramente evidenciada por (Suyehiro 1924). Através de 

experimento, ele percebeu que um navio sujeito à incidência de través de uma onda regular, 

além de manifestar movimento de balanço, também estava sujeito a uma força média. 

Suyehiro atribui esta força à capacidade de o navio refletir parte da onda incidente. (Watanabe 

1938), por sua vez, derivou uma expressão através do produto entre o movimento e a parcela 

de Froude-Krylov do momento de roll de primeira ordem indicando que o fenômeno 

evidenciado por Suyehiro fosse de segunda ordem. Igualmente, (Havelock 1942) estimou a 

resistência adicional dada pela força de onda através da parcela de força e momento de Foude-

Kryloff de heave e pitch e movimentos de pitch e heave. Tanto Suyehiro quanto Havelock 

                                                 
5 força de segunda ordem constante exercida pela incidência de uma regular sobre o corpo. 
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negligenciaram os efeitos de difração de onda e, por este motivo, suas estimativas não 

recuperavam os resultados de experimentos, superestimando-os ou subestimando-os 

dependendo da faixa de frequência. 

(Maruo 1960) apresentou uma expressão para as componentes de segunda ordem das forças 

de deriva média no plano horizontal agindo na embarcação estacionaria sob a incidência de 

onda regular utilizando a teoria potencial. Maruo utilizou o princípio da conservação da 

quantidade de movimento. A expressão final baseou-se no conhecimento do comportamento 

do potencial que descreve o escoamento a grande distância do corpo. Apesar de não terem 

sido identificadas correlações entre os resultados numéricos utilizando a expressão de Maruo 

e os resultados obtidos de experimentos, ela foi base para estudos de outros pesquisadores. (J. 

N. Newman 1967) estendeu os resultados para o momento médio de Yaw. (Faltinsen e 

Michelsen 1974) modificou a expressão tridimensional de Newman avaliando numericamente 

o potencial usando uma distribuição de singularidades sobre a superfície do corpo. 

(Goodman 1965) e (Salvesen 1974) utilizaram a técnica de integração da pressão 

hidrodinâmica sobre a superfície molhada média do casco para obter as forças de segunda 

ordem média em ondas regulares. Essa técnica permitiu obter as forças no plano horizontal e 

vertical, a custa, no entanto, de dificuldades numéricas na integração. Por esse motivo, 

diversas comparações com resultados numéricos, ou mesmo, com a técnica de conservação da 

quantidade de movimento não mostraram boa aderência para geometria genérica. 

De fato, as primeiras investigações sobre as forças de segunda ordem recaíram sobre a 

componente média da força. Primeiro, pela aplicabilidade em navios, uma vez que esta 

componente introduz uma resistência adicional ao avanço. Segundo, pela relativa facilidade 

de se obter a força de deriva que depende, a priori, apenas das grandezas de primeira ordem. 

Ainda, o problema pode ser tratado isoladamente para cada componente de frequência 

introduzindo a contribuição destas componentes independentemente. Porém, quando se tem a 

incidência de um grupo de ondas regulares, a grande dificuldade numérica recai no correto 

tratamento da condição de contorno na superfície livre e na especificação da condição de 

radiação para as ondas difratadas. 

(Molin 1979) apresentou um dos primeiros trabalhos a decompor o potencial de difração de 

segunda ordem em termos livres e forçados que satisfazem respectivamente a condição 

homogênea e não homogênea na superfície livre obtendo uma condição de radiação 

consistente para as componentes separadamente. Para obter as grandezas integrais de segunda 
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ordem tais como a força, Molin evitou a solução explicita do potencial de segunda ordem na 

dupla frequência introduzindo um potencial de radiação fictício. Aplicando a identidade de 

Green, pode-se obter uma expressão para o potencial de segunda ordem em termos do 

potencial fictício que é, a princípio, de primeira ordem. Este método requer o 

desaparecimento da integral no fair-field, ou seja, ao longe garantindo a condição fraca de 

radiação pelo comportamento assintótico do potencial de segunda ordem. A mesma 

abordagem foi sugerida independentemente por (Lighthill 1979). 

Na presença de uma onda bicromática, as forças de segunda ordem manifestam-se nas 

frequências soma e frequência diferença obtidas pela relação entre as duas frequências e são 

frequentemente denominadas respectivamente por força de mola e força de deriva lenta. 

(Faltinsen e Loken 1978) utilizou técnica semelhante à de Molin para o problema 

bidimensional de estimativa das forças de deriva média e lenta de um cilindro flutuante 

utilizando a teoria potencial. O método considerou as forças causadas tanto pelo potencial de 

segunda ordem quanto pelo potencial decorrente do produto entre os potenciais de primeira 

ordem. Os resultados são exatos com a teoria potencial sendo as forças obtidas pela integral 

direta do campo de pressão sobre o corpo.  

(Pinkster e Hooft 1978), (J. A. Pinkster 1979) e (J. Pinkster 1979b) estenderam o método de 

integração numérica incluindo as componentes de baixa frequência nas forças de segunda 

ordem em corpo estacionários livres sujeitos à incidência de um grupo de ondas regulares. 

Mais especificamente, (Pinkster 1979b) computou a força longitudinal de baixa frequência em 

uma plataforma semi-submersível considerando uma incidência de proa. 

(J. A. Pinkster 1980) definiu e explicitou a necessidade do cômputo da Quadratic Transfer

Function (QTF) para cada par de frequências que compõe um estado de mar irregular. (J. A. 

Pinkster 1980) demonstrou, portanto, que a obtenção da QTF requer um grande esforço 

computacional, a despeito das dificuldades numéricas na convergência da integral na 

superfície livre necessária para o levantamento do potencial de segunda ordem. 

Em consequência da complexidade do problema e da demanda computacional exigida para 

obtenção do potencial de segunda ordem, inúmeros métodos de aproximação para força de 

segunda ordem de baixa frequência vêm sendo sugeridos, ver, por exemplo, (J. N. Newman 

1974), (J. A. Pinkster 1980), (Standing e Dacunha 1982), (Marthinsen 1983) e (Aranha e 

Fernandes 1995). No entanto, estes métodos, em geral, são formulados para determinação dos 
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movimentos lentos no plano horizontal. Caso o interesse recaia nos movimentos no plano 

vertical, como roll de plataformas FPSO, a aplicação destas aproximações deve ser feita 

sempre à luz das hipóteses sob as quais elas foram propostas.  

(J. N. Newman 1974) propôs uma aproximação para as forças de segunda ordem dos 

movimentos contidos no plano horizontal. Newman aproveitou o fato de as frequências 

ressonantes associadas a estes movimentos serem baixas para aproximar a força de deriva 

lenta utilizando a expressão da força de deriva média. Os resultados mostraram boa aderência 

evidenciando uma característica assintótica da QTF em torno da frequência diferença nula. 

(Aranha e Fernandes 1995) estendeu a aproximação de Newman aproveitando a característica 

assintótica do espectro de grupo de onda. Desta forma, (Aranha e Fernandes 1995) mostrou 

que o espectro de força de deriva lenta para movimentos de baixa frequência pode ser 

considerado constante e que esta abordagem produz erros da mesma ordem da aproximação 

de Newman. 

Recentemente, (Simos, et al. 2008) e (Matos 2009) aplicaram a Aproximação de Newman nos 

movimentos de heave e pitch de plataformas tipo semi-submersíveis de grande deslocamento 

e, em geral, a comparação do modelo aproximado com o modelo completo não se mostrou 

boa, em razão, grande parte, de os períodos naturais dos movimentos no plano vertical não 

serem tão grandes quanto àqueles dos movimentos no plano horizontal. Aproveitando o fato 

de as funções de transferência dos movimentos de heave e pitch, para um mar proa, serem de 

banda estreita, (Simos, et al. 2008) e (Matos 2009) estenderam a aproximação proposta por 

(Aranha e Fernandes 1995) em que o espectro de força de segunda ordem é considerado 

constante na vizinhança da frequência natural, daí a denominação de aproximação de Ruído 

Branco. A comparação com resultados experimentais mostrou-se bastante satisfatória. (Matos 

2009) incluiu uma comparação com resultados em escala real evidenciando bons resultados. 

De modo geral, graças às frequências ressonantes relativamente altas do movimento de roll, 

não se espera que plataformas tipo FPSO manifestem movimentos de segunda ordem. No 

entanto, com as recentes descobertas de reservas de hidrocarboneto em águas cada vez mais 

profundas, há a necessidade logística do aumento das plataformas e, consequentemente, 

diminuição da frequência natural. (Rezende, Chen e Ferreira 2007) apresentou o resultado de 

experimento com uma plataforma FPSO de grande deslocamento onde movimentos de 

segunda ordem de roll foram evidenciados. (Rezende, Chen e Ferreira 2007) aplicou o 

modelo completo da QTF para recuperar os resultados experimentais. Os resultados da 
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comparação do espectro de resposta não foram satisfatórios apresentando um deslocamento na 

frequência. (Rezende, Chen e Ferreira 2007) atribui o deslocamento na frequência à mudança 

do momento de segunda ordem de roll oriunda do passeio do modelo experimental. 
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 Introdução 

O desenvolvimento teórico que será apresentado a seguir foi em grande parte baseado em (J. 

A. Pinkster 1980). Algumas modificações foram feitas de modo que a dedução das grandezas 

hidrodinâmicas de segunda ordem ficasse mais clara e condizente com o problema atacado 

neste trabalho. Não obstante, certos comentários e explanações contidos neste capítulo podem 

ser encontrados na integra em (J. A. Pinkster 1980). 

Assim, neste capítulo, é apresentada a teoria base para o cômputo das forças hidrodinâmicas 

agindo em estruturas rígidas e flutuantes sujeitas à ação das ondas do mar sem a presença da 

correnteza. Em sistemas oscilatórios, tais como estruturas flutuantes na superfície do mar, a 

relação entre a força inercial e os efeitos viscosos é dada pelo numero ��, que se mostra 

pequeno para plataformas permitindo, portanto, o uso da teoria potencial de onda para 

descrever o comportamento do fluido. 

Primeiramente, torna-se necessária a definição de três sistemas de coordenadas, conforme a 

Figura 2.1. O primeiro diz respeito ao sistema de coordenadas local do corpo �������, com 

origem em seu centro de gravidade � e tendo �� positivo na direção vertical apontando para 

cima na posição media de oscilação do corpo. A superfície do corpo é univocamente definida 

por este sistema de coordenadas e um ponto na superfície do corpo tem como posição o vetor 

��. A orientação de um elemento da superfície neste sistema de coordenadas é definida pelo 

vetor norma �� apontando para o domínio fluido. Os movimentos angulares do corpo com 

relação ao sistema de coordenadas local são definidos pelos ângulos de Euler ��� ��� e ��. 

O segundo sistema de coordenadas é o sistema fixo ������� cujos eixos ��� e �! são paralelos 

à superfície livre indeformada e o eixo ��  aponta para cima. O terceiro sistema de 

coordenadas é o sistema ���"��"��"  com origem no centro de gravidade � do corpo e com os 

eixos sempre paralelos aos eixos do sistema de coordenada fixo �������.  

                                                 
6 Keulegan Carpenter 
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A teoria baseia-se na propagação de uma onda harmônica com profundidade de lamina d�água 

#  em relação ao eixo de coordenada ������� . Uma importante hipótese adotada neste 

desenvolvimento é que a superfície livre indeformada é definida pelo plano �� 
 $. 

Figura 2.1 � Sistemas de coordenadas � Extraída de (J. A. Pinkster 1980) 

Neste trabalho, % é a elevação da superfície livre, a altura de onda & é a distância vertical 

entre a crista e cava da onda, sendo a amplitude '  dada por & () , o comprimento *  é a 

distância entre duas cristas sucessivas, o período + é o intervalo de tempo entre a passagem de 

duas cristas sucessivas em um determinado ponto. Desta forma, a celeridade ou velocidade de 

fase da onda pode ser definida como (, 
 * +) ). Dos valores definidos acima, derivam-se 

outras quantidades equivalentes que são frequentemente utilizadas tais como: frequência 

angular de onda - 
 (. +) , número de onda / 
 (. *)  e, assim,�, 
 - /) . 

2.2 Equações de governo 

Sob as hipóteses de fluido sem viscosidade e escoamento irrotacional, a velocidade do fluido 

0�  é expressa em termos do gradiente do potencial 1���2 �!2 ��2 3�, e os efeitos das superfícies 

no contorno do domínio fluido podem ser expressos em termos das adequadas condições de 

contornos adotadas em cada superfície. Superfícies como paredes7 e o solo oceânico são 

fronteiras que, em princípio, têm sues limites bem conhecidos e, portanto, requerem apenas 

uma condição de contorno cinemática. Por outro lado, a natureza física da superfície livre 

obriga a imposição de duas condições de contorno, uma cinemática que diz respeito à 

velocidade da partícula fluída, e outra dinâmica que trata da força sobre esta superfície.  

                                                 
7 Esta classe de superfície compreende a parede de um canal ou tanque de provas assim como a 

superfície rígida de uma estrutura fixa. 
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Com as hipóteses feitas acerca das características do fluido (invíscido e incompressível), do 

escoamento (irrotacional) e definido os contornos do problema que se quer atacar pode-se 

expressá-lo por um potencial de velocidade 1 no domínio do fluido que satisfaz a equação de 

Laplace 

4!1 

5!1

5��
!
6
5!1

5�!
!
6
5!1

5��
!

 $2 (2.1) 

em cada ponto deste domínio. 

Basicamente, a equação de Laplace traduz a equação da continuidade do escoamento e, assim, 

diz respeito à conservação de massa do mesmo. 

Em seguida, são definidas as condições que o fluido deve respeitar em seus contornos. A 

condição de contorno que o fluido deve satisfazer no fundo afirma que nenhuma partícula 

deve atravessar o fundo, isto é, 

onde 789  é o vetor normal de um ponto da superfície no fundo do mar, esta condição é 

conhecida na literatura como condição de impermeabilidade do solo. 

Na superfície livre, como dito anteriormente, são necessárias duas condições de contorno em 

virtude da sua natureza. Neste ponto, torna-se importante uma boa interpretação física da 

superfície livre no contexto da teoria potencial. Uma boa interpretação pode ser encontrada 

em (Ruggeri 2012). Ruggeri sugere que, no contexto da análise do comportamento em onda 

utilizando a teoria potencial, a superfície livre pode ser entendida como uma membrana de 

massa e espessura desprezível que segrega a água e o ar. Este tipo de construção proíbe a 

possibilidade de a onda quebrar, uma vez que a membrana é assumida como simplesmente 

conexa. 

Esta abordagem simplifica o problema matemático dado que, neste caso, a superfície livre 

pode ser descrita como uma superfície geométrica onde as condições de contorno podem ser 

aplicadas. A elevação da superfície livre, representada por % , é medida em relação à 

superfície não deformada, sendo �� a coordenada vertical de um ponto na membrana. A ideia 

básica é encontrar uma superfície matemática que consiga capturar corretamente a interface 

ar-água, ou seja, a membrana que segrega as duas fases, portanto, não há partícula cruzando 

41:789 
 $2 (2.2) 
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tal membrana. Além disso, nenhum movimento da partícula fluida na direção normal à 

superfície pode deformá-la, a fim de manter a membrana sempre segregando as duas fases. 

Suponha, desta forma, uma superfície matemática dada por  

;<=����1 2� 
 #1�������=2 (2.3) 

Esta superfície pode ser expandida em série de Taylor como 

:;<��� 5 >�<9 ?2�1 2� 
 :;<����1 2� 5 @ABCD����1E�AE 5 >�<3:;<����1 2�F ?2 5
��?2!�51 ��?2�� 5 G�������=2, (2.4) 

onde >�< é o vetor velocidade de um ponto na superfície :;<. 
Dividindo a expressão (2.4) por ?2 e tomar o limite da expressão para ?2 tendendo a zero  

HIJ?EKL MBCD���NO�D9?E�1E�?E P 
 HIJ?EKL QBCD����1E�?E 5 RSTCD�U7�1V�SV NO�D3BCD����1E�W
?E ?2 5

��?2� 5 G X, 
(2.5) 

obtém-se, 

4:;<����1 2�42 5 >�<3:;<����1 2� 
 #9 (2.6) 

Uma vez que o fluido é invíscido, a relação básica de uma partícula genérica de fluido no 

contorno é que a projeção do vetor velocidade desta partícula na direção normal da superfície 

deve ser igual à projeção do vetor velocidade da superfície na mesma direção. Assim, pode-se 

obter a relação 

>�Y9 ��< 
 >�<9 ��< K >�Y9 3:;<����1 2� 
 >�<9 3:;<����1 2�1 (2.7) 

onde, >�Y é o vetor velocidade de um ponto Z do fluido adjacente à superfície :;<  e ��<  é o 

vetor normal à superfície descrito no sistema de coordenada �������. 
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Aplicando a expressão (2.6) do lado direito da expressão (2.7) substituindo a velocidade do 

escoamento pelo gradiente do potencial obtém-se 

30���[�1 2�9 3:;<���[�1 2� 
 �4:;<����1 2�42 \[ 9 (2.8) 

A superfície livre pode ser definida como 

:;<����1 2� 
 �� � $���1 �!1 2� 
 #9 (2.9) 

Substituindo a expressão (2.9) na expressão (2.8) obtém-se 

4$[42 
 30���[�1 2�9 3:;<���[�1 2�9 (2.10) 

Para um ponto Z genérico pode-se obter, portanto, 

404�� � 4$42 � 404�� 4$4�� � 404�! 4$4�! 
 #9����]^��� 
 $���1 �!1 2� (2.11) 

A condição contorno (2.11) é a chamada condição cinemática na superfície livre. Ela afirma 

que uma partícula na superfície permanece na superfície porque a velocidade da partícula 

fluída adjacente à membrana na direção normal da superfície deve ser a mesma da velocidade 

normal da própria membrana. Por construção, não se permite que uma partícula �salte� da 

superfície. 

A primeira expressão da equação (2.11) afirma a condição de Neumann para a superfície livre, 

mas, uma vez que $E não é conhecida, a condição cinemática não é suficiente para determinar 

o comportamento da membrana, especialmente porque nada foi dito a respeito da sua 

dinâmica propriamente dita. Portanto, outra condição precisa ser especificada a fim de avaliar 

sua elevação. Para esta condição, dá-se o nome de condição dinâmica na superfície livre e ela 

é obtida aplicando a equação de Bernoulli e assumindo que a pressão ao longo da superfície é 

constante no tempo e no espaço e igual à pressão atmosférica _`. Daí vem 

�ab �_ � _`� 
 4042 5 a'c0c0 5 d��1�������]^��� 
 $ (2.12) 

onde b é a densidade da água e d é aceleração da gravidade. 
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Adotando _`  como referência de pressão e substituindo o deslocamento da partícula na 

direção �� pela elevação da superfície livre $, pode-se escrevê-la como 

$ 
 � ad e4042 5 a'30 f 30g 9������]^��� 
 $� (2.13) 

Uma abordagem mais útil para substituir as condições de contorno cinemática (2.11) e 

dinâmica (2.12) foi utilizada por (J. N. Newman 1977). Esta condição, portanto, engloba as 

condições cinemática e dinâmica, uma vez que, a afirmação h_ h2( 
 #, na superfície livre, 

implica precisamente que este é o movimento da superfície na qual a pressão é constante ao 

logo do tempo. Através de (2.12) é possível obter a pressão e, finalmente, aplicar esta 

condição de contorno dada por  

e 442 5 c0 f cg e4042 5 a'c0c0 5 d��g 
 #9������]^��� 
 $� (2.14) 

Em princípio, a condição de contorno na superfície molhada do casco deveria atender a 

mesma condição da superfície livre. Porém, assume-se que corpo flutuante possui superfície 

indeformada, portanto, apenas a condição de contorno cinemática precisa ser aplicada. Isto 

significa que não existe partícula passando através desta superfície. É importante notar, no 

entanto, que esta condição de contorno deve ser satisfeita na superfície molhada instantânea :
do corpo, assim ela é dada por 

30967 
 i79671 (2.15) 

onde 67 é o vetor normal da superfície molhada instantânea apontando para dentro do corpo e i7 a velocidade de cada ponto ���1 �!1 ��� pertencente à superfície :. Mais adiante é mostrada 

que o desconhecimento, a priori, da posição instantânea do corpo insere não linearidades na 

condição. 

No infinito, a condição aplica-se duas condições de contorno, são elas: a condição de 

evanescência para garantir que a conservação de energia, ou seja, a medida que se afasta do 

corpo, a amplitude da onde de irradiação fica menor, e; a condição de radiação que impõe 

uma propagação radial da onda que se propaga do corpo para o infinito. fluido 

No problema de comportamento em ondas, além da equação de Laplace (2.1), que é uma 

equação diferencial linear de ordem dois em termos de 0, o problema requer a imposição das 

condições de contorno dadas por (2.2), (2.14) e (2.15), além da condição de contorno no 
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infinito. A condição de contorno na superfície livre, (2.14), apresenta explicitamente não 

linearidade em termos do potencial de velocidades 0. Já a condição de contorno na superfície 

molhada do corpo, (2.15), deve ser calculada na superfície instantânea do corpo, tornando 

implícita uma não linearidade do tratamento do problema no domínio da frequência. Em 

grande parte das aplicações em Engenharia Naval e Oceânica, a linearização destas condições 

se faz necessária e, em muitos casos, a aproximação em primeira ordem permite prevê o 

comportamento de estruturas flutuantes com precisão aceitável. 

Com intuito de apresentar a modelagem para uma solução mais próxima da solução 

fracamente não linear, é utilizado o emprego de uma técnica de perturbação. Tal técnica é 

conhecida na literatura como expansão de Stokes e é, por exemplo, apresentada em Sarpkaya 

e Isaacson (1981). 

2.3 Técnica de Expansão de Stokes 

Primeiramente, é introduzida a hipótese de perturbação na qual as variáveis que descrevem o 

escoamento são desenvolvidas como uma série de potência em termos de um parâmetro de 

pequena magnitude (parâmetro de perturbação). Por exemplo, este parâmetro pode ser 

considerado como sendo a declividade de onda % )( , onde  % e ) são altura e comprimento de 

onda, respectivamente. Desta forma, portanto, a convergência para solução completa ocorrerá 

tanto mais lentamente quanto maior for a declividade da onda. (Sarpkaya and Isaacson 1981) 

ressalta que este fato representa uma complicação a qual os pesquisadores vêm reservando 

certa atenção. No entanto, nenhuma grande mudança é feita na expansão original quando se 

quer aplicá-la para problemas de até quinta-ordem. 

O método de expansão de Stokes é formalmente válido sob as condições de % " j �."�!(
para ." k a  e �% )( j a , onde "  é a profundidade de lâmina d�água. Isto pode ser 

demonstrado pela comparação das expressões de primeira e segunda ordem para o potencial 

de velocidades que será obtido requerendo que a última seja uma ordem de magnitude menor 

que a primeira. A condição acima descrita coloca uma severa restrição na altura da onda em 

águas rasas e, portanto, uma expansão diferente deve ser feita quando se tratar de ondas em 

locais de pequena profundidade. 

Do acima exposto, propõe-se que 0 e as variáveis associadas ($1 671 ��1 l) possam ser escritas 

na forma 
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�0 
 m0��� 5 m!0�!� 5 m�0��� 5fff. (2.16) 

onde m é o parâmetro de perturbação. Cada variável com o mesmo sobrescrito é considerada 

como tendo a mesma ordem de grandeza e, assim, cada termo adicional na série representa 

uma quantidade menor que o anterior por um fator �m. Neste momento, deve-se ressaltar que 

as quantidades de segunda ordem dependem tanto dos termos de segunda ordem quanto dos 

termos quadráticos de primeira ordem. Desta forma, por exemplo, a componente de pressão �a '( bn370���n! é considerada como sendo de segunda ordem. As componentes de ordem 

zero, como posição média, são precedidas pelo fator mL, as componentes de primeira ordem 

pelo fator m�, as componentes de segunda ordem pelo fator m!, e assim por diante. 

Substituindo (2.16) nas equações de governo apresentadas anteriormente, torna-se possível 

obter, progressivamente, soluções de ordem superior em termos de �m. O operador laplaciano 

(3!) é um operador linear e, assim, pela substituição de (2.16) na equação de Lapalce (2.1) e, 

omitindo os termos m1 m!1 m�1 l�obtém-se 

3!0�o� 
 #�������_pqp�� 
 a1'1r1 l (2.17) 

Este procedimento é relativamente simples. É menos direto, no entanto, para as condições de 

contorno na superfície livre nas quais, como mencionado, existem termos não lineares e são 

aplicadas na incógnita �� 
 $, a qual é uma superfície não conhecida a priori. 

Tendo em vista as colocações acima, no problema atacado neste trabalho, para se obter as 

forças de segunda ordem agindo em uma estrutura sujeita à ação das ondas deve-se considerar 

a expansão de Stokes desprezando os termos de ordem m� ou superiores. 

Uma ferramenta frequentemente utilizada nas deduções do problema de segunda ordem é a 

expansão em série de Taylor do potencial de velocidades, uma vez que as condições de 

contorno na superfície livre e no casco são aplicadas em superfícies que são desconhecidas 

(de forma essencial, no caso da superfície livre e parcial, no caso da superfície do casco). A 

expansão em série de Taylor do potencial de velocidade 0����1 2� em torno de uma posição ��L
qualquer é dada por 
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0����1 2� 
 0���L�1 2� 5 ��� � ��L� e404��g��s��t 5 a' ��� � ��L�! @4
!04��!F��s��t 5fff9 (2.18) 

A teoria desenvolvida neste tópico assume que os movimentos induzidos por forças de 

segunda ordem são uma ordem de grandeza menor que os movimentos induzidos por forças 

de primeira ordem. No entanto, como será visto em exemplos ao longo deste trabalho, para as 

ondas de interesse no comportamento dinâmico de sistemas oceânicos, esta afirmação pode 

não ser verdadeira. Isto se deve à elevada amplificação dinâmica dos movimentos causada 

pelo baixo fator de amortecimento em movimentos de segunda ordem. A teoria, entretanto, é 

baseada na hipótese de altura de onda infinitesimal, ou seja, �m K #�. Neste caso, apesar dos 

baixos amortecimentos, os movimentos de segunda ordem induzidos por forças de segunda 

ordem são sempre menores em relação ao movimento de primeira ordem. 

Utilizando a expansão de Stokes das quantidades envolvidas no problema e a expansão em 

série de Taylor do potencial em torno da posição estática, serão formuladas as condições de 

contorno de primeira e de segunda ordem. Formulado o problema, na dedução das forças 

serão admitidos conhecidos ambos os potenciais cuja solução propriamente dita será obtida 

através do método numérico de elementos de contorno (BEM, Boundary Element Method), no 

caso sendo empregado o programa WAMIT® versão 6.1s. xxColocar referência 

2.4 Expansão das condições de contorno 

Como visto anteriormente, o domínio do fluido é delimitado pela superfície livre, pelo fundo, 

por uma superfície no �far-field� e pela superfície molhada do corpo. Destas, as condições 

efetivamente não lineares são as do corpo (pela variação de :u) e da superfície livre por ser 

conhecida a priori. Portanto, além da superfície livre, a condição de contorno no corpo 

também será responsável pela inserção de efeitos de segunda-ordem e deve, portanto, ser 

reformulada a luz da expansão de Stokes dos termos que a compõe. As demais condições 

serão idênticas tanto no problema de primeira quanto no problema de segunda ordem. 

2.4.1 Condição de contorno no fundo 

Na parte introdutória deste capítulo, foram apresentadas as condições de contorno do 

problema de comportamento em ondas de estruturas sob a ação das ondas. Estas condições de 

contorno dizem respeito às restrições físicas que o fluido deve obedecer em suas fronteiras, as 
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quais são matematicamente expressas em termos do potencial de velocidade 0 do escoamento 

do fluido e da elevação da superfície livre $. 

A condição de impermeabilidade no fundo é aplicada subre uma fronteira fixa. É, assim, uma 

condição linear cuja forma se mantém inalterada para os potenciais de diferentes ordens. 

A condição de contorno no fundo afirma que nenhuma particular fluída deve passar através 

desta fronteira, sendo esta uma condição cinemática dada por (2.2) que decomposta nos 

potenciais de primeira e segunda ordem fica, respectivamente, 

c0��� f 68����  (2.19) 

e 

c0�!� f 68����, (2.20) 

onde, no caso de fundo plano horizontal de profundidade ", ambas as restrições devem ser 

satisfeitas em �� 
 �". 

2.4.2 Condição de Contorno no Corpo 

A condição aplicada na superfície do corpo é dada por (2.15) e afirma que não deve haver 

velocidade relativa entre o corpo e a partícula fluída na direção normal à superfície do corpo. 

Esta condição deve ser satisfeita instantaneamente. Utilizando-se da expansão da normal 

instantânea na superfície do corpo, a condição de contorno para o potencial de primeira-

ordem 0��� na superfície do corpo é dada por 

c0��� f �� 
 i7��� f ��. (2.21) 

Por sua vez, a condição de contorno para o potencial de segunda-ordem 0�!� na superfície do 

corpo é dada por 

c0�!� f �� 
 �i7��� � c0���� f 67��� 5 i7�!� f �� (2.22) 

As condições (2.21) e (2.22) devem ser satisfeitas na posição instantânea da superfície 

molhada do corpo. Assumindo que os movimentos são de pequena monta e aplicando a 

expansão em série de Taylor do potencial de velocidade, dada em (2.18), em torno da posição 

média do corpo, as expressões das condições de contorno no corpo de primeira e de segunda 

ordem ficam dadas por 



39 

c0��� f �� 
 i7��� f �17 (2.23) 

c0�!� f �� 
 �v����� f cw f c0��� f �� 5 �i7��� � c0���� f 67��� 5 i�!� f ��1� (2.24) 

respectivamente. Note que a condição de contorno de primeira ordem tomou a mesma forma, 

mas agora 30��� deve ser calculado não mais na posição instantânea do corpo mas sim na 

posição média. O fato de esta expressão não ter sofrido modificações é condizente com as 

hipóteses adotadas nesta dedução, uma vez que a correção da superfície molhada em razão do 

movimento do corpo é de segunda ordem de magnitude. Assim, na expressão da condição de 

contorno de segunda ordem aparece uma correção devida ao movimento de primeira ordem. 

