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Este trabalho tem o objetivo de avaliar a aplicação da solução analítica
aproximada de segunda ordem em potencial de velocidades (Sharma & Dean, 1981) no
problema de valor de contorno representativo das ondas de gravidade, com o objetivo de
desenvolver o comportamento irregular não linear da superfície livre, sua derivação no
domínio fluido e suas aplicações no comportamento hidrodinâmico e dinâmico de
sistemas estruturais formados por elementos tubulares submersos e parcialmente
submersos através da análise matemática dos parâmetros de respostas aleatórias em
condições ambientais severas de curto prazo. Os casos de estudo consistem em
aplicações em modelo simplificado de duto rígido assentado sobre o leito marinho, com
influência na estabilidade sob efeitos de onda e corrente e, modelo de torre eólica em
águas rasas. Os resultados demonstram que modelos estatísticos que se adaptam à
amostra dos picos do processo estimam de maneira eficiente o valor extremo mais
provável, com uma maior variabilidade, quando comparados aos resultados dos sistemas
estruturais em condições de carregamentos ambientais irregulares lineares. Os
resultados também demonstram que a não consideração dos efeitos não lineares de
superfície livre, decorrentes das baixas profundidades, subestimam os resultados de
todos os parâmetros avaliados, com influência esperada nos casos de dimensionamento
por estado limite último e fadiga.
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This work aims to evaluate the application of the second order approximate
analytical solution in velocity potential (Sharma & Dean, 1981) in the representative
boundary value problem for gravity waves in the development of nonlinear irregular
free surfaces, its derivation in the fluid domain and its applications in hydrodynamics
and dynamics of structural systems formed by tubular elements on submerged and
partially submerged conditions by mathematical analysis of the random parameters
under short-term severe environmental conditions. The case studies consist in
applications on simplified rigid pipe model on seabed, with focus on stability under
wave and current effects and, wind tower model in shallow water. The results
demonstrate that statistical models which adapts to process sample peaks data estimate
more effectively the most probable extreme value, with higher variability, when
compared to the results of structural systems under linear irregular environmental
loading conditions. The results also demonstrate that ignore the nonlinear effects of free
surface, arising from lower depth effects, underestimate the results of all evaluated
parameters, with expected influence on the design by ultimate limit state and fatigue.
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I. Introdução
I.1. Motivação
Nos diversos projetos de engenharia para lâminas d’água de baixa profundidade,
onde a consideração do estado de mar irregular é de significante importância, a
abordagem corrente que considera a característica aleatória do estado de mar através da
teoria da superposição linear de ondas de Airy (Airy, 1845) pode se tornar bastante
imprecisa. A teoria da superposição linear estipula que o mar aleatório é gerado pela
superposição de ondas regulares lineares de Airy e de parâmetros medidos e
condensados em um espectro de frequências representativo do estado de mar da
locação. Como esta teoria requer a linearidade dos componentes harmônicos,
consequentemente, o estado de mar composto pela superposição dos componentes
lineares será também linear, independentemente dos efeitos de fundo em baixas
profundidades. Um exemplo clássico desta teoria se reproduz na média da elevação do
mar, que deve ser nula, uma vez que é formada por componentes de mesma amplitude
de crista e cavado.
No caso do mar irregular em baixas profundidades de lâmina d’água, as ondas
marítimas apresentam características não lineares devido aos efeitos do fundo, com
crista de valor absoluto maior que o cavado, o que torna imprecisa a aplicação da teoria
da superposição linear de ondas regulares.
Recentemente foram apresentados alguns estudos de caso considerando
modelagens da elevação de onda irregular contemplando efeitos não lineares de segunda
ordem em estruturas localizadas em lâminas d’água de baixa profundidade. Observou-se
que os efeitos não lineares podem provocar um acréscimo de até 50% nas componentes
de velocidade e aceleração das partículas fluidas afetando diretamente o campo de
pressões hidrodinâmico (Agarwal & Manuel, 2010), além de alterar significativamente a
resposta dinâmica em termos de frequência dominante; em consequência a amplitude do
movimento estrutural e os esforços internos serão diretamente afetados.
Os estudos demonstram então a necessidade de se partir para modelos
matemáticos de simulação de caráter não linear do perfil de ondas, de forma que se
possa convergir assintoticamente para o comportamento real dos estados de mar em
lâminas d’água de baixa profundidade. Torna-se assim necessária a investigação destes
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modelos e suas aplicações, seus graus de não linearidade e consequências práticas nos
resultados em sistemas estruturais.
Já no campo da análise matemática estatística, a abordagem gaussiana para
caracterizar o comportamento aleatório da elevação do mar irregular, válida para a
teoria da superposição linear de ondas de Airy, não mais se faz válida quando os efeitos
não lineares começam a ser levados em conta na simulação das séries
temporais. Somam-se ainda as contribuições das condições de superfície livre,
sobreposição de carregamentos aleatórios e a influência da não linearidade do termo de
arrasto nas respostas dinâmicas das estruturas offshore, o que impõe um maior grau de
afastamento do comportamento gaussiano. Além disso, é notório o acréscimo de
assimetria imposta à resposta dos sistemas e elementos estruturais isolados sujeitos às
forças de onda, tornando a resultante das forças não nula, introduzindo dificuldade
adicional à predição de respostas de longo prazo sob a abordagem estatística, sendo
necessário então abandonar a abordagem gaussiana com solução fechada e partir para o
uso de modelos estatísticos adaptativos e não gaussianos.
As hipóteses adotadas no desenvolvimento do trabalho são apresentadas ao
longo deste texto, sendo que as principais estipulam que as fronteiras dos elementos e
seu comportamento dinâmico não influenciam a cinemática das partículas no domínio
fluido, o fluido é incompressível e irrotacional; não existe bidirecionalidade nos
carregamentos ambientais e o problema de interação fluido-estrutura pode ser
representado no plano de movimento das partículas.

I.2. Objetivos
Os objetivos deste trabalho são resumidamente apresentados a seguir:
a)

Análise dos resultados obtidos através de programa computacional desenvolvido
para simulação dinâmica de sistemas estruturais reticulados sujeitos às forças
hidrodinâmicas unidirecionais oriundas de estado de mar irregular não linear no
plano de movimento das partículas;

b) Avaliação estatística e predição de extremos de parâmetros representados por séries
temporais oriundas de simulação considerando estado de mar irregular não linear de
segunda ordem;
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c)

Discussão sobre aplicação prática do modelo de estado de mar irregular não linear
na estabilidade de dutos submarinos em águas rasas e;

d) Aplicação prática do modelo de estado de mar irregular não linear de segunda
ordem em simulação de curto prazo de um sistema estrutural parcialmente
submerso representativo de uma torre eólica.

Para o desenvolvimento dos objetivos apresentados, considera-se a necessidade
da revisão bibliográfica dos modelos representativos de estado de mar irregular não
linear que contemplem a influência do leito marinho em baixas profundidades, em
adição, faz-se necessária a revisão bibliográfica de modelos estatísticos adaptativos e
não gaussianos para predição de respostas extremas de parâmetros associados a séries
aleatórias representativas da superfície livre; da cinemática das partículas fluidas e da
resposta estrutural dinâmica de modelos representativos de estruturas reais.
A abordagem ao longo deste trabalho considera a utilização exclusiva de
métodos implícitos de integração no domínio do tempo para definição dos parâmetros
de respostas dinâmicas das estruturas de comportamento linear físico dos materiais e
linear geométrico, no campo dos pequenos deslocamentos, sem que haja a necessidade
de linearizações como para outros métodos de solução de sistemas de equações
diferenciais no domínio da frequência.

I.3. Apresentação da Tese
No Capítulo II são apresentados os conceitos teóricos na solução do problema de
valor de contorno representativo das ondas marítimas de gravidade. No Capítulo III são
apresentados os desenvolvimentos matemáticos em torno dos modelos estatísticos
utilizados na tese. O programa computacional de cálculo desenvolvido e seu fluxograma
básico são apresentados no Capítulo IV; neste capítulo também são descritos o processo
de interação fluido-estrutura, a solução das equações de movimento e as hipóteses
adotadas na implementação computacional. O Capítulo V trata do desenvolvimento do
modelo de elevação de onda e tratamento estatístico exclusivo dos parâmetros
hidrodinâmicos, sem a consideração da interação fluido-estrutura. O Capítulo VI
apresenta uma discussão genérica sobre aspectos dos campos de pressão oriundos de
superfícies livres não lineares com ênfase na avaliação da estabilidade de um duto
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submarino assentado sobre leito marinho e no Capítulo VII o modelo de elevação de
onda irregular não linear é aplicado em um sistema estrutural reticulado representativo
de uma torre eólica offshore em aguas rasas, com aplicação de métodos estatísticos para
predição de extremos. O Capítulo VIII apresenta as conclusões obtidas durante o
desenvolvimento da tese e algumas propostas de trabalhos futuros para continuidade no
desenvolvimento.

I.4. Resumo do Programa Computacional Desenvolvido
O programa computacional,

desenvolvido para viabilizar as

análises

apresentadas ao longo desta tese, foi escrito através de programação procedural em
linguagem Fortran dividido em 61 sub-rotinas totalizando mais de 5200 linhas de
comando. O programa foi estruturado de forma que os parâmetros de entrada sejam
previamente estabelecidos no desenvolvimento da modelagem, sendo executados
automaticamente o pré-processamento, definição das características físicas e mecânicas
do sistema estrutural espacial bidimensional, a interação fluido-estrutura, a resolução
dos sistemas de equações diferenciais de movimento e aplicação dos modelos de
predição de resposta extrema durante o pós-processamento estatístico dos resultados
escolhidos. O programa computacional tem apenas objetivos acadêmicos e não se
encontra voltado para aplicações comerciais, sendo que o autor incentiva a utilização e o
desenvolvimento da ferramenta para atividades acadêmicas futuras.
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II. Hidrodinâmica, Ondas de Gravidade e Estados de
Mar
II.1. Conceitos de Hidrodinâmica
Os conceitos de hidrodinâmica são originários da Mecânica dos Fluidos.
Existem inúmeros livros que tratam detalhadamente o assunto, como exemplo (Dean &
Dalrymple, 1984) e (Journée & Massie, 2001), assim como outras publicações
acadêmicas que versam sobre o tema como (Sphaier, 2004a) e (Nascimento &
Ellwanger, 2012). Ao longo deste trabalho, apenas os conceitos considerados
imprescindíveis para o desenvolvimento das hipóteses adotadas e para a formulação dos
efeitos físicos serão brevemente apresentados. Conceitos adicionais serão considerados
de conhecimento do leitor ou poderão ser acessados através das referências
bibliográficas.
O desenvolvimento do problema de equações de contorno que define o domínio
fluido para as ondas de gravidade se baseia nas hipóteses de que o fluido é
incompressível e que não apresenta atrito interno, além disso, o domínio é considerado
contínuo limitado pelas equações que regem o contorno e que as variáveis de interesse
sejam diferenciáveis no domínio, isto é, não existe transição de fase. As leis do
escoamento de um fluido foram incialmente estabelecidas por Daniel Bernoulli (17001782) e pelo matemático e físico Leonhard Paul Euler (1707-1783).
Através do princípio de conservação de massa em um elemento infinitesimal
para um fluido incompressível, pode-se obter a equação da continuidade que descreve
que, para um regime permanente, todo o fluxo entrando em um volume de controle deve
𝜕

ser idêntico ao volume de saída do mesmo, traduzido através da Eq. (1) onde 𝛻 = 𝜕𝑥 𝒊 +
𝜕
𝜕
𝒋+ 𝒌
𝜕𝑦
𝜕𝑧

(operador nabla) é o divergente do campo vetorial de velocidades 𝑼. Todas as

grandezas vetoriais e matriciais serão representadas em negrito.
𝛻. 𝑼 = 0

(1)

Considerando agora o campo de pressões em um volume de controle e
desconsiderando a influência das tensões de cisalhamento do fluido, pode-se obter o
conjunto de equações hiperbólicas de Euler, que resultam da aplicação da segunda Lei
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de Newton desprezando os efeitos de viscosidade. As equações de Euler podem ser
consideradas como casos particulares das equações de Navier-Stokes derivadas da
equação geral do movimento de Cauchy para conservação da massa e balanço de
momento e energia. Utilizando a notação de derivada material e do operador nabla, do
campo vetorial de velocidades 𝑼, densidade 𝜌, pressão 𝑝 do fluido e componente de
aceleração da gravidade 𝑔, obtém-se a Eq. (2) que representa as equações de Euler na
forma vetorial.
𝐷𝑼
1
= − . 𝛻𝑝 − 𝑔. 𝒌
𝐷𝑡
𝜌

(2)

A derivada material, substantiva ou lagrangiana, que corresponde à taxa de
variação em relação a um tempo 𝑡, é definida pelo operador da Eq. (3).
𝐷
𝜕
(. ) ≡ (. ) + 𝑼. 𝛻(. )
𝐷𝑡
𝜕𝑡

(3)

O primeiro termo do lado direito da equação corresponde à derivada tradicional
de Euler, isto é, a derivada em ordem do tempo em um ponto fixo do espaço. O segundo
termo representa as mudanças devidas ao movimento do fluido.
Utilizando o conceito de potencial de velocidades 𝛷, que define a velocidade de
um ponto no fluido em qualquer direção através da derivação deste potencial na direção
escolhida, o campo de velocidades pode ser simplificado pela Eq. (4) e, considerando
um fluxo irrotacional, onde o produto vetorial dado pela Eq. (5) deve ser nulo, obtém-se
a equação diferencial parcial elíptica de Laplace, Eq. (6). O operador de Laplace ou
laplaciano é definido por ∆= 𝛻. 𝛻.
𝑼 = 𝛻𝛷

(4)

𝛻×𝑼=0

(5)

𝛻 2 𝛷 = 0 ou ∆𝛷 = 0

(6)

Os termos baseados em velocidade escalar na equação de Euler, na forma
lagrangiana na Eq. (2), podem ser escritos em forma de potencial de velocidades 𝛷.
Considerando uma densidade constante 𝜌, as equações de Euler em coordenadas
cartesianas podem ser integradas levando à equação de Bernoulli, Eq. (7), que
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representa uma forma integral das equações de Euler e relaciona o campo de pressões e
a cinemática das partículas.
𝜕𝛷 1 2 𝑝
+ . 𝑉 + + 𝑔. 𝑧 = 𝐶(𝑡)
𝜕𝑡 2
𝜌

(7)

Na Eq. (7) os termos 𝑝 e 𝑧 referem-se, respectivamente, a pressão estática local e
coordenada na direção da gravidade em relação a um referencial fixo. O termo 𝐶(𝑡) é
denominado termo de Bernoulli e 𝑉 dado pela Eq. (8), com 𝑢, 𝑣 e 𝑤 as componentes de
velocidade na base canônica no ℝ3 .
𝑉 2 = 𝑢2 + 𝑣 2 + 𝑤 2

(8)