O potencial de primeira ordem que aparece nas condições de contorno acima pode ser 

decomposto em três partes 

0��� 
 0x��� 5 0<��� 5 0y���, (2.25) 

onde 0x���  é o potencial de onda incidente não perturbada pelo corpo, que na solução do 

problema linear, é uma função senoidal. 

Substituindo (2.25) em (2.21) obtém-se 

Mc0x��� 5 c0<��� 5 c0y���P f �� 
 i7��� f ��. (2.26) 

Utilizando-se da linearidade de (2.26), pode-se redefinir esta condição de contorno em duas 

partes, que são convenientes para o problema de comportamento em onda, a primeira é dada 

por 

c0x��� f �� 
 �c0<��� f ��. (2.27) 

neste caso, 0<��� pode ser entendido como sendo o potencial de onda espalhada que anula a 

velocidade da onda incidente na superfície média do corpo e que se propagada na direção 

radial, daí a condição ser também conhecida como condição de radiação, por este motivo, 

existe uma contribuição construtiva no bordo ataque e uma contribuição destrutiva no bordo 

de fulga. Na literatura, o efeito sentido pelo corpo decorrente dos potenciais de onda incidente 

e de onda espalhada na superfície é conhecido como efeito de difração e é responsável pela 

força de excitação que impõe movimento ao corpo, ver, por exemplo, (J. N. Newman 1977). 

A segunda parte da condição de contorno no corpo deve ser escrita de modo a obedecer à 

condição de contorno (2.26), e dada a relação (2.27), ela deve ser expressa por 



40 

30y��� f �� 
 i7��� f ��. (2.28) 

onde o potencial 0y��� é conhecido como potencial de radiação de primeira ordem. Note que, 

caso o problema se abstenha da consideração de algum tipo de onda incidente, não haverá 

potencial de onda espalhada. No entanto, continuará existindo o potencial de onda de radiação, 

desde que se imponha movimento ao corpo. Por este motivo, entende-se que o potencial de 

radiação representa as ondas geradas pelo movimento do corpo. Intuitivamente, percebe-se 

que este potencial resiste ao movimento do corpo e, portanto, ele é utilizado para determinar 

as forças de reação hidrodinâmica relacionadas com a massa adicional e amortecimento 

potencial, as quais são proporcionais à aceleração e à velocidade do corpo, respectivamente, 

ver (J. N. Newman 1977). 

Note que esta não é a única maneira de se manipular a condição de contorno no corpo (2.26). 

Entretanto, é uma forma muito conveniente para tratar o problema de comportamento em 

ondas. 

Ainda segundo (J. A. Pinkster 1980), por ora, analogamente à decomposição proposta para o 

potencial de primeira ordem, o potencial de segunda ordem será também decomposto por três 

parcelas 

0�!� 
 0x�!� 5 0<�!� 5 0y�!�, (2.29) 

onde, o potencial 0x�!�  pode ser entendido como sendo o potencial de onda incidente de 

segunda ordem, 0<�!� o potencial de onda espalhada de segunda ordem e 0y�!� o potencial de 

radiação de segunda ordem. 

Da definição (2.29), reescreve-se a condição de contorno do potencial de segunda ordem 

(2.22) como 

Mc0x�!� 5 c0<�!� 5 c0y�!�P f �� 
 �v����� f cw f c0��� f �� 5
5�i7��� � c0���� f 67��� 5 i7�!� f ��. (2.30) 

De fato, a mesma abordagem utilizada para caracterizar as diferentes parcelas do potencial de 

primeira ordem pode ser utilizada para caracterizar os potencias de segunda ordem. Ou seja, o 

potencial de espalhamento de segunda ordem é aquele que somado ao potencial de onda 

incidente de segunda ordem impõe uma velocidade nas partículas fluidas de tal sorte que esta 
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velocidade seja anulada na superfície do casco corrigida com o movimento de primeira ordem. 

Desta forma, analogamente aos efeitos sentidos pelo corpo devidos ao potencial de difração 

de primeira ordem, o potencial de difração de segunda ordem fornece as forças de excitação 

hidrodinâmica de segunda ordem. A condição de contorno no corpo que envolve os potenciais 

de onda incidente e espalhada é então dada por 

Mc0x�!� 5 c0<�!�P f �� 
 �v����� f cw f c0��� f �� 5 �/� ��� � c0���� f 67���. (2.31) 

Já o potencial de radiação de segunda ordem caracteriza-se como sendo o potencial oriundo 

do movimento de segunda ordem do corpo, que é, da mesma forma como no problema de 

primeira ordem, um movimento oscilatório em uma frequência característica, no caso baixa 

frequência. Por este motivo, pode ser encarado como tendo o mesmo significado físico que o 

potencial de radiação de primeira ordem, dando, portanto, origem a massa adicional e ao 

amortecimento potencial na frequência respectiva à oscilação de segunda ordem. A condição 

de contorno que envolve o potencial de radiação de segunda ordem é dada por 

c0y�!� f �� 
 i�!� f ��. (2.32) 

A partir das forças de excitação dadas pelos potenciais de difração e das forças de reação 

hidrodinâmica dadas pelo potencial de radiação pode-se determinar com o auxilio da equação 

do movimento a dinâmica de primeira ordem e de segunda ordem do corpo. 

2.4.3 Condição de contorno na superfície livre 

A condição de contorno na superfície livre afirma que nenhuma partícula fluida pode 

atravessar a superfície livre (condição cinemática), além de, na superfície livre, a pressão ser 

constante e igual à atmosférica local (condição dinâmica). Desta forma, entende-se como 

superfície livre a superfície na qual a pressão é constante e a velocidade normal das partículas 

nesta superfície é igual à da própria superfície, representada por $���1 �!1 2� , na mesma 

direção. A condição de contorno dada em (2.14) sintetiza as condições cinemática e dinâmica 

em uma única condição. Conforme (J. N. Newman 1977), a manipulação matemática das 

derivadas envolvidas em (2.14) fornece a expressão 

d 404�� 5 4!042! 
 �'c0 f c e4042 g 5 a'c0 f c�c0 f c0�9 (2.33) 
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A condição de contorno (2.33) é exata e explícita, exceto pelo fato de ela ser aplicada na 

superfície desconhecida $ 
 ���  definida por (2.13). Como discutido anteriormente, um 

procedimento usual utilizado para avaliar esta condição de contorno em uma superfície 

conhecida é expandir o potencial de velocidade em séries de Taylor em torno de $ 
 ��� 
 #
e aplicá-lo tanto à condição de contorno (2.33) quanto à expressão da elevação da superfície 

livre (2.13). O potencial de velocidade expandido em série de Taylor em torno da superfície �� 
 # e calculado na superfície $ desconhecida fica 

0���1 �!1 $1 2� 
 0���1 �!1 #1 2� 5 $ e 404��g��sL 5 a'$! @4
!04��!F��sL 5fff9 (2.34) 

(J. A. Pinkster 1980) aplica a expansão de Stokes do potencial dada por (2.16) na expansão 

em série de Taylor (2.34) obtendo as condições de contorno para os potenciais de primeira e 

segunda ordem, dadas, respectivamente, por 

d 40���4�� 5 4!0���42! 
 #1 (2.35) 

d 40�!�4�� 5 4!0�!�42! 
 �'c0��� f c @40���42 F 5
540���42 @4!0���4��! 5 ad 4�0���42!4��F 1�

(2.36) 

onde, agora, ambos os potenciais 0��� e 0�!� são calculados na superfície conhecida e não 

deformada �� 
 #. 

Note que a condição de contorno na superfície para o potencial de segunda ordem mais uma 

vez depende do potencial de primeira ordem. Como mostra (J. A. Pinkster 1980), a 

substituição do potencial de primeira ordem dado pela expressão (2.25) em (2.36), expõe que 

o potencial de segunda tem as seguintes componentes

0�!� 
 0xx�!� 5 0<<�!� 5 0yy�!� 5 0x<�!� 5 0xy�!� 5 0y<�!�0<x�!� 5 0yx�!� 5 0<y�!� 5 0y�!�1 (2.37) 

onde, os primeiros nove termos do lado direito da expressão (2.37) são os potenciais que 

satisfazem a seguinte forma de condição de contorno na superfície livre (por exemplo para 0xx�!� ) 
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d 40xx�!�4�� 5 4!0xx�!�42! 
 �'c0x��� f c R40x���42 W 5
5 ad 40x���42 R4!0x���4��! 5 d 4�0x���42!4��W 9�

(2.38) 

O último potencial 0y�!� é tido como o potencial de segunda ordem de radiação e satisfaz a 

condição de contorno homogênea 

d 40y�!�4�� 5 4!0y�!�42! 
 #9 (2.39) 

0y�!� é, portanto, um potencial que satisfaz a condição de contorno linearizada na superfície 

livre.  

Pelas definições acima, ambos potencias 0x�!� e 0<�!� devem satisfazer a condição de contorno 

não homogênea da superfície livre. No entanto, a condição para o potencial de onda incidente 

de segunda ordem 0x�!�  depende somente o potencial de onda não deformada de primeira 

ordem 0x����, que é analítica. Assim, pode-se determinar analiticamente este potencial. A 

dedução de 0x�!� será apresentada na seção que se segue. Por outro lado, o potencial de onda 

espalhada de segunda ordem 0<�!� depende dos potenciais de primeira ordem que surgem da 

presença do corpo. Para uma geometria arbitrária, estes potenciais não são analiticamente 

definidos, sendo, portanto, necessário o uso de ferramentas numéricas para determiná-los. 

Portanto, dado o caráter não homogêneo da condição de contorno, a determinação 0<�!� exige 

que seja numericamente representada tanto a superfície molhada do casco quanto a própria 

superfície livre. Na seção seguinte, será brevemente apresentada a equação integral que 

determina o potencial de espalhamento de segunda ordem 0<�!�. 
2.4.4 Condição de contorno no �infinito� 

Para os potenciais 0<���, 0y���, 0<�!� e 0y�!�, aplica-se a condição de radiação que afirma que a 

uma grande distância do corpo as ondas associadas a estes potencias se propagam �para fora 

do fluido�. Esta condição de contorno garante a unicidade destas soluções. Por outro lado, 

uma vez que, a componente 0x�!�  depende exclusivamente da onda incidente de primeira 

ordem sua obtenção dispensa o uso de uma condição de radiação. 
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2.5 Pressão em um Ponto no Fluido 

Se o potencial de velocidade 0  é conhecido, a pressão em qualquer ponto do fluido é 

determinada pela aplicação direta da equação de Bernoulli 

_ 
 �b4042 � a'bz30 f 30z � bd��9 (2.40) 

(J. A. Pinkster 1980) afirma que se um partícula pontual dentro do domínio fluido desloca-se 

com um movimento de primeira ordem ���� e de segunda ordem ��!� em torno da posição 

média ��L� pode-se aplicar a expansão em série de Stokes como se segue 

_ 
 _�L� 5 m_��� 5 m!_�!�, (2.41) 

onde _�L� é a pressão hidrostática, _��� é a pressão de primeira-ordem e _�!� é a pressão de 

segunda ordem. Mais uma vez, utilizando a expansão em série de Taylor em torno da posição 

média, verifica-se que  

_�L� 
 �bd���L�1 (2.42) 

_��� 
 ��bd����� � b40���42 1 (2.43) 

_�!� 
 ��bd���!� � b40�!�42 � a'bn30��� f 30���n � b @���� f 3 40���42 F9 (2.44) 

Sendo as derivadas dos potenciais acima calculadas na posição média do ponto. 

(J. A. Pinkster 1980) utiliza a mesma expressão acima para determinar a pressão em um ponto 

na superfície molhada do corpo ressaltando que, neste caso, as derivadas dos potenciais 

devem ser calculadas na posição média desta superfície a qual está alternadamente dentro e 

fora do domínio fluido. (J. A. Pinkster 1980) ainda afirma que este procedimento mostra-se 

permissível se a função potencial for suficientemente lisa nos contornos, neste caso a própria 

superfície molhada do corpo. Nas deduções que se seguem esta hipótese será adotada. 

2.6 Forças e Momentos de Segunda-Ordem exercidos pelo fluido 

Na determinação dos momentos e forças de segunda-ordem, primeiramente, deve-se escolher 

adequadamente, de modo a simplificar o tratamento, o sistema de coordenadas a que as forças 
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e momentos irão se referir. Em geral, uma vez que, o objetivo é determinar as forças e 

momentos de segunda-ordem agindo no corpo, é conveniente adotar o sistema de coordenada ���%��%��% . Este sistema tem a característica de se transladar juntamente como o corpo sem, no 

entanto, acompanhar sua rotação ficando, desta forma, sempre paralelo ao eixo de coordenada 

inercial �������, ver Figura 2.1. 

2.6.1 Forças de segunda-ordem 

A força exercida no corpo pelo fluido relativa ao sistema de coordenada ���%��%��%  pode ser 

determinada pela integração do campo de pressão, ou seja, 

{� 
 �|_67":1
B

(2.45) 

onde : é a superfície molhada instantânea do corpo e 67  é o vetor normal instantâneo do 

elemento de superfície ": relativo ao sistema de coordenadas ���%��%��% . 
A superfície instantânea :  pode ser dividida em duas partes. A primeira compreende a 

superfície molhada :u do casco na posição média. A outra pode ser entendida como sendo o 

incremento oscilatório }  da superfície molhada proveniente do movimento do corpo, ver 

Figura 2.1. Desta forma, escreve-se a superfície molhada como8

: 
 :u 5 }. (2.46) 

Aplicando as expansões de Stokes da pressão _ e do vetor 67 na expressão na força (2.45) vem 

{� 
 �|vmL_�L� 5 m�_��� 5 m!_�!�wvmL67�L� 5 m�67��� 5 m!67�!�w
B~

": 5
5|vmL_�L� 5 m�_��� 5 m!_�!�wvmL67�L� 5 m�67��� 5 m!67�!�w

<
":9

 (2.47) 

Retendo apenas as parcelas de segunda ordem é possível expressar matematicamente as suas 

componentes 
                                                 

8  Observar que, em conformidade com as hipóteses de pequena declividade de onda e pequenos 

movimentos do corpo, a variação da área : é considerada como sendo de uma ordem de magnitude menor se 

comparada com :u
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{� 
 mL{��L� 5 m�{���� 5 m!{��!�9 (2.48) 

A força hidrostática {��L�  vem da integração da pressão hidrostática _�L�  no casco sobre a 

superfície molhada na condição estática :u
{��L� 
 � � _�L�67�L�":

B~

 bd|���L���": 
 �#1#1 bd3�1

B~
(2.49) 

onde, 3 é o volume deslocado pelo corpo no fluido de densidade b. 

A força total de primeira ordem que oscila com a frequência da onda incidente de primeira 

ordem {��L� é dada por 

{���� 
 �|v_����� 5 _�L�67���w
B~

": 



 �|_�����": 5 �����
B~

� �#1#1 bd/�9
(2.50) 

A integral acima é composta de duas partes, a primeira é a força hidrodinâmica total de 

primeira ordem relativa ao sistema de coordenadas local do corpo ������� e a segunda é a 

força hidrodinâmica devida à integral da pressão hidrostática na direção do vetor normal 

corrigido pelo movimento angular de primeira ordem �����. Note que neste caso a pressão 

hidrostática dada por _�L� não tem sentido físico em se tratando de pontos no incremento de 

superfície }. Por este motivo, este termo não foi considerado na composição das forças de 

primeira ordem dadas em (2.50).  

A força de segunda ordem resulta da integração de todos os termos oriundos do produto entre 

a pressão _ e a normal 67 que contribuem em segunda-ordem sobre a superfície estática :u
mais a integração da pressão de primeira ordem _��� sobre a superfície oscilatória } como 

dada por 

{��!� 
 �|v_���67��� 5 _�!��� 5 _�L�67�!�w
B~

": �|_�����
<

":9 (2.51) 
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Considerando o termo de primeira ordem da expansão  do vetor normal e o fato de que o 

movimento angular é o mesmo para todo elemento de área ":, a primeira parcela da integral 

que define as forças de segunda ordem pode ser dada por 

�|_���67���
B~

": 
 ������ �|_�����
B~

":9 (2.52) 

A integral na expressão acima corresponde à primeira integral que aparece na expressão das 

forças de primeira ordem dada em (2.50), a qual diz respeito à força total de primeira ordem 

relativa ao sistema de coordenadas local do corpo �������. Assim, a expressão (2.52) indica 

que a contribuição de segunda ordem relativa ao sistema de coordenadas ���%��%��%  surge a 

partir da rotação de primeira ordem da força hidrodinâmica de primeira ordem relativa ao 

sistema de coordenadas local do corpo. Analogamente, a ação da gravidade d  no corpo 

relativo ao sistema de coordenadas local pode ser tomada em segunda ordem em termos de 

rotação do corpo. Esta contribuição em segunda ordem da força de gravidade relativa ao eixo 

de coordenada ���%��%��%  é dada por 

������ � �#1#1 �^d� 
 ����� � �#1#1 bd3�. (2.53) 

Adicionando esta componente na expressão (2.53) chega-se em  

����� � ��|_�����
B~

": 5 ����� � �#1#1 bd/�� 
 ����� � {����1 (2.54) 

onde, {����  é a força total de primeira ordem incluindo a parcela hidrostática, a força de 

excitação de onda e a força de reação hidrodinâmica (veja a expressão (2.50)). 

Conseqüentemente, de acordo com a segunda lei de Newton, pode-se fazer 

{���� 
 ������� ���1 (2.55) 

a partir da qual segue-se que 

����� � {���� 
 ����� � e������� ���g. (2.56) 
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A segunda parte da primeira integral em (2.51) envolve a integração direta da pressão _�!�, 
como dada na expressão (2.44). A terceira parte é a componente hidrostática de segunda 

ordem dada por 

�|_�L�67�!�
B~�

": 
 ����!� � |_�L���
B~�

": 
 ���!� � �#1#1 bd3� (2.57) 

A segunda integral na expressão (2.51), tomada sobre a superfície oscilatória, é solucionada 

pela substituição de _���, dada em (2.43), escrevendo o elemento de superfície ": como 

": 
 "��"�, (2.58) 

e considerando agora que na linha d�água tem-se a relação 

�b40���42 
 bd$���1 (2.59) 

desta forma, a integral fica  

� � � v�bd�� 5 bd$���w��"��"�1
����

���������
(2.60) 

a qual resulta em 

� � a '( bdM$y���P!����
"�9 (2.61) 

Nesta integral, $y��� é elevação de onda relativa sentida pelo corpo, definida como: 

$y��� 
 $��� � ������� . (2.62) 

Dadas as relações acima, a expressão final para a força total de segunda ordem pode ser dada 

por 
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{��!� 
 � � a '( bdM$y���P!����
"� 5 ����� � M� f �������P 5

�|��a '( bn30��� f 30���n � b 40�!�42 � b @����� f 3 40���42 F���
B~

": 5
|bd���!���B~

": 5 ���!� � �#1#1 bd3�9
(2.63) 

2.6.2 Momentos de segunda ordem 

O momento em relação aos eixos principais do sistema de coordenada ���%��%��%  assume a 

seguinte forma 

�7 
 �|_������ � 67�":B 9 (2.64) 

A dedução do momento de segunda ordem segue de forma análoga ao procedido com a força. 

A expressão final para o momento total de segunda ordem é dada por 

�7�!� 
 � � a '( bdM$y���P!��� � ����� "� 5 ����� � M� f �������P 5
�|��a '( bn30���n! � b 40�!�42 � b @����� f 3 40���42 F� ��� � ���B~

": 5
�|�bd���!���� � ���B~

":9
(2.65) 

De fato, as equações (2.63) e (2.65) tratam da força e momento total de segunda ordem, 

incluindo a força de excitação de onda e as forças de reações hidrodinâmica e hidrostática. No 

entanto, o interesse deste trabalho é apresentar as forças e momentos de excitação de segunda 

ordem, uma vez que as forças de reação, tanto hidrodinâmica quanto hidrostática, não 

apresentam maiores complicações para seus cômputos9. Pelo exposto até o momento, fica 

claro que as forças de reação hidrodinâmicas estão contidas na contribuição do potencial de 

                                                 
9 Serão expressas pelas matrizes de massa adicional, amortecimento potencial e restauração hidrostática 

calculadas por intermédio do programa WAMIT®, como será abordado mais adiante.  
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segunda ordem 0�!� (na parcela 0y�!�) e as forças de reação hidrostáticas estão representadas 

pelos últimos termos das equações (2.63) e (2.65), como já discutido. Assim, considerando a 

decomposição do potencial de segunda ordem dada por (2.29), a força e momento de segunda 

ordem de excitação de onda podem ser dados, respectivamente, por 

{��!� 
 � � a '( bdM$y���P!���� "� 5 ����� � M� f �������P 5
�|��a '( bn30���n! � b4M0x�!� 5 0<�!�P42 � b @����� f 3 40���42 F���B~

":1 (2.66) 

�7�!� 
 � � a '( bdM$y���P!��� � ����� "� 5 ����� � M� f �������P 5
�|��a '( bn30���n! � b4M0x�!� 5 0<�!�P42 � b @����� f 3 40���42 F� ��� � ���B~

":9� (2.67) 

No WAMIT®, faz-se a seguinte distinção entre as parcelas das forças e momentos de 

excitação de segunda ordem 

{��!� 
 {���!� 5 {�Y�!�1 (2.68) 

�7�!� 
 �7��!� 5�7Y�!�1� (2.69) 

em que, 

{���!� 
 � � a '( bdM$y���P!���� "� 5 ����� � M� f �������P 5
�� ��a '( bn30���n! � b M����� f 3 A����AE P� ��B~ ":, 

(2.70) 

{�Y�!� 
 �b4M0x�!� 5 0<�!�P42 ":1� (2.71) 

e 
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�7��!� 
 � � a '( bdM$y���P!��� � ����� "� 5 ����� � M� f �������P 5
�|��a '( bn30���n! � b@����� f 3 40���42 F� ��� � ���B~

":9 �

�7Y�!� 
 �|�b4M0x�!� 5 0<�!�P42 ��� � ���B~
":� (2.72) 

As parcelas {���!�  e �7��!�  são as parcelas de forças e momentos, respectivamente, que 

dependem diretamente das relações quadráticas das grandezas de primeira ordem. Elas 

surgem da parcela quadrática da pressão na equação de Bernoulli e das correções decorrentes 

da diferença entre a posição instantânea e a posição média tanto da normal quanto da 

superfície molhada. As parcelas {�Y�!�  e �7Y�!�  são obtidas através da integração direta na 

superfície molhada do potencial de segunda ordem. Adiante no texto, {���!�  e �7��!�  são 

denominadas parcelas quadráticas enquanto {�Y�!�  e �7Y�!�  são denominadas parcelas do 

potencial de segunda ordem. 

2.7 Determinação das Funções de Transferência Quadráticas (QTFs) 

Na seção anterior, foram derivadas as expressões das forças e momentos de excitação de 

segunda-ordem agindo no corpo. Estas forças e momentos foram obtidos pela integração 

direta da pressão na superfície do casco. As expressões obtidas, no entanto, não estão na 

forma mais conveniente para a solução numérica das mesmas usualmente baseadas em BEM, 

no domínio da frequência (ex. WAMIT®). Assim, nesta seção é mostrado que as forças de 

segunda-ordem podem ser expressas mais convenientemente em termos das funções de 

transferência quadráticas, por meio das quais é possível expressar estas forças de excitação de 

segunda-ordem no domínio da frequência em termos de espectro de força de segunda ordem 

ou no domínio do tempo em termos de séries temporais destas forças. 

A componente da função de transferência da força de segunda-ordem que depende do 

potencial de primeira ordem pode ser avaliada usando um método baseado no potencial linear, 

como será brevemente explanado. Por outro lado, o cálculo da contribuição do potencial de 

segunda-ordem exige o emprego de métodos mais robustos principalmente  por causa da 
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condição não homogênea na superfície livre, equação (2.36), o que requer um grande esforço 

computacional. 

2.7.1 Função de Transferência Quadrática 

As deduções apresentadas neste desenvolvimento aplicam-se tanto às componentes de forças 

quanto aos momentos, no entanto, por conveniência, serão apresentadas as deduções apenas 

para a componente da força de excitação de segunda ordem. Assim, divide-se a força de 

excitação de segunda ordem em suas componentes dadas em (2.66) como se segue: 

1. Contribuição da elevação relativa de onda de primeira-ordem sobre o casco: 

� � a '( bdM$y���P!���� "�9 (2.73) 

2. Contribuição da parcela quadrática do potencial de primeira-ordem: 

|a '( bn30���n!��B~
":9 (2.74) 

3. Contribuição do produto entre o gradiente da pressão de primeira-ordem e o 

movimento de primeira-ordem: 

|b@����� f 3 40���42 F ��B~
":9 (2.75) 

4. Contribuição do produto entre o movimento angular de primeira-ordem e a 

força inercial: 

����� � e������� ���g9 (2.76) 

5. Contribuição do potencial de segunda-ordem: 

�|�b4M0x�!� 5 0<�!�P42 ��B~
":9 (2.77) 

O procedimento para obter a QTF das forças de excitação de segunda ordem dependentes dos 

termos de primeira-ordem (1, 2, 3 e 4) será apresentado tomando-se, a título de exemplo, a 

componente longitudinal da força devida à elevação relativa da onda de primeira-ordem no 

casco, dada por 
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{�7 �!� 
 {�7 �!��2� 
 � � a '( bd�$y����21 ���!$������ "�1 (2.78) 

onde $y����21 �� é a elevação relativa da onda em um ponto � ao longo da linha d�água e $����
é a componente longitudinal do vetor normal neste mesmo ponto. 

No tratamento de uma condição de mar (ondas irregulares), a elevação da onda incidente não 

deformada, em primeira-ordem, pode ser escrita como

$����2� 
��]M&����]����EN���P�
�s� 1 (2.79) 

onde &���� é a amplitude de elevação da componente de frequência ,� com fase  �. 
Desta forma, a elevação relativa da onda no ponto � na linha d�água do corpo pode ser dada 

por 

$y����2� 
��] @&����$y�������]�e��EN��N�¡����gF�
�s� 1 (2.80) 

onde $y������� é a função transferência da elevação relativa de onda associada a frequência ,�
com fase  �, no ponto � e com fase  y���� em relação a onda incidente passando pelo centro 

de gravidade do corpo. 

Neste trabalho, o interesse recai sobre as forças de segunda ordem de baixa frequência e, por 

este motivo, as componentes na frequência soma não serão derivadas nas deduções que se 

seguem. 

A dedução da QTF para uma componente da força segue pela substituição direta de (2.80) em 

(2.78), chegando-se em  

{��!��2� 

�������&����&¢���Z�¢+£}¤v,� � ,¢w2 5 v � �  ¢w¥ 5�

¢s�
�
�s�

5��&����&¢���¦�¢}]�¤v,� � ,¢w2 5 v � �  ¢w¥ 5�
¢s�

�
�s� 5G

1 (2.81) 
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onde Z�¢ e ¦�¢ são as componentes em fase (parte real) e fora de fase (parte imaginária) da 

função de transferência quadrática dadas por 

Z�¢ 
 Zv,�1 ,¢w 
 � a§bd$y�������$y¨������+£} � y���� �  y¨���� $������ "� (2.82) 

¦�¢ 
 ¦v,�1 ,¢w 
 � � a§bd$y�������$y¨������}]� � y���� �  y¨���� $������ "� (2.83) 

sendo que a função de transferência quadrática é, então, dada por 

*�¢ 
 Z�¢ 5 ©¦�¢ (2.84) 

e seu módulo fica 

*�¢ 
 ªvZ�¢w! 5 v¦�¢w! (2.85) 

A dedução apresentada acima pode ser aplicada a todas as componentes que dependem da 

resposta do problema de primeira ordem. O total das parcelas em fase e fora de fase pode, 

então, ser obtido simplesmente pela soma de cada componente. Claramente, portanto, as 

forças de segunda ordem podem ser representadas por uma função de transferência que 

depende de duas frequências. Note, no entanto, que apesar de a componente da força que 

depende do potencial de segunda ordem não ser derivada desta mesma maneira, as somas e 

diferenças de frequência nascem da condição de contorno não homogênea da superfície livre 

(2.36). Assim, a força total de segunda ordem (e o momento) podem ser expressos na forma 

{��!� 
 �] «��&����&����*�¢]�¬v���¨wENv���¨w®�
¢s�

�
�s� ¯1 (2.86) 

a qual, no caso mais geral, depende também da direção de incidência de onda. 

2.8  Comentários Finais 

Neste capítulo, foi apresentada a teoria base para o cômputo das forças hidrodinâmicas de 

segunda ordem. Primeiramente, foi formulado o problema hidrodinâmico do comportamento 

de estrutura em condições de mar onde a descrição do escoamento do fluido pôde ser 
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representada pelo potencial de velocidade 0. Este potencial atende à equação de Laplace e 

está sujeito às condições de contorno nas fronteiras do domínio. O caráter não linear do 

problema está intimamente relacionado com estas condições onde aproximações, com 

emprego de expansões (Stokes e Taylor), foram feitas de modo a recuperar a característica do 

escoamento, através de uma série de problemas lineares. A expansão em série de Stokes (série 

de perturbação) define o comportamento em primeira e em segunda ordem de todas as 

grandezas de interesse no problema. A expansão em série de Taylor é utilizada para 

determinar o valor do potencial de velocidades na superfície livre e na superfície molhada do 

corpo cujas posições instantâneas são desconhecidas, a priori. 

As condições de contorno (2.31) e (2.36) mostraram que o potencial de segunda ordem 

depende da interação quadrática entre os potenciais de primeira ordem e destes com outras 

grandezas de primeira ordem (deslocamento, velocidade, normal da superfície, etc). 

Considerando a onda incidente como sendo plana e progressiva, mostrou-se que estas 

interações quadráticas culminam com o surgimento de duas componentes de frequência: uma 

na frequência soma v,� 5,¢w e outra na frequência diferença v,� � ,¢w. 
Analogamente ao problema de primeira ordem, definiram-se potenciais de onda incidente, 

espalhada e radiada de segunda ordem, respectivamente, 0x�!�, 0<�!� e 0y�!�. Do modo como 

definido o problema, o potencial de radiação de segunda ordem 0y�!�  carrega o mesmo 

significado que o potencial de radiação de primeira ordem, definindo assim, as forças de 

reação hidrodinâmicas (massa adicional e amortecimento potencial). Por sua vez, o potencial 

de onda incidente de segunda ordem 0x�!� depende apenas do potencial de onda incidente de 

primeira ordem 0x��� sendo, portanto, obtido analiticamente. O potencial de onda espalhada de 

segunda ordem 0<�!� é aquele que de fato obedece a condição de contorno não homogênea na 

superfície livre envolvendo potenciais não analíticos para um corpo de forma arbitrária. Este 

potencial é determinado através da solução da equação integral de Green. (Lee 1995) 

apresenta a metodologia numérica empregada para solucionar o problema que é baseada no 

método dos painéis. Esta metodologia está implementada no módulo de segunda ordem do 

WAMIT®. Basicamente, o que difere esta equação da equação que obtém o potencial de 

espalhamento de primeira ordem é a integral na superfície livre, por este motivo, sua obtenção 

requer a representação numérica desta superfície. Segundo (Lee 1995), o caráter evanescente 

do integrando permite o uso de aproximações assintóticas e, portanto, basta que a superfície 

seja representada a uma distância limitada do corpo, aumentando assim a eficiência do 
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método. Percebe-se, portanto, que o problema de segunda ordem demanda um esforço 

computacional elevado quando comparado com o problema linear. Primeiro pelo cálculo da 

forçante na superfície livre que exige sua integração numérica. Segundo pela dependência 

quadrática do potencial de primeira ordem que leva ao cálculo de 6 �6 componentes de 

frequência, onde 6 é o número de frequências envolvidas no problema de primeira ordem. 

Aproximações no potencial de velocidades que possam mitigar este esforço são de grande 

aplicação prática em fases iniciais de projetos de sistemas oceânicos. 

Analisando o problema de segunda ordem sob a óptica das parcelas que compõe o potencial 

de segunda ordem, (J. A. Pinkster 1980) propõe uma aproximação baseada na hipótese de que 

a maior contribuição do potencial de segunda ordem 0�!� deve-se ao potencial de onda não 

perturbada de segunda ordem 0x�!�. Assim, assume-se que os potenciais de primeira ordem de 

onda espalhada 0<��� e onda radiada pelo corpo 0y��� são pequenos quando comparados com o 

potencial de onda incidente de primeira ordem 0x��� . Isto significa que do lado direito da 

condição de contorno não homogênea na superfície livre (2.36) somente os termos 

envolvendo o potencial 0x���  da onda não perturbada permanecem. Portanto, no corpo, o 

potencial de onda espalhada refere-se apenas à difração de 0x�!� , tornando a condição de 

contorno na superfície livre homogênea para este potencial. Portanto, a aproximação de 

Pinkster despreza os efeitos da forçante na superfície livre e isso implica que ela não precisa 

ser representada numericamente 

Finalmente, foram deduzidas as forças e momentos hidrodinâmicos de segunda ordem, 

respectivamente dados por (2.63) e (2.67), através da integração direta da pressão na 

superfície molhada do casco. A pressão é dada pela equação de Bernoulli na sua forma 

completa (2.40) que possui um termo não linear em relação à velocidade. Portanto, pelo 

exposto neste capítulo, as forças e momentos vão depender do potencial de segunda ordem 0�!� e do potencial de primeira ordem quadrático n30���30���n. Assim, as forças de excitação 

podem ser divididas em duas partes: uma devida à parcela que depende diretamente do 

potencial de segunda ordem e outra que depende das relações quadráticas do potencial de 

primeira ordem10. 

  

                                                 
10 Vale ressaltar que a parcela devida ao potencial de primeira ordem quadrático inclui termos advindos 

da expansão em série de Taylor da normal na superfície molhada instantânea. 
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3 MÉTODOS DE AVALIAÇÃO DOS MOVIMENTOS CAUSADOS 

PELAS FORÇAS DE EXCITAÇÃO DE SEGUNDA ORDEM 

3.1 Introdução 

A seção anterior apresentou a formulação do problema hidrodinâmico de obtenção dos 

potenciais de primeira e segunda ordem. Uma vez formulado o problema, pode-se utilizar a 

abordagem no domínio da frequência para determinar os valores destes potenciais. As forças 

hidrodinâmicas agindo na superfície molhada do corpo são então obtidas pela integração 

direta da pressão. Mostrou-se que as forças de segunda ordem dependem das interações 

quadráticas das grandezas de primeira ordem e do potencial de segunda ordem resultando em 

relações entre ,� e ,¢, tanto na soma quanto na diferença entre as frequências. Nesta seção, 

são apresentadas metodologias utilizadas para representar a dinâmica causada pela ação das 

forças de segunda ordem que atuam no corpo quando este estiver sujeito à ação de um 

determinado estado de mar representado por um espectro de densidade de energia. Novamente, 

a solução da equação do movimento pode ser obtida de duas formas: no domínio do tempo ou 

no domínio da frequência. A abordagem no domínio do tempo permite uma solução acoplada 

com elementos não lineares forçantes ou reativos, por outro lado, a série temporal das forças 

hidrodinâmicas é obtida através de termos de convolução do movimento do corpo com a 

elevação da superfície livre no ponto de referência. A solução da equação de movimento 

diferencial ordinária é, então, resolvida, por exemplo, através do método iterativo de Runge-

Kutta de quarta ordem, lembrando que continuam as limitações impostas pela solução 

hidrodinâmica do cálculo dos potenciais em torno da posição media dos contornos. Já a 

solução da equação do movimento no domínio da frequência não exige métodos interativos 

tornando-a mais expedita, mas, no entanto, não a permite inclusão de elementos não lineares. 

Neste trabalho, é utilizada a abordagem no domínio da frequência. Como o intuito deste 

trabalho é apresentar um procedimento rápido capaz de auxiliar os projetistas em fases iniciais 

de projeto de sistemas oceânicos, é conveniente, aqui, apresentar somente o modelo dinâmico 

no domínio da frequência, sendo que o procedimento para avaliar as forças no domínio do 

tempo pode ser consultado em (J. A. Pinkster 1980).

Como dito em seções anteriores, existem alguns métodos de aproximação da dinâmica do 

movimento de segunda ordem. Estes métodos se fundamentam em aproximações na dinâmica 
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do movimento e nas forças hidrodinâmicas. O objetivo destas aproximações é diminuir o 

esforço computacional no cálculo das QTFs, tornando expedito o procedimento de estimativa 

dos movimentos de segunda ordem. Obviamente que estas aproximações devem ser aplicadas 

à luz das hipóteses sobre as quais elas foram formuladas.. 

Antes da apresentação dos métodos propriamente ditos, torna-se importante a apresentação do 

modelo dinâmico de segunda ordem no domínio da frequência. 

3.2 Modelo Dinâmico de Segunda Ordem no Domínio da Frequência 

A formulação do problema de contorno de segunda ordem apresentada na seção 2.4 permitiu 

definir o potencial de onda de segunda ordem de radiação 0y�!�  devido ao movimento do 

corpo. Viu-se que, na superfície do corpo em sua posição média, equação (2.32), este 

potencial deve anular a velocidade de segunda ordem /� �!� que oscila na baixa frequência ,� � ,¢ , no caso da diferença entre as frequências. Já na superfície livre, 0y�!�  satisfaz a 

condição de contorno homogênea (2.39) que é a mesma condição para o potencial de primeira 

ordem. Desta forma, a consideração das forças de reação hidrodinâmicas segue da mesma 

maneira como no caso de primeira ordem, ou seja, dada uma diferença de frequência ,� � ,¢, 
que por motivos de facilitação das deduções é, a partir de agora, denominada °�¢, as forças de 

reação hidrodinâmicas a ela associada são obtidas diretamente do problema de primeira 

ordem fazendo °�¢ 
 ,�¢ ou, simplesmente, ° 
 ,. 

Para estruturação da equação de movimento de segunda ordem, deve-se, também, considerar a 

força de restauração hidrostática. Como no caso de primeira ordem, a força de restauração 

tem sua magnitude variando linearmente com o deslocamento, neste caso, de segunda ordem, 

sendo o coeficiente de restauração constante com a frequência. 

Definidos os valores dos coeficientes das forças de reação hidrodinâmicas, que são traduzidos 

pela massa adicional �±�°�  e pelo amortecimento de origem potencial ²�°� , e dos 

coeficientes das forças de restauração hidrostática ³�´, fica faltando apenas a consideração 

dos coeficientes de amortecimentos e de restaurações externas dados, respectivamente, por ²µ�E  e µ�E . Na Engenharia Naval e Oceânica, via de regra, o amortecimento externo é 

considerado como sendo de origem viscosa devido à interação do fluido com a superfície 

molhada do corpo e com as linhas submarinas. Já a restauração externa é considerada como 

proporcionada pelas linhas de risers e de ancoragem. De modo geral, para os movimentos no 
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plano vertical a restauração hidrostática é uma ordem de grandeza maior que a restauração 

externa, pelo menos nos casos de FPSOs. Assim, pode-se definir como função de 

transferência de segunda ordem ou RAO de segunda ordem a expressão11

��¬%�!��,¶, 5 °�®·�· 
 ¸¹��¶�Nº�»¼º�¸½N½¾�º�»¼�¼N�º¸u¿ÀVNu�º�»¼�¼N¸ÁÂ�ÃNÁ¿ÀV»¼�¼, (3.1) 

onde, ¸�»·�· é a matriz de massa/inércia do corpo flutuante. � denota o graus de liberdade. 

Assim, fica claro que a QTF de movimento ou o RAO de segunda ordem como definido em 

(3.1) incorpora acoplamentos hidrodinâmicos dado pelas matrizes ¸�±�°�»·�·  e ¸²�°�»·�· , 
massa adicional e amortecimento potencial, respectivamente, acoplamentos hidrostáticos 

dados pela matriz de restauração hidrostática ¸³�´»·�· e acoplamentos dinâmicos dado pela 

matriz de restauração externa ¸µ�E»·�·. Devido à complexidade na determinação de ¸²µ�E»·�·, 
que em geral é determinada experimentalmente, frequentemente adota-se esta matriz como 

diagonal, neste caso, não há acoplamento no sistema provocado pela parcela de 

amortecimento externo. 

Como visto na expressão (2.85) a QTF de forças representada aqui por *Ä�,¶, 5 °� é dada 

por uma relação entre a componente da força de segunda ordem em fase (Z�¢) e fora de fase 

(¦�¢). Desta forma, o módulo da força de segunda ordem na frequência diferença pode ser 

dado por 

{�!��2� 
 �] «��&��
¢s� &¢Å*�¢v,�¶ ,� 5 °�¢w]�Mº�¨ENv���¨wP�

�s� ¯9 (3.2) 

A teoria e as técnicas numéricas apresentadas até este momento para estimar os efeitos de 

segunda ordem de ondas bi-cromáticas de frequências diferenças dadas por °�¢  podem ser 

utilizadas diretamente para obter as estatísticas das forças e movimentos resultantes da 

incidência de um mar irregular Gaussiano. Neste caso, a elevação randômica da superfície do 

mar pode ser expressa como a soma de 6 componentes de onda regular 

                                                 
11 Cabe observar que, na maioria dos casos práticos, quer-se obter a função de transferência em relação 

a um sistema de coordenada em cuja matriz de inércia seja invariante no tempo. Neste caso, deve-se, 

necessariamente, corrigir as forças e movimentos do sistema no qual eles foram obtidos para o sistema desejado.  
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$�oÆ�2� 
 �] Ç�&�]����E��
�s� È1 (3.3) 

onde, &�  é composta pela amplitude p�  com fase randômica É�  uniformemente distribuída 

entre #  e '- , na forma &� 
 p�]�Ê� . A componente de amplitude p�  é dada por p� 
¬':��,��ËÌ®� !(
, onde :��,� é o espectro de energia da onda de frequência ,. Dadas as 

entradas de onda e as respectivas forças associadas, de acordo com (M.-H. Kim 1988) o 

espectro das forças de segunda ordem de baixa frequência :Í�°� é dado pela integral de 

�convolução� 

:ÍÎ�°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °�n*Ä�,¶ , 5 °�n!",Ð
L 1 (3.4) 

onde, Ñ  denota o grau de liberdade o qual será excitado pela força de segunda ordem. 

Analogamente, pode-se determinar diretamente o espectro de movimento lento de segunda 

ordem dado por 

:Ä�°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °� Ò%Ä�!��,¶, 5 °�Ò! ",Ð
L 1 (3.5) 

De posso de espectro de movimento de segunda ordem dado em (3.5), pode-se realizar o sinal 

no tempo ou obter os valores estatísticos, considerado uma distribuição Gaussiana. 

3.3 Aproximação de Newman 

(J. N. Newman 1974) propôs que Z�¢ e ¦�¢ componentes em fase e fora de fase da função de 

transferência quadrática apresentadas na equação (2.81) podem ser aproximadas por Z��, Z¢¢ , ¦��  e ¦¢¢ . Esta aproximação, fatalmente, incorre em uma enorme redução do esforço 

computacional.. A hipótese básica por trás da Aproximação de Newman é o fato de Z�¢ e ¦�¢
não apresentarem grandes variações com a frequência, desde que se esteja interessado nos 

valores de Z�¢  e ¦�¢  quando ,�  é muito próximo de ,¢ . Desta forma, a Aproximação de 

Newman é válida essencialmente em movimentos cuja ressonância se dá em baixas 

frequências. Isto significa que Z�¢ e ¦�¢ podem ser obtidos a partir de seus valores ao longo da 

linha ,� 
 ,¢. Obviamente que se Z�¢ e ¦�¢ apresentarem valores de máximo ou de mínimo 

na vizinhança de ,� 
 ,¢  esta aproximação torna-se menos consistente. Valores 
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pronunciados de Z�¢  e ¦�¢  ao longo da linha ,� 
 ,¢  aparecem se ,�  estiver próximos do 

período de ressonância de heave, visto que, este movimento é diretamente responsável pela 

variação da superfície molhada do corpo. A razão para isso é que a força de deriva média 

dada por Z��M$����P!  depende fortemente dos movimentos lineares induzidos pela onda. A 

Aproximação de Newman implica que 

Z�¢ 
 Z¢� 
 #9ÓvZ�� 5 Z¢¢w1 (3.6) 

¦�¢ 
 ¦¢� 
 #.� (3.7) 

A soma direta da equação (2.81) consome um tempo computacional apreciável. (J. N. 

Newman 1974) propôs uma aproximação para este equação onde a somatória dupla em 6 é 

substituída por uma somatória simples em 6. Isto implica que apenas 6 termos devem ser 

adicionados a cada incremento de tempo ao invés de 6! exigidos pela equação (2.81) que, 

desta forma, e resumida em 

{Ä�!��2� 
 �' R�$�����Z����Ô!+£}�,�2 5  ���
�s� W!9 (3.8) 

Esta equação inclui efeitos de alta frequência que não possuim significado físico no problema 

de baixa frequência em questão. Obviamente que a equação (3.8) requer que Z�� seja positivo. 

Algumas modificações devem ser feitas se o valor de Z�� for igual a zero. 

Ao invés de escrever a força de segunda ordem dada em (3.8) por uma série temporal, 

principalmente neste trabalho, é conveniente que se escreva no domínio da frequência na 

forma espectral. De acordo com a equação (3.4) podemos escrevê-la na forma 

:ÍÎ�°� 
 Ï� :��,�:��,� Õ{Ä�Ö½� M, 5 °'P$��� Õ! ",Ð
L 1 (3.9) 

onde {Ä�Ö½� M, 5 º!P é a força de deriva média na frequência M, 5 º!P no grau de liberdade Ñ. 

A Aproximação de Newman é largamente utilizada nas estimativas de movimento em baixa 

frequência dos movimentos de surge, sway e yaw. Estes movimentos são caracterizados por 

apresentarem movimentos ressonantes de baixa frequência, portanto, totalmente alinhados 

com as hipóteses adotadas por (J. N. Newman 1974). Neste trabalho, deseja-se aplicar esta 
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aproximação na tentativa de obter os movimentos lentos de roll, em que a frequência 

ressonante é considerada alta para os padrões de sistemas oceânicos. 

3.4 Aproximação de Aranha e Fernandes no espectro de forças de segunda 

ordem de movimentos verticais de banda estreita 

(Aranha e Fernandes 1995) demostrou que o espectro de força de segunda ordem dado por 

(3.4) obtido através da função de transferência quadrática QTF é assintótico em movimentos 

de baixa frequência. Diante desta evidência, pode-se escrever o espectro de força de segunda 

ordem através da expansão em série de Taylor como sendo 

:ÍÎ�°� 
 :ÍÎ�#� 5 ��°!�9 (3.10) 

onde Ñ denota o grau de liberdade de interesse e ��°!�  um erro de ordem °!. :ÍÎ�#� é dado 

por 

:ÍÎ�#� 
 Ï� :��,�:��,� Ò{Ä�Ö½��,�Ò! ",Ð
L 9 (3.11) 

Neste caso, o espetro de força pode ser tomado como sendo constante e aplicado diretamente 

à função de transferência quadrática. 

(Aranha e Fernandes 1995) ainda deduziu o erro associado a aproximação de Newman 

mostrando que ele é da mesma ordem �v°Ä!w. Desta forma, a aproximação de Aranha e 

Fernandes simplificou ainda mais a aproximação de Newman aplicando o valor do espectro 

de força na frequência zero em todo o intervalo de frequência de interesse. 

3.5 Aproximação Ruído Branco no espectro de forças de segunda ordem de 

movimentos verticais de banda estreita 

Em plataformas oceânicas de produção de petróleo, os agentes de dissipação de energia 

cinética são basicamente a fricção e a radiação de onda, sendo o primeiro devido ao caráter 

viscoso do fluido e o segundo devido ao movimento do corpo. Nos movimentos onde a 

parcela de amortecimento devido à geração de onda, portanto, potencial é pequeno, têm-se 

uma característica peculiar de estreitamento na função de transferência do movimento, 

podendo esta ser considerada de banda estreita. Aproveitando-se desta característica nos 

movimentos de heave, roll e pitch de plataformas semi-submersíveis, (Simos, et al. 2008) 
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estendeu a aproximação proposta por (Aranha e Fernandes 1995) não mais a com base nba 

hipótese de comportamento assintótico do espectro , mas sim  na hipótese de função de 

transferência de banda estreita. A expressão (3.4) foi obtida, portanto, somente na frequência 

diferença coincidente com a frequência natural destes movimentos sendo o valor extrapolado 

nas demais frequências, ou seja, ° 
 ,o. Desta forma, a expressão (3.4) fica dada por 

:Äv°Äw 
 Ï� :��,�:�v, 5 °Äw Ò%Ä�!�v,¶, 5 °ÄwÒ! ",Ð
L 1 (3.12) 

onde °Ä é, portanto, a frequência natural de oscilação associada ao grau de liberdade Ñ. 

(Simos, et al. 2008) e (Matos 2009) simplificaram ainda mais a equação (3.12) baseando-se na 

hipótese de que os movimentos de heave e pitch um a um são totalmente desacoplamentos 

dos demais movimentos da unidade. Desta forma, a expressão (3.12) pode ser escrita como 

:�1��°� 
 Ï� :��,�:�v, 5 °�1�wÒ*�1��!�v,¶, 5 °�1�wÒ!Ò%�1��×o���°�Ò!",Ð
L 1 (3.13) 

neste caso, os subscrito 3 e 5 representam os índices associados aos movimentos de heave e 

pitch, %�1�×o��°� é tida como a função de transferência por força unitária na frequência ° dada 

por 

%�1��×o���°� 
 �º�Ø��1ÙÙ�º�N�º8��1ÙÙ�º�NÆ��1ÙÙ, (3.14) 

onde os componentes de massa mais massa adicional, amortecimento potencial mais o 

viscoso e restauração hidrostática mais a externa foram resumidos por ^��1��, Ú��1�� e +��1��, 

respectivamente. Da maneira como definido em (3.14), a função de transferência unitária 

pode ser retirada da integral (3.13) simplificando esta expressão por 

:�1��°� 
 n%�1�×o��°�n!:Í�1Ùv°�1�w1� (3.15) 

na qual :Í�1Ùv°�1�w é espetro das forças de segunda ordem de heave e pitch dado por 

:Í�1Ùv°Äw 
 Ï� :��,�:�v, 5 °ÄwÒ*�1��!�v,¶, 5 °ÄwÒ!",Ð
L 9� (3.16) 
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A comparação da expressão da aproximação de Newman (3.9) com a aproximação dada pela 

expressão (3.16) permite concluir que, basicamente, eles diferem na aproximação da QTF da 

força de segunda ordem, sendo a primeira calculada na frequência diferença zero, ou seja, 

deriva média e a segunda calculada na frequência natural do movimento em questão. Como 

discutido anteriormente, a principal vantagem, em termos computacionais, da aproximação de 

Newman é o fato de não ser necessária a solução do problema de segunda ordem, mas, no 

entanto, esta não se mostra uma boa aproximação para movimentos verticais de sistemas 

oceânicos. Por outro lado, a aproximação dada por (3.16) necessita da solução do problema de 

segunda ordem, porém somente na diferença de frequência coincidente com a frequência 

ressonante do movimento em questão. Em termos computacionais, fica claro que a 

necessidade de solução do problema de segunda ordem traz consigo uma dificuldade na 

representação da superfície livre e, consequentemente um aumente no tempo de 

processamento. (Simos, et al. 2008) realizou uma comparação entre as duas abordagens e 

conclui que, no caso dos movimentos de heave e pitch de semi-submersível de grande 

deslocamento a aproximação de Newman subestima os movimentos verticais associados às 

forças de segunda ordem. 

3.6 Proposta de aproximação na QTF das forças de segunda ordem de 

movimentos verticais de banda estreita 

A aproximação de Ruído Branco apresentada na seção anterior foi aplicada ao movimento de 

roll de uma plataforma do tipo FPSO. Os resultados numéricos foram confrontados com 

resultados experimentais evidenciando que a aderência dos resultados, embora satisfatória 

para todos os casos, mostrou-se bastante dependente da largura da função de transferência o 

que é bastante coerente com a hipótese de banda estreita. Os casos mais discrepantes, por 

tanto de banda mais larga, motivaram o desenvolvimento de uma nova aproximação. 

Analisando as expressões (3.15) e (3.16) fica claro que a aproximação de Ruído Branco 

aproveita a hipótese de banda estreita feita na função de transferência por força unitária para 

aproximar o espectro de força de segunda ordem, que é então adotado como constante nas 

frequências em torno da frequência natural. Embora a aproximação de Ruído Branco seja feita 

diretamente no espectro da força de segunda ordem, em última análise, esta deriva de duas 

aproximações implícitas na expressão (3.16). A primeira e mais evidente é considerar que a 

QTF da força de segunda ordem não apresenta grandes variações em torno da diagonal 
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° 
 °Ä. A segunda é aproximar igualmente a função de grupo dada por (3.17) em torno da 

mesma diagonal. 

��°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °�",9Ð
L � (3.17) 

A função de grupo (3.17) de uma determinada condição de mar :��,�  possui um 

comportamento assintótico quando a frequência °  tende a zero, por este motivo, para 

movimentos de baixa frequência, em que se aplica a Aproximação de Newman, a variação de ��°�  é pequena e pode ser desprezada. Se o movimento analisado é de alta frequência, 

comparado aos movimentos horizontais de sistemas oceânicos, e não possui uma banda 

suficientemente estreita, a aproximação de Ruído Branco pode produzir resultados com erros 

maiores. Uma forma de tentar inimizar o erro da aproximação de Ruído Branco é considerar a 

variação de ��°� com a frequência diferença ° . Para isso, torna-se conveniente definir a 

função de transferência quadrática na frequência diferença �° 
 °Ä como sendo 

�%Ä1ºÎ�!� �,� 
 %Ä�!�v,¶, 5 °Äw9 (3.18) 

Em princípio, a avaliação do espectro de resposta (3.5) utilizando a expressão (3.18) pode ser 

feita tomando a QTF em qualquer ponto na diagonal ° 
 °Ä. Isso significa que, para cada par 

(,�¶ ,¢) avaliado no espectro de resposta (3.5) deve-se associar um par (,�Å¶ ,¢Å) na diagonal ° 
 °Ä onde é avaliada a expressão (3.18). Encontrar o par (,�Å¶ ,¢Å) adequado para avaliação 

de (3.18) recai em um problema de minimização do erro da expressão do erro oriundo da 

aproximação. A expressão aproximada pala expansão em série de Taylor de (3.1) pode ser 

escrita como 

%Ä�!�v,�¶ ,¢w 
 %Ä1ºÎ�!� v,�Å¶ ,¢Åw 5 4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,� ÛM��Å¶�Å̈P ?,� 5
4%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,¢ ÛM��Å¶�Å̈P ?,¢

5 a' 4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�! ÛM��Å¶�Å̈P �?,��! 5
a'4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,¢! ÛM��Å¶�Å̈P v?,¢w

!

5 4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�4,¢ ÛM��Å¶�Å̈P ?,�?,¢ 5 *�:9
(3.19) 
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onde o par de frequência v,�Å¶ ,¢Åw  atende a relação ,¢Å 
 ,�Å 5 °Ä . O erro cometido ao 

aproximar a função pode então ser definido por 

Üv?,� ¶ ?,¢w 
 %Ä�!�v,�¶ ,¢w � %Ä1ºÎ�!� v,�Å¶ ,¢Åw

 4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,� ÛM��Å¶�Å̈P ?,� 5

4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,¢ ÛM��Å¶�Å̈P ?,¢
5 a'4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,�! ÛM��Å¶�Å̈P �?,��! 5

a'4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,¢! ÛM��Å¶�Å̈P v?,¢w
!

5 4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,�4,¢ ÛM��Å¶�Å̈P ?,�?,¢ 5 *�:9
(3.20) 

onde os incrementos das variáveis ,� e ,¢ são dados respectivamente por 

?,� 
 ,� � ,�Å�� (3.21) 

?,¢ 
 ,¢ � ,¢Å�� (3.22) 

Considerando apenas os termos lineares e quadráticos na expressão do erro e aplicando a 

função módulo, temos 

nÜv?,�¶ ?,¢wn Ý Õ4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,� Ûv��¶�¨w ?,� 5
4%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,¢ Ûv��¶�¨w ?,¢

5 4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,�! ÛM��Å¶�Å̈P �?,��! 5
4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,¢! ÛM��Å¶�Å̈P v?,¢w

!

5 4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,�4,¢ ÛM��Å¶�Å̈P ?,�?,¢Õ9
(3.23) 

Pela expressão do erro (3.23), vê-se claramente que ele tende a aumentar com o aumento dos 

incrementos v?,�¶ ?,¢w, ou seja, o erro tende a aumentar à medida que se afasta da linha ° 
 °Ä �  o que é intuitivo. O problema se resume, portanto, em encontrar o valor dos 

incrementos v?,�¶ ?,¢w que minimiza o erro na aproximação da QTF em uma determinada 

linha ,¢ 
 ,� 5 °. A avaliação do erro pode ser feita aplicando a seguinte desigualdade 
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nÜv?,�¶ ?,¢wn Þ Õ4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,� ÛM��Å¶�Å̈PÕ z?,�z 5 Õ
4%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,¢ ÛM��Å¶�Å̈PÕ n?,¢n

5 Õ4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�! ÛM��Å¶�Å̈PÕ �?,��! 5 Õ
4!%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,¢! ÛM��Å¶�Å̈PÕ v?,¢w

!

5 Õ4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�4,¢ ÛM��Å¶�Å̈PÕ ?,�?,¢ 9
(3.24)

É razoável supor agora que não se sabe nada a respeito da variação da QTF com os 

respectivos ?,�  e ?,¢  que não seja na própria diagonal ° 
 °Ä , fato que motivou o 

desenvolvimento de uma proposta de aproximação. Desta maneira, pode-se definir um 

majorando dos termos que envolvem a QTF como 

� 
 Jßà �Õ4%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,� ÛM��Å¶�Å̈PÕ 1 Õ
4%Ä�!�v,� ¶ ,¢w4,¢ ÛM��Å¶�Å̈PÕ 1 Õ4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�! ÛM��Å¶�Å̈PÕ 1

Õ4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,¢! ÛM��Å¶�Å̈PÕ 1 Õ
4!%Ä�!�v,�¶ ,¢w4,�4,¢ ÛM��Å¶�Å̈PÕ�9

(3.25) 

A desigualdade (3.24) pode ser escrita agora em função do majorando � da seguinte forma 

nÜv?,�¶ ?,¢wn Þ �Rz?,�z 5 n?,¢n 5 �?,��!' 5 v?,¢w!' 5 ?,�?,¢W9 (3.26) 

Com base nas hipóteses adotadas, o problema de minimização do erro da aproximação da 

QTF se resume a minimizar o novo erro definido por 

ÜÅv?,�¶ ?,¢w 
 �Rz?,�z 5 n?,¢n 5 �?,��!' 5 v?,¢w!' 5 ?,�?,¢W1 (3.27) 

sob as seguintes restrições 

?,¢ ��?,� 
 ?° (3.28) 

e 

?,¢ ��?,� á #9� (3.29) 
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Neste caso, o valor ?° é o incremento em relação à °Ä que resulta na frequência diferença °
onde se deseja aproximar a QTF. 