II.2. Problema de Valor de Contorno para Ondas de Gravidade
Qualquer perturbação que ocasione uma variação da pressão do fluido próximo à
superfície entre dois meios acarretará em um movimento de massa fluida em busca do
equilíbrio estre as pressões dos meios e, com isso, ocorre a mudança de forma desta
superfície; consideramos ondas de gravidade de superfície as oscilações causadas por
variação da pressão atmosférica na superfície entre a atmosfera e o oceano. No estudo
de ondas de gravidade assumimos as hipóteses de que o fluido é incompressível e ideal,
que o escoamento é irrotacional e que as forças de corpo derivam de um potencial
gravitacional. Com as hipóteses de fluido incompressível e escoamento irrotacional
pode-se dizer que o campo de velocidades é dado pelo gradiente de uma função, que
satisfaz a equação de Laplace em todo o domínio fluido. A superfície livre é descrita
pelo movimento das partículas fluidas no contorno em contato com a atmosfera, sendo
sua forma e movimento as incógnitas a serem determinadas. Se definirmos a função que
descreve a superfície livre, então sua derivada material deverá ser sempre nula.
Adotadas as premissas de definição do domínio e das equações do contorno,
chegamos então ao problema de valor de contorno que será tomado como base para o
desenvolvimento dos modelos de elevação de onda. Em um domínio fluido
compreendido entre a superfície livre e o leito marinho como fronteiras superior e
inferior respectivamente, serão três as condições de contorno e as condições de fronteira
lateral em + ou - infinito com a condição de conservação de massa representada em
termos de equação de Laplace.
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As condições de contorno cinemáticas estipulam que as superfícies entre os
meios contêm as mesmas partículas do fluido, e.g. uma partícula na superfície livre, em
um determinado instante de tempo, permanecerá na superfície livre. A Eq. (9)
representa esta condição no fundo ou leito marinho, sendo ℎ(. ) a função que descreve a
profundidade a partir da linha média da superfície livre e 𝜂(. ) a função que exprime a
elevação da onda na superfície livre, com 𝑥 e 𝑦 os eixos ortogonais à direção da
gravidade em relação a um referencial fixo. Se adotada a hipótese de fundo estacionário
e horizontal fixo, os termos em derivada de ℎ(. ) se tornam nulos.
𝜕𝛷 𝜕ℎ 𝜕𝛷 𝜕ℎ 𝜕𝛷 𝜕ℎ
+
+
.
+
.
= 0 𝑒𝑚 𝑧 = −ℎ(𝑥, 𝑦, 𝑡)
𝜕𝑧 𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦

(9)

A condição de contorno cinemática na superfície livre pode ser traduzida pela
Eq. (10).
𝜕𝜂 𝜕𝛷 𝜕𝜂 𝜕𝛷 𝜕𝜂 𝜕𝛷
+
.
+
.
=
𝑒𝑚 𝑧 = 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡)
𝜕𝑡 𝜕𝑥 𝜕𝑥 𝜕𝑦 𝜕𝑦 𝜕𝑧

(10)

A condição de contorno dinâmica na superfície livre é deduzida a partir da
equação de Bernoulli, Eq. (7). Esta condição pode ser obtida partindo da premissa que a
pressão atmosférica fora da região do fluido é constante, as pressões na superfície de
contato devem ser iguais e, então, a velocidade da partícula normal à superfície livre
deve ser igual à velocidade da superfície livre naquela direção. A Eq. (11) representa a
condição dinâmica na superfície livre, neste caso 𝑝𝑎 representa a pressão atmosférica.
𝜕𝛷 1
𝑝𝑎
+ . |𝛻𝛷|2 + 𝑔. 𝜂 = −
𝑒𝑚 𝑧 = 𝜂(𝑥, 𝑦, 𝑡)
𝜕𝑡 2
𝜌

(11)

II.3. Soluções Analíticas para o Problema de Valor de Contorno
O problema de valor de contorno descrito na Seção II.2 é altamente não linear
em termos cruzados e potências, especialmente devido às condições de contorno na
superfície livre. Desta forma, de modo geral, não é possível obter uma solução analítica
rigorosa para o potencial de velocidades que satisfaça por completo o problema de valor
de contorno e a solução deve ser obtida introduzindo aproximações e/ou utilizando
métodos numéricos.
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A utilização de métodos numéricos através da dinâmica dos fluidos
computacional (CFD - Computational Fluid Dynamics) com discretização do domínio
fluido não será abordada neste estudo. Segundo Vyzikas (Vyzikas, et al., 2014)
considerações especiais devem ser tomadas ao modelar problemas de superfície livre
com métodos de dinâmica dos fluidos computacional, em especial o emprego de
modelos não lineares avançados de forma a considerar os efeitos viscosos; menciona
também que a simulação precisa de uma interface de fluido em movimento é
extremamente desafiadora, especialmente uma que é altamente distorcida e estipula que
a estratégia mais adequada neste caso é a utilização do método de volume de fluido
finito (VoF - Volume of Fluid) que objetiva resolver o problema de Navier-Stokes para
acomodar distorção, condições de superfície livre e alterações topológicas como ondas
em condição de quebra. Entretanto, observa-se que os métodos baseados em CFD
devem ser devidamente calibrados e validados e, a habilidade do operador da
ferramenta é ainda um dos parâmetros mais importantes na obtenção dos resultados.
Já no campo dos modelos analíticos, os métodos principais assumem que a
solução para o potencial de velocidades 𝛷 toma a forma de uma série de potências em
termos de um parâmetro de perturbação adimensional 𝜀, Eq. (12), parâmetro esse
proporcional à relação entre amplitude e comprimento de onda. Essa solução é possível
pelo fato da equação de Laplace ser linear, i.e. não envolver produtos de termos
cruzados ou potências, e a superposição linear dos resultados independentes também ser
resultado do problema no domínio. A primeira solução para o problema (Airy, 1845) foi
dada por Sir George Biddell Airy (1801-1892) em 1845, sua teoria está baseada na
hipótese de que a elevação de onda é pequena quando comparada com seu
comprimento, esta premissa permite que as condições de contorno de superfície livre
sejam satisfeitas no nível médio, para tanto as condições de contorno são linearizadas
desprezando-se os termos de produtos cruzados e de potências superiores. A solução da
elevação de superfície livre fornece o resultado em termos de função tipo seno, sendo
que o comportamento derivado das partículas terá forma elíptica fechada. Cabe
mencionar que quando o resultado do potencial de velocidades é aplicado às condições
de contorno linearizadas na superfície livre, obtém-se a relação de dispersão linear de
frequências, que correlaciona as velocidades de fase (ou celeridade) com o comprimento
de onda.
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∞

𝛷 = ∑ 𝜀 𝑛 . 𝛷𝑛

(12)

𝑛=1

O método proposto por Sir George Gabriel Stokes (1819-1903) em 1847 lança
mão do parâmetro de perturbação de segunda ordem 𝜀 𝟐 na série representativa do
potencial de velocidades (Stokes, 1847). A solução em termos de potencial de
velocidades apresentará um novo termo em função tipo seno de duas vezes o
argumento, introduzindo a característica de tornar a elevação de onda não simétrica
entre crista e cavado, o que torna a órbita das partículas não fechada, impondo assim
uma resultante não nula na velocidade horizontal da partícula ao longo do perfil (Dean
& Dalrymple, 1984). Esta teoria foi estendida para ordens mais elevadas posteriormente
por outros autores, entretanto a abordagem recebe o nome de teoria de onda de Stokes
de ordem 𝑛. Em 1894 se iniciou o desenvolvimento da análise da validade das formas
das ondas e critério de quebra através da observação da proporcionalidade entre altura
de onda e profundidade neste fenômeno.
Para ondas em águas rasas, o termo não linear do perfil de ondas de Stokes
torna-se uma expansão em termos proporcionais ao número de Ursell, Eq. (13). De fato,
o perfil de ondas de Stokes para ordens superiores em águas rasas torna-se uma
expansão utilizando o número de Ursell como parâmetro de perturbação. Isto implica
que a razão entre a elevação de onda e a profundidade 𝜂/ℎ deve ser muito menor que a
razão entre profundidade e o comprimento de onda ao quadrado (ℎ/𝜆)2, o que requer
comprimentos de onda curtos ou ondas de baixas amplitudes. Existem métodos
matemáticos estabelecidos de forma a possibilitar que a expansão em termos do
parâmetro de perturbação permita que esta razão seja da mesma magnitude, obtendo-se
ao final uma onda de celeridade reduzida e constante.
𝑈=

𝜂 𝜆 2
.( )
ℎ ℎ

(13)

Já a aproximação de Boussinesq para ondas marinhas é uma aproximação válida
para ondas fracamente não lineares e bastante longas. A aproximação foi nomeada após
Joseph Valentin Boussinesq (1842-1929), que em 1872 primeiro derivou a resposta à
observação de John Scott Russell (1808-1882) da onda de translação, também conhecida
como onda solitária. O artigo (Boussinesq, 1872) introduz as equações agora conhecidas
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como as equações tipo Boussinesq. A aproximação para ondas marinhas leva em conta a
eliminação da dependência da coordenada vertical das equações de fluxo. Como
resultado, as equações diferenciais parciais resultantes se dão em termos de funções das
coordenadas horizontais e tempo. Isto resulta nas equações diferenciais parciais não
lineares, do tipo chamado de equações de Boussinesq, que incorporam dispersão linear
de frequências.
Considerando a abordagem para águas rasas e tomando os parâmetros do
número de Ursell de forma que a influência destes resulte em uma onda não linear de
forma permanente, obtém-se a onda Solitária de Boussinesq. O perfil completo desta
onda é positivo, não havendo elevação de onda 𝜂 abaixo da linha d’água.
O trabalho de Kortewegd e De Vries (Kortewegd & De Vries, 1895) trouxe o
desenvolvimento da teoria de ondas em águas rasas baseada nas equações de Boussinesq
que permite o comportamento periódico. Estas ondas têm a característica única de se
reduzir à teoria de onda solitária em um limite e o perfil expresso em termos de função
seno em outro limite, abrangendo assim o intervalo entre a teoria solitária e a teoria
linear de Airy. O perfil de onda é desenvolvido em termos de uma integral elíptica
Jacobiana 𝑐𝑛(. ), e chamada teoria cnoidal para ser consonante com a teoria senoidal, ou
teoria de Airy.
Outra formulação na solução do problema de valor de contorno é a teoria stream
function. Teorias de altas ordens de Stokes, como a teoria de terceira ordem (Borgmanl
& Chappele, 1958) e a de quinta ordem (Skjelbreila & Henderson, 1961) podem tornar a
expressão para o potencial de velocidades bastante longa, com um número muito
elevado de termos. Sendo assim, iniciou-se o campo do estudo das teorias de onda que
pudessem ser desenvolvidas computacionalmente para qualquer ordem. A primeira
abordagem foi desenvolvida fazendo uso da teoria potencial (Chappelear, 1961). A
teoria stream function foi em seguida adotada (Dean R. G., 1965) em oposição à teoria
potencial por ser baseada nas linhas de corrente, tornando a abordagem
computacionalmente mais simples que a abordagem de Chappelear (Chappelear, 1961).
Para escoamentos em um instante de tempo fixo, se curvas tangentes às
velocidades em cada ponto são traçadas, estar-se-á construindo as linhas de corrente; o
produto vetorial entre velocidade e um elemento de linha de corrente é nulo. Desta
teoria se obtém a função de corrente (stream function). Com base na equação da
continuidade para um escoamento incompressível bidimensional, a função de corrente
existe e pode-se obter o campo de velocidades da partícula através de sua forma
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funcional. Em geral, não existe função de corrente para escoamentos tridimensionais
com a exceção de escoamentos axissimétricos, entretanto o potencial de velocidades 𝛷
existe para qualquer escoamento tridimensional que seja irrotacional.
Para

alguns

escoamentos

tridimensionais,

e

todos

os

escoamentos

bidimensionais, a função de corrente 𝜓 existe para escoamentos imcompressíveis e
irrotacionais. Se a função de corrente e o potencial de velocidades existem, seus
gradientes são perpendiculares, conforme Eq. (14).
𝛻𝛷. 𝛻𝜓 = 0

(14)

Para escoamentos que são incompressíveis e irrotacionais, a equação de Laplace
também se aplica para as linhas de corrente com base na substituição das velocidades na
condição irrotacional, Eq. (15). No caso do escoamento ser rotacional sem atrito, o
gradiente duplo da função de corrente será igual à vorticidade.
𝛻2𝜓 = 0

(15)

A vantagem de exprimir o problema de valor de contorno em termos de função
de corrente é a de que a condição de contorno cinemática na superfície livre se torna
satisfeita por definição, i.e. a superfície livre é uma linha de corrente; além disso, a
condição de contorno linear de impermeabilidade na base ou leito marinho é também
satisfeita diretamente. Por analogia à solução do problema em ordens superiores para
potencial de velocidades, e partindo da forma da solução linear para a função de
corrente, pode-se expressar a função de corrente de ordem 𝑛 pela Eq. (16) na forma
lagrangeana, cujo sistema de coordenadas encontra-se movendo com velocidade igual à
celeridade da onda. Os termos 𝑘 e 𝐶 representam respectivamente o número de onda e a
celeridade, 𝑥 e 𝑧 representam as coordenadas horizontal e vertical associadas.
𝑁

𝜓(𝑥, 𝑧) = 𝐶. 𝑧 + ∑ 𝑋(𝑛). 𝑠𝑖𝑛ℎ[𝑛. 𝑘𝑛 . (ℎ + 𝑧)]. 𝑐𝑜𝑠(𝑛. 𝑘𝑛 . 𝑥)

(16)

𝑛=1

A única condição de contorno não satisfeita diretamente por essa solução será a
condição de contorno dinâmica na superfície livre. A abordagem computacional procura
subdividir o perfil de onda em pontos discretos e forçar a obtenção dos valores 𝑋(𝑛) por
processo iterativo de minimização do erro na condição de contorno dinâmica na
superfície livre ao longo do perfil (Dean & Dalrymple, 1984). A abordagem pode ser
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aplicada para obtenção de perfil estacionário em estados de mar irregulares com
superfície de onda medida, em condições até muito próximas da quebra da onda,
determinando a melhor função de corrente que se adapta ao perfil estacionário de
superfície livre (Nascimento & Ellwanger, 2012).
Outros modelos também podem ser comentados, entre estes os modelos BST
(Bateman, Swan, & Taylor, 2001) e ZE (Zakharov, 1968). O primeiro consiste na
solução do problema de valor de contorno por superposição das respostas em termos de
função potencial de velocidades aplicando uma redução dimensional para maximizar a
eficiência do procedimento numérico, fazendo com que a solução seja baseada em
valores de superfície por si só. Pode-se aplicar uma expansão em Série de Taylor de um
operador Neumann-Dirichlet como uma precondição de decomposição de domínios
resolvendo o problema de valor de contorno de Neumann, ou em termos de suas
derivadas em um subdomínio e o problema de valor de contorno de Dirichlet, ou em
termos do valor da função no contorno em outro para a redução do operador (𝜕𝜙/
𝜕𝑧)𝑧=𝜂 ou, em uma abordagem semelhante, a utilização de um operado 𝐺(. ) definido
por 𝐺(𝜂). 𝛷. Ao abordar esta aproximação, a redução dimensional necessária é
alcançada e o potencial de velocidades 𝛷 e a elevação de superfície 𝜂 podem ser
representados como séries de Fourier e as derivadas de superfície podem ser alcançadas
rapidamente utilizando transformação rápida de Fourier (FFT - Fast Fourier
Transform). BST é um modelo de ondas totalmente não linear, fornecendo
essencialmente uma solução exata para um problema de elevação de onda medido,
porém não fornece uma visão física quanto à importância relativa das interações de
ondas envolvidas. O modelo ZE define uma equação de evolução para ondas de
gravidade que se propagam em lâmina d’água de profundidade constante na forma
hamiltoniana, i.e. em termos de energia total definida como a soma das energias cinética
e potencial dividida pela densidade do fluido; dentro desta solução, o potencial de
velocidades deve satisfazer a equação de Laplace, a condição de limite inferior e as
condições de contorno cinética e dinâmica são levadas em conta na forma
hamiltoniana. Na formulação por energia, o funcional pode ser expresso em uma série
de potencias integrais do número de onda, a solução pode ser obtida utilizando um
algoritmo de padrão Runge-Kutta e o perfil da superfície recriado em cada passo de
tempo para a ordem desejada. A vantagem essencial desta abordagem é que torna
possível escolher quais as interações são incluídas e quais são negligenciadas e, por
conseguinte, podem-se isolar as interações de onda que controlam a evolução do campo
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de ondas. O modelo ZE é de não linearidade limitada, tendo apenas sido expandido para
poucas ordens. No entanto, a vantagem primordial reside no fato de que as interações
resultantes de onda em ordens progressivamente mais elevadas podem ser
especificamente identificadas.