O problema de minimização acima pode, então, ser resolvido através de multiplicadores de 

Lagrange, desde que seja analisado em partes, pois a expressão do erro (3.27) não possui 

derivada continua ao redor dos eixos cartesianos. A técnica de inserção dos multiplicadores de 

Lagrange pode ser expressa por 

3ÜÅ 
 )31 (3.30) 

onde  é a restrição representada pela expressão (3.28) na forma 

?,¢ ��?,� � ?° 
 #9 (3.31) 

Desenvolvendo a expressão (3.30) recai-se em um sistema de equações dado por 

?,�z?,�z 5 ?,� 5 ?,¢ 
 �)1� (3.32) 

?,¢n?,¢n 5 ?,¢ 5 ?,� 
 )9� (3.33) 

Somando as expressões (3.32) (3.33) obtém-se 

?,�z?,�z 5 '?,� 5 ?,¢n?,¢n 5 '?,¢ 
 #9 (3.34) 

Como dito anteriormente, a solução deve ser analisada em partes. Pode-se então dividir o 

problema em 4 casos:  

Caso I: .?,� â #, ?,¢ â #; 

Caso II: .?,� k #, ?,¢ â #; 

Caso III: .?,� k #, ?,¢ k #; 

Caso IV: .?,� â #, ?,¢ k #. 

Analisando caso a caso, a luz da expressão (3.34), vê-se que para os casos I e III não se tem 

solução possível, já para os casos II e IV, a solução do problema é dada por 

?,� 
 �?,¢9� (3.35) 
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A solução acima impõe um deslocamento diagonal na função de transferência aproximada 

(3.18) à medida que se avalia a função de grupo de onda (3.17) em diferentes valores de °. 

Finalmente, substituindo a relação (3.35) em (3.28) e aplicando em (3.18), obtém-se a 

expressão (3.36) do espectro de movimento de segunda ordem aproximado considerando 

constante a QTF em torno da diagonal ° 
 °Ä. 

:ÄÅ�°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °� ã%Ä1ºÎ�!� e, 5 a'?°gã! ",
Ð
L 1 (3.36) 

onde ?° é dado por 

?° 
 ° � °Ä 9 (3.37) 

Portanto, o deslocamento de frequência imposto no termo da função de transferência 

quadrática na integral (3.36) busca minimizar o erro cometido ao adotá-la como sendo a 

mesma para todas as diferenças frequências °. 

A seção a seguir irá apresentar uma comparação entre as expressões dos erros cometidos ao 

aplicar a aproximação de Ruído Branco em torna da frequência natural ° 
 °Ä  e a 

aproximação na QTF em torno da diagonal ° 
 °Ä. 

3.7 Comparação entre o erro da aproximação de Ruído Branco e o erro da 

aproximação da QTF 

As duas seções anteriores apresentaram técnicas de aproximação do movimento de segunda 

ordem baseadas na hipótese de banda estreita da função de transferência. Ambas foram 

idealizadas para estimar os movimentos de sistemas oceânicos no plano vertical, onde não se 

recomenda a utilização da aproximação de Newman devido às relativas altas frequências 

destes movimentos quando comparadas com aquelas dos movimentos horizontais. A primeira, 

denominada aproximação de Ruído Branco, proposta por (Simos, et al. 2008), faz uma 

aproximação no espectro de força em torno da frequência natural ° 
 °Ä , que é, então, 

aplicado diretamente na função de transferência, conforme (3.15) desde que os movimentos 

sejam considerados desacoplados. A segunda técnica de aproximação, proposta por este 

trabalho, se apoia igualmente na hipótese de banda estreita para fazer uma aproximação não 

mais no espectro de força, mas somente na QTF, considerada, portanto, constante em torno da 

diagonal ° 
 °Ä . Desta forma, como já discutido nas seções anteriores, a diferença 
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fundamental entre as duas aproximações está na aproximação da função de grupo do mar 

incidente, que, na aproximação aqui proposta, varia com a frequência diferença °. Torna-se, 

portanto, importante avaliar e comparar os erros obtidos com as duas aproximações, tentando, 

por fim, avaliar o ganho do método proposto. 

Para isso, retoma-se aqui a expansão em série de Taylor para avaliar o espectro de resposta do 

movimento de segunda ordem (3.5), o qual se deseja obter, em torno da frequência natural °Ä. 

:Ä�°� 
 :Äv°Äw 5 4:Ä�°�4° \ºÎ ?° 5 *�:9 (3.38) 

O primeiro termo da expansão (3.38) pode ser entendido como sendo a aproximação de Ruído 

Branco acoplada e pode ser escrita como 

:Äv°Äw 
 Ï� :��,�:�v, 5 °Äw Ò%Ä�!�v,¶, 5 °ÄwÒ! ",Ð
L 9 (3.39) 

Neste momento, cabe ressaltar que, ao acoplar os movimentos na aproximação de Ruído 

Branco, a separação entre a QTF da força de segunda ordem e a função de transferência, 

como apresentado na expressão (3.13), passa a não ser mais permitida. Desta maneira, a 

forma (3.15) é substituída pela expressão (3.39). Para efeitos de comparação entre os dois 

métodos, essa mudança pode ser feita, pois não introduz erro adicional na aproximação de 

Ruído Braco. De fato, a mudança poderia melhorar o resultado nos caso em que os efeitos de 

acoplamento passaremsa ser importantes.. 

äÄ�,¶, 5 °� 
 Ò%Ä�!��,¶, 5 °�Ò!9 (3.40) 

Introduzindo uma nova função dada por (3.40) e desprezando termos de ordem superior, 

pode-se obter o erro cometido com a aproximação de Ruído Branco em relação à forma exata 

do espectro de movimento como sendo dado por 
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Ü���åu 
 :Ä�°� � :Äv°Äw

 Ï� :�,� 4:�, 5 °�4° \ºÎ äÄv,¶, 5 °Äw",

Ð
L ?°

5 Ï� :�,�:v, 5 °Äw 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ",
Ð
L ?°9

(3.41) 

Como esperado, a expressão (3.41) explicita a dependência do erro da aproximação de Ruído 

Branco em relação às variações tanto do espectro de grupo quanto da QTF com a frequência 

diferença °. A proposta deste trabalho de aproximar a QTF ao invés de aproximar o espectro 

de força tenta recuperar a parcela de erro oriunda da variação do espectro de grupo com °. 

Para demonstrar o ganho da aproximação da QTF torna-se necessário primeiramente expandir 

esta função, na forma (3.40), em série de Taylor em torno da diagonal ° 
 °Ä. Assim, chega-

se na expressão  

äÄ�,¶, 5 °� 
 äÄv,¶, 5 °Äw 5 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ?° 5 *�:9 (3.42) 

Substituindo a expansão (3.42) na expressão do espectro de movimento (3.5) e desprezando 

termos de ordem superior em ?° obtém-se 

:Ä�°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °�äÄv,¶, 5 °Äw",Ð
L

5 Ï� :��,�:��, 5 °� 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ?°�",
Ð
L �9 (3.43) 

A expressão (3.43) pode ser entendida como sendo uma aproximação para o espectro de 

segunda ordem expandindo apenas o termo da QTF e permitindo a variação do espectro de 

grupo. Note que o primeiro termo da expressão é o próprio espectro de movimento obtido 

através da aproximação na QTF, a menos do deslocamento de frequência de a '( ?° dado na 

QTF ao longo da diagonal ° 
 °Ä . Portanto, pode-se escrever o espectro de movimento 

utilizando a aproximação na QTF como sendo 
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:ÄÅ�°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °�äÄ1ºÎ e, 5 a'?°g",
Ð
L


 Ï� :��,�:��, 5 °�äÄ1ºÎ�,�", 5 ]qq£Ð
L 1 (3.44) 

onde äÄ1ºÎ�,� representa a forma contraída da QTF avaliada na diagonal ° 
 °Ä proposta em 

(3.18). 

A seção anterior demonstrou que esse deslocamento tenta recuperar o erro cometido quando 

se integra a QTF, que é calculada na diagonal ° 
 °Ä, em outras linhas com diferentes valores 

de °. Desta forma, pode-se utilizar a QTF não deslocada na comparação entre os erros sem 

perda de generalidade. 

Isso exposto, a demonstração que se segue na comparação entre os erros das aproximações é 

conduzida considerando a forma não deslocada. Portanto, pode-se escrever a expressão (3.43) 

como 

:Ä�°� 
 :ÄÅ�°� 5 Ï� :��,�:��, 5 °� 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ?°�",
Ð
L �9 (3.45) 

O erro da aproximação da QTF em torno da diagonal ° 
 °Ä passa a ser escrito como 

Ü���æ¹Í 
 :Ä�°� � :ÄÅ�°�

 Ï� :��,�:��, 5 °� 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ?°�",

Ð
L �9� (3.46) 

Na forma como expresso em (3.46) não se pode comparar o erro da aproximação de Ruído 

Branco com o erro da aproximação da QTF, uma vez que a expressão do espectro de grupo 

está sendo avaliada na forma exata. Uma maneira de contornar este problema é expandir em 

série de Taylor o espectro de grupo e substituir o resultado dessa expansão na expressão do 

erro (3.46). A expansão do espectro de grupo pode ser escrita como 

:��, 5 °� 
 :�v, 5 °Äw 5 4:��, 5 °�4° \ºÎ ?° 5 *�:9 (3.47) 
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Substituindo (3.47) em (3.46) obtém-se 

Ü���æ¹Í 
 :Ä�°� � :ÄÅ�°�

 Ï� :��,�:�v, 5 °Äw 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ?°�",

Ð
L

5 Ï� :��,� 4:��, 5 °�4° \ºÎ 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ �?°�'�",
Ð
L �9

(3.48) 

Note que na expressão do erro (3.48) surge um termo da ordem de �?°�!  devido à 

multiplicação dos termos de ordem ?°  das expansões da QTF e do espectro de grupo. 

Desprezando o termo quadrático em ?°, o erro pode ser escrito como 

Ü���æ¹Í 
 :Ä�°� � :ÄÅ�°�

 Ï� :��,�:�v, 5 °Äw 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ",

Ð
L �?°�9 (3.49) 

Uma vez que não se conhece o comportamento da QTF fora da diagonal ° 
 °Ä, pode-se, 

novamente, utilizar a técnica de majoração para avaliar os limites dos erros das aproximações. 

Portanto, o erro da aproximação de Ruído Branco pode ser majorado por 

zÜ���åuz 
 ÕÏ� :�,�4:�, 5 °�4° \ºÎ äÄv,¶, 5 °Äw",
Ð
L ?°Õ
5 ÕÏ� :�,�:v, 5 °Äw 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ",

Ð
L ?°Õ (3.50) 

Por outro lado, o limite da aproximação da QTF pode ser majorado por 

zÜ���æ¹Íz 
 ÕÏ� :��,�:�v, 5 °Äw 4äÄ�,¶, 5 °�4° \ºÎ ",�?°�
Ð
L Õ�9 (3.51) 

Comparando as expressões dos majorando dos erros (3.50) e (3.51), respectivamente 

referentes à aproximação de Ruído Branco e a aproximação na QTF, vê-se que o segundo 
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termo do erro da aproximação de Ruído Branco é exatamente o erro da aproximação feita na 

QTF. 

zÜ���åuz 
 zÜ���æ¹Íz 5 Õ� :�,�4:�, 5 °�4° \ºÎ äÄv,¶, 5 °Äw",
Ð
L ?°Õ (3.52) 

Ao analisar a expressão (3.52), percebe-se que o termo a mais na expressão do erro na 

aproximação de Ruído Branco é sempre negativo, portanto, a aproximação na QTF será mais 

adequada comparada com a aproximação de Ruído Branco nos casos em que seu erro for 

também negativo. Não se pode, no entanto, avaliar esse erro, pois não se conhece a priori o 

comportamento da derivada da QTF em relação a variável °. 

A evidência da aderência da aproximação na QTF será feita através da comparação deste 

método com a aproximação de Ruído Branco e com o modelo completo de força. É 

importante notar que, ambos os erros representados pelas expressões (3.41) e (3.49) 

dependem da largura de banda representada pelo incremento ?° , sendo eles tão maiores 

quanto maior este incremento, estando, portanto, alinhados com a hipótese de banda estreita. 

Por outro lado, quanto menor a largura de bando menor será a diferença entre as duas 

aproximações, uma vez que as duas convergem para a solução exata. 

Cabe ainda lembrar que, da forma como desenvolvidas as expressões dos erros, os aspectos de 

acoplamento dos movimentos, negligenciados pela aproximação de Ruído Branco, não foram 

considerados, portanto, parcelas de erros adicionais poderiam ser incluídas na expressão do 

erro da aproximação de Ruído Branco levando a uma diferença ainda maior. 

3.8 Comentários Finais 

De fato, a obtenção dos efeitos de segunda ordem não é tarefa fácil em termos computacionais. 

Por este motivo, métodos numéricos simplificados que se valem de possíveis aproximações, 

as quais determinados sistemas estão suscetíveis, são de grande valia, principalmente em fases 

iniciais de projetos de sistemas navais e oceânicos. 

Basicamente, são dois os motivos pelos quais o problema de segunda ordem é tido como 

dispendioso. O primeiro vem da própria condição de contorno não homogênea na superfície 

livre onde as relações quadráticas dos potencias de primeira ordem se comportam como 

forçante obrigando o projetista a representar esta superfície numericamente impondo as 
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condições de contorno em todos os pontos que pode influenciar significantemente no 

comportamento da QTF. O segundo vem da necessidade de se calcular 6 � 6 componentes 

de frequências, onde 6  é o número de frequências fundamentais assumidas no problema. 

Caso o movimento em estudo apresente uma função (3.15) de transferência de banda estreita, 

uma aproximação eficiente é considerar o espectro de força como sendo constante ao em 

torno da frequência natural. A formulação desta aproximação foi sucintamente apresentada 

neste capítulo. Esta aproximação dinâmica requer que as QTFs sejam obtidas apenas na 

frequência diferença igual a frequência ressonante do movimento em estudo, desta forma, 

bastaria calcular 6 QTFs. 

Tomando proveito da baixa frequência natural dos movimentos no plano horizontal, (J. N. 

Newman 1977) propôs uma aproximação hidrodinâmica que adota a QTF destes movimentos 

como sendo igual a força de deriva média. Desta forma, o problema torna-se tão simples 

quanto o problema de primeira ordem não necessitando computar o efeito da forçante na 

superfície livre nem calcular 6 � 6  componentes da QTF. A aproximação de Newman é 

largamente utilizada no dimensionamento de sistemas de ancoragem. 

(Aranha e Fernandes 1995) aproveita o comportamento do espectro de força de segunda 

ordem em baixa frequência para simplificar ainda mais a aproximação de Newman. A 

aproximação de (Aranha e Fernandes 1995) resume-se a calcular o espectro de força apenas 

na frequência diferença igual a zero e tomando-se como constante na vizinhança. Da mesma 

forma como a aproximação de Newman, ela aplica-se bem para os movimentos no plano 

horizontal e possui erro da ordem de �v°Ä!w. 
Para movimento no plano vertical, mostrou-se mais adequado a aplicação da aproximação de 

Ruído Branco apresentada por (Simos, et al. 2008). A aproximação de Ruído Branco estende 

a aproximação de (Aranha e Fernandes 1995) para ser aplicada na vizinhança da frequência 

natural, portanto, a princípio, faz-se necessário o computo do potencial de segunda ordem. 

Desta forma, pode-se dizer que a aproximação de Ruído Branco é a generalização da 

aproximação de (Aranha e Fernandes 1995).  

Por fim, é apresentada nesta seção a aproximação proposta neste trabalho. Também é 

desenvolvida a expressão do erro da aproximação, mostrando que, embora de mesma ordem, 

a aproximação proposta possui um termo a menos de erro que é sempre negativo, porém não 

se conhece a expressão de erro da aproximação da QTF que depende da derivada desta função 
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em relação à variável °. Portanto, a aproximação será mais adequada quando esta variação foi 

igualmente negativa.. 

Em termos de organização de uma família de aproximações originada pela aproximação da 

Newman, pode-se dizer que a aproximação de Ruído Branco é encarada como uma 

generalização da aproximação de (Aranha e Fernandes 1995) e a aproximação aqui 

desenvolvida como sendo uma generalização da aproximação de Newman para movimentos 

de relativa alta frequência que é o caso dos movimentos no plano vertical. A mesma relação 

entre a aproximação de Newman e a de Aranha e Fernandes pode verificar entre a 

aproximação de Ruído Branco e a aproximação na QTF.
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4 MOVIMENTOS DE SEGUNDA ORDEM NO ENSAIO DO IPT 

4.1 Introdução 

Para validação do procedimento de estimativa dos movimentos de segunda ordem de roll em 

plataformas tipo FPSO, em princípio, foram disponibilizados um conjunto de testes realizados 

no IPT conduzido com um modelo conceitual de plataforma FPSO. Em geral, unidades 

FPSOs são frutos da conversão de navios convencionais de grande porte em plataformas de 

produção, no entanto, o casco testado neste laboratório foi dimensionado em fases iniciais de 

um projeto de concepção em que uma nova plataforma foi idealizada única e exclusivamente 

para realizar a produção de petróleo offshore. 

Durante as fases iniciais do projeto, o objetivo principal foi dimensionar um casco de tal 

forma que a região ressonante do movimento de roll estivesse, em todas as condições de 

carregamento, fora da região de energia dos mares típicos da Bacia de Campos. Na ocasião, as 

análises de movimentos de roll, tidos como críticos no projeto, foram realizadas apenas em 

primeira ordem, uma vez que, até então, movimentos de natureza não linear de segunda 

ordem de roll em plataformas FPSOs não se mostravam de fato relevantes na dinâmica destes 

sistemas. Com os resultados dos testes em mares irregulares no IPT foi possível evidenciar a 

manifestação clara e significativa de movimentos desta natureza na região ressonante. 

Os testes no IPT foram realizados em Dezembro de 2004 com um casco em escala reduzida 

sendo reproduzidas quatro condições de calado. Foram realizados testes de caracterização do 

sistema que compreendem testes de inclinação, decaimento, ondas regulares e ondas 

transientes e testes de medição de movimentos em ondas irregulares. Os resultados destes 

ensaios estão apresentados em (EPUSP 2005). Portanto, este capítulo busca caracterizar os 

movimentos de segunda ordem em roll e levantar as características físicas do modelo de 

modo a tornar possível a representação numérica utilizada para o levantamento das QTFs. 

4.2 Características do modelo 

As características do ensaio realizado no IPT que são apresentadas adiante foram retiradas de 

(EPUSP 2005). Os dados brutos obtidos nos experimentos foram disponibilizados para esta 

pesquisa por funcionários do IPT com a devida autorização da Petrobras. O Anexo I apresenta 
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uma relação dos dados fornecidos pelo IPT. O modelo numérico utilizado nas análises e 

comparações apresentadas nos capítulos 5 e 6 estão de acordo com o modelo aqui apresentado. 

4.2.1 Modelo Experimental 

A escala do modelo utilizado nos testes foi de 1:90, relação usual em ensaios de plataformas 

FPSOs. As quatro condições de cargas consideradas (20%, 49%, 66% e 90% dos tanques de 

óleo) são apresentadas na Tabela 4.1. 

Tabela 4.1 � Características principais do casco testado no IPT para cada condição � Dados retirados de 

(EPUSP 2005) 

Como anteriormente mencionado, a plataforma FPSO testada no IPT não possuei um casco 

convencional shipshaped, mas sim com uma forma totalmente idealizada para operar 

ancorada e, portanto, sem velocidade de avanço. A Figura 4.1 apresenta vista lateral e de topo 

do protótipo da plataforma testada no IPT. Nitidamente percebe-se que o casco não tem o 

formato ideal para operar com velocidade de avanço. Nota-se ainda a presença de arestas 

quinadas que obviamente deixam de ser um problema hidrodinâmico para plataformas, pelo 

contrário, em determinadas situações, inserem dissipação viscosa que pode atenuar o 

movimento do sistema como um todo. Apesar de a Figura 4.1 apresentar certo nível de 

detalhamento no convés, este não foi modelado nos testes visto que não foram simuladas 

situações com a presença de ventos, porém suas características inerciais foram consideradas 

no ajuste do modelo. 

Caracteríticas Unid. 20% 49% 66% 90% 20% 49% 66% 90%

Comprimento m
Boca m
Pontal m
Calado m 10.85 17.85 21.50 27.00 0.12 0.20 0.24 0.30

Deslocamento kg 1.53E+08 2.54E+08 3.08E+08 3.90E+08 209.87 348.87 422.87 534.47
LCG m 4.32 6.03 7.38 10.08 0.048 0.067 0.082 0.112
KG m 17.41 15.55 16.16 18.30 0.19 0.17 0.18 0.20
GM m 7.47 5.22 4.50 3.12 0.08 0.06 0.05 0.03
Ixx kg.m² 6.81E+10 9.99E+10 1.19E+11 1.50E+11 11.53 16.92 20.23 25.47
Iyy kg.m² 7.22E+11 1.72E+12 1.99E+12 2.54E+12 122.22 290.82 336.87 429.91
Izz kg.m² 8.19E+11 1.81E+12 2.54E+12 2.63E+12 138.69 307.27 355.05 444.75

Tn22 s 167.00 173.00 185.00 196.00 17.60 18.24 19.50 20.66
Tn33 s 11.40 12.50 13.00 14.00 1.20 1.32 1.37 1.48
Tn44 s 19.10 20.92 21.70 24.91 2.01 2.21 2.29 2.63

ω		 rad/s 0.0376 0.0363 0.0340 0.0321 0.357 0.345 0.322 0.304

ω�� rad/s 0.5512 0.5027 0.4833 0.4488 5.229 4.769 4.585 4.258

ω�� rad/s 0.3290 0.3003 0.2895 0.2522 3.121 2.849 2.747 2.393

Escala Real Escala do Modelo

320.00
51.00
34.00

3.56
0.57
0.38
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Figura 4.1 - Vista lateral e de topo da plataforma FPSO testada no IPT � Modificada de (EPUSP 2005) 

O modelo utilizado nos testes do IPT foi construído em fibra de vidro sendo alocados 

contrapesos (�lastros�) de modo que as diferentes condições de carga apresentadas na Tabela 

4.1 fossem obtidas. A Figura 4.2 apresenta uma fotografia do casco durante a execução de um 

teste em ondas no tanque de reboque do IPT. 

Figura 4.2 - Imagem fotográfica do modelo de fibra utilizado nos testes realizados no IPT � Vista de Proa � 

Extraída de (EPUSP 2005) 

Além das curvaturas pronunciadas do modelo, percebe-se também a geometria na região da 

proa, projetada para evitar o embarque de água no convés (greenwater). Segundo (EPUSP 

2005), nas condições de mares testadas no taque, esta estrutura não provocou grande 

influência na dinâmica do modelo em ondas. Portanto, a representação numérica do casco não 

leva em consideração este apêndice estrutural. Até porque, a linearização adotada pelo 

WAMIT® considera apenas a superfície molhada média do corpo não sendo permitido 

representar outras partes da estrutura. Devido a esta característica e à também não correção da 

posição exata do corpo, o problema é considerado como fracamente não linear, sendo ele 
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inerente a abordagem do problema no domínio da frequência. Aspectos de segunda ordem 

relacionados a correção feita acerca desta hipótese foram discutidos no capítulo 2. 

Desde a data de execução deste ensaio, o tanque do IPT sofreu algumas modificações na sua 

infra-estrutura, portanto, torna-se importante apresentar as características do tanque na 

ocasião de execução dos testes. A Figura 4.3 apresenta uma vista geral do tanque de reboque 

do IPT na ocasião dos testes com o modelo posicionado. 

Figura 4.3 - Vista geral do tanque de reboque do IPT com o modelo posicionado � Extraída de (EPUSP 2005) 

O modelo foi instalado junto ao carro dinamométrico, permitindo fácil movimentação do 

mesmo nas ocasiões em que foi necessária. O carro dinamométrico, por sua vez, foi colocado 

a aproximadamente 100 metros do batedor, distância suficiente para a estabilização do trem 

de ondas incidente no modelo. Essa posição do carro permitiu também que o modelo fosse 

visível através do visor submerso, possibilitando filmagens do comportamento da unidade a 

baixo da linha d�água. 

A fixação do modelo no carro dinamométrico foi feita com molas na horizontal de tal forma 

que elas pudessem limitar os movimentos no plano horizontal. Utilizaram-se molas com 

restauração linear de 16.00 gf/cm, na escala do modelo. A influência destas molas nos 

movimentos no plano vertical foi mínima. A Figura 4.4 apresenta um desenho esquemático do 

arranjo de molas nos testes realizado no IPT. 
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Figura 4.4 � Desenho esquemático do arranjo das molas nos testes realizados no IPT com incidência de 90º. 

Extraída de (EPUSP 2005) 

Plataformas tipo FPSO têm, em geral, o movimento de roll como limitante no 

dimensionamento considerando uma incidência de ondas de traves, que neste trabalho será 

identificada como sendo de 90º. Por este motivo, o ensaio realizado no IPT contemplou, em 

sua maioria, testes nesta incidência.  

4.2.2 Representação Numérica 

A ferramenta numérica utilizada nas análises computacionais, tanto em primeira como em 

segunda ordem é o código numérico WAMIT®. Quanto à representação numérica da 

superfície molhada do corpo, o programa permite que seja feita de duas formas: a primeira 

utiliza uma representação por painéis quadriláteros. Ao longo de cada painel, o potencial é 

tido como constante sendo esta abordagem denominada Low-Order; a segunda, denominada 

Higher-Order, utiliza uma representação analítica da superfície molhada aproximando-a por 

funções do tipo spline e, portanto, o potencial resultante é continuo. Ambas as representações 

proporcionam bons resultados em primeira ordem, no entanto, dependendo da aplicação ou do 

tipo de estrutura que se quer representar, um método torna-se mais vantajoso em relação ao 

outro, maiores detalhes ver (Wamit, Inc. 2008). A teoria utilizada no programa é apresentada 

em (Lee 1995). 

Neste trabalho, o casco testado no IPT foi representado através do método Low-Order. Apesar 

de menos expedito, este método é mais recomendado quando se quer representar estruturas 

que apresentam mudanças abruptas de curvatura, como acontece neste caso. A Figura 4.5 
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apresenta a representação numérica do casco em cada condição de carga. O Casco foi 

construído no programa MG® de propriedade de Petrobras, a utilização deste programa teve a 

devida autorização da empresa. 

(a) (b) 

(c) (d) 

Figura 4.5 � Representação numérica do casco testado no IPT: (a) Calado 10.85 m; (b) Calado 17.85 m; (c) 

Calado 21.50 m; (d) Calado 27.00 m 

Nota-se que a variação da discretização da superfície molhada do casco é homogênea com a 

profundidade. A Tabela 4.2 apresenta os parâmetros dos modelos numéricos utilizados para 

representar os cascos testados no IPT. 
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Tabela 4.2 � Parâmetros numéricos do modelo no WAMIT
®
 dos cascos testados no IPT 

Um parâmetro de vital importância na verificação da consistência da representação do casco é 

o volume calculado pela integração nas três direções ��, �!  e �� . Percebe-se que além da 

aderência entre aos três cálculos, os volumes estão consistentes com a massa da plataforma. 

Estas representações do casco nas quatro condições são as mesmas utilizadas nas análises 

numéricas de segunda ordem. 

4.3 Testes de caracterização do sistema 

Os resultados do teste de inclinação, basicamente, forneceram os valores de GM, portanto, 

dada a geometria do casco, pôde-se obter indiretamente o valor da altura do centro de 

gravidade (KG). Este procedimento não é suficiente para fornecer todas as três coordenadas 

do centro de gravidade, portanto, testes �secos� de verificação de centro de gravidade assim 

como de ajustes de massa e inércia foram conduzidos antes dos testes no tanque de provas 

propriamente dito. 

Os testes de decaimento foram conduzidos com intuito de verificar os períodos naturais de 

oscilação livre e os níveis de amortecimento para cada condição de carregamento. Dada a 

limitação da análise de movimento no domínio da frequência, os coeficientes de 

amortecimento são considerados lineares com a frequência. Segundo (Chakrabarti, 

Hydrodynamics of Offshore Structures 1987), o amortecimento linear em um determinado 

grau de liberdade © pode ser escrito como uma fração do amortecimento crítico deste grau de 

liberdade definido por 

²�Æy 
 '���,�o, (4.1) 

onde ,�o é a frequência natural de oscilar do grau de liberdade ©. Portanto, da relação de ²�� e ²�Æy define-se o coeficiente de amortecimento do grau de liberdade ©

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

Número de painéis 540 2073 1114 1213
Painéis na linha d'água 93 163 113 114

Volume �� [m³] 153708 255575 309493 391565

Volume �� [m³] 153708 255575 309495 391566

Volume �� [m³] 153707 255574 309493 391565
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ç� 
 ²�� ²�è¡( . (4.2) 

A aproximação linear em alguns casos não se mostra suficiente para prever de forma 

satisfatória os movimentos de uma plataforma exposta a determinada condição de onda. 

Elementos externos ao sistema propriamente dito como, por exemplo, linhas de amarração, 

dutos submarinos ou até mesmo características do casco que possa limitar a hipótese de 

escoamento potencial podem também limitar o uso da equação de movimento linear e, por 

consequência, o tratamento do problema no domínio da frequência. Por esta razão, programas 

no domínio do tempo são largamente utilizados para prever o comportamento de sistemas 

oceânicos. Neste casco, pode-se extrapolar o uso da equação do movimento inserindo 

elementos não lineares, em especial na parcela dissipativa. A equação de movimento não 

linear no termo dissipativo pode ser escrita na forma 

¸�»��� �2� 5 ¸²�»��é �2� 5 ¸²!»��é �2�z��é �2�z 5 ¸»���2� 
 {��2�, (4.3) 

onde o termo ²�  é conhecido na literatura como amortecimento linear e o termo ²!  de 

amortecimento quadrático. Tanto o termo linear quanto o termo quadrático podem ser obtidos 

a partir de testes de decaimento, conforme (Chakrabarti, Hydrodynamics of Offshore 

Structures 1987). Desta maneira, no domínio do tempo, estes termos podem ser utilizados na 

integra sem maiores modificações. (Chakrabarti, Hydrodynamics of Offshore Structures 

1987) também propõe outros métodos de linearização do termo quadrático. Basicamente, a 

linearização do termo quadrático do amortecimento parte da hipótese de que a cada meio ciclo 

de movimento, ou seja, num intervalo de meio período, o movimento pode ser representado 

por uma senóide, assim o termo quadrático pode ser linearizado por uma expansão em série 

de Fourier. Esta linearização é dada por 

��é �2�z��é �2�z 
 Ïr- ,o��L��é �2� (4.4) 

onde ��L é a amplitude de movimento inicial do sinal de decaimento. Utilizando a relação (4.4) 

na equação (4.3) pode-se obter o amortecimento linearizado dado por 

² 
 e²� 5 ²! Ïr- ,o��Lg9 (4.5) 

O procedimento para determinação do amortecimento apresentado acima é utilizado, neste 

trabalho, essencialmente na análise dos testes de decaimento de roll. Em plataformas tipo 
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FPSO, como exceção do roll, os demais graus de liberdade possuem a parcela dissipativa 

fundamentalmente dada pelo amortecimento de origem potencial. Sendo o WAMIT® baseado 

na teoria potencial, esta parcela do amortecimento é fornecida com bastante precisão por este 

código. 

A Figura 4.6 apresenta as análises do decaimento de roll no ensaio do IPT. 

(a) (b)

(c) (d)

Figura 4.6 � Análise dos testes de decaimento de roll no ensaio do IPT: (a) Condição 20%; (b) Condição 

49%; (c) Condição 66%; (d) Condição 90% 

Pela Figura 4.6, nota-se que o amortecimento não é constante com a amplitude do movimento, 

portanto, a utilização do amortecimento linear certamente irá incorrer em diferentes níveis de 

movimentos em uma determinada condição de mar, uma vez que, a amplitude de movimento 

em condições de mares irregulares é, obviamente, diferenciada. Percebe-se ainda que o 

comportamento do amortecimento do sistema é similar em todas as condições de 

carregamento, indicando que o problema de amortecimento não linear não depende da 

condição de calado do sistema mas sim da própria geometria do corpo flutuante. No entanto, 

para que possa ser realizada uma análise no domínio da frequência, deve-se, necessariamente, 

1 2 3 4 5 6
0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

Amplitude média de roll [graus]C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

m
or

te
ci

m
en

to
, 

ζ
 =

 B
/B

cr
i

Experimento
Aproximação spline

1 2 3 4 5 6
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

Amplitude média de roll [graus]C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

m
or

te
ci

m
en

to
, 

ζ
 =

 B
/B

cr
i

Experimento
Aproximação spline

1 2 3 4 5 6
0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Amplitude média de roll [graus]C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

m
or

te
ci

m
en

to
, 

ζ
 =

 B
/B

cr
i

Experimento
Aproximação spline

1 2 3 4 5 6
0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

Amplitude média de roll [graus]C
oe

fic
ie

nt
e 

de
 a

m
or

te
ci

m
en

to
, 

ζ
 =

 B
/B

cr
i

Experimento
Aproximação spline



86 

considerar um nível de amortecimento linear, esta tarefa configura-se como sendo uma das 

mais difíceis neste trabalho. Ela se torna ainda mais crítica em fases iniciais de projeto onde 

não se tem ainda os resultados experimentais que poderiam servir de paradigmas.  

A Tabela 4.3 apresenta um resumo dos resultados obtidos nos testes de decaimento de roll

realizados no IPT. 

Tabela 4.3 � Resumo dos resultados obtidos nos testes de decaimento de roll do IPT 

Para algumas condições, testes de decaimento dos demais graus de liberdade além do roll

foram realizados, no entanto, não foi possível conduzir uma análise consistente devido à 

qualidade do sinal. A verificação da consistência do modelo em termos de período natural dos 

demais graus de liberdades pode ser feita através das análises dos testes em ondas transientes 

e regulares. 

Os testes com ondas transiente foram realizados para obtenção da função de transferência de 

sway, heave e roll, no caso de incidência de 90º e surge, heave e pitch, no caso de incidência 

de 0º. No experimento realizado no IPT, foram geradas duas ondas transientes, uma em um 

intervalo de frequência/período cujo comprimento das ondas resultantes é mais curto e outra 

em um intervalo de frequência/período cujo comprimento das ondas resultantes é mais longo 

de modo que as regiões de ressonância dos movimentos de interesse estivessem inclusas. 

Fizeram-se, além dos testes em ondas transientes, testes em ondas regulares com intuito de 

levantar pontos específicos no RAO.  

A Figura 4.7, a Figura 4.8, a Figura 4.9 e a Figura 4.10 apresentam as análises dos testes com 

ondas transientes e regulares realizados no IPT, respectivamente para as condições de 20%, 

49%, 66% e 90%. Basicamente, estes testes fornecem a função transferência dos movimentos 

do corpo. Pelos resultados experimentais, tanto em ondas regulares quanto em ondas 

transientes, nota-se claramente uma amplificação no RAO de sway perfeitamente sintonizada 

com o período natural de roll. Esta característica é notada em todas as condições de 

carregamento testadas. Daí, conclui-se que há um acoplamento entre os movimentos de roll e 

sway. No modelo numérico aqui comparado, nenhum elemento externo foi inserido de modo a 

proporcionar acoplamentos, portanto, ele não foi recuperado. Pelo arranjo das molas 

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

Período natual (T) [s] 18.41 19.74 21.43 24.64
Coef. de amort. linear [%] 3.07 1.86 2.28 2.10
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apresentado na Figura 4.4, vê-se que este acoplamento pode ser proporcionado por uma 

restauração cruzada. Cabe, portanto, ressaltar que, apesar de não ter sido considerado o termo 

cruzado, a restauração causada pelas molas foi representada no movimento de sway do 

modelo. 

Devido ao caráter não linear do amortecimento do sistema, os amortecimento utilizados nos 

ajustes dos RAOs não foram aquelas obtidos da linearização, pois os níveis de amplitudes de 

movimento são diferentes. A Tabela 4.4 apresenta uma comparação entre os parâmetros de 

amortecimento linear obtido através das analises dos testes de decaimento e os utilizados nos 

ajustes do modelo numérico utilizando o resultado dos testes com ondas transientes. Vê-se 

que, apesar de os coeficientes de amortecimentos serem de fato diferentes, os períodos 

naturais estão relativamente próximos. Este resultado era esperado, pois a não linearidade no 

amortecimento pouco influencia o período ressonante do sistema, dados os baixos níveis 

usuais de amortecimento de FPSOs. 

Tabela 4.4 � Comparação entre os resultados de decaimento dos testes no ITP e o ajuste numérico utilizado 

na calibração do modelo 

Os amortecimentos utilizados nas estimativas de movimentos em mares irregulares não, 

necessariamente, são iguais nem aos obtidos nos testes de decaimento nem aos obtidos nos 

ajustes numéricos de RAO, consequência direta do comportamento não linear do 

amortecimento viscoso.  

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

Tn decaimento [s] 18.41 19.74 21.43 24.64

Tn pico RAO [s] 19.10 20.92 21.70 24.91

ωn decaimento [rad/s] 0.34 0.32 0.29 0.25

ωn pico RAO [rad/s] 0.33 0.30 0.29 0.25

���������������������������� 3.07 1.86 2.28 2.10

����������� ��������������� 5.00 5.00 4.00 3.70
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.7 � Resultados dos testes em ondas transientes e regulares na condição 20%: (a) RAO de sway; (b) 

RAO de heave; (c) RAO de roll 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4.8 � Resultados dos testes em ondas transientes e regulares na condição 49%: (a) RAO de sway; (b) 

RAO de heave; (c) RAO de roll 
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(a) (b) 

(c) 

Figura 4.9 � Resultados dos testes em ondas transientes e regulares na condição 66%: (a) RAO de sway; (b) 

RAO de heave; (c) RAO de roll 

(a) (b) 

(c) 

Figura 4.10 � Resultados dos testes em ondas transientes e regulares na condição 90%: (a) RAO de sway; (b) 

RAO de heave; (c) RAO de roll 
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Em praticamente todas as condições de carregamento, o RAO de roll numérico mostra-se 

mais estreito que o obtido pelo teste em onda transiente. Por outro lado, os pontos obtidos 

com as ondas regulares aderem satisfatoriamente ao RAO numérico. Uma possível causa 

aventada é o alisamento efetuado nas curvas de transientes. 

4.4 Testes de medição de movimento 

Os testes de medição de movimento foram realizados através da utilização de condições de 

mares irregulares. Foram testadas duas condições, uma referente a um mar anual e outra a um 

mar decenal da Bacia de Campos, local no qual a plataforma foi projetada para operar. A 

Tabela 4.5 apresenta as especificações dos mares irregulares testados no ensaio realizado no 

IPT. Estes mares foram gerados a partir da formulação JONSWAP adaptada para Bacia de 

Campos, ver (Petrobras 2008). 

Tabela 4.5 - Especificação dos mares irregulares testados no IPT � Dado retirado de (EPUSP 2005) 

As séries temporais completas, na escala real, das duas condições ambientais utilizadas nos 

testes em ondas irregulares no IPT estão apresentadas na Figura 4.11. Recomenda-se que 

testes em condições de mares irregulares tenha uma duração de aproximadamente 120 min. na 

escala real (7200 segundos). Esta recomendação é feita para que sejam caracterizados os 

movimentos de interesse nos testes que possuem variação na frequência natural. Os 

movimentos no plano vertical têm frequências naturais típicas entre 10 segundos e 30 

segundos enquanto os movimentos no plano horizontal podem apresentar períodos naturais 

acima de 200 segundos. Neste caso, tem-se interesse nos movimentos no plano vertical, 

portanto, a coleta de dados feita em aproximadamente 4000 segundos é suficiente para 

caracterizá-los. 

Mar Hs [m] Tp [s] αααα γγγγ

1 - Decenal 5.50 10.76 0.0101 1.54
2 - Centenário 7.00 14.70 0.0046 1.62



91 

(a) 

(b) 

Figura 4.11 � Séries temporais dos mares irregulares testados no IPT: (a) Mar 1 Decenal; (b) Mar 2 

Centenário 

A partir das séries temporais apresentadas na Figura 4.11, levantou-se os espectros de energia 

através da aplicação da Transformada de Fourier contida na ferramenta de análise de dados 

�pwelch� do programa de análise de sinais Matlab®. A Figura 4.12 apresenta os espectros de 

energia dos dois mares utilizados nos testes do IPT. Buscando facilitar a consulta aos gráficos, 

os espectros das ondas irregulares estão apresentados tanto em função da frequência angular 

como do período. Este procedimento será adotado sempre que se achar necessário para boa 

compreensão dos resultados. 
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(b) 

Figura 4.12 - Espectros de potência dos mares irregulares testados no IPT em função da frequência/período: 

(a) Mar 1 Decenal; (b) Mar 2 Centenário 

Tabela 4.6 � Comparação dos parâmetros do mar experimental do IPT e o teórico JONSWAP 

A Figura 4.13 apresenta os espectros de grupos dos mares irregulares utilizados nos testes do 

ITP. 

(a) 

0 10 20 30
0

20

40

60

80

100

120

T [s]

E
sp

ec
tr

o 
de

 P
ot

en
ci

a 
(T

) 
[m

².
s] Teórico

Experimental

0 0.5 1 1.5 2
0

5

10

15

20

w [rad/s]

E
sp

ec
tr

o 
de

 P
ot

en
ci

a 
(w

) 
[m

².
s] Teórico

Experimental

Mar 1 Mar 2

Tp Teórico [s] 10.76 14.70

Tp Experimental [s] 10.91 14.70

Erro [%] 1.39% 0.00%

Hs Teórico [m] 5.50 7.00

Hs Experimental [m] 5.40 6.21

Erro [%] -1.82% -11.29%

0 0.5 1 1.5 2
0

5

10

15

20

w [rad/s]

E
sp

ec
tr

o 
de

 G
ru

po
 (

w
) 

[m
4.

s²
] Teórico

Experimental

0 50 100 150 200
0

200

400

600

800

1000

1200

T [s]

E
sp

ec
tr

o 
de

 G
ru

po
 (

T
) 

[m
4.

s²
] Teórico

Experimental



93 

(b) 

Figura 4.13 - Espectros de grupo dos mares irregulares testados no IPT em função da frequência/período: (a) 

Mar 1 Decenal; (b) Mar 2 Centenário 

Os períodos ressonantes do movimento de roll estão entre 0.34 e 0.24 rad/s, ou seja, 19 e 26 

segundos. Nota-se, portanto, que nesta região, o espectro de grupo de ambas as condições de 

mares estão relativamente diferentes. Por este motivo, as análises de movimento que são 

realizadas a partir dos resultados numéricos, serão realizadas com o mar experimental. Desta 

forma, a comparação com o experimento pôde ser feita de modo mais fidedigno. 

A caracterização dos efeitos de segunda ordem se dá pelas análises de movimentos obtidos 

em testes com mares irregulares. Ela é feita pela identificação de movimentos ressonantes, 

portanto fora da região de energia do espectro de primeira ordem do mar incidente. Como será 

visto adiante, a coexistência de várias componentes de frequências nos mares irregulares, por 

vezes, apesar de não excitar os movimentos na região de energia de primeira ordem, acaba por 

provocar movimentos na região ressonante devido à energia associada ao espectro de grupo. 

O ensaio realizado no IPT incluiu testes com dois mares irregulares cujos parâmetros estão 

apresentados na Tabela 4.5. As análises das séries temporais de calibração dos mares (sem o 

modelo) permitiram verificar certo nível de discrepância entre as condições de mar geradas no 

tanque do IPT e os mares teóricos especificados, principalmente quando analisado o espectro 

de grupo. Por este motivo, a comparação entre os resultados de movimentos apresentados 

doravante foi executada com base nos espectros do mar estimados a partir das medidas de 

ondas no tanque. 

A Figura 4.14 apresenta os espectros de resposta em roll referentes aos testes em mar 
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RAOs de roll apresentados previamente e os espectros experimentais apresentados na Figura 

4.12. Os resultados indicam, na maioria dos casos, efeitos de segunda ordem pronunciados, 

com exceção dos dois casos, Figura 4.14 (b) e (d), quando a resposta ressonante é excitada 

também pela primeira ordem. 

Além dos movimentos ressonantes de roll caracterizados acima, os resultados do Mar 1 nas 

condições de 20% e 49% apontam para efeitos de segunda ordem na ressonância de sway, 

indicando certo acoplamento entre estes movimentos. Este acoplamento deve-se às molas 

utilizadas nos experimentos. Uma vez que seus efeitos não foram incorporados nos modelos 

numéricos, o movimento na região de acoplamento não será recuperado, mesmo porque não 

faz parte do objetivo deste estudo. 

Para ilustrar um pouco melhor a natureza da resposta do modelo, a Figura 4.15 apresenta um 

trecho da série temporal do Mar 1 e do movimento de roll na condição de 90%. Nota-se 

claramente que o movimento de roll se dá em uma faixa de frequências mais baixas que as 

frequências típicas de ondas.  
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(e) (f) 

(g) (h) 

Figura 4.14 � Espectro de Resposta de roll nos teste de mar irregular no IPT: (a) Mar 1 � condição 20% ; (b) 

Mar2 � condição 20%; (c) Mar 1 � condição 49%; (d) Mar2 � condição 49%; (e) Mar 1 - condição 66% ; (f) 

Mar 2 � condição 66%; (g) Mar 1 � condição 90%; (h) Mar 2 � condição 90%. 

Figura 4.15 - Trecho da série temporal do Mar 1 e do movimento de roll � condição 90% 
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na região ressonante de roll sendo, portanto, desprezada a parcela devido ao acoplamento com 

o movimento de sway.  

Tabela 4.7 � Movimentos significativos de roll nos testes em mar irregular no IPT 

4.5 Conclusão 

Vê-se, portanto, que os efeitos de segunda ordem no movimento de roll são, de fato, 

importantes na dinâmica do sistema. De modo geral, projetos preliminares de estruturas 

oceânicas, como os FPSOs, não são concebidos à luz destes efeitos. Uma das razões para isto 

é o fato de o estudo destes efeitos demandaram um elevado esforço computacional, (ver seção 

3). No mais, recentemente, grande parte das plataformas FPSOs vêm sendo projetadas para 

evitar a excitação de onda na frequência natural de roll o que inevitavelmente leva a 

ressonância para períodos maiores que 20.0 segundos, ver (Yonghui 2003). Uma vez que o 

movimento de roll é pouco amortecido, efeitos de segunda ordem mostram-se cada vez mais 

importantes de serem considerados em projetos preliminares. Portanto, consolidar um 

procedimento expedito, com base no cálculo numérico das QTFs, capaz de recuperar os 

efeitos de segunda ordem no movimento de roll torna-se igualmente importante. 

  

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

H1/3 1st [graus] 0.76 0.90 0.82 0.77

H1/3 2nd [graus] 1.55 2.50 3.54 5.34

H1/3 1st [graus] 4.96 4.95 3.08 1.62

H1/3 2nd [graus] 0.15 0.25 2.31 6.52

Mar 1

Mar 2



97 

5 CÁLCULO DO MOVIMENTO DE SEGUNDA ORDEM DE ROLL 

NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COM MODELO COMPLETO DA 

QTF 

5.1 Introdução 

Como dito anteriormente, o movimento linear que se manifesta na mesma frequência dentro 

da região de energia do mar já foi largamente investigado sendo empregada a teoria linear de 

onda se que mostra suficiente para recuperar resultados práticos e adequada para utilização 

em projetos.. No entanto, um número limitado de pesquisas foi realizada sobre o movimento 

de segunda ordem de roll na frequência diferença, em parte devido à complexidade associada 

à avaliação dos momentos de excitação e em parte devido à somente recente relevância destes 

efeitos na dinâmica de unidades de perfuração e produção de petróleo no mar. De modo geral, 

os resultados obtidos mostram uma boa aderência entre a resposta numérica e experimental. 

(Yonghui 2003) aplicou uma aproximação em que o potencial de segunda ordem 0�!�  é 

desprezado por entender que a contribuição dada por ele é pequena comparada com os termos 

representados pelos produtos quadráticos das grandezas de primeira ordem, chegando também 

a bons resultados. Assim, nesta seção, serão apresentadas estimativas numéricas do 

movimento lento de roll utilizando o modelo completo, o modelo que despreza o potencial de 

segunda ordem e modelos que se baseiam em aproximações dinâmicas como a do Ruído 

Branco. Como ressaltado algumas vezes no texto, as forças e momentos de segunda ordem 

serão obtidas com base no módulo de segunda ordem do Wamit61s, ver (Wamit, Inc. 2008).. 

Antes da aplicação dos modelos de estimativa de movimentos de segunda ordem, faz-se 

necessária a explanação da influência de fatores como o amortecimento tanto na dinâmica, 

propriamente dita, como no cálculo da própria força de segunda ordem. Portanto, a próxima 

seção trata justamente do efeito do amortecimento nas componentes que compõe a QTF. 

5.2 Influência do amortecimento no cálculo da força de segunda ordem 

Obviamente, os níveis de amortecimento do sistema influenciam diretamente a dinâmica do 

sistema. As forças e momentos de excitação de primeira ordem, como obtidas pelo WAMIT®, 

seja relação de Haskind seja pela integral da pressão, ver (Lee 1995), são funções 
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exclusivamente da geometria e da onda incidente e, portanto, a dinâmica do sistema não 

influencia seu cálculo. Por outro lado, as forças de segunda ordem, apresentadas nas equações 

(2.66) e (2.67), são diretamente influenciadas pelos movimentos de primeira ordem, tanto nas 

parcelas de integração na linha d�água cujo integrando é composto pela elevação relativa de 

primeira ordem, ou seja, o incremento na superfície molhada do corpo devido ao movimento 

da unidade, quanto nas parcelas de integração na superfície molhada média onde o potencial 

total de primeira ordem tem uma influência quadrática no integrando. Portanto, no cômputo 

das forças de segunda ordem a correta consideração dos níveis de amortecimento é 

fundamental e, mesmo que o movimento de interesse seja apenas o roll, como neste caso, 

deve-se atentar para a dinâmica em primeira ordem dos demais movimentos. Mesmo não 

havendo acoplamentos, cuidado especial deve ser dado ao heave. Em se tratando de FPSO, 

apesar de o amortecimento ser predominantemente de origem potencial, a ressonância deste 

movimento está, de modo geral, na região de interesse do espectro e, portanto, uma pequena 

diferença nas magnitudes de movimento pode provocar mudanças significativas na QTF de 

roll. Em sistemas cuja dissipação não é predominantemente potencial, por exemplo, semi-

submersíveis, a correta consideração prévia da dinâmica do heave torna-se ainda mais 

importante. 

Com o intuito de avaliar a influência do amortecimento de roll na determinação da força de 

segunda ordem, foram feitos testes de sensibilidade no amortecimento deste grau de liberdade. 

Os coeficientes Ñ foram variados de 0% a 10% do amortecimento crítico. Os coeficientes de 

amortecimentos dos demais graus de liberdade foram mantidos constantes iguais a 5% do 

amortecimento crítico de cada grau de liberdade. Os testes foram realizados nas quatro 

condições de carregamento analisadas no IPT. Para reduzir os esforços computacionais, as 

análises de sensibilidade foram avaliadas apenas na frequência diferença referente ao período 

natural de roll em cada condição. Além disso, utilizou-se somente a incidência de 90º, em 

concordância com os testes cujos resultados serviram de paradigma para validação do 

procedimento de estimativa dos movimentos de segunda ordem. A Figura 5.1 apresenta a 

variação das QTFs de roll com o amortecimento de roll nas quatro condições de carregamento 

analisadas. Recuperando os dados da Tabela 4.4 que apresentam as frequências naturais de 

roll tem-se: condição 20% com 0.33 rad/s; condição 49% com 0.30 rad/s; condição 66% com 

0.29 rad/s; e condição 90% com 0.25 rad/s. Nota-se claramente pelos resultados apresentados 

na Figura 5.1 que a influência do movimento de roll na força está restrita à região de 

ressonância do movimento. De fato, na condição de carregamento de 90% percebe-se uma 
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influência pequena do amortecimento de roll na força, visto que, sua frequência natural é de 

0.25 rad/s, fora da região analisada nas QTFs. 

Do ponto de vista da influência dos movimentos no cômputo das forças de segunda ordem, 

supõe-se que o movimento de heave tenha influencia considerável, pois sua frequência natural, 

em todas as condições analisadas, está dentro do intervalo de interesse das forças. No entanto, 

como já explanado anteriormente, no caso de FPSOs, o amortecimento de heave é dado 

essencialmente pela radiação de ondas, ou seja, a parcela de amortecimento potencial 

predomina sobre a parcela de amortecimento viscoso. Desta forma, a influência do 

amortecimento externo será pouco significante na variação das forças de segunda ordem. 

Figura 5.1 � QTF de roll em função do amortecimento crítico de roll: (a) Condição de 20%; (b) Condição de 

49%; (c) Condição de 66%; (d) Condição de 90% 

Não obstante, como apresentado na Figura 5.1, o amortecimento de roll influencie no cálculo 

das QTFs, sua análise isolada não é suficiente para concluir se o amortecimento terá grandes 

influências no cômputo do espectro de força de segunda ordem obtido pela equação (3.4). De 

fato, para uma condição de mar específica, mesmo a QTF apresentando grandes variações no 

seu valor, dependendo do nível de amortecimento, o espectro de força talvez não as sinta, pois 

o intervalo de energia do espectro de grupo do mar pode estar fora da região onde a QTF é 

influenciada pelos movimentos de primeira ordem. No caso específico dos mares testados no 

IPT, percebe-se claramente um comportamento distinto quando o problema do amortecimento 

é analisado com base no espectro de força para o Mar 1 ou para o Mar 2. A Figura 5.2 

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

1

2

3

4

5
x 10

7

Freq. Angular [rad/s]

Q
F

T
 F

or
ça

 [N
.m

/m
²]

  0%
  1%
  2%
  3%
  4%
  5%
  6%
  7%
  8%
  9%
10%

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

1

2

3

4

5

x 10
7

Freq. Angular [rad/s]

Q
F

T
 F

or
ça

 [N
.m

/m
²]

  0%
  1%
  2%
  3%
  4%
  5%
  6%
  7%
  8%
  9%
10%

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

2

4

6

8

10

12
x 10

7

Freq. Angular [rad/s]

Q
F

T
 F

or
ça

 [N
.m

/m
²]

  0%
  1%
  2%
  3%
  4%
  5%
  6%
  7%
  8%
  9%
10%

0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2
0

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

7

Freq. Angular [rad/s]

Q
F

T
 F

or
ça

 [N
.m

/m
²]

  0%
  1%
  2%
  3%
  4%
  5%
  6%
  7%
  8%
  9%
10%



100 

apresenta a influência do amortecimento de roll no espectro de força de segunda ordem de 

roll para cada condição de carregamento e de mar analisado no IPT. Tendo o Mar 1 uma 

frequência de pico maior que o Mar 2 (ver Tabela 4.5), percebe-se pela Figura 5.2 que o 

amortecimento influencia mais o espectro de força de segunda ordem calculado com o Mar 2, 

visto que este se aproxima mais da frequência ressonante de roll. 

Figura 5.2 � Espectro de força de segunda ordem de roll como função do amortecimento de roll para cada 

condição de carregamento e de mar testado no IPT 

Percebe-se ainda, um comportamento assintótico do espectro de força de segunda ordem 

apresentado na Figura 5.2. A partir de 3% de amortecimento, a variação no espectro é 

pequena e, por este motivo, foi considerado um valor fixo de 5% do amortecimento crítico em 

todos os graus de liberdade para determinar as forças de segunda ordem, pois se entende que 

este é o valor em torno do qual variam os amortecimentos de FPSOs. No entanto, a função de 

transferência de segunda ordem dada em (3.1) foi obtida considerando um fator de 

amortecimento que ajustasse as estimativas numéricas em relação os resultados experimentais 

de movimentos. 

5.3 Aplicação do modelo completo da força de segunda ordem 

Os movimentos ressonantes de roll, caracterizados como de segunda ordem, que foram 

identificados nos testes com mares irregulares são calculados com base na teoria apresentada 

na seção 3. As análises com o modelo completo apresentadas nesta seção foram obtidas a 

partir do RAO de segunda ordem levantados através do módulo de segunda ordem do 

WAMIT®. Neste momento, cabe ressaltar que, no WAMIT®, as parcelas dos momentos de 
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segunda ordem apresentadas em (2.67) não são suficientes para obter as funções de 

transferências dos movimentos de segunda ordem. Conforme mostra a seção 2.6, os 

momentos de segunda ordem foram obtidos com relação ao sistema de coordenadas ���!��!��! . 
Este sistema tem sua origem fixa ao centro de gravidade do corpo, no entanto, não o 

acompanha nos movimentos angulares. Desta forma, na equação do movimento, os momentos 

de inércia em relação a este sistema variam no tempo. Com o intuito de contornar esta 

adversidade, os movimentos angulares são obtidos em relação ao sistema de coordenadas não 

inercial totalmente fixo ao corpo ������� e, portanto, correções devido a transformações dos 

sistemas de coordenadas devem ser consideradas.  

Tabela 5.1 � Frequências diferenças utilizadas nas análises de movimento com modelo de força de segunda 

ordem completo 

As funções de transferências de segunda ordem foram levantadas em um intervalo de 

frequência diferença °  entendido como sendo suficiente para caracterizar o movimento 

ressonante de roll em sua plenitude. Apesar de as ressonâncias em cada condição de 

carregamento se darem em frequências distintas, elas são próximas o suficiente para que 

pudesse ser definido o mesmo intervalo de frequências diferença em todas as condições, sem 

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

µ1 0.200 0.200 0.200 0.200

µ2 0.210 0.210 0.210 0.210

µ3 0.220 0.220 0.220 0.220

µ4 0.230 0.230 0.230 0.230

µ5 0.240 0.240 0.240 0.240

µ6 0.250 0.250 0.250 0.250

µ7 0.260 0.260 0.260 0.251

µ8 0.270 0.270 0.270 0.260

µ9 0.280 0.280 0.280 0.270

µ10 0.290 0.290 0.290 0.280

µ11 0.300 0.300 0.292 0.290

µ12 0.310 0.310 0.300 0.300

µ13 0.320 0.314 0.310 0.310

µ14 0.326 0.320 0.320 0.320

µ15 0.330 0.330 0.330 0.330

µ16 0.340 0.340 0.340 0.340

µ17 0.350 0.350 0.350 0.350

µ18 0.360 0.360 0.360 0.360

µ19 0.370 0.370 0.370 0.370

µ20 0.380 0.380 0.380 0.380

µ21 0.390 0.390 0.390 0.390

µ22 0.400 0.400 0.400 0.400
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que fossem aumentados, em demasia, os esforços computacionais. Obviamente que, caso se 

desejasse, de fato, minimizar o tempo computacional, este intervalo poderia ser distinto para 

cada condição. A Tabela 5.1 apresenta as frequências diferença utilizadas nas análises de 

movimento com modelo completo. 

Os valores em destaques na Tabela 5.1 referem-se às frequências naturais para cada condição 

de carregamento analisada. A abrangência da representação das frequências diferenças 

utilizadas nas análises pode ser verificada na Figura 5.3. 

Nota-se que a escolha do mesmo intervalo de frequência diferença, a menos da frequência 

natural, apesar de contemplar o intervalo de interesse em todas as condições, poderia ser de 

fato melhorada. 

De posse da função de transferência de segunda ordem em cada frequência diferença °, o 

espectro de resposta pôde ser levantado pela aplicação direta da equação (3.5). Dada a 

influência dos movimentos de primeira ordem no cômputo das forças de segunda ordem, 

foram considerados fatores de amortecimento Ñ de 5% nos graus de liberdade. 
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(c) 

(d) 

Figura 5.3 � Intervalo e discretização da frequência diferença no modelo completo do IPT: (a) Condição 

20%; (b) Condição 49%; (c) Condição 66%; (d) Condição 90% 

Da Figura 5.4 à Figura 5.7 é apresentada a comparação entre os valores numéricos e 

experimentais dos espectros de movimento de roll. Cada gráfico contem o espectro 

experimental, os espectros estimados de primeira ordem, segunda ordem e o total (dado pela 

soma dos espectros de primeira e segunda ordem). Os coeficientes de amortecimento 

utilizados em todas as condições de carregamento e mar foram obtidos através do ajuste dos 

picos no espectro. Como dito anteriormente, devido ao caráter não linear do amortecimento 

viscoso, não foi possível utilizar os resultados do decaimento. 