II.4. Modelagem da Elevação do Mar Através de Medição do Evento
Sendo um determinado evento da passagem de uma onda de gravidade
estacionária em um intervalo específico de tempo ou espaço, faz-se possível representar
a elevação de onda através de processos que tomam como base a expansão da função
potencial de velocidades ou função de corrente. Muitas vezes se utiliza essa abordagem
para a simulação de ondas extremas, que constituem ondas singulares maiores e mais
íngremes que as ondas previstas para um mar irregular. Uma vez que as ondas do tipo
freak ou rougue são eventos raros, com influência em embarcações de transporte, e que
seu tratamento poderia ser assunto para uma linha de estudo específica, a busca da
simulação deste tipo de evento será deixada de lado, entretanto, pode-se comentar que
modelos atuais de onda são desenvolvidos na tentativa de simular esse evento especial.
O conceito do modelo NewWave (Tromans, Anaturk, & Hagemeijer, 1991) é
gerar uma onda extrema em uma posição e tempo conhecidos através da sobreposição
de pequenas amplitudes de ondas lineares de diferentes frequências. Devido à interação
de ondas de frequências diferentes, componentes novos que não satisfazem a relação de
dispersão linear são gerados, a elevação da superfície prevista pela teoria, portanto, não
é alcançada e o resultado é pobre. Uma abordagem para melhorar a eficiência do ponto
em avaliação é ajustar o valor obtido à medição de campo.
Observações de laboratório de simulações de ondas extremas em águas
profundas sugerem que pode haver mudanças significativas e rápidas para o espectro de
ondas nas proximidades de um evento extremo. Como resultado, soluções lineares com
base em um espectro de mar previamente definido semelhante à adotada no modelo
NewWave e soluções de concepção orientada seriam inadequadas. Em particular, as
interações de fronteira decorrentes da não linearidade de segunda ordem e interações
ressonantes de terceira ordem e acima devem ser levadas em consideração.
Já para modelos computacionais que procuram simular o comportamento
bidimensional ou tridimensional de ondas sob domínios com variação de profundidade e
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barreiras ao escoamento, o método das diferenças finitas é utilizado de maneira prática
no domínio do tempo para resolver as equações de Boussinesq. As fronteiras externas e
internas são especificadas, sendo inseridos os dados associados às condições de
tempestade incidente. O domínio de interesse é discretizado como uma grade reticulada
com a elevação e as velocidades horizontas definidas nos nós da rede de uma forma
escalonada. Os eventos podem ter forma periódica ou aleatória, unidirecionais ou
multidirecionais.

II.5. Estado de Mar Irregular Linear
Dado que a superposição linear de soluções também é solução do problema de
valor de contorno linearizado das ondas de gravidade, a elevação da superfície do mar
pode

ser

modelada

por

um

processo

estocástico

estacionário

(Sphaier,

2004b). Matematicamente, este processo pode ser representado pela Eq. (17). Tomando
um referencial fixo, a elevação pode ser descrita pela Eq. (18).
𝑁→∞

𝑁→∞

𝜂(𝑥, 𝑡) = ∑ 𝜂𝑛 (𝑥, 𝑡) = ∑ 𝐴𝑛 . 𝑐𝑜𝑠(𝑘𝑛 . 𝑥 − 𝜔𝑛 . 𝑡 − 𝜙𝑛 )
𝑛=1

(17)

𝑛=1

𝑁→∞

𝑁→∞

𝜂(𝑡) = ∑ 𝜂𝑛 (𝑡) = ∑ 𝐴𝑛 . 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛 . 𝑡 − 𝜙𝑛 )
𝑛=1

(18)

𝑛=1

𝜂(𝑥, 𝑡) representa a elevação irregular linear da superfície do mar, em função da posição

sobre o eixo 𝑥 e do tempo 𝑡;
𝜂𝑛 (𝑥, 𝑡) representa a elevação do n-ésimo harmônico que constitui o sinal, em função da

posição sobre o eixo 𝑥 e do tempo 𝑡;
𝐴𝑛 representa a amplitude do n-ésimo harmônico que constitui o sinal;
𝑘𝑛 representa o número de onda do n-ésimo harmônico que constitui o sinal, definido

como 2. 𝜋⁄𝜆, sendo 𝜆 o comprimento de onda;
𝜔𝑛 representa as frequências do n-ésimo harmônico que constitui o sinal;
𝜙𝑛 representa a fase aleatória do n-ésimo harmônico, uniformemente distribuída entre
0 e 2. 𝜋.
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Pelo teorema do limite central, pode-se concluir que se 𝑛 tende para o infinito,
𝜂(𝑡) é uma variável aleatória com distribuição normal, com valor esperado 𝜇𝑛→∞ e
2
variância 𝜎𝑛→∞
dadas pela Eq. (19), (Sphaier, 2004b).
2
𝜇𝑛→∞ = 𝐸[𝜂(𝑡)] = 0 e 𝜎𝑛→∞
= 𝐸[𝜂 2 (𝑡)]

(19)

Para fins de simulação da elevação do mar por um número discreto de
componentes de onda, faz-se necessário determinar as amplitudes dos componentes
harmônicos 𝐴𝑛 do sinal.
Tomando-se por base dados medidos de campo, pode-se obter o espectro de
estado de mar 𝑆(𝜔) da série representativa do evento. Tomando a propriedade das
funções pares, o teorema de Parseval estabelece a relação apresentada na Eq. (20). Em
termos de densidade espectral de energia que descreve como a energia de uma série
temporal será distribuída com a frequência, a densidade espectral do sinal será o
quadrado da magnitude da transformada de Fourier do sinal. O conceito de
transformada de Fourier e sua inversa são apresentados na Seção III.8.2.
𝑁→∞

∑
𝑛=1

∞
1
. 𝐴𝑛 2 = ∫ 𝑆(𝜔). 𝑑𝜔
2
0

(20)

Considerando uma única frequência 𝜔 = 𝜔𝑘 que representa um intervalo de
dimensões[𝜔𝑘 −

𝛿𝜔
2

; 𝜔𝑘 +

𝛿𝜔
2

], chega-se à expressão que fornece as amplitudes de cada

componente de onda por frequência, Eq. (21). Neste caso, 𝛿𝜔 é o intervalo de
discretização de frequência dos componentes harmônicos.
1 2
𝐴 = 𝑆(𝜔𝑘 ). 𝛿𝜔
2 𝑛

(21)

Utilizando as Eqs. (18) e (21), 𝜂(𝑡) pode ser aproximada pela soma de diversos
harmônicos independentes, conforme Eq. (22).
𝑁

𝜂(𝑡) = ∑ 𝐴𝑛 . 𝑐𝑜𝑠(𝜔𝑛 𝑡 − 𝜙𝑛 )

𝐴𝑛 = √2. 𝑆(𝜔𝑛 ). 𝛿𝜔

(22)

𝑛=1

As frequências 𝜔𝑛 são obtidas a partir da discretização da função 𝑆(. ) em
intervalos

suficientemente pequenos

para que a série temporal
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𝜂(𝑡)

seja

satisfatoriamente representada, sem estabelecer um comportamento periódico e que os
parâmetros estatísticos sejam corretamente representados.
Ilustra-se na Figura 1 a decomposição de um espectro para a formação de uma
série irregular. É importante salientar que diferentes realizações da elevação do mar são
obtidas com diferentes conjuntos de fases aleatórias 𝜙𝑛 que são geradas artificialmente
através de números randômicos gerados no computador por diferentes sementes.
Uma questão fundamental para se aplicar e se acumular as informações de mar é
a disponibilidade de uma formulação analítica para a função densidade espectral obtida
a partir de sinais medidos de elevação do mar.

Figura 1 - Espectro e Componentes de Onda (Sphaier, 2004b)

Com a finalidade de diminuir a dificuldade da abordagem, busca-se trabalhar
com um número pequeno de parâmetros que caracterizem bem a forma do espectro de
mar. Na literatura, encontram-se várias formulações que partem da altura significativa
de onda 𝐻𝑠 ou do par altura significativa de onda 𝐻𝑠 e período médio entre cruzamentos
zero 𝑇𝑧 ou período de pico do espectro 𝑇𝑝 .
Considera-se que as ondas oceânicas são produzidas pelo vento e que os
espectros unimodais são tentativas de descrevê-los em condições especiais, e.g. vento
com velocidade constante atuando em uma determinada área por um período longo de
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tempo. Cabe ressaltar que espectros reais de mar podem ser mais complicados, e.g.
podem apresentar dois picos, um associado às ondas de longo curso swell e outro
associado às ondas de vento locais.
O espectro de Pierson-Moskowitz (Pierson & Moskovitz, 1964) assume que se o
vento atua estacionariamente por um período longo de tempo em uma área larga, as
ondas entrarão em equilíbrio com o vento. O espectro inicialmente é desenvolvido em
função da velocidade de vento, correlacionada à frequência de cruzamento zero das
ondas. A altura significativa de onda 𝐻𝑠 pode ser calculada através da função do
espectro, entretanto, por motivos práticos, as medições são realizadas em termos da
forma e periodicidade das ondas, sendo mais interessante desenvolver o espectro em
termos de altura significativa e período de onda dominante ou de pico do espectro 𝑇𝑝 . O
espectro é apresentado na Eq. (23).
𝑆𝑃𝑀 (𝜔) =

𝜔𝑝 4
5
5 𝜔𝑝 4
. 𝐻𝑠 2 . 5 . 𝑒𝑥𝑝 (− . 4 )
16
𝜔
4 𝜔

(23)

𝐻𝑠 dado pela média das alturas individuais de 1⁄3 das maiores ondas observadas (m);
𝑇𝑝 dado pelo período associado ao pico do espectro (s);
𝜔𝑝 = 2. 𝜋⁄𝑇𝑝 sendo a frequência relativa ao período de onda dominante (rad/s);
𝑇𝑧 = 0,710. 𝑇𝑝 dado pelo período de cruzamento zero (s).

Após analisar dados coletados durante o projeto Joint North Sea Wave
Observation - JONSWAP, Hasselmann (Hasselmann, et al., 1973) encontrou que o
espectro de onda nunca é totalmente desenvolvido, este continua a se desenvolver
através de interações não lineares onda-onda. Propuseram então um fator artificial ao
espectro de Pierson-Moskovitz de maneira a melhorar a sua forma de acordo às suas
medições. A função correspondente a este espectro pode ser observado na Eq. (24).

𝑆𝐽 (𝜔) =

1
. 𝑆 (𝜔). 𝑒𝑥𝑝 𝑙𝑛(𝛾) . 𝑒𝑥𝑝 −
𝐶 𝑃𝑀
[
{

𝛾 = 3,3 parâmetro adimensional de forma;
𝛽 = 0,07 para 𝜔 ≤ 𝜔𝑝 ; 𝛽 = 0,09 para 𝜔 > 𝜔𝑝 ;
𝐶 = 1,525 fator de normalização;
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2
𝜔
(𝜔 − 1)
𝑝

(24)

2. 𝛽 2
]}

𝑇𝑧 = 0,781. 𝑇𝑝 dado pelo período de cruzamento zero (s), se adotados os parâmetros
acima.

Se comparados os espectros de elevação do mar de Pierson-Moskovitz e
JONSWAP, observamos o desenvolvimento de um pico mais acentuado no segundo
caso, Figura 2. Um estudo mais detalhado das propriedades dos espectros é apresentado
na Seção III.8.

Figura 2 - Comparação entre Formas dos Espectros Pierson-Moskovitz e JONSWAP
(𝐻𝑠 = 7,62 𝑚 𝑒 𝑇𝑝 = 9,20 𝑠)

II.6. Estado de Mar Irregular Não Linear de Segunda Ordem em
Potencial de Velocidades
Aplicando o conceito de potencial de velocidades com solução da equação de
Laplace associado às condições de contorno não lineares e, utilizando a expansão de
segunda ordem para a função potencial de velocidades e expansão em série de Taylor
das condições de contorno não lineares de superfície livre, Sharma e Dean (Sharma &
Dean, 1981) apresentaram um modelo irregular não linear de onda para profundidades
finitas e que vem sendo aplicado para uma variedade de problemas nos anos recentes.
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A teoria de onda de Airy para ondas regulares ou irregulares envolve a solução
da equação de Laplace em termos do potencial de velocidade 𝛷 e uso das condições de
contorno linearizadas (Barltrop & Adams, 1991). Para ondas não lineares, a teoria
envolve a aplicação de um parâmetro de perturbação 𝜀 para resolver a equação de
Laplace com as condições de contorno não lineares, porém de ordem fechada. Sharma e
Dean (Sharma & Dean, 1981) aplicaram tal abordagem para obter uma teoria de onda
irregular não linear para águas de profundidade finita.
Tomando como referência uma posição fixa, a elevação não linear 𝜂(𝑡) pode ser
expressa como a soma das componentes de primeira e segunda ordem, 𝜂(𝑡) = 𝜂1 (𝑡) +
𝜂2 (𝑡). A componente de primeira ordem 𝜂1 (𝑡) é expressa pela componente linear e foi
apresentado anteriormente na Eq. (18), (Hasselmann, 1962).
Na derivação da elevação de segunda ordem,

torna-se conveniente

primeiramente avaliar a sua forma calculando o quadrado da elevação de primeira
ordem dividido pela profundidade ℎ (Madsen & Fuhrman, 2012). Este procedimento faz
sentido uma vez que as equações do domínio contêm não linearidades em termos
quadráticos. De maneira similar, a forma do potencial de velocidades de segunda ordem
pode ser pré-avaliada utilizando a aproximação 𝑔. 𝜂2 (𝑡) = −𝛷2 em 𝑧 = 0 (Madsen &
Fuhrman, 2012). Nesse processo, a magnitude dos parâmetros ainda não é avaliada; as
Eqs. (25) e (26) apresentam as formas dessas equações em termos do parâmetro de
perturbação 𝜀. Nestas equações os parâmetros 𝐺 e 𝐹 são funções de transferência
harmônicas para a superfície livre e potencial de velocidades, respectivamente. Com 𝜓𝑛
não mais representando a função de corrente neste texto e sim definido pela Eq. (27).
𝑁

𝑁

2

𝜂2 = 𝜀 . ∑ ∑ 𝐺𝑚±𝑛 . 𝐴𝑚±𝑛 . 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑚±𝑛 )

(25)

𝑚=1 𝑛=1
𝑁

𝑁

2

𝛷2 = 𝜀 . ∑ ∑ 𝐹𝑚±𝑛 . 𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚±𝑛 . 𝑧). 𝐴𝑚±𝑛 . 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑚±𝑛 )

(26)

𝑚=1 𝑛=1

𝜓𝑛 = 𝜔𝑛 . 𝑡 − 𝜙𝑛

(27)

Por exemplo, os somatórios das Eqs. (25) e (26) compreenderão as interações
entre as próprias ondas nos termos onde 𝑚 = 𝑛 e 𝜓𝑚+𝑛 = 2. 𝜓𝑚 , conhecido da teoria
monocromática de ondas de Stokes. Os termos em 𝑚 ≠ 𝑛 representam interações
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bicromáticas com funções da fase definidas pela Eq. (28) e as interações entre os
coeficientes de amplitudes bicromáticas são dadas pela Eq. (29), com ℎ a profundidade.
𝜓𝑚±𝑛 = 𝜓𝑚 ± 𝜓𝑛

(28)

1
.𝐴 .𝐴
ℎ 𝑚 𝑛

(29)

𝐴𝑚±𝑛 =

Depois, através da Eq. (30), determinam-se os números de onda 𝑘𝑚±𝑛 de forma
que a Eq. (26) satisfaça a equação de Laplace. As relações de frequência
correspondentes são dadas pela Eq. (31).
𝑘𝑚±𝑛 = |𝑘𝑚 ± 𝑘𝑛 | = √(𝑘𝑚 ± 𝑘𝑛 )2

(30)

𝜔𝑚±𝑛 ≡ 𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛

(31)

As frequências 𝜔𝑚 e 𝜔𝑛 satisfazem a equação da dispersão linear Eq. (32). As
Eqs. (25) e (26) satisfazem a equação de Laplace e a condição de contorno cinemática
no fundo. Para obtenção das funções de transferência devem-se satisfazer as condições
de contorno não lineares de superfície. Ao inserir 𝜂 = 𝜂1 + 𝜂2 e 𝛷 = 𝛷1 + 𝛷2 nas
condições dinâmicas e cinemáticas de superfície e considerando a expansão em série de
Taylor de três termos, são coletados os termos de ordem 𝑂(𝜀 2 ) e obtém-se o grupo de
equações para determinação das funções de transferência de segunda ordem 𝐺𝑚±𝑛 e
𝐹𝑚±𝑛 . As expressões para as funções de transferência simplificam-se à solução clássica
de Stokes para as ondas monocromáticas (Madsen & Fuhrman, 2012).
𝜔𝑚 = √𝑔. 𝑘𝑚 . tanh(ℎ. 𝑘𝑚 )

(32)

A componente de segunda ordem 𝜂2 (𝑡) é obtida como um resultado das
interações entre somas e diferenças de frequências sendo apresentado na Eq. (33) onde
−
+
𝜓𝑚 (𝑡) foi dado pela Eq. (27)e as funções de transferência de segunda ordem 𝐵𝑚𝑛
e 𝐵𝑚𝑛

são obtidas através da solução da equação de Laplace para o potencial de velocidades
−
+
com as condições de contorno não lineares. As funções 𝐵𝑚𝑛
e 𝐵𝑚𝑛
são dependentes da

frequência e número de onda e são independentes do espectro.
𝑁

𝑁

−
+
𝜂2 (𝑡) = ∑ ∑ 𝐴𝑚 . 𝐴𝑛 . [𝐵𝑚𝑛
. 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑚 (𝑡) − 𝜓𝑛 (𝑡)) + 𝐵𝑚𝑛
. 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑚 (𝑡) + 𝜓𝑛 (𝑡))]
𝑚=1 𝑛=1
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(33)

Sendo assim, as ondas de segunda ordem são obtidas como o resultado das
interações entre somas e diferenças de pares de frequências. As contribuições das fases
de segunda ordem são determinadas pela soma e diferença das interações das fases das
componentes de primeira ordem, que por definição são aleatórias.
O potencial de velocidade 𝛷 é composto de componentes de primeira e segunda
ordem tais que 𝛷 = 𝛷1 + 𝛷2 . Estes potenciais de velocidade de primeira e segunda
±
ordem são dados de acordo com as Eqs. (34) e (35), onde 𝑏𝑚 = 𝐴𝑚 . 𝑔⁄𝜔𝑛 e 𝑘𝑚𝑛
=

|𝑘𝑚 ± 𝑘𝑛 |. A relação de dispersão linear 𝜔𝑚 2 = 𝑔. 𝑘𝑚 . tanh(𝑘𝑚 . ℎ) é mantida, onde os
termos são expressos pela frequência 𝜔𝑚 , número de onda 𝑘𝑚 , aceleração da gravidade
𝑔 e profundidade ℎ.
𝑁

𝛷1 = ∑ [𝑏𝑚 .
𝑚=1
𝑁

𝑁

𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚 . (ℎ + 𝑧))
. 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑚 )]
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚 . ℎ)

(34)

±

±
𝑐𝑜𝑠ℎ (𝑘𝑚𝑛 . (ℎ + 𝑧))
1
𝐷𝑚𝑛
𝛷2 = ∑ ∑ [𝑏𝑚 . 𝑏𝑛 .
.
. 𝑠𝑖𝑛(𝜓𝑚 ± 𝜓𝑛 )]
±
4
(𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛 )
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)

(35)

𝑚=1 𝑛=1

±
±
Expressões para as funções de transferência 𝐵𝑚𝑛
e 𝐷𝑚𝑛
foram definidas por

Sharma e Dean (Sharma & Dean, 1981) e são apresentadas nas Eqs. (36) a (39).

−
𝐷𝑚𝑛

=

−
1 𝐷𝑚𝑛
− (𝑘𝑚 . 𝑘𝑛 + 𝑅𝑚 . 𝑅𝑛 )
−
𝐵𝑚𝑛
= [
+ (𝑅𝑚 + 𝑅𝑛 )]
4
√𝑅𝑚 . 𝑅𝑛

(36)

+
1 𝐷𝑚𝑛
− (𝑘𝑚 . 𝑘𝑛 − 𝑅𝑚 . 𝑅𝑛 )
+
𝐵𝑚𝑛
= [
+ (𝑅𝑚 + 𝑅𝑛 )]
4
√𝑅𝑚 . 𝑅𝑛

(37)

(√𝑅𝑚 − √𝑅𝑛 ). [√𝑅𝑛 . (𝑘𝑚 2 − 𝑅𝑚 2 ) − √𝑅𝑚 . (𝑘𝑛 2 − 𝑅𝑛 2 )]
2

−
−
. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)
(√𝑅𝑚 − √𝑅𝑛 ) − 𝑘𝑚𝑛
2

+

2. (√𝑅𝑚 − √𝑅𝑛 ) . (𝑘𝑚 . 𝑘𝑛 + 𝑅𝑚 . 𝑅𝑛 )
2

−
−
. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)
(√𝑅𝑚 − √𝑅𝑛 ) − 𝑘𝑚𝑛
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(38)

+
𝐷𝑚𝑛
=

(√𝑅𝑚 + √𝑅𝑛 ). [√𝑅𝑛 . (𝑘𝑚 2 − 𝑅𝑚 2 ) + √𝑅𝑚 . (𝑘𝑛 2 − 𝑅𝑛 2 )]
2

+
+
. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)
(√𝑅𝑚 + √𝑅𝑛 ) − 𝑘𝑚𝑛
2

+

2. (√𝑅𝑚 + √𝑅𝑛 ) . (𝑘𝑚 . 𝑘𝑛 − 𝑅𝑚 . 𝑅𝑛 )

(39)

2

+
+
. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)
(√𝑅𝑚 + √𝑅𝑛 ) − 𝑘𝑚𝑛

Sendo as relações apresentadas nas Eqs. (40) a (42) válidas para as Eqs. (36) a
(39).
𝜔 = 𝑔. 𝑘. 𝑡𝑎𝑛ℎ(𝑘. ℎ)
𝑅𝑚 =

𝜔𝑚 2
𝑔

(40)
(41)

±
𝑘𝑚𝑛
= |𝑘𝑚 ± 𝑘𝑛 |

(42)

As velocidades horizontal 𝑢(𝑧, 𝑡) e vertical 𝑣(𝑧, 𝑡) da partícula fluida, assim
como as respectivas acelerações 𝑢̇ (𝑧, 𝑡) e 𝑣̇ (𝑧, 𝑡), são obtidas da equação de potencial de
velocidades com os termos de primeira e segunda ordem conforme Eqs. (43) e (44).
𝑢(𝑧, 𝑡) =

𝜕𝛷
𝜕𝑥

𝑢̇ (𝑧, 𝑡) =

𝜕𝑢(𝑧, 𝑡)
𝜕𝑡

(43)

𝑣(𝑧, 𝑡) =

𝜕𝛷
𝜕𝑧

𝑣̇ (𝑧, 𝑡) =

𝜕𝑣(𝑧, 𝑡)
𝜕𝑡

(44)

II.7. Validade do Modelo Irregular de Segunda Ordem
Estudos realizados através de simulações numéricas indicaram a validade do
modelo de segunda ordem até o limite máximo de inclinação de onda de
aproximadamente 0,08 (Hu & Zhao, 1993), sendo a inclinação de onda, ou steepnes, a
relação entre a sua altura e seu comprimento.
Para simulações de estados de mar irregulares, a verificação da inclinação da
onda pode ser realizada utilizando, por exemplo, a teoria de onda regular para o
intervalo que contempla a onda máxima e o intervalo de onda de período mais curto
dentro da simulação. A tendência do crescimento da inclinação da onda é observada
com o crescimento da não linearidade, função do cruzamento dos termos de baixa e alta
frequências, e efeitos da profundidade. Em simulações aleatórias, especial atenção deve
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ser dada ao número adotado de frequências e fases aleatórias na discretização do
espectro do mar, de forma que a superposição dos termos não produza resultados
distorcidos de inclinação ou de comportamento periódico repetitivo.

II.8. Modelagem Computacional dos Estados de Mar
II.8.1. Modelagem de Estado de Mar Irregular Linear
A modelagem do estado de mar irregular linear segue a metodologia apresentada
na Seção II.5. Neste estudo, adotou-se a metodologia de modelagem da série aleatória
irregular através da utilização da técnica de IFFT (Inverse Fast Fourier Transform)
aplicada diretamente sobre o espectro de ondas adotado. A técnica de transformada
rápida de Fourier consiste em um algoritmo para computação da transformada discreta
de Fourier e sua inversa. A transformada de Fourier é uma transformação matemática
utilizada para decompor um sinal temporal nas suas componentes em frequências e
amplitudes e vice-versa. Um método largamente utilizado para o cálculo computacional
desta versão é a transformada rápida de Fourier que converte o domínio do tempo em
domínio da frequência (FFT) e vice-versa (IFFT - Inverse Fast Fourier Transform). A
transformada rápida de Fourier apresenta complexidade de ordem 𝑂(𝑛. 𝑙𝑜𝑔(𝑛)) contra
ordem 𝑂(𝑛2 ) necessário para o mesmo cálculo pelo método clássico, sendo 𝑛 o número
de pontos da série temporal. Como exemplo, para um sistema de 210 pontos, a ordem do
número de operações necessárias para a execução da FFT será de 103 , enquanto que do
método clássico seria de 106 . Cabe mencionar que o método utiliza a fórmula de Euler
que correlaciona funções trigonométricas à função exponencial. Observa-se que para a
aplicação da FFT o número de pontos deve ser uma potência de dois.
O fluxograma apresentado na Figura 3 exemplifica a abordagem computacional
adotada para o cálculo dos parâmetros da elevação do mar.
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Espectro de Onda 𝑆 𝜔

Amplitudes e Fases Aleatórias
E 𝐴𝑚 2 = 2. 𝑆 𝜔𝑚 . Δ𝜔
𝜙𝑚 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 0, 2𝜋

Sementes
Aleatórias

𝐴𝑚 ~ Rayleigh

Coeficientes de Fourier para Elevação de Onda
X 𝜔𝑚 = 𝐴𝑚 . 𝑒𝑥𝑝 −𝑖. 𝜙𝑚

Coeficientes de Fourier para a Cinemática das Partículas
𝑔. 𝑘𝑚 𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑚 . ℎ + 𝑧
𝑋𝑢 𝑧, 𝜔𝑚 =
.
. 𝑋 𝜔𝑚
𝜔𝑚
𝑐𝑜𝑠ℎ 𝑘𝑚 . ℎ
𝑋𝑢̇ 𝑧, 𝜔𝑚 = −𝜔𝑚 .𝑋𝑢 𝑧, 𝜔𝑚

Série Temporal dos Parâmetros de Elevação de Onda e
Cinemática das Partículas
Elevação de Onda: 𝜂1 𝑡𝑝 = ℜ 𝐼𝐹𝐹𝑇 X 𝜔

Velocidade da Partícula: 𝑢1 𝑡𝑝 = ℜ 𝐼𝐹𝐹𝑇 𝑋𝑢 𝜔
Aceleração da Partícula: 𝑢̇ 1 𝑡𝑝 = ℑ 𝐼𝐹𝐹𝑇 𝑋𝑢̇ 𝜔

Figura 3 - Fluxograma para Cálculo de Séries Temporais Irregulares Lineares dos
Parâmetros de Onda
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II.8.2. Modelagem de Estado de Mar Irregular Não Linear por Método Direto
A modelagem do estado de mar irregular não linear segue a metodologia
apresentada na Seção II.6. No método definido neste trabalho como direto, não se aplica
o conceito de transformada inversa de Fourier, resolvendo-se o somatório duplo da
Eq. (33). Essa técnica requer que para um número 𝑛 de divisões do espectro, os cálculos
sejam realizados na ordem 𝑂(𝑛2 ) para cada passo da série temporal.
O fluxograma apresentado na Figura 4 ilustra a abordagem computacional direta
adotada para a geração de estados de mar individuais com contribuição dos efeitos não
lineares de segunda ordem. Os termos de primeira ordem são calculados de acordo com
o processo estabelecido na Figura 3.
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Espectro de Onda 𝑆(𝜔)