Na condição de 20%, Figura 5.4, devido à frequência natural estar mais próxima da região de 

energia do mar de primeira ordem, a manifestação dos efeitos de segunda ordem na 

ressonância de roll é menos relevante quando comparada com a resposta em primeira ordem 

do sistema. Este fato se torna mais notório quando se analisam os resultados com o Mar 2, 

Figura 5.4 (b), onde é possível notar que praticamente não há efeitos de segunda ordem na 

região ressonante de roll. Os amortecimentos utilizados foram de 4.00% do amortecimento 

crítico para ambas as condições de calado. 
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Desde que pouco amortecido, acoplamentos entre o movimento de roll e sway frequentemente 

são notados em sistemas cuja manutenção das derivas no plano horizontal é feita por linhas de 

ancoragem. Apesar de o experimento não ter representado estas linhas, algumas molas foram 

utilizadas para limitar o passeio do modelo, ver Figura 4.4, culminando com surgimento de 

ressonância no movimento de sway e consequente acoplamento com o movimento de roll. 

.  

A Tabela 5.2 apresenta as comparações das duplas amplitudes significativas para cada mar em 

duas regiões distintas do espectro. A região entre 0.2 e 0.4 rad/s refere-se àquela que 

teoricamente compreende as ressonâncias dos movimentos de roll. A região com frequência 

maior que 0.2 rad/s compreende o movimento total a menos da região de acoplamento de 

sway, já que este não foi recuperado numericamente. 
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Figura 5.4 � Comparação entre o resultado numérico com modelo completo e o experimental do movimento 

de roll � Teste IPT � Condição 20%: (a) Mar 1; (b) Mar2 

Tabela 5.2 � Dupla amplitude significativa numérica (1ª e 2ª ordem) com modelo completo e o experimental 

do movimento de roll � Teste IPT � Condição 20% 

As estimativas dos movimentos ressonantes na condição de carregamento 49% estão 

apresentadas na Figura 5.5. Em ambos os testes, foram utilizados fatores de amortecimento de 

8.00 % do amortecimento crítico. De fato, este valor supera em muito o coeficiente de 

amortecimento linearizado nesta condição que é de 1.86%, segundo o teste de decaimento. O 

espectro total dado pela soma das estimativas de primeira e segunda ordem, linha preta, aderiu 

satisfatoriamente com o espectro experimental em ambos os testes. 

(a) 

H1/3 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s

Experimental [graus] 1.37 1.93 6.64 7.14

1ª Ordem [graus] 0.50 0.78 4.96 5.16

2ª Ordem [graus] 1.06 1.06 2.17 2.17

Total (1ª+2ª) [graus] 1.17 1.31 5.42 5.59

Total/Experimental [%] 85.31% 68.24% 81.59% 78.27%

Mar 1 Mar 2
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(b) 

Figura 5.5 � Comparação entre o resultado numérico com modelo completo e o experimental do movimento 

de roll � Teste IPT � Condição 49%: (a) Mar 1; (b) Mar2 

Em termos de dupla amplitude significativa de movimento, Tabela 5.3, vê-se uma aderência 

dos resultados quando utilizado este nível de amortecimento. Na região de ressonância, #9'� qp" }( k , k #9§� qp" }( , as estimativas numéricas ficaram Ó9rêë e ar9'Ïë superiores 

com relação às fornecidas pelo experimento, respectivamente, Mar 1 e Mar 2. Quando 

considerado todo espectro, o teste com o Mar 1 torna-se ainda mais aderido com o numérico �a9ê#ë, já o teste com Mar 1 permaneceu praticamente com a mesma diferença ar9êêë. 

Tabela 5.3 � Dupla amplitude significativa numérica (1ª e 2ª ordem) com modelo completo e o experimental 

do movimento de roll � Teste IPT � Condição 49% 

A partir da condição 66% de carregamento, os resultados ressonantes tornam-se superiores 

aos movimentos de primeira ordem. Este fato é explicado pelas próprias frequências 

ressonantes que diminuem e, portanto, ficam cada vez mais distantes da região de energia do 

mar incidente. 

Diferentemente das demais condições de carregamento, na condição de 60% foram utilizados 

dois níveis distintos de amortecimento para calibrar os testes referentes ao Mar 1 e Mar 2, 

respectivamente, 3.80% e 6.70% do amortecimento crítico. Além do pico do espectro, 
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Experimental [graus] 1.91 2.19 4.17 4.39

1ª Ordem [graus] 0.40 0.85 3.69 4.04

2ª Ordem [graus] 1.98 1.98 2.94 2.94

Total (1ª+2ª) [graus] 2.02 2.15 4.72 5.00

Total/Experimental [%] 105.37% 98.30% 113.28% 113.77%
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ajustado pelo amortecimento, as estimativas com o modelo completo recuperaram a tendência 

dos resultados experimentais. Outro fato diferenciado, além dos amortecimentos, é a não 

aderência da frequência de pico na região ressonante nesta condição. Ambas estimativas 

numéricas apresentam frequência de pico em #9'ì#� qp" }(  enquanto os resultados 

experimentais apontam para #9'Ïr� qp" }(  e #9'êÓ� qp" }( . Apesar de o modelo de segunda 

ordem recuperar parcelas quadráticas da restauração hidrostática, a restauração não linear 

devido à variação da linha d�água não é recuperada por modelos de segunda ordem no 

domínio da frequência e pode ser a responsável por esta diferença na frequência de pico, 

apesar de ela ser evidente somente na condição de 60%, como dito anteriormente, ver 

(Rezende, Chen e Ferreira 2007). 

(a) 

(b) 

Figura 5.6 -� Comparação entre o resultado numérico com modelo completo e o experimental do movimento 

de roll � Teste IPT � Condição 66%: (a) Mar 1; (b) Mar2 
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À medida que a frequência ressonante do movimento diminui, ou seja, ela se distancia da 

frequência de excitação das ondas, a concordância entre as estimativas numéricas e os 

resultados experimentais torna-se melhor. A Tabela 5.4 apresenta as duplas amplitudes 

significativas na condição de 66%. Percebe-se que não mais que r9êìë foi o erro encontrado 

entre as estimativas numéricas e os resultados experimentais. 

Tabela 5.4 � Dupla amplitude significativa numérica (1ª e 2ª ordem) com modelo completo e o experimental 

do movimento de roll � Teste IPT � Condição 66% 

Os resultados numéricos na condição de 90% estão apresentados na Figura 5.7. Os fatores de 

amortecimentos utilizados nas análises foram de 5.00% em ambos os testes realizados. Neste 

caso, as frequências de picos estão coincidentes pelo, menos para o teste com o Mar 2, Figura 

5.7 (b). No teste com o Mar 1, Figura 5.7 (a), percebe-se uma pequena diferença que 

compromete levemente a aderência entre os resultados nas vizinhanças da frequência de pico. 

Nota-se ainda que, na comparação com os resultados do Mar 2, a escolha do intervalo de 

frequência diferença poderia ser estendida para valores menores que o limite inferior de #9'� qp" }( , no entanto, em termos de comparação o resultado não ficou comprometido. 

Os resultados de dupla amplitude significativa apresentados na Tabela 5.5 mostram uma 

diferença de aproximadamente ì9##ë para o teste com o Mar 1 e §9Ó#ë para o teste com o 

Mar 2. 

H1/3 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s

Experimental [graus] 3.47 3.61 4.84 5.06

1ª Ordem [graus] 0.45 0.84 2.55 2.83

2ª Ordem [graus] 3.40 3.40 3.96 3.96

Total (1ª+2ª) [graus] 3.43 3.51 4.71 4.87

Total/Experimental [%] 98.84% 97.20% 97.36% 96.21%

Mar 1 Mar 2
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(a) 

(b) 

Figura 5.7 � Comparação entre o resultado numérico com modelo completo e o experimental do movimento 

de roll � Teste IPT � Condição 90%: (a) Mar 1; (b) Mar2 

Tabela 5.5 � Dupla amplitude significativa numérica (1ª e 2ª ordem) com modelo completo e o experimental 

do movimento de roll � Teste IPT � Condição 90% 

5.4 Conclusão 

As análises apresentadas nesta seção foram feita com o modelo completo de forças e, portanto, 

houve a necessidade de se representar numericamente a superfície livre. O Apêndice A 
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H1/3 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s 0.2 rad/s<w<0.4 rad/s w>0.2 rad/s

Experimental [graus] 5.03 5.13 7.17 7.26

1ª Ordem [graus] 0.31 0.81 1.39 1.72

2ª Ordem [graus] 4.81 4.81 6.39 6.39

Total (1ª+2ª) [graus] 4.82 4.88 6.54 6.61

Total/Experimental [%] 4.22% 4.89% 8.85% 8.93%
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apresenta alguns cuidados que o projetista deve tomar para que esta representação seja feita 

coerentemente. Todas as componentes das forças apresentadas em (2.66) e (2.67) foram 

calculadas. De modo geral, notou-se que a aderência dos resultados foi mais satisfatória à 

medida que se aumentou o calado. Este resultado é de certa forma esperado, uma vez que 

quanto maior o calado maior o período ressonante e, portanto, mais distante ele fica da região 

de excitação do espectro do mar. Neste modelo, não foi representada a influência do 

acoplamento de sway na função de transferência de roll, por este motivo não foi possível 

recuperar a energia de baixa frequência evidenciada nos testes. 

Apesar de não ter sido otimizada a discretização de °, foram necessárias 22 diferenças para 

representar os movimentos de segunda ordem medidos nos testes. Soma-se ai o número de 

frequências ,� e ,! necessárias para caracterizar a QTF na linha ° 
 ,! � ,� ao longo do 

espectro de grupo. No Apêndice A está explicitado um vetor de 24 pares de frequência para 

cada ° , assim um total de 24*22=528 análises de segunda ordem foram necessárias para 

obtenção das QTFs nas quatrocondições de calado. Espera-se, no entanto, que um 

procedimento expedito de análise tente diminuir drasticamente este valor. 

É importante notar que sempre é possível ajustar um coeficiente de amortecimento linear ç
que reproduza as amplitudes de movimentos obtidas nos ensaios. Os valores de 

amortecimento escolhidos foram sempre baseados no pico do espectro e não nas amplitudes 

de movimento. Portanto, as análises das tabelas anteriores devem ser feitas em conjunto com 

os gráficos apresentados, procurando verificar a concordância entre as curvas. Em termos 

práticos de projeto, em que não se tem de antemão resultados experimentais, o uso de um 

fator de amortecimento de 5% mostra-se razoável para caracterizar o movimento de segunda 

ordem. 
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6 CÁLCULO DO MOVIMENTO DE SEGUNDA ORDEM DE ROLL 

NO DOMÍNIO DA FREQUÊNCIA COM MODELO DE 

APROXIMAÇÕES 

6.1 Introdução 

A seção anterior apresentou a estimativa de movimento de segunda ordem utilizando o 

modelo completo da QTF, nenhuma aproximação foi utilizada a cerca da hidrodinâmica do 

escoamento nem da dinâmica do corpo. 

Nesta seção serão empregados métodos de aproximação que tentam recuperar as estimativas 

das forças e, consequentemente, dos movimentos de segunda ordem obtidos com o modelo 

completo. Primeiramente é aplicada a chamada aproximação hidrodinâmica que despreza a 

contribuição do potencial de espalhamento de segunda ordem, ou seja, 0<�!� =0. Esta 

aproximação é muito eficiente, pois dispensa o cômputo do efeito da forçante na superfície 

livre, sendo esse outro grande responsável pelo dispêndio computacional. Em seguida, é 

aplicada a aproximação de Newman que é baseada, em grande parte, na hipótese de que a 

frequência ressonante aproxima-se da frequência nula, portanto, não se torna necessário nem 

mesmo o módulo de segunda ordem para obter as forças, uma vez que basta considerar a 

deriva média. Também é apresentada a aproximação de Ruído Branco que, apesar de 

necessitar a solução do problema de segunda ordem, se mostrou muito apropriada para 

estruturas de função de transferência de banda estreita com frequência ressonante 

relativamente grande comparada às frequências de ressonância no plano horizontal. 

Por fim, é aplicada a aproximação proposta neste trabalho que se baseia na mesma hipótese da 

aproximação de Ruído Branco, mas que, no entanto, considera a contribuição da variação com 

a frequência diferença no espectro de grupo do mar.

6.2 Aplicação da aproximação hidrodinâmica desprezando o potencial de 

segunda ordem ������� (J. A. Pinkster 1980) 

Basicamente, as forças e momentos de excitação de segunda ordem são constituídos pelas 

parcelas apresentadas nas equações (2.68) e (2.69), respectivamente. Desta forma, uma das 

aproximações que pode ser utilizada é aquela que despreza os efeitos do potencial de segunda 
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ordem 0<�!�. Com isso, grande parte do esforço computacional é dispensado dado que, neste 

caso, não há necessidade de calcular a forçante na superfície livre e, portanto, não é preciso 

representá-la numericamente. 

Das aproximações apresentadas na seção 3, provavelmente uma das mais apropriadas neste 

caso é a aproximação hidrodinâmica que despreza o efeito do potencial de onda espalhada de 

segunda ordem. A Figura 6.1 apresenta a comparação entre os espectros de movimento de roll

obtidos com o momento total, ou seja, �7� 5�7Y, e aqueles obtidos somente com a parcela 

quadrática do momento �7� 5�7YÅ, onde o (Å) denota a contribuição apenas do potencial de 

onda incidente de segunda ordem 0x�!�. Note que, o objetivo, neste caso, não é verificar a 

aderência entre os resultados experimentais e os resultados numéricos, apresentada na Figura 

5.7, mas sim avaliar a consistência do modelo aproximado do momento de segunda ordem, 

portanto, somente são apresentados, na Figura 6.1, os espectros obtidos numericamente, com 

e sem aproximação. Os coeficientes de amortecimento utilizados foram os mesmos da seção 

5.3. 
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(e) (f) 

(g) (h) 

Figura 6.1 � Comparação dos espectros de movimento de roll entre aqueles obtidos com o momento total e 

com a parcela quadrática: (a) Condição 20% Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2; (c) Condição 49% Mar 1; (d) 

Condição 49% Mar 2; (e) Condição 66% Mar 1; (f) Condição 66% Mar 2; (g) Condição 90% Mar 1; (h) 

Condição 90% Mar 2; 

Na formulação do problema de segunda ordem, os responsáveis pela parcela de forças de 

excitação de segunda ordem são a onda �incidente� e a onda espalhada representadas, 

respectivamente, pelos potenciais 0x�!� e 0<�!�. Viu-se que estes potenciais dependem a relação 

entre os potencias de onda incidente não deformada de primeira ordem 0<���, no caso de 0<�!�, 
e da relação daquele com os potenciais devido a presença do corpo, 0y��� e 0<���, e destes entre 

si. Portanto, a hipótese por trás desta aproximação é tão mais consistente quanto menor o 

potencial de onda gerado pelo movimento em questão e menor o espalhamento da onda 

incidente que está diretamente ligado ao comprimento de onda sendo ele tão menor quanto 

maior o comprimento. Se por um lado as plataformas FPSOs são caracterizadas por espalhar 

significativamente a onda incidente, por outro lado, à medida que os calados vão aumentando, 

aumentam-se também os períodos naturais e, consequentemente, o comprimento de onda 

associado às ondas que o excitam nestes períodos diminuindo assim o feito do espalhamento. 

Ainda, os potenciais de radiação associados aos movimentos de roll deste tipo de embarcação 

são pequenos comparados com os demais movimentos. Por estes motivos, descomsiderar os 

efeitos do potencial de segunda ordem na obtenção do movimento de roll de plataformas 
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FPSOs leva, certamente, a resultados satisfatórios. Na Tabela 6.1 que apresenta a comparação 

em termos de movimentos significativos é possível notar que as discrepâncias entre os 

números com e sem a aproximação é de fato pequena..

Tabela 6.1 � Dupla amplitude significativa do movimento de roll obtidos com o momento total e com a parcela 

quadrática � Testes IPT 

É interessante observar que os erros obtidos com esta aproximação hidrodinâmica diminuem à 

medida que o calado e, consequentemente, o deslocamento aumenta. Este fato está 

parcialmente relacionado com o efeito do calado na onda difratada, como discutido acima. 

Outro aspecto que desfavorece a aproximação para calados pequenos vem do fato de o 

potencial radiação 0y��� associado ao movimento aumentar em importância, com a diminuição 

do calado, ou seja, os movimentos de um corpo flutuante são tão mais capazes de perturbar a 

superfície livre quanto mais próxima desta a superfície molhada estiver. 

Por outro lado, (M.-H. Kim 1988) afirma que o potencial de segunda ordem associado à onda 

incidente de segunda ordem 0x�!� decai mais lentamente com a profundidade comparado ao 

potencial de onda incidente de primeira ordem 0x���, porém, a contribuição deste potencial na 

força total devido ao potencial de segunda ordem mostra-se pequena. 

As hipóteses e explanações dadas até aqui para aplicação desta aproximação foram 

essencialmente hidrodinâmicas. No entanto, como apresentado na seção 2.6, grande parte das 

forças e momentos de segunda ordem vem da correção desta ordem dos movimentos do corpo, 

tanto na descrição da normal na superfície molhada quanto da própria superfície. Portanto, 

fica evidente que quanto maior o movimento do corpo maiores são estas correções e, 

consequentemente, maior será a parcela quadrática em relação àquela devido ao potencial de 

segunda ordem. Sistemas oceânicos projetados para operar com baixos níveis de movimentos 

que apresentam, no entanto, movimentos de segunda ordem podem, portanto, apresentar 

parcelas devido ao potencial de segunda ordem significativas em relação à parcela quadrática.  

Estudos apresentados em (Matos 2009) mostraram que, em plataformas semi-submersíveis, a 

desconsideração dos efeitos do potencial de segunda ordem deve ser feita com cuidado. 

Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2

H1/3 (Momento Total) [graus] 1.06 2.17 1.98 2.94 3.40 3.96 4.81 6.39

H1/3 (Parcela Quadratica) [graus] 0.96 1.93 1.91 2.93 3.33 3.95 4.80 6.37

Erro% 9.41% 10.99% 3.45% 0.21% 1.96% 0.26% 0.11% 0.27%

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)
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(Matos 2009) aponta que em determinadas frequências diferenças o erro cometido pode ser 

apreciável. 

Basicamente, portanto, o uso desta aproximação hidrodinâmica deve ser feita à luz do 

comportamento hidrodinâmico do fluido e do comportamento dinâmico do corpo. Sistemas 

que tendem a proporcionar grandes perturbações na superfície livre e que possuam baixos 

períodos naturais devem utilizar desta aproximação com parcimônia. O olhar simplista neste 

caso pode levar a equívocos nas análises e, a menos que se tenha um paradigma como, por 

exemplo, um resultado experimental, estes equívocos certamente conduzirão o projetista a 

conclusões não conservadoras. Ainda, segundo (Lee 1995), não se recomenda este tipo de 

aproximação para o problema soma no qual a forçante na superfície livre é relativamente 

importante. 

6.3 Aproximação de Newman 

De acordo com (J. N. Newman 1974), esta aproximação baseia-se na hipótese de que Z�¢ e ¦�¢
não apresentam grandes variações com a frequência, desde que se esteja interessado nos 

valores de Z�¢ e ¦�¢ quando ,� é muito próximo de ,¢. Sob esta afirmação, a aproximação de 

Newman seria válida somente para movimentos cujas frequências ressonantes são próximas 

de zero, ou seja, movimentos com elevados períodos naturais. Tipicamente, os movimentos 

no plano horizontal de FPSOs fundeados são distintos por possuírem essas características e, 

por este motivo, a aproximação de Newman é largamente utilizada na predição dos 

movimentos lentos de surge, sway e yaw deste tipo de unidade. A utilização desta 

aproximação nos movimentos no plano vertical esbarra no fato de as frequências ressonantes 

destes movimentos não serem pequenas o suficiente para sua aplicação. (Matos 2009) utilizou 

a aproximação de Newman na tentativa de obter os movimentos de segunda ordem de heave e 

pitch para uma plataforma semi-submersível. Mesmo ela apresentando grande deslocamento e, 

relativamente, elevados períodos naturais, a aproximação de Newman mostrou-se insuficiente 

para recuperar os resultados experimentais.  

A Figura 6.2 apresenta a comparação entre os resultados com o modelo completo de forças e 

utilizando a aproximação de Newman para a condição de 20% de carregamento. Vê-se 

claramente que a aproximação de Newman subestima a força obtida com o modelo completo 

na região de amplificação da função de transferência. Esta diferença entre os espectros de 

força se reflete diretamente no espectro de movimento apresentado na Figura 6.3. A Tabela 
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6.2 apresenta os erros no movimento significativo de roll na comparação entre o modelo 

completo e aproximação de Newman. Para a condição de 20% atingium-se erros acima de 

50% para o Mar 2 evidenciando ainda mais a limitação da aproximação de Newman para esta 

condição.  

(a) 

(b) 

Figura 6.2 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Newmann: (a) Condição 

20% Mar 1; (b) Condição 20% Mar2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.3 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Newman: (a) Condição 

20% Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2. 

A Figura 6.4 apresenta os espectros do momento de segunda ordem de roll para a condição de 

49%. O resultado referente ao Mar 1, Figura 6.4 (b), evidencia novamente que a aproximação 

de Newman subestima o resultado com modelo completo. Por outro lado, o resultado com o 

Mar 2, Figura 6.4 (a), mostra uma aderência entre os resultados de força. De fato, um 

contrassenso, dado que a frequência ressonante ainda é relativamente alta para hipótese por 

trás da aproximação de Newman. Percebe-se, portanto, que a QTF na diagonal ° 
 ,o
aproxima-se do momento médio de roll apenas na faixa de frequência de energia do Mar 1, ou 
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seja, para valores mais altos de ,�. O impacto das diferenças entre os espectros de força no 

movimento da plataforma na condição de carregamento de 49% pode ser analisado através da 

Figura 6.5. O erro entre o modelo completo e a aproximação de Newman para a condição de 

49% de carregamento chegou a 22% para o Mar 2, conforme Tabela 6.2. 

(a) 

(b) 

Figura 6.4 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Newmann: (a) Condição 

49% Mar 1; (b) Condição 49% Mar2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.5 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Newman: (a) Condição 

49% Mar 1; (b) Condição 49% Mar 2. 
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completo. A Figura 6.7 apresenta a comparação dos espectros de resposta para condição de 

66% de carregamento. O erro entre o modelo completo e a aproximação de Newman para a 

condição de 66% de carregamento chegou a 15% para o Mar 2, conforme Tabela 6.2.  
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(a) 

(b) 

Figura 6.6 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Newman: (a) Condição 

66% Mar 1; (b) Condição 66% Mar2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.7 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Newman: (a) Condição 

66% Mar 1; (b) Condição 66% Mar 2. 
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resultado com Mar 2, Figura 6.8 (b), mostra-se mais aderente divergindo para baixas 
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frequência diferença. A Figura 6.9 reflete os resultados do espectro de força onde claramente 

o espectro de resposta mostra-se superestimado pela aproximação de Newman. O erro neste 

caso atingiu valores negativos para o Mar 1, próximo de -15%, conforme Tabela 6.2. 

(a) 

(b) 

Figura 6.8 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Newmann: (a) Condição 

90% Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.9 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Newman: (a) Condição 

90% Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 

Quando se analisa os movimentos através da Tabela 6.2, fica claro, no entanto, que para a 
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Tabela 6.2 - Dupla amplitude significativa do movimento de roll obtidos com o modelo completo e 

com a Aproximação de Ruído Branco 

6.4 Aproximação de Ruído Branco na função de transferência unitária de 

banda estreita 

Devido aos baixos níveis de amortecimento, o movimento de roll de FPSOs é caracterizado 

por possuir função de transferência de banda estrita, ou seja, a relação pico/largura desta 

função é pequena. Nesta condição, pode-se admitir que os valores de Z�¢  e ¦�¢  não variam 

bruscamente, não mais na linha das frequências diferenças iguais a zero como na 

Aproximação de Newman e na aproximação de (Aranha e Fernandes 1995), mas sim em torno 

da linha frequência diferença igual à frequência natural. Desta forma, adota-se que Z�¢ e ¦�¢, 
na região ressonante do sistema, tenham os mesmos valores daqueles que são obtidos na 

frequência diferença igual à natural. Obtém-se, desta forma, a função de transferência de 

segunda ordem utilizando equação (3.1) com a QTF, *�,¶, 5 °�, calculada na frequência 

diferença ° 
 ,o . Caso o movimento alvo do estudo seja desacoplado, pode-se utilizar a 

aproximação de Ruído Branco para obter o espectro de resposta. Neste caso, calcula-se o 

espectro da força de segunda ordem em ° 
 ,o pela expressão (3.4) e, através da expressão 

(3.15), obtém-se o espectro de resposta. As Figuras a seguir apresentam a comparação do 

espectro de força e do movimento de roll completo com o dado pela aproximação de Ruído 

Branco. 

Nitidamente, vê-se que o comportamento do espectro do momento de segunda ordem não 

possui a mesma tendência nem com a variação das condições de calado nem com a variação 

da condição de mar. Para a condição de 20% de carregamento, percebe-se uma distinção clara 

quando se analisa os dois mares considerados, Figura 6.10 (a) e (b). 

Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2

H1/3 (Completo) [graus] 1.06 2.17 1.98 2.94 3.40 3.96 4.81 6.39

H1/3 (Newman) [graus] 0.80 1.08 1.99 2.28 3.51 3.35 5.55 6.07

Erro % 24.53% 50.29% -0.30% 22.44% -3.09% 15.29% -15.29% 5.03%

Calado 10.85 m

(20%)

Calado 17.85 m

(49%)

Calado 21.50 m

(66%)

Calado 27.00 m

(90%)
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(a) 

v

(b) 

Figura 6.10 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco (a) 

Condição 20% Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2. 

Condição 66% Mar 1; (f) Condição 66% Mar 2; (g) Condição 90% Mar 1; (h) Condição 90% Mar 2 

À medida que o calado aumenta a diferenciação entre os dois mares torna-se menos relevante. 

Mudanças abruptas próximas ao período natural podem ser notadas quando se analisa a 

condição de 49%, principalmente para o Mar 1, Figura 6.12 (a). Apesar de menos intensa, 

todas as condições analisadas apresentam variações, no entanto, para as condições de 

carregamento 66% e 90% esta variações ocorrem relativamente distante do período natural de 

tal sorte que os espectros de movimento obtidos com a aproximação não são comprometidos 

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

0.5

1

1.5

2

2.5
x 10

18

Freq. Ang. [rad/s]

S
F

 [
(N

.m
)2

.s
]

Completo
Ruido Branco
Função de Transferência

0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5
0

2

4

6

8

10
x 10

18

Freq. Ang. [rad/s]

S
F

 [
(N

.m
)2

.s
]

Completo
Ruido Branco
Função de Transferência



126 

significativamente. As funções de transferência de força unitária utilizadas para montagem 

dos espectros foram obtidas tomando os mesmos coeficientes hidrodinâmicos utilizados na 

obtenção dos RAOs apresentados na seção 4.3. 

(a) 

(b) 

Figura 6.11 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco: (a) 

Condição 20% Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.12 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco (a) 

Condição 49% Mar 1; (b) Condição 49% Mar 2. 

Pela análise dos espectros de movimento, percebe-se que a aderência dos resultados está 

alinhada com o nível de variação no espectro de momento na vizinhança do período natural. 

Na condição de 20% com o Mar 1, o espectro de força, Figura 6.10 (a),  tem praticamente um 

mínimo exatamente na frequência natural, por este motivo, a curva da aproximação de Ruído 

Branco na Figura 6.11 (a), praticamente está sempre abaixo do modelo completo. O mesmo 

comentário pode ser feito na condição 49% com Mar 2, Figura 6.13 (b), na qual o modelo de 

Ruído Branco mostra-se menos intenso em, praticamente, toda faixa de frequências. Nas 
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demais condições, o comportamento do espectro de momento pode ser considerado 

monotônico e,  portanto, o espectro de movimento aproximado superestima  ou subestima o 

cálculo com o modelo completo dependendo da região analisada. 

(a) 

(b) 

Figura 6.13 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco: (a) 

Condição 49% Mar 1; (b) Condição 49% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.14 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco (a) 

Condição 66% Mar 1; (b) Condição 66% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.15 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco: (a) 

Condição 66% Mar 1; (b) Condição 66% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.16 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco (a) 

Condição 90% Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.17 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação de Ruído Branco: (a) 

Condição 90% Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 

A Tabela 6.3 apresenta a comparação dos dois modelos, completo e Ruído Branco, em termos 

da dupla amplitude significativa obtida da integral do espectro de movimento. Nas condições 
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em módulo. Nota-se, ainda, que, por vezes, a aproximação de Ruído Branco superestima os 

resultados do modelo completo. Isto se deve ao fato de os espectros de momentos não 

apresentarem, um ponto de máximo na frequência natural, necessariamente. Portanto, caso a 
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variação ascendente seja mais intensa que a descendente, o modelo aproximado proporciona 

movimentos maiores que o modelo completo. 

Tabela 6.3 � Dupla amplitude significativa do movimento de roll obtidos com o modelo completo e com a 

Aproximação de Ruído Branco 

Por outro lado, nas condições de 20% e 49%, os erros não foram menores que 5% chegando 

até 22%, aproximadamente, na condição 49%. Analisando a característica da resposta nesta 

condição, fica claro que o espectro de resposta é o menos estreito dentre as outras condições 

apreciadas. Este resultado é interessante, pois, através dele, verifica-se que, de fato, a hipótese 

de banda estreita é fundamental para a precisão da aproximação de Ruído Branco. 

6.5 Aproximação da QTF na função de transferência acoplada de banda estreita 

Como apresentado no capítulo 3, a aproximação de Ruído Branco do modo como apresentada 

acima, baseia-se na hipótese de banda estreita, igualmente, a aproximação da QTF aproveita-

se desta hipótese para utilizar uma aproximação onde o grupo de onda dado por (3.17) não é 

aproximado. Esta seção apresenta o espectro da força e movimento de segunda ordem obtido 

pela aproximação proposta neste trabalho, nas condições analisadas nas seções anteriores. Nas 

condições de maior ganho com a nova aproximação, 20% e 49% de carregamento, fica 

notório o ganho na aderência dos espectros de força. Agora, as variações percebidas devem-se 

exclusivamente a variação da QTF fora da linha ° 
 ,o. Este ganho sentido nos espectros de 

força é refletido diretamente nos espectros de movimento apresentados nas Figura 6.19, 

Figura 6.21, Figura 6.23 e Figura 6.25.  

Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2

H1/3 (Completo) [graus] 1.06 2.17 1.98 2.94 3.40 3.96 4.81 6.39

H1/3 (Ruído Branco) [graus] 0.94 2.02 1.54 2.41 3.34 4.12 4.85 6.34

Erro% 11.21% 6.94% 22.09% 18.03% 1.78% -4.01% -0.84% 0.79%

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)
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(a) 

(b) 

Figura 6.18 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação da QTF (a) Condição 20% 

Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.19 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação da QTF: (a) Condição 20% 

Mar 1; (b) Condição 20% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.20 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação da QTFo (a) Condição 49% 

Mar 1; (b) Condição 49% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.21 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação da QTF: (a) Condição 49% 

Mar 1; (b) Condição 49% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.22 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação da QTF (a) Condição 66% 

Mar 1; (b) Condição 66% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.23 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação da QTF: (a) Condição 66% 

Mar 1; (b) Condição 66% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.24 - Espectro do momento de segunda ordem na Aproximação da QTF: (a) Condição 90% 

Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 
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(a) 

(b) 

Figura 6.25 - Espectro do movimento de segunda ordem na Aproximação daQTF : (a) Condição 90% 

Mar 1; (b) Condição 90% Mar 2. 

Os resultados de dupla amplitude significativa apresentados na Tabela 6.4 contribuem para 

ilustrar a boa aderência entre o modelo completo e o modelo de aproximação na QTF. A 
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caiu para 3.48% na aproximação modificada. Já para o Mar 2, caiu de 18.03% para 3.96%, 
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para aumentar o erro da aproximação de Ruído Branco. , pois tem um termo a menos na 

expressão do erro, conforme a expressão (3.52). 

Tabela 6.4 � Dupla amplitude significativa do movimento de roll obtidos com o modelo completo e com a 

aproximação na QTF 

6.6 Comentários Finais 

Os resultados apresentados nas seções anteriores não contemplaram acoplamentos entre os 

movimentos do casco devido às linhas de amarração. Análises preliminares mostraram que 

este acoplamento pode ser desprezado sem perdas significativas de acurácia nos resultados 

numéricos quando comparados entre si. Por outro lado, os resultados experimentais revelaram 

que, em determinadas condições, estes acoplamentos são expressivos, uma vez que no 

espectro de movimento de roll tem-se energia na região de período natural de sway. Este 

acoplamento é, principalmente, devido às molas utilizadas nos experimentos que, apesar de 

não modificar os períodos naturais dos movimentos no plano vertical, proporcionaram termos 

cruzados na matriz de restaurações entre sway e roll. Nos experimentos não foram realizados 

testes específicos para obtenção destes termos, portanto, a dinâmica na região do acoplamento 

não foi recuperada neste trabalho. Desta forma, cabe reafirmar que as duplas amplitudes 

significativas apresentadas nas aproximações foram todas tomadas na região do período 

natural de roll. 

Neste capítulo, foram apresentados os resultados dos testes em ondas realizados no tanque de 

reboque do IPT. Estes testes foram realizados no final de 2004 com o modelo em escala de 

um protótipo de FPSO em quatro condições de carregamento distintas. Os dados obtidos no 

ensaio foram recuperados na integra e analisados especificamente no âmbito deste trabalho. 

Estes dados foram disponibilizados pelo IPT com a devida autorização da Petrobras. Foram 

realizadas análises dos testes de decaimentos, no qual foi possível verificar a frequência 

natural do modo de interesse, testes em ondas regulares e transientes para obtenção das 

funções de transferência de primeira ordem e, finalmente, os testes em ondas irregulares com 

dois mares distintos. Estes últimos foram aquelas cujos resultados serviram de paradigma para 

validação dos modelos numéricos de predição de movimentos de segunda ordem de roll. Em 

Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2 Mar 1 Mar 2

H1/3 (Completo) [graus] 1.06 2.17 1.98 2.94 3.40 3.96 4.81 6.39

H1/3 (QTF) [graus] 1.00 2.10 1.91 2.82 3.43 3.97 4.83 6.38

Erro % 5.73% 3.10% 3.48% 3.96% -0.75% -0.38% -0.31% 0.08%

Calado 10.85 m

(20%)

Calado 17.85 m

(49%)

Calado 21.50 m

(66%)

Calado 27.00 m

(90%)
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praticamente todos os testes em ondas irregulares, foi possível notar claramente os 

movimentos de segunda ordem, sendo que nas condições de maiores deslocamento, os 

movimentos de segunda ordem foram inclusive superiores aos de primeira ordem. 

Aplicou-se, desta forma, o modelo completo de força na tentativa de recuperar os resultados 

experimentais. O resultado da comparação entre os resultados numéricos e experimentais  

mostrou uma boa aderência mesmo, em certos testes, não sendo clara a separação entre os 

efeitos de primeira e segunda ordem. De modo geral, nas condições em que se puderam 

distinguir nitidamente os efeitos de segunda ordem a aderência dos modelos numéricos 

completos foi ainda mais notória. 

Diante da complexidade do problema e do esforço computacional exigido no levantamento 

das QTF é usual aplicação de aproximações que buscam tornar mais expedita a estimativa dos 

movimentos de segunda ordem. Desta forma, foram aplicadas quatro aproximações. A 

primeira delas foi uma aproximação hidrodinâmica que despreza o efeito do potencial de 

espalhamento de segunda ordem e, neste caso, o potencial de segunda ordem passa a ser 

definido apenas pelo potencial de onda de segunda ordem da onda incidente não deformada. 

Esta aproximação foi proposta por (J. A. Pinkster 1980) e dispensa o cálculo da forçante na 

superfície livre o que torna o processo muito mais expedito. A comparação dos resultados 

desta aproximação com o modelo completo da QTF mostrou que em movimentos de roll do 

FPSO analisado, pelo menos para elevados calados, pode-se desprezar o efeito do potencial de 

segunda ordem sem perdas significativa nos resultados. No entanto, esta aproximação deve 

ser utilizada com parcimônia, pois em situações em que o movimento em questão estiver 

gerando muita onda o potencial de segunda ordem pode passar a ser relevante, como o caso na 

condição de 20% de carregamento. Ainda, (Lee 1995) aponta que no problema de frequência 

soma a forçante na superfície livre tem contribuição importante na QTF. 

A segunda aproximação aplicada foi a aproximação de Newman que é largamente utilizada 

para estimativa de movimentos lentos no plano vertical de estruturas oceânicas ancoradas. A 

grande vantagem desta aproximação é o fato de não ser necessário calcular o potencial de 

segunda ordem, uma vez que, baseado no comportamento da QTF nas vizinhanças da 

frequência diferença nula, Newman aproxima as forças de deriva lenta pela força de deriva 

média. Os resultados desta aproximação nos movimentos roll do FPSO com períodos 

ressonantes acima dos 30 segundos mostraram-se satisfatórios para as condições de grandes 
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calados. Por outro lado, para pequenos calados, a aproximação de Newman, em geral, 

subestimou os resultados com o modelo completo da QTF.  

Outra aproximação aplicada neste capítulo foi a chamada aproximação de Ruído Branco. 

Diferentemente da aproximação que despreza os efeitos do potencial de segunda ordem, esta é 

uma aproximação essencialmente dinâmica, uma vez que se montam hipóteses apenas sobre a 

dinâmica do corpo. Nela, adota-se que a função de transferência é de banda estreita e, por este 

motivo, pode-se tomar o espectro de força como constante em torno da frequência natural. Do 

modo como aplicada, ainda se adota o movimento como desacoplado e, portanto, o espectro 

de segunda ordem do movimento de roll pode ser simplificado pela expressão (3.15). De fato, 

as análises mostraram que o efeito do acoplamento na região de ressonância do roll pode ser 

desprezado para as condições de calado analisadas. Os resultados da aplicação desta 

aproximação apontaram para a importância da hipótese de banda estreita. Nos testes com 

menores calados em que a banda da função de transferência não se mostrou não tão estreita, a 

aproximação de Ruído Branco mostrou-se menos efetiva. 

Com intuito de melhorar as estimativas de movimentos mesmo quando a função de 

transferência não apresenta banda estreita suficiente para aplicação da aproximação de Ruído 

Branco, foi proposta outra aproximação, que neste trabalho é designada como aproximação na 

QTF. Esta aproximação baseou-se na mesma hipótese de banda estreita, porém recuperou 

uma parcela de erro negligenciada pela aproximação de Ruído Branco decorrente da variação 

do espectro de grupo de onda. Ao recuperar esta parcela, a aproximação da QTF se mostrou 

mais apropriada para aplicação nos casos de banda da função de transferência mais largas, 

como é o caso das duas condições menores de calado, onde os resultados mostraram uma 

diminuição do erro de aproximadamente 20%, com aplicação da aproximação de Ruído 

Branco para menos de 4% com aproximação na QTF. Através das análises dos espectros, 

notou-se que a variação do espectro de força aderiu de modo significativo em torno da 

frequência natural. Em termos de esforço computacional, esta aproximação demanda o 

mesmo custo da aproximação de Ruído Branco, uma vez que se continua calculando apenas a 

QTF apenas na diagonal  ° 
 ,o. 

  



145 

7 CONCLUSÃO E RECOMENDAÇÕES 

Este trabalho avaliou o uso da teoria potencial de segunda ordem no cálculo dos movimentos 

lentos de segunda ordem de roll em plataformas tipo FPSO. Diante da complexidade do 

problema, um dos objetivos desta Tese foi avaliar a aplicação de métodos de aproximação no 

cômputo do movimento de segunda ordem de roll. Outro objetivo, o principal certamente, foi 

propor e avaliar uma diferente proposta de aproximação mais abrangente que surgiu da 

evolução das propostas existentes de modo que os resultados fiquem mais aderidos com 

aqueles obtidos com o modelo completo de forças. 

Pela teoria utilizada para solucionar o problema de comportamento em ondas através da 

abordagem potencial, viu-se que a não linearidade do problema está intimamente ligada às 

condições de contorno que o fluido deve atender em seus limites, principalmente, a condição 

de contorno na superfície livre. O problema de segunda ordem é definido pela expansão em 

série de perturbações das variáveis envolvidas no problema, sejam os movimentos, 

velocidades, pressões e o próprio potencial de velocidades. Adotou-se como parâmetro de 

perturbação a declividade da onda, conforme (Issacson 1977), portanto, quanto maior a 

declividade, menor será a convergência da série e estabilidade da onda. O potencial de 

segunda ordem surge da condição de contorno não homogênea na superfície livre cuja 

forçante é composta pelas relações quadráticas dos potenciais de primeira ordem. 

Do modo como definido o problema, o potencial de segunda ordem pôde ser dividido em 

potencial de radiação, de espalhamento e incidente. O potencial de radiação de segunda ordem 

atende as mesmas condições do potencial de radiação de primeira ordem, portanto, além de 

carregar o mesmo significado pode-se utilizar a mesma ferramenta numérica empregada na 

obtenção do potencial de radiação de primeira ordem. Considerando uma condição de onda 

irregular, o potencial de onda incidente de segunda ordem é dado pela relação quadrática do 

potencial de onda incidente não deformada, de modo que aquele potencial pode ser 

determinado analiticamente, ver (Lee 1995). Por outro lado, para um corpo de geometria 

arbitrária, o potencial de segunda ordem de espalhamento de onda necessita de métodos 

numéricos robustos devido ao caráter não analítico da solução. Mostrou-se ainda, que uma 

importante parte da solução é o cálculo acurado e eficiente do termo forçante que impõe a 

avaliação de uma integral na superfície livre. Dada a característica oscilatória e evanescente 

do integrando, métodos numéricos baseados em aproximações assintóticas podem ser 
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utilizados para aumentar a eficiência do cômputo do termo forçante, ver (J. N. Newman 1985), 

(Eatock Taylor, Hung e Mitchell 1988) e (Matsui 1988). 

As forças de segunda ordem foram derivadas na seção 2.6 em relação ao eixo de coordenada ���!��!��!  que não rotaciona com o corpo. Estas grandezas foram obtidas pela integral da 

pressão ao longo da superfície molhada instantânea. A parcela da força devido ao potencial de 

segunda ordem pode também ser calcula pela relação Haskind, ver (Lee 1995), a aderência 

entre as forças e momentos obtidos pelas duas abordagens vai depender do método numérico 

empregado. A pressão foi dada pela aplicação direta da equação de Bernoulli completa, 

portanto, termos não lineares em relação ao potencial de velocidades foram considerados na 

derivação. Tanto a pressão quanto os vetores normais à superfície molhada foram expandidos 

em séries de perturbação e, com isso, as forças de segunda ordem dependem do potencial de 

segunda ordem e dos termos quadráticos das grandezas de primeira ordem. 

Na seção 2.7, foram obtidas as QTFs, forma mais conveniente para solução numérica das 

forças baseadas em BEM. O procedimento para obtenção das QTF foi explicitado partindo da 

parcela da força total de segunda ordem, podendo ser extrapolado para os demais termos, 

inclusive aquele que depende do potencial de segunda ordem. Devido às relações quadráticas 

entre as grandezas de primeira ordem, surgem parcelas na frequência soma e frequência 

diferença. Caso se considere a incidência de uma onda monocromática plana, a parcela 

decorrente da frequência diferença, que é neste caso zero, define a chamada deriva média, que 

é independente do tempo e, portanto, dispensa a determinação do potencial de segunda ordem. 

(J. N. Newman 1974) utiliza exatamente as forças de deriva média  para aproximar as forças 

de deriva lenta, desde que o interesse recaia em movimentos de baixa frequência. Caso a onda 

seja bicromática, a componente da diferença entre as frequências passa a não ser mais nula e, 

portanto, pode excitar movimentos ressonantes lentos que serão mais intensos quanto menor 

for o amortecimento. Com isso, o estudo da dinâmica de um sistema sujeito a ação de ondas 

compostas por várias frequências exige que sejam levantadas as QTFs em combinações de 

frequências duas a duas, ou seja, tem-se 6 �6 componentes da QTF, em que 6 é o número 

de frequências cuja condição de onda é composta. Mostrou-se, neste trabalho que, devido a 

este fato, a determinação da dinâmica de segunda ordem de um corpo livre para oscilar em 

uma condição de mar irregular composta por várias frequências tem um custo elevado em 

termos computacionais. Basicamente, este esforço computacional deve-se ao cômputo da 

forçante na superfície livre, necessário para determinação do potencial de segunda ordem da 
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onda espalhada, e ao surgimento de 6 �6  componentes de frequências que surgem da 

interação quadrática entre as grandezas de primeira ordem. 

Foram aplicadas 4 aproximações para estimativa do movimento de segunda ordem com 

intuito de diminuir os esforços computacionais. A primeira aproximação despreza os efeitos 

do potencial de espalhamento de segunda ordem no cômputo da QTF, que foi utilizada por (J. 

A. Pinkster 1980) em análises em cilindro circular com as QTFs dadas analiticamente. 

(Yonghui 2003) também aplicou esta aproximação em movimentos de roll de navios 

utilizando o programa HOBEM, como o WAMIT®, baseado no método de elementos de 

contorno. O grande ganho obtido com esta aproximação é não ser necessário o cômputo da 

forçante na superfície livre. Em seguida é aplicada a aproximação de Newman recomendada 

para movimentos de deriva lenta dos movimentos horizontais de estruturas ancoradas. A 

terceira aproximação é a chamada aproximação de Ruído Branco, baseada na característica da 

função de transferência do movimento de roll ser de banda estreita devido ao baixo nível de 

amortecimento nesse grau de liberdade. Nela, toma-se o espectro de força de segunda ordem 

como sendo constante em torno da frequência natural e, assim, a QTF somente precisa ser 

calculada na linha ° 
 ,o. Finalmente, foi aplicada a aproximação na QTF proposta por este 

trabalho que se baseia, da mesma forma que a aproximação de Ruído Branco, na largura de 

banda da função de transferência. No entanto, do modo que ela foi construída, espera-se que 

seja mais ampla que a aproximação de Ruído Branco. 

A validação do procedimento de estimativa dos movimentos de segunda ordem em roll teve 

como paradigma os resultados dos testes em ondas irregulares realizados no IPT que, apesar 

de tratar de um casco não convencional e de não terem sido representados os sistemas 

submarinos, manifestaram grandes amplitudes de movimento em segunda ordem. Portanto, as 

comparações foram feitas no âmbito do espectro de resposta uma vez que não se conduziram 

testes para obtenção das forças e momentos de segunda ordem. 

A comparação entre os resultados numéricos e experimentais dos movimentos de segunda 

ordem de roll mostraram boa aderência com ajuste de amortecimento considerado quando 

aplicado o modelo completo de forças em que nenhum nível de aproximação foi feito no 

cálculo da QTF. Observou-se ainda que, esta aderência é tão mais ajustada quanto maior o 

calado do modelo, em parte devido ao aumento dos períodos naturais (diminuição dos efeitos 

de primeira ordem) e, também pelo aumento relativo da superfície molhada. Em pequenos 

calados, grandes movimentos causam grandes variações relativas da superfície molhada e, 
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apesar de a teoria potencial de segunda ordem, em parte, recuperar esta variação, ele não é 

capaz de fazê-la na integra dada as limitações das analises potenciais no domínio da 

frequência, que, mesmo no módulo de segunda ordem, consegue recuperar apenas as parcelas 

fracamente não lineares. Uma importante conclusão é quanto à inserção de amortecimentos 

externos com intuito de ajustar os resultados numéricos e experimentais. A princípio, sempre 

é possível encontrar um amortecimento que recupere os movimentos obtidos nos testes e, por 

este motivo, o ajuste feito na comparação do modelo completo de força baseou-se no pico do 

espectro e não nos resultados de decaimento que se mostram insuficientes para análise do 

problema no domínio do tempo. 

A aplicação da aproximação que despreza o efeito do potencial de segunda ordem no cômputo 

da QTF mostrou-se bastante adequada na predição dos movimentos de roll. A comparação 

desta aproximação foi feita com os movimentos obtidos através do modelo completo de forças, 

em que, visando manter a coerência, utilizaram-se os mesmos níveis de amortecimentos do 

modelo completo. Em termos de movimento absoluto, a perda obtida com o uso da 

aproximação foi muito pequena, conforme discutido na seção 6, evidenciando, que esta 

aproximação pode, a princípio, ser empregada em plataformas tipo FPSO. Em termos 

relativos, a condição de menor calado foi aquela que evidenciou diferenças maiores que 

5.00% chegando a 11.00%. Computacionalmente, esta aproximação mostra-se eficiente uma 

vez que diminui de modo significativo o tempo de processamento, apesar de ainda ser 

necessário o cômputo de 6 �6 componentes da QTF. 

Resultados satisfatórios foram obtidos com a aproximação de Newman apesar dos moderados 

períodos naturais do movimento de roll comparados aos dos movimentos no plano horizontal 

nos quais a aproximação de Newman foi proposta. Ela se mostrou mais adequada para os 

maiores calados. Atribuiu-se este fato ao menor espalhamento de ondas de períodos longos 

associados aos períodos naturais das condições de maior calado. Por outro lado, a 

aproximação de Newman subestimou os movimentos de segunda ordem dos menores calados. 

A aproximação de Ruído Branco, baseada na hipótese de banda estreita, foi aplicada por 

(Matos 2009) e (Simos, et al. 2008) em semi-submersíveis, ela aproxima tanto a QTF quanto 

a influência da função de grupo, equação (3.17), pois ambas são calculadas em ° 
 ,o. Os 

resultados mostraram aderência como o modelo completo para as condições de maiores 

calados onde a resposta do sistema é de fato, de banda estreita. Este comportamento mostra 

que a hipótese de banda estreita é fundamental para aplicação desta aproximação. Apesar de 
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menos aderente, as condições de menores calados apresentaram erros absolutos pequenos, em 

torno de 0.5 graus para altura significativa, no entanto, ao avaliar o erro relativo, são 

evidenciados até 22.00%. Daí, conclui-se que, nestas condições, a largura da banda pode 

influenciar nos resultados não somente pela variação da QTF, mas também pela variação do 

espectro de grupo. 

Este trabalho propôs uma aproximação baseada nas aproximações de Newman e Ruído 

Branco. A aproximação proposta recuperou o erro da aproximação do Ruído Branco devido à 

variação do espectro de grupo. Esta aproximação é identificada neste trabalho por 

aproximação na QTF. Ela foi aplicada nas quatro condições de carregamentos analisadas, 

sendo que os ganhos mais pronunciados foram notados nas condições de menores calados, 

20% e 49%, justamente porque estas são as condições de maior largura de banda. A análise 

dos espectros de força mostrou que, com essa aproximação, recupera-se a tendência do 

comportamento do espectro evidenciando, portanto, que seu comportamento é dado 

essencialmente pelo espectro de grupo de onda. A aderência no espectro de força se refletiu 

no espectro de resposta do movimento. Fica evidente que a aproximação na QTF recupera de 

modo mais consistente o comportamento do sistema mesmo a banda de resposta não sendo 

tão estreita. Conclui-se, portanto, que mesmo que a QTF não varie muito em torno da 

frequência natural, pode haver uma variação no espectro de grupo de onda culminando com 

variações do espectro de força em torno da frequência natural. Neste ponto, é importante 

relembrar que, tanto a aproximação de Ruído Branco quanto a aproximação na QTF necessita 

apenas que essa seja obtida apenas na diagonal ° 
 ,o  e, portanto, demanda-se o mesmo 

esforço computacional. 

Os resultados apresentados neste trabalho mostraram que a complexidade do problema de 

segunda ordem reside na determinação do potencial de espalhamento de segunda ordem e na 

necessidade de se computar a QTF em 6 � 6 frequências. Desta forma, o uso do ferramental 

numérico comercialmente disponível, como, por exemplo, o WAMIT®, por projetistas em 

fases iniciais de um projeto de plataformas FPSOs pode ser dispendioso em tempo. As 

aplicações das aproximações apresentadas neste trabalho mostraram que este dispêndio pode 

ser significativamente diminuído, chegando a resultados próximos dos obtidos com o modelo 

de força completo. No entanto, a tarefa de definir, a priori, o amortecimento do sistema 

continua sendo difícil. Por ora, recomenda-se utilizar níveis usuais de amortecimentos de 

FPSOs, em torno de 5.00% do crítico, ver . (O. M. Faltinsen 1990), não havendo resultados 

experimentais como paradigma. 
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É importante ressaltar que o desenvolvimento deste trabalho foi motivado pelas evidências 

experimentais de movimentos de segunda ordem de roll. O paradigma utilizado para 

avaliação da metodologia de estimativa dos movimentos de segunda ordem foi, portanto, 

baseado nos testes realizados no tanque de provas do IPT com modelo em escala de uma 

FPSO cujo casco, diferentemente do usual, foi projetado para servir de unidade estacionária 

de produção. Como futuras atividades, recomenda-se que sejam realizados testes de caráter 

mais focado no fenômeno de segunda ordem buscando se obter um paradigma para as forças 

de segunda ordem, uma vez que, como dito anteriormente, sempre pode-se obter um nível de 

amortecimento que recupera a amplitude de movimento medida nos testes. Dada a magnitude 

das forças de segunda ordem, esses testes não são triviais, por isso eles demandam um arranjo 

experimental não convencional para sistemas oceânicos que consiga medir com precisão 

aceitável a QTF de força. Obter as QTFs experimentais que sirvam de paradigma para avaliar 

a estimativa numérica é um desafio para os pesquisadores da atualidade. 

Outra frente de pesquisa recomendada é estender a aproximação proposta para diferentes 

sistemas oceânicos em que os movimentos de segunda ordem se mostram importantes para o 

dimensionamento. A priori, as hipóteses adotadas para construção do modelo de aproximação 

da QTF são aplicadas para sistemas outros que não somente FPSO, apesar de o título deste 

trabalho sugerir a aplicação para esta concepção de embarcação. 

Por fim, espera-se que o resultado desta pesquisa possa auxiliar os projetistas a dimensionar 

estruturas mais adaptadas para as condições atuais no campo da exploração e produção de 

recursos onde se faz necessário o emprego de sistemas flutuantes na superfície no mar.  
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APÊNDICE A - CUIDADOS GERAIS NA DETERMINAÇÃO 

NUMÉRICA DAS FORÇAS DE SEGUNDA ORDEM 

A.1 Introdução 

A avaliação dos efeitos de segunda ordem a partir de uma abordagem numérica requer alguns 

cuidados importantes a cerca da dinâmica do sistema, do procedimento de definição de quais 

combinações de frequências devem ser consideradas e da própria representação numérica da 

superfície molhada do casco. 

Como apresentado na seção 2, as forças de segunda ordem são determinadas pelos cálculos do 

potencial de segunda ordem e pela parcela quadrática do potencial de primeira ordem. 

Portanto, é intuitivo que os níveis de amortecimento externo, exemplo o viscoso, influenciam 

nos movimentos de primeira ordem vão influenciar não somente na determinação do 

movimento, mas também na determinação das forças de segunda ordem tornando essencial a 

consideração previa desta característica. 

O custo computacional exigido nos cálculos das forças de segunda ordem é devido 

principalmente ao cômputo do potencial de segunda ordem que exige a representação 

numérica da superfície livre e ao número de combinações de frequências envolvidas no 

problema. Os cuidados exigidos na modelagem da superfície livre vão depender do método 

numérico utilizado para resolver a equação integral de Green. Neste trabalho, emprega-se o 

código implementado no módulo de segunda ordem do WAMIT, cuidados específicos quanto 

à modelagem desta superfície podem ser verificados em (Wamit, Inc. 2008). Por outro lado, 

independente do método numérico empregado, deve-se definir a quantidade de frequências 

diferenças que irá ser calculada na tentativa de se obter uma boa representação dos fenômenos 

de segunda ordem relevantes no problema. Esta definição pode ser determinada com o 

conhecimento da resposta em primeira ordem do problema, uma vez que os movimentos de 

segunda ordem são movimentos ressonantes. 

Não obstante a representação da superfície molhada do corpo também depender do código 

que está sendo utilizado, alguns cuidados devem ser tomados e são explicitados neste capitulo. 
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A.2 Influência do Amortecimento Viscoso nas Forças de Segunda Ordem 

A correta compreensão dos efeitos causados pelo amortecimento viscoso na resposta em 

segunda ordem no plano vertical torna-se essencial quando se propõe desenvolver um 

procedimento de estimativa das forças e, conseqüentemente, movimentos desta natureza.  

Os movimentos de segunda-ordem de roll, alvo deste estudo, são movimentos ressonantes. 

Dessa forma, suas amplitudes são fortemente influenciadas pelo nível de amortecimento.  

O conhecimento prévio do nível de amortecimento em cada grau-de-liberdade (que pode ser 

expresso, por exemplo, como porcentagem do amortecimento crítico através do fator de 

amortecimento Ñ) é fundamental para garantir a validade das estimativas teóricas.  

Dado que, conforme a equação (2.66) e (2.67), as parcelas quadráticas de força e de momento 

dependem dos movimentos de primeira ordem do sistema (para cômputo da superfície 

molhada instantânea), em princípio o amortecimento externo (viscoso) do sistema influencia o 

valor das forças de segunda-ordem. 

O estudo realizado com as plataformas semi-submersíveis, ver (Matos, 2009) demonstrou, no 

entanto, que para os níveis de amortecimento usuais destes sistemas esta influência é pequena 

e pode ser ignorada. Este fato pode ser comprovado através da análise da Figura A.1, a seguir 

que apresenta as parcelas quadráticas das forças de 2ª ordem calculadas com amortecimento 

real obtido de ensaios de decaimento e com amortecimento nulo.  
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Figura A.1 � Parcelas quadráticas de força calculadas com amortecimento externo real e nulo pitch (�=2.00 

rad/s) em uma plataforma semi-submersível. Extraída  de (EPUSP 2006) 

De modo geral, plataformas semi-submersíveis possuem uma área de linha d�água reduzida. 

Este fato faz com que o movimento da unidade provoque uma pequena variação da área 

molhada (em relação à área molhada total). Conseqüentemente, o amortecimento viscoso não 

é capaz de provocar grandes mudanças na componente quadrática da força de segunda ordem 

total, apesar de provocar uma diminuição substancial do movimento na região ressonante. 

Neste caso, calcular apenas uma vez esta parcela da força sem considerar níveis de 

amortecimento viscoso torna-se conveniente e eficiente, já que os efeitos causados pelo 

amortecimento são totalmente inclusos nas QTFs. 

Por outro lado, plataformas tipo FPSO possuem uma grande área de linha d�água, culminando 

com uma variação significativa da área molhada quando sujeita a oscilação. O movimento de 

roll de FPSOs é um movimento ressonante e, portanto, fortemente influenciado pelo 

amortecimento viscoso. Assim, fez-se uma comparação entre as componentes quadráticas 

para diferentes níveis de amortecimento (0%, a 10 % do amortecimento do crítico de roll). O 

resultado desta comparação pode ser visto na Figura A.2, abaixo. 
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Figura A.2 � Plataforma P-57. Parcela Quadrática da Força de Segunda Ordem de Roll (�=0.314 rad/s) com 

e sem amortecimento 

O fato de os FPSOs possuírem uma grande área molhada na região da linha d�água fez com 

que a parcela quadrática da força ficasse sensível ao amortecimento externo. Assim, conclui-

se que a atenuação do RAO de primeira ordem influencia significativamente a estimativa da 

força de segunda ordem nestas unidades.  

Neste momento, é importante ressaltar que não só a dinâmica do roll é responsável pela 

variação da área molhada, mas também de todos os movimentos verticais. No entanto, para 

plataformas tipo FPSOs os termos dissipativos dos movimentos de heave e pitch são, 

predominantemente, de natureza potencial o que torna a viscosidade relevante somente para o 

movimento de roll. 