Amplitudes e Fases Aleatórias
E[𝐴𝑚 2 ] = E[𝐴𝑛 2 ] = 2. 𝑆(𝜔). 𝛥𝜔

Sementes
Aleatórias

𝜙𝑚 ; 𝜙𝑛 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 [0, 2𝜋]
𝐴𝑚 ; 𝐴𝑛 ~ 𝑅𝑎𝑦𝑒𝑖𝑔ℎ

Coeficientes de Fourier para Elevação de Onda
±
±
𝑋𝑚𝑛
= 𝐴𝑚 . 𝐴𝑛 . 𝐵𝑚𝑛
. 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. (𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 ))

Funções de
Transferência
±
±
𝐷𝑚𝑛
; 𝐵𝑚𝑛

Coeficientes de Fourier para a Cinemática das
Partículas
±
(𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 )). 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚 ± 𝑛)
𝑋𝑢 ±
=
𝑧
.
𝑒𝑥𝑝(−𝑖.
𝑚𝑛
𝑚𝑛
±
𝑋𝑢̇ 𝑚𝑛 = −(𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛 ). 𝑋𝑢 ±
𝑚𝑛
±
±
𝑐𝑜𝑠ℎ (𝑘𝑚𝑛
. (ℎ + 𝑧))
1
𝐷𝑚𝑛
±
𝑧𝑚𝑛
= . 𝑏𝑚 . 𝑏𝑛 .
.
. 𝑘±
±
(𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛 ) 𝑚𝑛
4
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚𝑛 . ℎ)

Série Temporal dos Parâmetros de Elevação de Onda
e Cinemática das Partículas
𝑁

𝑁

±
𝜂2 (𝑡𝑝 ) = ℜ ∑ ∑ 𝑋𝑚𝑛
. exp(−𝑖. (𝑚 ± 𝑛). ∆𝜔. 𝑝. Δ𝑡)
𝑚=1 𝑛=1
𝑁
𝑁

±

𝑢2 (𝑡𝑝 ) = ℜ ∑ ∑ 𝑋𝑢 𝑚𝑛 . exp(−𝑖. (𝑚 ± 𝑛). ∆𝜔. 𝑝. Δ𝑡)
𝑚=1 𝑛=1
𝑁
𝑁

±

𝑢̇ 2 (𝑡𝑝 ) = ℑ ∑ ∑ 𝑋𝑢̇ 𝑚𝑛 . exp(−𝑖. (𝑚 ± 𝑛). ∆𝜔. 𝑝. Δ𝑡)
𝑚=1 𝑛=1

Adição dos Componentes de Primeira e Segunda
Ordem
Elevação de Onda: 𝜂(𝑡𝑝 ) = 𝜂1 (𝑡𝑝 ) + 𝜂2 (𝑡𝑝 )
Velocidade da Partícula: 𝑢(𝑡𝑝 ) = 𝑢1 (𝑡𝑝 ) + 𝑢2 (𝑡𝑝 )
Aceleração da Partícula: 𝑢̇ (𝑡𝑝 ) = 𝑢̇ 1 (𝑡𝑝 ) + 𝑢̇ 2 (𝑡𝑝 )

Figura 4 - Fluxograma para Cálculo de Séries Temporais Irregulares Não Lineares dos
Parâmetros de Onda por Método Direto

27

II.8.3. Modelagem de Estado de Mar Irregular Não Linear por Método
Indireto
Simulações numéricas de estados de mar irregulares aleatórios de primeira
ordem podem ser modeladas sem maiores restrições em termos de tempo de
processamento utilizando os sistemas computacionais atuais. A utilização do
método IFFT para a redução do tempo de processamento viabiliza que séries temporais
longas, contendo uma gama enorme de componentes harmônicos, sejam facilmente
modeladas em projetos comerciais. Entretanto, simulações aleatórias não lineares
conforme disposto na Seção II.8.2 podem ser computacionalmente ineficientes, uma vez
que envolvem somatórios duplos, fazendo com que o número total de termos passe de
uma base 𝑂(𝑛) em um sistema linear para uma base 𝑂(𝑛2 ) em um sistema não linear de
segunda ordem. Um artifício matemático foi adotado de forma a tornar as análises mais
eficientes (Agarwal & Manuel, 2010).
O artifício considera que o somatório duplo possa ser reescrito através de um
somatório simples apenas ajustando, pré-combinando e reescrevendo os índices do
somatório duplo. Uma vez gerado o somatório simples, aplica-se o conceito de
transformada inversa rápida de Fourier IFFT, o que torna a simulação mais eficiente.
O somatório duplo utilizado para simular a componente de segunda ordem da
elevação de mar, apresentado na Eq. (33), pode ser reescrito como apresentado nas
Eqs. (45) e (46) onde 𝑡𝑝 = 𝑝. Δ𝑡; 𝜔𝑚 = 𝑚. Δ𝜔; 𝜔𝑛 = 𝑛. Δ𝜔; 𝑚, 𝑛 = 1, 2, … , 𝑁 e
𝑝 = 1, 2, … , 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 ⁄Δ𝑡, sendo 𝑡𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 a duração total da simulação; Δ𝜔 sendo a subdivisão
do espectro e Δ𝑡 o passo de tempo da simulação.
𝑁

𝑁

±
𝜂2 (𝑡𝑝 ) = ℜ ∑ ∑ 𝑋𝑚𝑛
. 𝑒𝑥𝑝{−𝑖. (𝑚 ± 𝑛). 𝛥𝜔. 𝑝. 𝛥𝑡}

(45)

𝑚=1 𝑛=1
±
±
𝑋𝑚𝑛
= 𝐴𝑚 . 𝐴𝑛 . 𝐵𝑚𝑛
. 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. (𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 ))

(46)

O somatório duplo da Eq. (45) pode ser reescrito através de um somatório
simples como apresentado na Eq. (47).
2.𝑁

𝜂2 (𝑡𝑝 ) = ℜ [∑ 𝑌𝑗± . 𝑒𝑥𝑝 (−𝑖.
𝑗=1
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2. 𝜋. 𝑗
. 𝑝)]
𝑁

(47)

Com base na Eq. (47), que representa a definição da transformada inversa de
Fourier de 𝑌𝑗± , o cálculo da parcela de segunda ordem da elevação 𝜂2 pode ser
realizado através da técnica de transformada rápida inversa de Fourier IFFT, conforme
apresentado na Eq. (48).
𝜂2 (𝑡𝑝 ) = ℜ[𝐼𝐹𝐹𝑇(𝑌𝑗± )]

(48)

Os coeficientes de Fourier 𝑌𝑗± são obtidos através da conversão do somatório
duplo de 𝑁 2 termos em um somatório simples de 𝑁 termos coletando previamente todos
os pares de termos (𝑚, 𝑛) que levam à soma ou à diferença igual a 𝑗. Como exemplo,
(𝑚, 𝑛) = (1,3), (2,2) 𝑒 (3,1) levam à soma 𝑗 = 4, assim, estas três contribuições
seriam tomadas para formar 𝑌4+ .
Para o processo de soma dos termos, uma vez que 𝑚 e 𝑛 variam de 1 a 𝑁, a
soma (𝑚 + 𝑛) varia de 2 a 2. 𝑁. Os coeficientes de Fourier 𝑌𝑗+ para 2 ≤ 𝑗 ≤ 2. 𝑁 são
obtidos conforme Eq. (49), sendo 𝑌1+ = 0.
+
𝑌𝑗+ = ∑ ∑ 𝑋𝑚𝑛
↔ 𝑚+𝑛 =𝑗

(49)

Para o processo de subtração dos termos, uma vez que 𝑚 e 𝑛 variam de 1 a 𝑁, a
subtração (𝑚 − 𝑛) varia de −(𝑁 − 1) a (𝑁 − 1). Apenas os termos em função cosseno
são computados na Eq. (47) e, como 𝑐𝑜𝑠(𝑎) = cos(−𝑎), torna-se necessário apenas
−
considerar |𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 | na criação de 𝜙𝑚𝑛
.

Os coeficientes de Fourier 𝑌𝑗− para 1 ≤ 𝑗 ≤ (𝑁 − 1) são obtidos conforme a
Eq. (50), sendo 𝑌𝑗− = 0 para 𝑗 ≥ 𝑁.
−
𝑌𝑗− = ∑ ∑ 𝑋𝑚𝑛
↔ |𝑚 − 𝑛| = 𝑗

(50)

Utilizando o procedimento descrito acima, podem-se obter os coeficientes 𝑌𝑗±
através das Eqs. (49) e (50) e simular a série temporal através da Eq. (48). O fluxograma
apresentado na Figura 5 exemplifica a abordagem computacional. Os termos de
primeira ordem são calculados de acordo com o processo estabelecido na Figura 3.
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Espectro de Onda 𝑆(𝜔)

Amplitudes e Fases Aleatórias
E[𝐴𝑚 2 ] = E[𝐴𝑛 2 ] = 2. 𝑆(𝜔). 𝛥𝜔

Sementes
Aleatórias

𝜙𝑚 ; 𝜙𝑛 ~ 𝑢𝑛𝑖𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒 [0, 2𝜋]
𝐴𝑚 ; 𝐴𝑛 ~ 𝑅𝑎𝑦𝑒𝑖𝑔ℎ

Coeficientes de Fourier para Elevação de Onda
±
±
𝑋𝑚𝑛
= 𝐴𝑚 . 𝐴𝑛 . 𝐵𝑚𝑛
. 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. (𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 ))

Funções de
Transferência
Coeficientes de Fourier para a Cinemática das
Partículas
±
(𝜙𝑚 ± 𝜙𝑛 )). 𝑠𝑖𝑛𝑎𝑙(𝑚 ± 𝑛)
𝑋𝑢 ±
=
𝑧
.
𝑒𝑥𝑝(−𝑖.
𝑚𝑛
𝑚𝑛
±
𝑋𝑢̇ 𝑚𝑛 = −(𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛 ). 𝑋𝑢 ±
𝑚𝑛

±
±
𝐷𝑚𝑛
; 𝐵𝑚𝑛

±

±
𝑐𝑜𝑠ℎ (𝑘𝑚𝑛 . (ℎ + 𝑧))
1
𝐷𝑚𝑛
±
𝑧𝑚𝑛
= . 𝑏𝑚 . 𝑏𝑛 .
.
. 𝑘±
±
(𝜔𝑚 ± 𝜔𝑛 ) 𝑚𝑛
4
𝑐𝑜𝑠ℎ(𝑘𝑚𝑛
. ℎ)

Transformação de Somatório
±
=
𝑋𝑚𝑛
↔ |𝑚 ± 𝑛| = 𝑗.
=
𝑋𝑢̇±,𝑚𝑛 ↔ |𝑚 ± 𝑛| = 𝑗.
=
𝑋𝑢̇±,𝑚𝑛 ↔ |𝑚 ± 𝑛| = 𝑗.

𝑌𝑗±
𝑌𝑢̇±,𝑗
𝑌𝑢̇±,𝑗

Série Temporal dos Parâmetros de Elevação de Onda e
Cinemática das Partículas
𝜂2 (𝑡𝑝 ) = ℜ[𝐼𝐹𝐹𝑇(Y(𝜔))]
𝑢2 (𝑡𝑝 ) = ℜ[𝐼𝐹𝐹𝑇(𝑌𝑢 (𝜔))]
𝑢̇ 2 (𝑡𝑝 ) = ℑ[𝐼𝐹𝐹𝑇(𝑌𝑢̇ (𝜔))]

Adição dos Componentes de Primeira e Segunda
Ordem
Elevação de Onda: 𝜂(𝑡𝑝 ) = 𝜂1 (𝑡𝑝 ) + 𝜂2 (𝑡𝑝 )
Velocidade da Partícula: 𝑢(𝑡𝑝 ) = 𝑢1 (𝑡𝑝 ) + 𝑢2 (𝑡𝑝 )
Aceleração da Partícula: 𝑢̇ (𝑡𝑝 ) = 𝑢̇ 1 (𝑡𝑝 ) + 𝑢̇ 2 (𝑡𝑝 )

Figura 5 - Fluxograma para Cálculo de Séries Temporais Irregulares Não Lineares dos
Parâmetros de Onda por Método Indireto
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III. Variáveis e Processos Aleatórios
III.1. Conceitos Iniciais
Dado um fenômeno experimental qualquer, se os resultados são previsíveis,
damos a ele o nome de determinístico. Por outro lado, se os resultados deste
experimento não são previsíveis, o fenômeno é chamado aleatório ou randômico.
Fenômenos aleatórios que independem do tempo são caracterizados através de variáveis
aleatórias, e.g. tensão de escoamento de um dado material como o aço
estrutural. Fenômenos aleatórios que variam no tempo são definidos como processos
aleatórios ou processos estocásticos. Os carregamentos ambientais atuantes em uma
plataforma offshore são todos de caráter aleatório, como por exemplo, aqueles oriundos
da ação das ondas ou do vento, sendo tratados como processos aleatórios. Desta forma,
faz-se relevante o conhecimento de conceitos estatísticos e probabilísticos para a análise
e o projeto de estruturas marítimas. A Figura 6 ilustra a variação temporal da elevação
do mar em um dado ponto, caracterizando o comportamento irregular aleatório.

6
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Figura 6 - Representação de um Estado de Mar Irregular Aleatório
Ao longo do texto do Capítulo III, de forma a respeitar uma convenção
padronizada, letras maiúsculas indicarão variáveis ou processos aleatórios, assim como
letras minúsculas indicarão valores específicos das variáveis ou processos.
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III.2. Variável Aleatória
Os vários resultados de um fenômeno aleatório que independe do tempo podem
ser vistos como os resultados de uma função e caracterizados através de uma variável
aleatória 𝑋. A sua função densidade de probabilidades 𝑓𝑋 (𝑥) é definida de tal forma que
a probabilidade da mesma assumir valores em um intervalo infinitesimal 𝑑𝑥 no entorno
de 𝑋 = 𝑥 é dada pela Eq. (51).
𝑃 (𝑥 −

𝑑𝑥
𝑑𝑥
≤ 𝑋 ≤ 𝑥 + ) = 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥
2
2

(51)

Desta forma, a probabilidade de 𝑋 assumir valores entre 𝑎 e 𝑏, i.e. 𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤
𝑏), é dada pela Eq. (52).
𝑏

𝑃(𝑎 ≤ 𝑋 ≤ 𝑏) = ∫ 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥

(52)

𝑎

Qualquer função 𝑓(𝑥) que satisfaça as seguintes propriedades matemáticas pode
ser considerada uma função densidade de probabilidades:
a)

𝑓(𝑥) ≥ 0,0 para qualquer 𝑥;
+∞

b) ∫−∞ 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥 = 1,0; apresenta área unitária;
c)

𝑏

𝑃(𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏) = ∫𝑎 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥
Associada à função densidade de probabilidades existe a função cumulativa de

probabilidades 𝐹𝑋 (𝑥), que é definida pela Eq. (53).
𝑎

𝐹𝑋 (𝑎) = ∫ 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥

(53)

−∞

A função cumulativa de probabilidades avalia a probabilidade da variável
aleatória 𝑋 assumir valores menores ou iguais a 𝑎, i.e. 𝑃(𝑋 ≤ 𝑎). A relação apresentada
na Eq. (54) pode ser observada.
𝑓𝑋 (𝑥) =

𝑑𝐹𝑋 (𝑥)
𝑑𝑥

(54)

Uma função cumulativa de probabilidades deve satisfazer as seguintes
propriedades:
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a)

𝐹𝑋 (−∞) = 0,0

b) 0,0 ≤ 𝐹𝑋 (𝑥) ≤ 1,0
c)

𝐹𝑋 (+∞) = 1,0
Existem inúmeras funções matemáticas que satisfazem as propriedades

apresentadas anteriormente. Entretanto, o uso prático de cada uma delas depende do
ajuste ou não aos dados que estão sendo tratados. Exemplos de funções matemáticas são
a função normal, também denominada função de Gauss ou gaussiana, a função baseada
nos polinômios de Hermite e a função de Weibull (Ang & Tang, 1975). Associados a
cada variável aleatória 𝑋 existem alguns valores característicos que serão comentados a
seguir.
A Média ou Valor Esperado de uma variável aleatória 𝑋 consiste na coordenada
𝑥 do centro de gravidade da função 𝑓𝑋 (𝑥). Este parâmetro é definido analiticamente
pela Eq. (55), sendo que um estimador para uma amostra com 𝑛 valores observados é
dado pela Eq. (56).
∞

𝛾1,𝑋 = 𝜇𝑋 = ∫ 𝑥. 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥

(55)

−∞
𝑛

𝐸(𝑋) ≅ 𝑚𝑋 = ∑
𝑖=1

𝑥𝑖
𝑛

(56)

O Valor Médio Quadrático, que mede em parte a dispersão em torno do eixo
𝑥 = 0 de uma variável aleatória 𝑋 é dado analiticamente pela Eq. (57), sendo um
estimador amostral dado pela Eq. (58).
∞

𝛾2,𝑋 = ∫ 𝑥 2 . 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥

(57)

−∞
𝑛

2

𝐸(𝑋 ) ≅ 𝑚𝑋 2

𝑥𝑖 2
=∑
𝑛

(58)

𝑖=1

A Variância mede a dispersão dos valores da variável em torno da média e será
dada analiticamente pela Eq. (59). No caso de uma amostra de valores observados, um
estimador deste parâmetro é dado pela Eq. (60).
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∞

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = ∫ (𝑥 − 𝜇𝑋 )2 . 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥
−∞

(59)

𝑉𝑎𝑟(𝑋) = 𝐸(𝑋 2 ) − 𝜇𝑋 2

𝑛

𝑉𝑎𝑟(𝑋) ≅ 𝑆𝑋 2

2

𝑛

𝑥𝑖 2
𝑥𝑖
= (∑ ) − (∑ )
𝑛
𝑛
𝑖=1

(60)

𝑖=1

O Desvio Padrão é definido como a raiz quadrada da variância e será
analiticamente escrito através da Eq. (61). Um estimador amostral é dado pela Eq. (62).
𝜎𝑋 = √𝑉𝑎𝑟(𝑋)

(61)
𝜎𝑋 =

√𝐸(𝑋 2 ) −

𝜇𝑋

2

𝑛

𝑛

2

𝑥𝑖 2
𝑥𝑖
𝜎𝑋 ≅ 𝑆𝑋 = √(∑ ) − (∑ )
𝑛
𝑛
𝑖=1

(62)

𝑖=1

O Coeficiente de Skewness, ou Coeficiente de Assimetria, indica a simetria ou a
assimetria da função densidade de probabilidades e será dado analiticamente pela
Eq. (63). Um estimador amostral é definido pela Eq. (64).
𝛾3,𝑋 =

1 ∞
∫ (𝑥 − 𝜇𝑋 )3 . 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥
𝜎𝑋 3 −∞

(63)

𝑛

𝛾3,𝑋

𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )3 ]
1
(𝑥 − 𝜇𝑋 )3
≅
=
∑
𝜎𝑋 3
𝜎𝑋 3
𝑛

(64)

𝑖=1

Os valores de 𝛾3,𝑥 apresentam correlação com o gráfico da distribuição de
probabilidades conforme a Figura 7. Valores positivos de γ3,x indicam que os valores de
𝑋 maiores que a média são mais dispersos que os menores.
O Coeficiente de Kurtosis, ou Coeficiente de Curtose, indica se uma função
densidade é mais esbelta ou não em relação a uma distribuição normal, conforme Figura
8. O coeficiente é definido analiticamente pela Eq. (65). A Eq. (66) define um estimador
amostral.
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𝛾4,𝑋 =

1 ∞
∫ (𝑥 − 𝜇𝑋 )4 . 𝑓𝑋 (𝑥). 𝑑𝑥
𝜎𝑋 4 −∞

(65)

𝑛

𝛾4,𝑋

𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 )4 ]
1
(𝑥 − 𝜇𝑋 )4
≅
=
∑
𝜎𝑋 4
𝜎𝑋 4
𝑛

(66)

𝑖=1

Figura 7 - Coeficiente de Skewness e a Forma da Distribuição

Figura 8 - Coeficiente de Kurtosis e a Forma da Distribuição
No caso de duas variáveis aleatórias 𝑋 e 𝑌, uma medida de dependência
estatística pode ser obtida a partir da Covariância, que é definida pela Eq. (67).
𝐶𝑂𝑉(𝑋, 𝑌) = 𝐸[(𝑋 − 𝜇𝑋 ). (𝑌 − 𝜇𝑌 )]

(67)

III.3. Distribuições de Probabilidades
Dada uma função que satisfaça todas as condições citadas previamente na
Seção III.2 e que represente estatisticamente um fenômeno que está sendo investigado,
essa função pode ser descrita como a função densidade de probabilidades associada ou
representativa do fenômeno.
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III.3.1. Distribuição de Probabilidades Normal ou Gaussiana
Uma variável 𝑋 é dita normalmente distribuída ou simplesmente uma variável
gaussiana se a sua função densidade de probabilidades for da forma apresentada pela
Eq. (68).
𝑓𝑋 (𝑥) =

1 𝑥 − 𝜇𝑋 2
. 𝑒𝑥𝑝 [− . (
) ]
2
𝜎𝑋
𝜎𝑋 . √2. 𝜋
1

(68)

Esta distribuição apresenta apenas 𝜇𝑋 e 𝜎𝑋 como parâmetros. A sua função
cumulativa só pode ser avaliada por integração numérica, pois não apresenta função
analítica explícita.
Uma propriedade interessante da distribuição normal é a utilização da variável
aleatória reduzida (ou transformada) 𝑌, representada na Eq. (69).
𝑌=

𝑋 − 𝜇𝑋
𝜎𝑋

(69)

A média e o desvio padrão desta variável aleatória reduzida 𝑌 são 0,0 e 1,0,
respectivamente, e a sua distribuição também é gaussiana. Assim sendo, a distribuição
de 𝑌 é conhecida como distribuição de probabilidades normal padrão, dada pela
Eq. (70). A sua função cumulativa é dada pela Eq. (71).
𝑓𝑌 (𝑦) =

1

1
. 𝑒𝑥𝑝 [− . 𝑦 2 ]
2
√2. 𝜋

(70)

𝑎

𝐹𝑌 (𝑎) = ∫ 𝑓𝑌 (𝑦). 𝑑𝑦

(71)

−∞

III.3.2. Distribuição de Probabilidades Baseada em Polinômios de Hermite
Um conceito comumente utilizado em estatística, principalmente na simulação
artificial de variáveis aleatórias, é o de equivalência estatística. Neste sentido diz-se que
duas variáveis aleatórias 𝑋 e 𝑍 são equivalentes em um ponto 𝑋 = 𝑥 e 𝑍 = 𝑧 se for
satisfeita a condição apresentada na Eq. (72).
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𝐹𝑋 (𝑥) = 𝐹𝑍 (𝑧)
𝑥 = 𝐹𝑋−1 (𝐹𝑍 (𝑧))

(72)

𝑧 = 𝐹𝑍−1 (𝐹𝑋 (𝑥))

Com base no conceito de equivalência estatística, Winterstein (Winterstein,
1987) propôs uma distribuição de probabilidades genérica, baseada na equivalência
estatística com a distribuição normal padrão, como será descrito a seguir.
Uma variável aleatória 𝑋 cujos parâmetros 𝜇𝑋 , 𝜎𝑋 , 𝛾3,𝑋 , 𝛾4,𝑋 são conhecidos
pode ser representada por uma variável auxiliar reduzida 𝑌 dada pela Eq. (69).
A variável 𝑌 tem os seguintes parâmetros estatísticos 𝜇𝑌 = 0,0, 𝜎𝑌 = 1,0,
𝛾3,𝑌 = 𝛾3,𝑋 e 𝛾4,𝑌 = 𝛾4,𝑋 . Com o auxílio de uma variável aleatória 𝑈 normal padrão
pode-se estabelecer a equivalência estatística entre 𝑈 e 𝑌 de acordo com a Eq. (73).
𝐹𝑌 (𝑦) = 𝐹𝑈 (𝑢) = Φ(𝑢)
𝑦 = 𝐹𝑌−1 (𝐹𝑈 (𝑢)) = 𝐹𝑌−1 (Φ(𝑢))

(73)

Como 𝐹𝑌 (𝑦) é desconhecida a princípio, a Eq. (73) pode ser genericamente
representada pela Eq. (74) onde 𝑔(. ) é uma função matemática não linear
desconhecida. É importante observar que esta equação permite transformar variáveis
normais padrão 𝑈 em variáveis reduzidas 𝑌 equivalentes.
𝑦 = 𝑔(𝑢)

(74)

.
Na transformação proposta por Winterstein (Winterstein, 1987), a função 𝑔(𝑢) é
aproximada por polinômios de Hermite através da Eq. (75) onde 𝑁 é o número de
termos do polinômio de Hermite e 𝑐𝑛 são os coeficientes do polinômio de ordem 𝑛 dado
pela Eq. (76).
𝑁

𝑦 = ∑ 𝑐𝑛 . 𝐻𝑒𝑛−1 (𝑢)

(75)

𝑛=1

1
𝑑𝑛
1
𝐻𝑒𝑛 (𝑢) = 𝑒𝑥𝑝 ( . 𝑢2 ) . (−1)𝑛 . 𝑛 [𝑒𝑥𝑝 (− . 𝑢2 )]
2
𝑑𝑢
2
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(76)

Adotando-se 𝑁 = 4 de forma a viabilizar solução utilizando apenas operações
algébricas usuais e garantir os quatro primeiros momentos estatísticos e, expandindo o
polinômio de Hermite, têm-se os termos apresentados na Eq. (77). A aproximação da
Eq. (74) poderá ser escrita conforme Eq. (78).
𝐻𝑒0 (𝑢) = 1
𝐻𝑒1 (𝑢) = 𝑢
𝐻𝑒2 (𝑢) = 𝑢2 − 1

(77)

𝐻𝑒3 (𝑢) = 𝑢3 − 3. 𝑢

𝑦 = 𝑐1 + 𝑐2 . 𝑢 + 𝑐3 . (𝑢2 − 1) + 𝑐4 . (𝑢3 − 3. 𝑢)

(78)

Como 𝑈 corresponde a uma variável normal padrão, ao aplicarem-se os
conceitos analíticos de momentos estatísticos, obtém-se o conjunto de equações
apresentado na Eq. (79).
∞

𝛾𝑛,𝑌 = ∫ 𝑓𝑈 (𝑢). [𝑔(𝑢)]𝑛 . 𝑑𝑢 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑛 = 1, … , 4

(79)

−∞

Os resultados da Eq. (79) formam o sistema de quatro equações não lineares
utilizado para obter os valores das incógnitas 𝑐1, 𝑐2 , 𝑐3 e 𝑐4 conforme Eq. (80).
𝑐1 = 0
2. 𝑐3 + 2. 𝑐2 2 + 6. 𝑐4 2 = 1
8. 𝑐3 3 + 6. 𝑐3 . 𝑐2 2 + 36. 𝑐3 . 𝑐2 . 𝑐4 + 108. 𝑐3 . 𝑐4 2 = 𝛾3,𝑌
60. 𝑐3 4 + 60. 𝑐3 2 . 𝑐2 2 + 576. 𝑐3 2 . 𝑐2 . 𝑐4 + 2232. 𝑐3 2 . 𝑐4 2 + 252. 𝑐4 2 . 𝑐2 2 +
+1296. 𝑐4 3 . 𝑐2 + 3348. 𝑐4 4 + 24. 𝑐2 3 . 𝑐4 + 3. 𝑐2 = 𝛾4,𝑌
{
2

(80)

Embora existam várias soluções aproximadas para resolver este problema,
procedimentos numéricos como o método de Newton-Raphson podem ser facilmente
aplicados.
Aplicando-se os coeficientes da Eq. (78) obtém-se a expressão da aproximação
em termos da função cumulativa de probabilidades entre as variáveis 𝑌 e 𝑈, sendo 𝑦 o
valor do parâmetro conhecido. Sendo assim, aplicando-se processo de inversão de
função, a expressão analítica fechada 𝑢 = 𝑔−1 (𝑦) apresenta função distribuição de
probabilidades normal padrão e, com base na teoria de função densidade de
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probabilidades (Ang & Tang, 1975), a função densidade de probabilidades da variável 𝑌
pode ser então escrita conforme Eq. (81).
𝑓𝑌 (𝑦) = 𝑓𝑈 (𝑢). |

𝑑
1
1
𝑑
𝑢(𝑦)| =
. 𝑒𝑥𝑝 (− . 𝑢2 ) . | 𝑢(𝑦)|
𝑑𝑦
2
𝑑𝑦
√2. 𝜋

(81)

Uma vez que 𝐻𝑒𝑛′ (𝑢) = 𝑛. 𝐻𝑒𝑛−1 (𝑢) e 𝑑𝑢(𝑦)⁄𝑑𝑦 = 𝑑𝑦 −1 (𝑢)⁄𝑑𝑢, tem-se
como resultante a Eq. (82) que apresenta forma analítica fechada.
𝑓𝑌 (𝑦) =

1

1
. 𝑒𝑥𝑝 (− . 𝑢(𝑦)2 ) . [𝑐2 + 𝑐3 . (2. 𝑢(𝑦)) + 𝑐4 . (3. 𝑢(𝑦)2 − 3)]
2
√2. 𝜋

(82)

Por sua vez, a função cumulativa de probabilidades é então dada pela expressão
teórica previamente definida na Eq. (71). Com base no conceito de variável aleatória
reduzida, a variável 𝑋 pode ser obtida em termos da Eq. (69).
O modelo de Hermite tenderia a ser promissor caso o comportamento da
interação fluido-estrutura fosse considerado isoladamente, uma vez que os termos em
potência quadrática, oriundos da parcela de arrasto, por manter o sinal do movimento da
partícula, podem apresentar forma similar ao da elevação de onda linear, que por
definição seguiria uma distribuição normal. O resultado mais linear em termos de
distribuição normal pode ser observado para um número reduzido de componentes
harmônicos da série temporal, entretanto, à medida que se incrementa o número de
harmônicos formadores da série, e por consequência os termos não lineares na sua
formação, a distribuição de Hermite, tende a fornecer resultados razoáveis. Entretanto,
quando se avalia a estatística de extremos, devido ao comportamento dos termos
quadráticos na cauda, existe a tendência de superestimação dos resultados se a parcela
de arrasto for dominante sobre a parcela de inércia (Nascimento, 2009).