Portanto, o amortecimento viscoso tem uma influência direta não somente no movimento, 

devido à parcela de amortecimento na equação do movimento, mas também na força de 

segunda ordem. Assim, fez uma comparação do impacto no movimento devido à 

consideração dos diferentes níveis de amortecimento na obtenção da força, mantendo a 

parcela de dissipação na equação do movimento constante. Assim, optou-se por manter o 

amortecimento constante (5% do crítico) na parcela de dissipação, permitindo, deste modo, 

avaliar o efeito de diferentes amortecimentos na estimativa da força de segunda ordem. A 
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análise da Figura A.3 permite concluir que o amortecimento não só provoca mudanças nas 

estimativas das forças, mas também, modifica significativamente o espectro de movimento. 

Figura A.3 - Espectro de Movimento de Segunda Ordem para Amortecimentos de 0% a 10% do Crítico. 

Em resumos, diferentemente das plataformas semi-submersíveis, para que se possa obter uma 

avaliação consistente dos movimentos de segunda ordem de FPSOs é necessário que se leve 

em consideração o amortecimento externo no cômputo das forças de segunda ordem. 

O problema encontrado na definição deste amortecimento, no entanto, é o mesmo enfrentado 

nas análises de 1ª ordem: em virtude de sua característica não linear, o emprego de análises no 

domínio da frequência exige a adoção de valores dependentes da amplitude de movimento, 

desconhecida a priori. Esse fato ressalta, mais uma vez, a necessidade de adoção de um 

critério de projeto conveniente para a previsão do amortecimento em escala real. 

A.2.1 Definição da faixa de frequência ��
Um fator importante que influencia na eficiente das análises numéricas de segunda ordem é a 

correta consideração dos vetores de frequências ,� . O vetor de frequência ,!  é uma 

consequência da aplicação das diferencias de frequência °, de tal forma que ,! 
 ,� � °. O 

vetor de frequência ,�  é definido baseado no intervalo de energia do mar irregular 

considerado, uma vez que este é integrado no intervalo ,�



160 

��°� 
 Ï� :��,�:��, 5 °�",�9Ð
L � (A.1) 

Desta forma, neste trabalho, onde dois diferentes mares foram analisados, definiu-se um vetor 

de frequências ,� de tal forma que abrangesse ambos. Obviamente que para otimizar o tempo 

de processamento, o projetistas personalizar o vetor, porém, como o objetivo aqui foi avaliar 

métodos de aproximação, não se preocupou com otimização do esforço computacional. Assim,  

Os vetores de frequência analisados estão dados na 

Tabela A.1 � Frequências �� utilizadas no levantamento das QTFs 

Figura A.4 � Discretização de �� para o Mar 1 
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Figura A.5 � Discretização de �� para o Mar 2 

A.2.2 Definição da faixa de frequência diferença 	 (	 
 �� ���) 

Os movimentos de segunda ordem no plano vertical são fenômenos ressonantes e, portanto, é 

razoável admitir que seus efeitos sejam quase completamente representados em uma faixa de 

frequências estreita em torno das frequências naturais. Três diferentes metodologias são 

propostas para definir a faixa de frequências diferença a ser adotada nos cômputos das forças 

de segunda ordem, com o objetivo de propor um método robusto que represente 

suficientemente bem a dinâmica do sistema com menor esforço computacional, necessário 

quando se faz uma análise no intervalo de frequência completo. 

A.2.2.1 Método Full Range 

A primeira proposta foi processar toda a faixa de frequência onde os efeitos de segunda ordem 

podem ser distinguidos. Obviamente, este método não contempla uma análise da função de 

transferência do grau de liberdade em questão e, assim, dever-se-ia conhecer previamente a 

faixa de frequência onde se pronunciaram os efeitos de segunda ordem, a partir, por exemplo, 

de resultados experimentais. No entanto, esta �metodologia� foi proposta unicamente com o 

propósito de servir como base de comparação para as outras duas metodologias a seguir, 

supondo que os efeitos de segunda ordem estejam completamente representados nesta faixa.  
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A Tabela A.2 apresenta as frequências-diferença utilizadas no Método Full Range. 

Tabela A.2 � Combinações de frequências utilizada no Método Full Range 

A Figura A.6 apresenta a força de segunda ordem total devido a cada uma das frequências 

diferenças consideradas no Método Full Range. 

�1 mi = 0.20 rad/s mi = 0.21 rad/s mi = 0.22 rad/s mi = 0.23 rad/s mi = 0.24 rad/s mi = 0.25 rad/s mi = 0.26 rad/s

0.20 0.40 0.41 0.42 0.43 0.44 0.45 0.46
0.30 0.50 0.51 0.52 0.53 0.54 0.55 0.56
0.40 0.60 0.61 0.62 0.63 0.64 0.65 0.66
0.50 0.70 0.71 0.72 0.73 0.74 0.75 0.76
0.60 0.80 0.81 0.82 0.83 0.84 0.85 0.86
0.70 0.90 0.91 0.92 0.93 0.94 0.95 0.96
0.80 1.00 1.01 1.02 1.03 1.04 1.05 1.06
0.90 1.10 1.11 1.12 1.13 1.14 1.15 1.16
1.00 1.20 1.21 1.22 1.23 1.24 1.25 1.26
1.10 1.30 1.31 1.32 1.33 1.34 1.35 1.36
1.20 1.40 1.41 1.42 1.43 1.44 1.45 1.46
1.30 1.50 1.51 1.52 1.53 1.54 1.55 1.56
1.40 1.60 1.61 1.62 1.63 1.64 1.65 1.66
1.50 1.70 1.71 1.72 1.73 1.74 1.75 1.76
1.60 1.80 1.81 1.82 1.83 1.84 1.85 1.86
1.70 1.90 1.91 1.92 1.93 1.94 1.95 1.96
1.80 2.00 2.01 2.02 2.03 2.04 2.05 2.06
1.90 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16
2.00 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26
2.10 2.30 2.31 2.32 2.33 2.34 2.35 2.36
2.20 2.40 2.41 2.42 2.43 2.44 2.45 2.46
2.30 2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56
2.40 2.60 2.61 2.62 2.63 2.64 2.65 2.66

�1 mi = 0.27 rad/s mi = 0.28 rad/s mi = 0.29 rad/s mi = 0.30 rad/s mi = 0.31 rad/s mi = 0.32 rad/s mi = 0.33 rad/s

0.20 0.47 0.48 0.49 0.50 0.51 0.52 0.53
0.30 0.57 0.58 0.59 0.60 0.61 0.62 0.63
0.40 0.67 0.68 0.69 0.70 0.71 0.72 0.73
0.50 0.77 0.78 0.79 0.80 0.81 0.82 0.83
0.60 0.87 0.88 0.89 0.90 0.91 0.92 0.93
0.70 0.97 0.98 0.99 1.00 1.01 1.02 1.03
0.80 1.07 1.08 1.09 1.10 1.11 1.12 1.13
0.90 1.17 1.18 1.19 1.20 1.21 1.22 1.23
1.00 1.27 1.28 1.29 1.30 1.31 1.32 1.33
1.10 1.37 1.38 1.39 1.40 1.41 1.42 1.43
1.20 1.47 1.48 1.49 1.50 1.51 1.52 1.53
1.30 1.57 1.58 1.59 1.60 1.61 1.62 1.63
1.40 1.67 1.68 1.69 1.70 1.71 1.72 1.73
1.50 1.77 1.78 1.79 1.80 1.81 1.82 1.83
1.60 1.87 1.88 1.89 1.90 1.91 1.92 1.93
1.70 1.97 1.98 1.99 2.00 2.01 2.02 2.03
1.80 2.07 2.08 2.09 2.10 2.11 2.12 2.13
1.90 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23
2.00 2.27 2.28 2.29 2.30 2.31 2.32 2.33
2.10 2.37 2.38 2.39 2.40 2.41 2.42 2.43
2.20 2.47 2.48 2.49 2.50 2.51 2.52 2.53
2.30 2.57 2.58 2.59 2.60 2.61 2.62 2.63
2.40 2.67 2.68 2.69 2.70 2.71 2.72 2.73

�1 mi = 0.34 rad/s mi = 0.35 rad/s mi = 0.36 rad/s mi = 0.37 rad/s mi = 0.38 rad/s mi = 0.39 rad/s mi = 0.40rad/s

0.20 0.54 0.55 0.56 0.57 0.58 0.59 0.60
0.30 0.64 0.65 0.66 0.67 0.68 0.69 0.70
0.40 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 0.80
0.50 0.84 0.85 0.86 0.87 0.88 0.89 0.90
0.60 0.94 0.95 0.96 0.97 0.98 0.99 1.00
0.70 1.04 1.05 1.06 1.07 1.08 1.09 1.10
0.80 1.14 1.15 1.16 1.17 1.18 1.19 1.20
0.90 1.24 1.25 1.26 1.27 1.28 1.29 1.30
1.00 1.34 1.35 1.36 1.37 1.38 1.39 1.40
1.10 1.44 1.45 1.46 1.47 1.48 1.49 1.50
1.20 1.54 1.55 1.56 1.57 1.58 1.59 1.60
1.30 1.64 1.65 1.66 1.67 1.68 1.69 1.70
1.40 1.74 1.75 1.76 1.77 1.78 1.79 1.80
1.50 1.84 1.85 1.86 1.87 1.88 1.89 1.90
1.60 1.94 1.95 1.96 1.97 1.98 1.99 2.00
1.70 2.04 2.05 2.06 2.07 2.08 2.09 2.10
1.80 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20
1.90 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 2.29 2.30
2.00 2.34 2.35 2.36 2.37 2.38 2.39 2.40
2.10 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 2.50
2.20 2.54 2.55 2.56 2.57 2.58 2.59 2.60
2.30 2.64 2.65 2.66 2.67 2.68 2.69 2.70
2.40 2.74 2.75 2.76 2.77 2.78 2.79 2.80
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Figura A.6 � Força Total devido as Frequências Diferenças �Método Full Range 

A.2.2.2 Método Direto Half Energy 

Diferentemente do Método Full Range, esta metodologia contempla a função de transferência 

do sistema, portanto, este é um método potencialmente promissor para ser utilizado como 

ferramenta de projeto. Baseado na hipótese de que a função de transferência é de Banda 

Estreita, ou seja, que sua resposta esteja concentrada em uma faixa relativamente pequena de 

frequências, pode-se estimar um intervalo que represente satisfatoriamente sua resposta. Desta 

forma, bastaria considerar as frequências diferenças apenas neste intervalo. Basicamente, o 

método consiste em determinar diretamente a faixa de frequência referente à metade da 

energia do espectro12. A Figura A.7 ilustra a faixa de frequência utilizada e a Tabela A.3 os 

valores destas frequências. 

                                                 
12 Note que neste caso a função de transferência está sendo considerada como um espectro, daí a 

utilização do termo energia. 
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Figura A.7 - Região Considerada na Análise Completa � Método Direto Half Energy 
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Tabela A.3 - Combinação de frequências utilizadas no Método Direto Half Energy 

A Figura A.8 apresenta a força de segunda ordem total devido a cada uma das frequências 

diferenças consideradas no Método Direto Half Energy. 

�1 mi = 0.2816 rad/s mi = 0.2839 rad/s mi = 0.2862 rad/s mi = 0.2885 rad/s mi = 0.2909 rad/s

0.20 0.4816 0.4839 0.4862 0.4885 0.4909
0.30 0.5816 0.5839 0.5862 0.5885 0.5909
0.40 0.6816 0.6839 0.6862 0.6885 0.6909
0.50 0.7816 0.7839 0.7862 0.7885 0.7909
0.60 0.8816 0.8839 0.8862 0.8885 0.8909
0.70 0.9816 0.9839 0.9862 0.9885 0.9909
0.80 1.0816 1.0839 1.0862 1.0885 1.0909
0.90 1.1816 1.1839 1.1862 1.1885 1.1909
1.00 1.2816 1.2839 1.2862 1.2885 1.2909
1.10 1.3816 1.3839 1.3862 1.3885 1.3909
1.20 1.4816 1.4839 1.4862 1.4885 1.4909
1.30 1.5816 1.5839 1.5862 1.5885 1.5909
1.40 1.6816 1.6839 1.6862 1.6885 1.6909
1.50 1.7816 1.7839 1.7862 1.7885 1.7909
1.60 1.8816 1.8839 1.8862 1.8885 1.8909
1.70 1.9816 1.9839 1.9862 1.9885 1.9909
1.80 2.0816 2.0839 2.0862 2.0885 2.0909
1.90 2.1816 2.1839 2.1862 2.1885 2.1909
2.00 2.2816 2.2839 2.2862 2.2885 2.2909
2.10 2.3816 2.3839 2.3862 2.3885 2.3909
2.20 2.4816 2.4839 2.4862 2.4885 2.4909
2.30 2.5816 2.5839 2.5862 2.5885 2.5909
2.40 2.6816 2.6839 2.6862 2.6885 2.6909

�1 mi = 0.2932 rad/s mi = 0.2955 rad/s mi = 0.2978 rad/s mi = 0.3001 rad/s mi = 0.3024 rad/s

0.20 0.4932 0.4955 0.4978 0.5001 0.5024
0.30 0.5932 0.5955 0.5978 0.6001 0.6024
0.40 0.6932 0.6955 0.6978 0.7001 0.7024
0.50 0.7932 0.7955 0.7978 0.8001 0.8024
0.60 0.8932 0.8955 0.8978 0.9001 0.9024
0.70 0.9932 0.9955 0.9978 1.0001 1.0024
0.80 1.0932 1.0955 1.0978 1.1001 1.1024
0.90 1.1932 1.1955 1.1978 1.2001 1.2024
1.00 1.2932 1.2955 1.2978 1.3001 1.3024
1.10 1.3932 1.3955 1.3978 1.4001 1.4024
1.20 1.4932 1.4955 1.4978 1.5001 1.5024
1.30 1.5932 1.5955 1.5978 1.6001 1.6024
1.40 1.6932 1.6955 1.6978 1.7001 1.7024
1.50 1.7932 1.7955 1.7978 1.8001 1.8024
1.60 1.8932 1.8955 1.8978 1.9001 1.9024
1.70 1.9932 1.9955 1.9978 2.0001 2.0024
1.80 2.0932 2.0955 2.0978 2.1001 2.1024
1.90 2.1932 2.1955 2.1978 2.2001 2.2024
2.00 2.2932 2.2955 2.2978 2.3001 2.3024
2.10 2.3932 2.3955 2.3978 2.4001 2.4024
2.20 2.4932 2.4955 2.4978 2.5001 2.5024
2.30 2.5932 2.5955 2.5978 2.6001 2.6024
2.40 2.6932 2.6955 2.6978 2.7001 2.7024

�1 mi = 0.3047 rad/s mi = 0.3071 rad/s mi = 0.3094 rad/s mi = 0.3117 rad/s mi = 0.3140 rad/s

0.20 0.5047 0.5071 0.5094 0.5117 0.5140
0.30 0.6047 0.6071 0.6094 0.6117 0.6140
0.40 0.7047 0.7071 0.7094 0.7117 0.7140
0.50 0.8047 0.8071 0.8094 0.8117 0.8140
0.60 0.9047 0.9071 0.9094 0.9117 0.9140
0.70 1.0047 1.0071 1.0094 1.0117 1.0140
0.80 1.1047 1.1071 1.1094 1.1117 1.1140
0.90 1.2047 1.2071 1.2094 1.2117 1.2140
1.00 1.3047 1.3071 1.3094 1.3117 1.3140
1.10 1.4047 1.4071 1.4094 1.4117 1.4140
1.20 1.5047 1.5071 1.5094 1.5117 1.5140
1.30 1.6047 1.6071 1.6094 1.6117 1.6140
1.40 1.7047 1.7071 1.7094 1.7117 1.7140
1.50 1.8047 1.8071 1.8094 1.8117 1.8140
1.60 1.9047 1.9071 1.9094 1.9117 1.9140
1.70 2.0047 2.0071 2.0094 2.0117 2.0140
1.80 2.1047 2.1071 2.1094 2.1117 2.1140
1.90 2.2047 2.2071 2.2094 2.2117 2.2140
2.00 2.3047 2.3071 2.3094 2.3117 2.3140
2.10 2.4047 2.4071 2.4094 2.4117 2.4140
2.20 2.5047 2.5071 2.5094 2.5117 2.5140
2.30 2.6047 2.6071 2.6094 2.6117 2.6140
2.40 2.7047 2.7071 2.7094 2.7117 2.7140
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Figura A.8 - Força Total devido as Frequências Diferenças � Método Direto Half Energy 

A.2.2.3 Método Indireto Half Energy 

Analogamente ao método anterior, este procedimento parte da hipótese de que a função de 

transferência é de banda-estreita e indiretamente, baseado nas características como 

restauração e amortecimento, faz-se uma estimativa da faixa de frequência. A Eq. (3.2) dá a 

largura de banda utilizada. 

?, 
 Ú,o!+ (3.2) 

onde, Ú é o amortecimento do sistema, ,o é a frequência natural e + é a restauração. 

Figura A.9 - Região Considerada na Análise Completa � Método Indireto Half Energy 
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Tabela A.4 - Combinação de frequências utilizadas no Método Indireto Half Energ 

  

A Figura A.10 apresenta a força de segunda ordem total devido a cada uma das frequências 

diferenças consideradas no Método Indireto Half Energy. 

�1 mi = 0.2935 rad/s mi = 0.2856 rad/s mi = 0.2977 rad/s mi = 0.2997rad/s mi = 0.3018 rad/s

0.20 0.4935 0.4856 0.4977 0.4997 0.5018
0.30 0.5935 0.5856 0.5977 0.5997 0.6018
0.40 0.6935 0.6856 0.6977 0.6997 0.7018
0.50 0.7935 0.7856 0.7977 0.7997 0.8018
0.60 0.8935 0.8856 0.8977 0.8997 0.9018
0.70 0.9935 0.9856 0.9977 0.9997 1.0018
0.80 1.0935 1.0856 1.0977 1.0997 1.1018
0.90 1.1935 1.1856 1.1977 1.1997 1.2018
1.00 1.2935 1.2856 1.2977 1.2997 1.3018
1.10 1.3935 1.3856 1.3977 1.3997 1.4018
1.20 1.4935 1.4856 1.4977 1.4997 1.5018
1.30 1.5935 1.5856 1.5977 1.5997 1.6018
1.40 1.6935 1.6856 1.6977 1.6997 1.7018
1.50 1.7935 1.7856 1.7977 1.7997 1.8018
1.60 1.8935 1.8856 1.8977 1.8997 1.9018
1.70 1.9935 1.9856 1.9977 1.9997 2.0018
1.80 2.0935 2.0856 2.0977 2.0997 2.1018
1.90 2.1935 2.1856 2.1977 2.1997 2.2018
2.00 2.2935 2.2856 2.2977 2.2997 2.3018
2.10 2.3935 2.3856 2.3977 2.3997 2.4018
2.20 2.4935 2.4856 2.4977 2.4997 2.5018
2.30 2.5935 2.5856 2.5977 2.5997 2.6018
2.40 2.6935 2.6856 2.6977 2.6997 2.7018

�1 mi = 0.3039 rad/s mi = 0.3060 rad/s mi = 0.3080rad/s mi = 0.3101 rad/s mi = 0.3122 rad/s

0.20 0.5039 0.506 0.508 0.5101 0.5122
0.30 0.6039 0.606 0.608 0.6101 0.6122
0.40 0.7039 0.706 0.708 0.7101 0.7122
0.50 0.8039 0.806 0.808 0.8101 0.8122
0.60 0.9039 0.906 0.908 0.9101 0.9122
0.70 1.0039 1.006 1.008 1.0101 1.0122
0.80 1.1039 1.106 1.108 1.1101 1.1122
0.90 1.2039 1.206 1.208 1.2101 1.2122
1.00 1.3039 1.306 1.308 1.3101 1.3122
1.10 1.4039 1.406 1.408 1.4101 1.4122
1.20 1.5039 1.506 1.508 1.5101 1.5122
1.30 1.6039 1.606 1.608 1.6101 1.6122
1.40 1.7039 1.706 1.708 1.7101 1.7122
1.50 1.8039 1.806 1.808 1.8101 1.8122
1.60 1.9039 1.906 1.908 1.9101 1.9122
1.70 2.0039 2.006 2.008 2.0101 2.0122
1.80 2.1039 2.106 2.108 2.1101 2.1122
1.90 2.2039 2.206 2.208 2.2101 2.2122
2.00 2.3039 2.306 2.308 2.3101 2.3122
2.10 2.4039 2.406 2.408 2.4101 2.4122
2.20 2.5039 2.506 2.508 2.5101 2.5122
2.30 2.6039 2.606 2.608 2.6101 2.6122
2.40 2.7039 2.706 2.708 2.7101 2.7122



168 

Figura A.10 - Força Total devido as Frequências Diferenças � Método Indireto Half Energy 

A.2.3 Influência da Discretização do Casco nas Estimativas das Forças de Segunda 

Ordem 

Basicamente, em termos de discretização dos painéis, dois fatores influenciam na acurácia dos 

resultados. São eles: 

• Diferença dos painéis: a análise de primeira ordem pode ser feita com um aumento 

significativo nas dimensões dos painéis à medida que se caminha da superfície para o 

fundo do casco, isto de deve ao fato de o potencial de primeira ordem decair 

exponencialmente com a profundidade. Por outro lado, o potencial de segunda ordem 

decai linearmente com profundidade, portanto, este aumento deve ser menos 

significativo quando comparado com uma malha utilizada em análises de primeira 

ordem; 

• Número de painéis: ambos as análises, primeira e segunda ordem, são diretamente 

afetadas pelo número de painéis. Uma vez definido o grau de diferença entre os 

painéis na superfície do casco em estudo, o projetista deve se preocupar com as 

dimensões dos painéis, indiretamente, como a quantidade de painéis propriamente dita. 

Uma recomendação usual é procurar definir painéis cuja dimensão característica seja 

menor que o menor comprimento de onda, referente ao menor período de interesse. 

Para muitas geometrias, esse critério pode não ser suficiente para garantir um bom 

0.00E+00

1.00E+02

2.00E+02

3.00E+02

4.00E+02

5.00E+02

6.00E+02

7.00E+02

8.00E+02

9.00E+02

1.00E+03

0.2 0.7 1.2 1.7 2.2

w [rad/s]

F
o

rç
a

/(
ro

*g
*U

L
E

N
^

2
) 

 [
A

d
m

] mi=0.2935 rad/s

mi=0.2956 rad/s

mi=0.2977 rad/s

mi=0.2997 rad/s

mi=0.3018 rad/s

mi=0.3039 rad/s

mi=0.3060 rad/s

mi=0.3080 rad/s

mi=0.3101 rad/s

mi=0.3122 rad/s



169 

resultado. A metodologia mais eficiente seria realizar uma análise de convergência dos 

resultados, estabelecendo assim, a discretização mínima necessária para que as 

características hidrodinâmicas de interesse sejam estimadas dentro de um erro 

tolerável. Muitas vezes essa tarefa se torna muito custosa, em termos de tempo de 

processo. 

No caso das análises de segunda ordem, fez uma estimativa para duas frequências diferenças 

que nitidamente mostram-se divergente de outros resultados. Utilizaram-se aqui duas 

discretizações 1285 e 4050 painéis, para as frequências diferenças 0.3018 rad/s e 0.2100 rad/s. 

Os resultados obtidos, apresentados na Figura A.11, mostram que há, para um determinado 

par de frequências uma diminuição significativa no nível da força quando aumenta-se de 1285 

para 4050 painéis. 

(a) (b) 

Figura A.11 � Influência da discretização no resultados de momentos de segunda ordem em Roll � (a) 

frequência diferença 0.3108 rad/s � (b) frequência diferença 0.2100 rad/s 

Portanto, deve-se tomar especial cuidado na representação da superfície molhada do casco 

quando se quer obter as forças de segunda ordem. Uma representação aceitável para o 

cômputo dos efeitos de primeira ordem pode não ser no caso dos efeitos de segunda ordem. 

Ainda, a representação numérica do casco, no caso de segunda ordem, deve ser satisfatória 

tanto para o problema de primeira quanto para o problema de segunda ordem, dado que os 

efeitos de segunda ordem dependem da solução em primeira aproximação. Este fato é mais 

um entrave no tocante tempo de processamento. 

A.2.4 Cuidados na discretização da superfície livre 

A solução do potencial 0x�!� , tido como sendo o potencial de onda incidente de segunda 

ordem, tem a forma como apresentado no corpo do texto e pode ser obtido analiticamente se 

considerar o potencial de onda incidente de primeira ordem. No entanto, o potencial de onda 

espalhada de segunda ordem 0<�!�, obtido através da solução da equação integral obtida pelas 
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identidade de green, requer a discretização da superfície livre na posição média em �� 
 #, 

daí a complexidade hidrodinâmica do problema. O procedimento numérico para representá-la 

de acordo com as configurações do módulo de segunda ordem do WAMIT® está 

detalhadamente discutido em (Wamit, Inc. 2008) e será, aqui, brevemente apresentado. 

Basicamente, o código numérico divide a superfície livre em duas partes, a primeira de raio 

menor igual a Ú (near field) e a segunda de raio maior que Ú (far field). Desde que Ú seja 

suficientemente grande para negligenciar efeitos de evanescência, pode-se fazer uma 

aproximação assintótica para o potencial de segunda ordem na região de raio maior que Ú, a 

metodologia utilizada pelo para integração no campo far filed é apresentada em (Lee 1995). 

Portanto, para integração no campo far field, basta apenas, ao usuário, definir o raio Ú. Desta 

forma, somente a região de raio menor que Ú é integrada numericamente necessitando, desta 

maneira, ser representada. Por motivos de eficiência computacional, a região de raio menor 

que Ú é, também, dividida em duas sub-regiões por um círculo de raio menor que Ú e exterior 

ao corpo. Em (Wamit, Inc. 2008) este círculo é denominada como Z&�*� e deve, tanto ele 

quanto Ú, ser definido pelo usuário. Para o problema de profundidade finita, recomenda-se 

que Ú  seja da ordem da profundidade, ou seja, Úí��"�  ("  profundidade). No caso de 

profundidade infinita, recomenda-se que Z&�*� seja da ordem da maior onda envolvida no 

problema, ou seja, Úí��)� () maior comprimento de onda no problema). (Wamit, Inc. 2008) 

também apresenta uma recomendação para definição de Z&�*� baseado nas dimensões no 

corpo flutuante. De modo geral, recomenda-se que Z&�*� seja maior que duas vezes a maior 

dimensão do corpo. 

A região interna definida pela superfície externa ao corpo e interna a Z&�*�, é discretizada 

em painéis quadriláteros e a integração é feita em cada painel. A região intermediaria é 

dividida em um ou mais anéis e a integração é feita baseada na quadratura de Gauss 

Chebyshev na direção azimutal e na direção radial pela quadratura de Gauss Legendre sobre 

cada anel. No WAMIT®, o número de anéis é denominado 6&î e o incremento radial entre 

cada painel hÜî� . Assim, o raio Ú  é dado por Ú 
 Z&�*� 5 6&î Å hÜî� . Na região 

externa de raio maior que �Ú  é realizada uma integração semi-analítica baseada em uma 

aproximação assintótica do integrando. 

A superfície livre discretizada na região de interna, na condição 90%, é apresentada na Figura 

A.12. 
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Figura A.12 � Superfície livre discretizada na condição 90% do casco ensaiado no IPT 

Na definição das superfícies livre dos modelos numérico construídos para representação dos 

testes no IPT foram considerados os seguintes valores: Z&�*� de 300 metros; Ú de 2000 

metros, e; 200 anéis de 10 metros de espessura. A Tabela A.5 apresenta os parâmetros 

utilizados no modelo numérico de segunda ordem. 

Tabela A.5 � Parâmetros dos modelos numéricos de segunda ordem completos � Testes do IPT 

O tempo computacional para obtenção de cada rodada chegou a 140 horas, aproximadamente. 

De fato, o cômputo das forças de segunda ordem completa é um processo custoso em termos 

computacionais. Desta forma, métodos de aproximação são de grande valia em fases iniciais 

de projeto de plataforma.  

Calado 10.85 m 

(20%)

Calado 17.85 m 

(49%)

Calado 21.50 m 

(66%)

Calado 27.00 m 

(90%)

Número de painéis do corpo 540 1213 1114 1213

Número de painéis na sup. livre (r<PARTR) 4402 6418 5878 5861

PARTR 300 300 300 300

SCALE 1 1 1 1

NAL 200 200 200 200

DELR 10 10 10 10

NCIRE 4 4 4 4

NGSP 8 8 8 8

Tempo de processamento aproximado (h) 80 140 140 140
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ANEXO I - DADOS FORNECIDOS PELO IPT 

Os dados brutos disponibilizados pelo IPT vieram no mesmo formato que o programa de 

coleta de dados grava as informações (extensão �.TEM�). Os programas usuais de tratamento 

de dados como MATLAB não são capacitados para gravarem arquivos com este formato, 

portanto, estes dados são realmente os dados como coletados no momento dos testes. As 

Tabela I.1, Tabela I.2, Tabela I.3 e Tabela I.4 apresentam os arquivos dos testes com ondas 

transistes, ondas regulares, mar irregular e decaimento, respectivamente. A ultima coluna de 

cada tabela refere-se a realização dos testes, sendo que a marcação �o� indica que foi 

realizado e a marcação �x� indica que não foi realizado. 

Tabela I.1 � Arquivos dos testes em ondas transientes (IPT 2005) 
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Tabela I.2 � Arquivos dos testes em ondas regulares (IPT 2005) 

����������	���

	���	�� �	
����� ���	�����
����� �	��������

�� �!�����"#$ �

�	 �!��	��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�
 �!��
��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�	 �!��	��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�
 �!��
��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�	 �!��	��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�
 �!��
��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �%�����"#$ �

�	 �%��	��"#$ �

�� �%�����"#$ �

�� �%�����"#$ �

�
 �%��
��"#$ �

�� �%�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�	 �!��	��"#$ �

�� �!�����"#$ �

�� �!�����"#$ �

�
 �!��
��"#$ �

���

���

������&����

�	����
	�

	��

���



175 

Tabela I.3 � Arquivos dos testes em mares irregulares (IPT 2005) 

Tabela I.4 � Arquivos dos testes de decaimento (IPT 2005) 
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