III.3.3. Distribuição de Probabilidades de Weibull
Uma variável aleatória 𝑋 segue a distribuição de Weibull quando a sua
distribuição de probabilidades é representada pela função expressa na Eq. (83) e sua
função cumulativa de probabilidades é dada analiticamente pela Eq. (84).
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𝑓𝑋 (𝑥) =

(𝑥 − 𝑢𝑤 )𝜆−1
𝑥 − 𝑢𝑤 𝜆
.
𝜆.
𝑒𝑥𝑝
[−
(
) ]
𝛼𝑤
𝛼𝑤 𝜆

𝑥 − 𝑢𝑤 𝜆
𝐹𝑋 (𝑥) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
) ]
𝛼𝑤

(83)

(84)

Nas Equações (81) e (82), 𝑢𝑤 é o parâmetro de locação, 𝛼𝑤 é o parâmetro de
escala e 𝜆 é o parâmetro de forma. Os parâmetros de locação e escala apresentam
relações com a média 𝜇𝑋 , desvio padrão 𝜎𝑋 , coeficiente de skewness 𝛾3,𝑋 e coeficiente
de kurtosis 𝛾4,𝑋 da variável aleatória 𝑋 pela solução das integrais definidas da Seção
III.2, com soluções expressas pelas Eqs. (85) a (88) sendo 𝛤[. ] a função Gamma dada
pela Eq. (89).
(85)

2
1
𝜎𝑋 = 𝛼𝑤 . √𝛤 [1 + ] − 𝛤 2 [1 + ]
𝜆
𝜆

(86)

3
1
2
1
𝛤 [1 + ] − 3. 𝛤 [1 + ] . 𝛤 [1 + ] + 2. 𝛤 3 [1 + ]
𝜆
𝜆
𝜆
𝜆
=
3⁄
2
2
1
(𝛤 [1 + ] − 𝛤 2 [1 + ])
𝜆
𝜆

(87)

4
1
3
1
2
1
𝛤 [1 + ] − 4. 𝛤 [1 + ] . 𝛤 [1 + ] + 6. 𝛤 2 [1 + ] . 𝛤 [1 + ] − 3. 𝛤 4 [1 + ]
𝜆
𝜆
𝜆
𝜆
𝜆
𝜆
=
2
2
1
(𝛤 [1 + ] − 𝛤 2 [1 + ])
𝜆
𝜆

(88)

𝛾3,𝑋

𝛾4,𝑋

1
𝜇𝑋 = 𝑢𝑤 + 𝛼𝑤 . 𝛤 [1 + ]
𝜆

∞

𝛤(𝑧) = ∫ 𝑡 𝑧−1 . 𝑒 −𝑡 . 𝑑𝑡
0
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(89)

III.4. Distribuições de Probabilidades Baseadas no Método dos
Momentos Lineares
III.4.1.

Introdução ao Método dos Momentos Lineares

A obtenção dos parâmetros das distribuições de probabilidade usualmente é
baseada nos momentos estatísticos de uma amostra da variável aleatória investigada.
Esta abordagem, chamada de método dos momentos (Ang & Tang, 1975), leva a
incertezas estatísticas devido ao tamanho da série temporal analisada.
Hosking (Hosking, 1990) propôs a aplicação do método dos momentos lineares
ou L-moment como alternativa para a estimativa dos parâmetros da distribuição de
probabilidades ao invés do método convencional de momentos. Devido às estimativas
serem de baixa ordem, espera-se que o método dos momentos lineares apresente menos
incertezas estatísticas e, consequentemente, qualquer estimativa estatística baseada nela
pode apresentar menor variabilidade quando comparada com as estimativas baseadas no
método de momentos convencional.

III.4.2. O Método dos Momentos Lineares
Os momentos lineares consistem em combinações lineares de valores esperados
de estatística de ordem (Hosking, 1990). Seja 𝑌 uma variável real aleatória com função
distribuição cumulativa 𝐹(𝑦) e função quantil 𝑦(𝐹) e seja 𝑌1:𝑛 ≤ 𝑌2:𝑛 ≤ ⋯ ≤ 𝑌𝑛:𝑛 a
estatística de ordem, Seção III.6.1, da amostra aleatória de tamanho n obtida da
distribuição de 𝑌. Os momentos lineares de 𝑌 são definidos de forma a serem as
quantidades binomiais conforme Eq. (90).
𝑟−1

𝜆𝑟 = 𝑟

−1

. ∑(−1)𝑘 . (
𝑘=0

𝑟−1
) . 𝐸[𝑌(𝑟−𝑘):𝑟 ]
𝑘

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑟 ∈ ℕ − {0}

(90)

Os quantis são pontos estabelecidos em intervalos regulares a partir da
distribuição cumulativa de probabilidades, eles dividem os dados ordenados em
subconjuntos de dados de dimensão essencialmente igual, dessa forma dão origem a qquantis. Os quantis são estabelecidos a partir de pontos de corte que determinam as
fronteiras entre os subconjuntos consecutivos. Visto de outra forma, o i-ésimo q-quantil
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é o valor 𝑥 tal que a probabilidade de um evento da variável aleatória ser inferior a 𝑥 é
no máximo 𝑖 ⁄𝑞 e a probabilidade da variável aleatória ser superior ou igual a 𝑥 é pelo
menos (𝑞 − 𝑖)⁄𝑞 . Em um conjunto de dados existem 𝑞 − 1 quantis, sendo 𝑖 um número
inteiro satisfazendo 0 < 𝑖 < 𝑞. De um modo mais geral, pode-se considerar a função
quantil para qualquer distribuição. Esta função é definida por variáveis reais, entre zero
e um, e matematicamente consiste na inversa da função cumulativa de
probabilidades. No caso da estatística de ordem da amostra aleatória, os índices 𝑖 e 𝑛 da
variável aleatória 𝑌𝑖:𝑛 indicam o i-ésimo q-quantil da variável aleatória subdividida em
𝑛 quantis. O valor esperado para a estatística de ordem pode ser escrito conforme a
Eq. (91).
𝐸[𝑌𝑖:𝑟 ] =

𝑟!
. ∫ 𝑦. [𝐹(𝑦)]𝑖−1 . [1 − 𝐹(𝑦)]𝑟−𝑖 . 𝑑𝐹(𝑦)
(𝑖 − 1)!. (𝑟 − 𝑖)!

(91)

A teoria implica que 𝜆𝑟 é uma função linear do valor esperado da estatística de
ordem 𝐸[𝑌(𝑟−𝑘):𝑟 ]. Em particular, os primeiros quatro momentos lineares são
apresentados na Eq. (92) (Hosking, 1990).
𝜆1 = 𝐸[𝑌]
1
𝜆2 = . 𝐸[𝑌2:2 − 𝑌1:2 ]
2
1
𝜆3 = . 𝐸[𝑌3:3 − 2. 𝑌2:3 + 𝑌1:3 ]
3

(92)

1
𝜆4 = . 𝐸[𝑌4:4 − 3. 𝑌3:4 + 3. 𝑌2:4 − 𝑌1:4 ]
4

Da teoria de distribuição da estatística de ordem 𝑌(𝑟−𝑘):𝑟 , 𝜆𝑟 pode ser reescrita
em termos da função distribuição cumulativa de probabilidades 𝐹(𝑦) e da função
quantil 𝑦(𝐹), conforme Eq. (93).
𝐹=1

𝜆𝑟 = ∫
𝐹=0

𝑦=+∞

𝑦(𝐹). 𝑤𝑟 (𝐹). 𝑑𝐹 = ∫

𝑦. 𝑤𝑟 [𝐹(𝑦)]. 𝑓(𝑦). 𝑑𝑦

(93)

𝑦=−∞

As funções peso 𝑤𝑟 (. ) são funções polinomiais de 𝐹(. ) da forma da Eq. (94),
sendo 𝑝𝑟,𝑘 definido de acordo com a Eq. (95).
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𝑟

𝑤𝑟 [𝐹] = ∑ 𝑝𝑟,𝑘 . 𝐹 𝑘

(94)

𝑘=0

𝑟
𝑟+𝑘
𝑝𝑟,𝑘 = (−1)𝑟−𝑘 . ( ) . (
)
𝑘
𝑘

(95)

A estimativa dos momentos lineares a partir de uma amostra de tamanho 𝑛 da
variável aleatória 𝑌 é discutida em (Najafian, 2010). Os estimadores são dados pela
Eq. (96) onde 𝑃𝑖:𝑛 é uma função que define a distribuição cumulativa empírica da
variável 𝑌 em 𝑦𝑖:𝑛 . Adotou-se 𝑃𝑖:𝑛 definido pela Eq. (97).
𝑛

1
𝜆1 = . ∑ 𝑦𝑖:𝑛 = 𝑌̅
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝜆2 =

1
. ∑(2. 𝑃𝑖:𝑛 − 1). 𝑦𝑖:𝑛
𝑛
𝑖=1

(96)

𝑛

1
𝜆3 = . ∑(6. 𝑃𝑖:𝑛 2 − 6. 𝑃𝑖:𝑛 − 1). 𝑦𝑖:𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑛

𝜆4 =

1
. ∑(20. 𝑃𝑖:𝑛 3 − 30. 𝑃𝑖:𝑛 2 + 12. 𝑃𝑖:𝑛 − 1). 𝑦𝑖:𝑛
𝑛
𝑖=1

𝑃𝑖:𝑛 =

𝑖 − 0.4
𝑛 + 0.2

(97)

Similares aos momentos estatísticos clássicos, o skewness linear ou L-skewness e
o kurtosis linear ou L-kurtosis são obtidos conforme Eq. (98).
𝜏3 = 𝜆3 ⁄𝜆2

(98)
𝜏4 = 𝜆4 ⁄𝜆2

III.4.3. Os Momentos Lineares de Variáveis Gaussianas
Considerando o caso especial de uma variável normal padrão, denotada como 𝑈,
com função cumulativa 𝐹𝑈 (𝑢) e função densidade de probabilidades 𝑓𝑈 (𝑢) =
−1

(√2𝜋) . 𝑒𝑥𝑝(−0,5. 𝑢2 ), da Eq. (93) pode-se obter os momentos lineares segundo a
Eq. (99).
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𝑢=+∞

𝑢. 𝑤𝑟 [𝐹𝑈 (𝑢)]. 𝑓𝑈 (𝑢). 𝑑𝑢 = 𝐸{𝑈. 𝑤𝑟 [𝐹𝑈 (𝑈)]}

𝜆𝑟 = ∫

(99)

𝑢=−∞

Para simplificar a notação, a função cumulativa 𝐹𝑈 (𝑢) pode ser expressa como
0,5. [1 + 𝑒𝑟𝑓(𝑢⁄√2)], em termos da função erro denominada 𝑒𝑟𝑓(. ). Substituindo na
Eq. (94), as funções peso para a distribuição gaussiana são avaliadas segundo a Eq.
(100).
𝑤1 [𝐹𝑈 (𝑢)] = 1
𝑢
𝑤2 [𝐹𝑈 (𝑢)] = 𝑒𝑟𝑓 ( )
√2
𝑤3 [𝐹𝑈 (𝑢)] = 1,5. (𝑒𝑟𝑓 (

𝑤4 [𝐹𝑈 (𝑢)] = 2,5. (𝑒𝑟𝑓 (

𝑢
√2

𝑢
√2

2

(100)

)) − 0,5

3

)) − 1,5. 𝑒𝑟𝑓 (

𝑢
√2

)

Uma vez que 𝑤1 [𝐹𝑈 (𝑢)] e 𝑤3 [𝐹𝑈 (𝑢)] são funções ímpares de 𝑢, então
𝑢. 𝑤1 [𝐹𝑈 (𝑢)] e 𝑢. 𝑤3 [𝐹𝑈 (𝑢)] serão ímpares, logo 𝜆1 = 𝜆3 = 0. Os momentos lineares
não nulos são então dados pelas expressões apresentadas na Eq. (101).
𝜆2 [𝑈] =

1
√𝜋

= 0,56419

(101)

𝜆4 [𝑈] = 0,06917

Os valores correspondentes de L-skewness e L-kurtosis de variáveis gaussianas
são então constantes e iguais aos valores apresentados pela Eq. (102).
𝜏3 = 0
𝜏4 =

0,06917
= 0,1226
0,56419
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(102)

III.4.4. Os

Momentos

Lineares

Aplicados

em

Modelos

Baseados

na

Distribuição de Probabilidades de Hermite
Considerando a Eq. (78) e arrumando os termos apenas para facilitar a
apresentação, pode-se demonstrar que a variável aleatória 𝑋 original pode ser reescrita
conforme a Eq. (103) com os termos apresentados na Eq. (104). Nestas equações 𝑈
representa a variável normal padrão; 𝜇𝑋 e 𝜎𝑋 são a média e o desvio padrão da variável
aleatória original 𝑋 e a constante 𝜅 dada pela Eq. (105).
𝑋 = 𝜇𝑋 + 𝜎𝑋 . 𝜅. [𝑈 + 𝑏. (𝑈 2 − 1) + 𝑐. 𝑈 3 ]
b=

c3
c4
; c=
(1 − 3. c4 )
(1 − 3. c4 )

𝜅=

1
√1 + 2. 𝑏 2 + 6. 𝑐 + 15. 𝑐 2

(103)
(104)

(105)

De forma a calcular os coeficientes 𝑐3 e 𝑐4 , os parâmetros skewness e kurtosis da
variável ou do processo aleatório podem ser empregados (Winterstein, 1988).
A aplicação do conceito dos momentos lineares pode ser utilizada no
desenvolvimento das distribuições de Hermite, conforme descrito por (Winterstein &
MacKenzie, 2011). Os coeficientes 𝑏 e 𝑐 da Eq. (104) podem ser derivados usando os
momentos lineares da variável aleatória conforme Eq. (106), com o parâmetro 𝛾 dado
pela Eq. (107) e 𝜏4,𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠 definido na Eq. (102).
𝑐=

𝛾−1
11,68 − 2,5. 𝛾

9,21. 𝜏3
𝑏=
11,68 − 2,5. 𝛾

𝛾=

(106)

𝜏4
𝜏4,𝐺𝑎𝑢𝑠𝑠
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(107)

III.4.5. Os

Momentos

Lineares

Aplicados

em

Modelos

Baseados

na

Distribuição de Probabilidades de Weibull
Na Seção III.3.3 apresentou-se a distribuição de Weibull, seus parâmetros e
equações para funções distribuição de probabilidade e distribuição cumulativa de
probabilidades. Os parâmetros de locação 𝑢𝑤 , de escala 𝛼𝑤 e de forma 𝜆 podem ser
diretamente relacionados à média, desvio padrão e coeficiente de skewness dos dados da
amostra (Ang & Tang, 1984), conforme as Eqs. (85) a (88).
Aplicando o método dos momentos lineares, a relação com os parâmetros da
distribuição de Weibull são dados conforme Eqs. (108) a (110) (Greenwood, Landwehr,
& Matalas, 1979).
𝑢𝑤 = 𝜆1 +

𝛼𝑤 =

5. 𝜆2
𝜏4 − 5. 𝜏3 − 1

𝜆1 − 𝜉
10
𝑙𝑜𝑔 (
)
𝜏4 − 5. 𝜏3 − 1
𝛤[
]
𝑙𝑜𝑔(2)

𝜆=

𝑙𝑜𝑔(2)
5
𝑙𝑜𝑔 (
)
𝜏4 − 5. 𝜏3 − 1

(108)

(109)

(110)

III.5. Ajuste de Distribuições de Probabilidades a Dados Observados
A representação de fenômenos aleatórios por distribuições de probabilidades é
essencial em vários campos da engenharia. Uma vez definida a distribuição de
probabilidades de um determinado fenômeno, diversos níveis de probabilidades e
predições estatísticas podem ser efetuadas com base nas teorias probabilísticas.
A partir da existência de uma amostra coletada da variável aleatória 𝑋, uma
representação gráfica bastante utilizada é o histograma de frequências relativas, Figura
9. Na prática, utilizam-se processos matemáticos de ajuste de distribuição teórica a uma
amostra de valores observados do fenômeno em estudo.
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Figura 9 - Histograma de Frequências Relativas
Na tentativa de estimar os parâmetros estatísticos da distribuição teórica, pode-se
aplicar o método dos momentos que assume que os valores característicos da amostra da
variável aleatória, ou momentos estatísticos, são iguais ao da população de dados
observados. Estas grandezas podem ser facilmente obtidas por estarem diretamente
relacionadas aos parâmetros das distribuições de probabilidades utilizando o método
clássico dos momentos estatísticos ou o método dos momentos lineares descrito na
Seção III.4.
A comparação visual e testes de aderência podem ser realizados para verificação
da aderência da curva teórica adotada sobre os dados observados.
A metodologia de comparação visual consiste na plotagem das distribuições
teóricas junto ao histograma da realização; cabe a avaliação de qual dos modelos melhor
se ajusta à distribuição aproximada do histograma.
Os testes de aderência são executados através de funções de erro calculadas
entre a distribuição teórica e a distribuição aproximada do histograma. O valor do erro
total obtido com base em testes como Chi-quadrado ou Kolmogorov-Smirnov (Ang &
Tang, 1975) pode ser comparado com limites impostos de acordo com o nível de
confiança pré-estabelecido, indicando assim se a distribuição teórica pode ou não
representar o fenômeno observado.
Uma técnica diferente, porém com o mesmo propósito, consiste na aplicação de
modelos de regressão, que utilizam conceitos de otimização matemática na busca do
melhor ajuste ao conjunto de dados, tentando minimizar a soma dos quadrados dos erros
e, maximizar o ajuste do modelo aos dados observados. Informações mais detalhadas
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sobre técnicas de ajuste de distribuições são obtidas, por exemplo, em (Ang & Tang,
1975).

III.6. Estatística de Extremos
A Estatística de Extremos está relacionada à análise de valores extremos
máximos ou mínimos de uma variável aleatória, ou seja, valores com uma frequência de
ocorrência muito baixa. Um valor extremo está sempre relacionado a um dado número
𝑁 de ocorrências da variável, que por sua vez pode estar relacionado a um determinado
período de tempo quando se trata de um processo aleatório estacionário (Lima &
Sagrilo, 2008).
O tratamento ideal na análise de extremos é o de ajustar uma distribuição de
probabilidades a uma amostra de valores extremos observados, cada um deles sendo um
valor extremo, máximo ou mínimo, encontrado em um período de 𝑁 ocorrências da
variável observada. Por exemplo, a determinação da distribuição de valores extremos
anuais de uma variável aleatória seria baseada em um banco de dados com valores
máximos observados em cada ano durante muitos anos, sendo uma função de
probabilidades posteriormente ajustada a estes valores. Este procedimento nem sempre
é possível devido à limitação de dados coletados ou tempo computacional em casos de
simulação de eventos e uma maneira alternativa de se obter a distribuição de extremos é
através da Estatística de Ordem (Ang & Tang, 1984).

III.6.1. Distribuições Teóricas de Valores Extremos - Estatística de Ordem
Para obtenção da distribuição de probabilidades dos valores extremos de uma
variável aleatória 𝑋, com conhecidas funções densidade 𝑓𝑋 (𝑥) e cumulativa 𝐹𝑋 (𝑥) de
probabilidades, considera-se inicialmente a existência de várias amostras de
tamanho 𝑖 = 1, … , 𝑁 de 𝑋, i.e. 𝑋𝑖 = (𝑥𝑖,1 , 𝑥𝑖,2 , … , 𝑥𝑖,𝑁 ), onde 𝑋𝑖 representa uma
amostra de tamanho 𝑁 da variável aleatória 𝑋. Deve-se observar que para várias
amostras 𝑥1 , 𝑥2 , 𝑥3 , … , 𝑥𝑁 constituem-se, cada uma delas, de variáveis aleatórias e
genericamente, uma amostra pode ser representada por 𝑋 = (𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑁 ),
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onde cada 𝑋𝑗 tem a mesma distribuição da variável aleatória 𝑋, portanto, a relação
apresentada na Eq. (111) é válida.
𝐹𝑋1 (𝑥) = 𝐹𝑋2 (𝑥) = 𝐹𝑋3 (𝑥) = ⋯ = 𝐹𝑋𝑁 (𝑥) = 𝐹𝑋 (𝑥)

(111)

O valor máximo extremo de uma realização de tamanho 𝑁 de 𝑋 é uma variável
aleatória definida pela Eq. (112).
𝑋𝑚 = 𝑚𝑎𝑥(𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , . . . , 𝑋𝑁 )

(112)

Supondo que o valor 𝑥 pertença à população de extremos de 𝑋, então a relação
apresentada na Eq. (113) deve ser satisfeita.
𝑃(𝑋𝑚 ≤ 𝑥) = 𝑃(𝑋1 ≤ 𝑥, 𝑋2 ≤ 𝑥, 𝑋3 ≤ 𝑥, . . . , 𝑋𝑁 ≤ 𝑥)

(113)

Sabendo-se que função cumulativa do valor máximo extremo é definida pela
Eq. (114) e assumindo que as variáveis 𝑋1 , 𝑋2 , 𝑋3 , … , 𝑋𝑁 são estatisticamente
independentes, tem-se a relação apresentada na Eq. (115).
𝐹𝑋𝑚 (𝑥) = 𝑃(𝑋𝑚 ≤ 𝑥)

(114)

𝐹𝑋𝑚 (𝑥) = 𝐹𝑋1 (𝑥). 𝐹𝑋2 (𝑥) … 𝐹𝑋𝑁 (𝑥) = [𝐹𝑋 (𝑥)]𝑁

(115)

A correspondente função densidade de probabilidades do valor extremo para 𝑁
ocorrências de 𝑋 é então dada pela Eq. (116).
𝑓𝑋𝑚 (𝑥) =

𝑑
𝐹 (𝑥) = 𝑁. [𝐹𝑋 (𝑥)]𝑁−1 . 𝑓𝑋 (𝑥)
𝑑𝑥 𝑋𝑚

(116)

Na estatística de extremos a distribuição cumulativa de probabilidades 𝐹𝑋 (𝑥), ou
sua correspondente 𝑓𝑋 (𝑥), é conhecida como distribuição inicial ou distribuição parente.
Na análise de processos estocásticos, conforme descrito mais adiante, o tamanho
da amostra 𝑁 está associado ao número de picos máximos ou mínimos no intervalo de
tempo considerado na análise.
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III.6.2. Distribuições Assintóticas de Valores Extremos
Vários estudos observaram que distribuições de extremos tendem a distribuições
assintóticas quando 𝑁 tende a infinito (Ang & Tang, 1984). Observou-se também que a
forma da distribuição de extremos depende basicamente do comportamento da
extremidade, ou cauda, de interesse da distribuição parente da variável 𝑋 investigada.
Na literatura são encontrados basicamente três tipos de distribuições assintóticas
para valores extremos: Tipo I, Tipo II ou Tipo III. O valor prático destas distribuições é
o de que para alguns tipos de distribuições parentes, já se sabe a priori que suas
distribuições de valores extremos tendem para distribuições assintóticas cujos
parâmetros estatísticos são facilmente calculados pela distribuição parente, por
exemplo:
a)

Se 𝑋 for uma variável aleatória com distribuição normal, a distribuição dos valores
máximos extremos se aproxima assintoticamente de uma distribuição Tipo I;

b) Se uma variável 𝑋 apresenta distribuição de Weibull, pode-se demonstrar que a
distribuição dos seus valores máximos extremos é do Tipo I;
c)

Se 𝑋 for uma variável de distribuição lognormal, a distribuição dos seus valores
extremos máximos aproxima-se assintoticamente de uma distribuição Tipo II.

As distribuições de extremos do Tipo I, Tipo II e Tipo III são casos específicos
da distribuição de valores extremos generalizada que apresenta função cumulativa de
probabilidades descrita conforme Eq. (117).
𝑥 − 𝑢 −1⁄𝜉
𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {− [1 + 𝜉. (
)]
}
𝛼

(117)

Na Eq. (117), 𝑢 é o parâmetro de locação, 𝛼 é o parâmetro de escala e 𝜉 é o
parâmetro de forma. As subfamílias definidas por 𝜉 = 0, 𝜉 > 0 e 𝜉 < 0 correspondem,
respectivamente, às famílias de Gumbel (Tipo I), Fréchet (Tipo II) e Weibull (Tipo III).
No caso da distribuição de extremos do Tipo I, a função cumulativa de probabilidades é
apresentada na Eq. (118).
𝑥−𝑢
𝐹(𝑥) = 𝑒𝑥𝑝 {−𝑒𝑥𝑝 [− (
)]}
𝛼
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(118)

No caso específico de uma variável aleatória 𝑋, com distribuição parente
definida pela distribuição de Weibull, ao aplicar-se o conceito da Eq. (116) e as integrais
definidas da Seção III.2, é possível observar que os parâmetros da distribuição de
extremos do Tipo I são obtidos pelas Eqs. (119) e (120).
𝑢 = 𝑢𝑤 + 𝛼𝑤 . (𝑙𝑛(𝑁))

𝜆

(119)

(𝜆−1)⁄
1
𝜆
𝜆
=
. (𝑙𝑛(𝑁))
𝛼 𝛼𝑤

(120)

Com base nestes parâmetros estatísticos, a função densidade de probabilidades
dos valores extremos de uma variável aleatória 𝑋, cuja distribuição parente é a
distribuição de Weibull, é dada pela Eq. (121), sendo a função cumulativa de
probabilidades dada analiticamente pela Eq. (118).
𝑓𝑋𝑚 (𝑥) =

(𝑥 − 𝑢)
1
(𝑥 − 𝑢)
. 𝑒𝑥𝑝 {−
− 𝑒𝑥𝑝 [−
]}
𝛼
𝛼
𝛼

(121)

III.7. Processos Aleatórios
Um processo aleatório ou estocástico é formado por uma família de variáveis
aleatórias

indexadas

por

elementos

pertencentes

a

determinado

intervalo

temporal. Intuitivamente, se uma variável aleatória é um número real que varia
aleatoriamente,

um

processo

aleatório

é

uma

função

temporal

que

varia

aleatoriamente. De forma simplificada, pode-se dizer que processos aleatórios são
processos que dependem do tempo. Genericamente, qualquer tipo de evolução temporal,
determinística ou essencialmente probabilística, que seja analisável em termos de
probabilidade pode ser chamado de processo aleatório ou estocástico. No estudo de
processos aleatórios, cada uma das séries temporais da coleção é chamada de realização
do processo aleatório. Um conjunto de realizações de um processo aleatório é ilustrado
na Figura 10. Supondo 𝑁 realizações de um processo aleatório 𝑋(𝑡) e tomando-se um
tempo definido qualquer, por exemplo, 𝑡 = 𝑡1 , obtem-se 𝑁 valores distintos do
processo, cada um deles associado a cada uma das realizações. A partir destes 𝑁 valores
podem ser estimados parâmetros estatísticos, tais como: média, desvio padrão, etc.,
associados a este tempo específico.

51

Tomando-se como referência outro valor de tempo, 𝑡 = 𝑡2 , além dos parâmetros
estatísticos associados a este instante de tempo do processo aleatório associados,
também é possível calcular a covariância 𝐶𝑂𝑉[𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 )] entre os valores do
processo aleatório 𝑋(𝑡) nos instantes de tempo 𝑡1 e 𝑡2 .

Figura 10 - Realizações de um Processo Aleatório

III.7.1. Processos Aleatórios Estacionários
Um processo aleatório é chamado estacionário se suas propriedades estatísticas
são independentes do tempo que são avaliadas, i.e. são todas iguais independentemente
do tempo de avaliação e, se a covariância do processo depender apenas do valor de
separação 𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1. A Figura 11 ilustra a realização de um processo aleatório e a
separação temporal 𝜏.

Figura 11 - Realização Individual de um Processo Aleatório
Isto quer dizer que o processo estacionário apresenta as propriedades definidas
pela Eq. (122) sendo 𝜏 = 𝑡2 − 𝑡1 = 𝑡4 − 𝑡3 .
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𝐸[𝑋(𝑡1 )] = 𝐸[𝑋(𝑡2 )] = ⋯ = 𝐸[𝑋(𝑡)] = 𝜇𝑋
𝑉𝑎𝑟[𝑋(𝑡1 )] = 𝑉𝑎𝑟[𝑋(𝑡2 )] = ⋯ = 𝑉𝑎𝑟[𝑋(𝑡)] = 𝜎𝑋 2
𝛾3 [𝑋(𝑡1 )] = 𝛾3 [𝑋(𝑡2 )] = ⋯ = 𝛾3 [𝑋(𝑡)]

(122)

𝛾4 [𝑋(𝑡1 )] = 𝛾4 [𝑋(𝑡2 )] = ⋯ = 𝛾4 [𝑋(𝑡)]
𝐶𝑂𝑉[𝑋(𝑡1 ), 𝑋(𝑡2 )] = 𝐶𝑂𝑉[𝑋(𝑡3 ), 𝑋(𝑡4 )] = ⋯ = 𝐶𝑂𝑉[𝑋(𝑡), 𝑋(𝑡 + 𝜏)] = 𝑅(𝜏)

Denomina-se 𝑅(. ) como função de autocovariância do processo aleatório, sendo
𝜏 o afastamento temporal.
Os processos aleatórios de interesse, e.g. alturas de onda, velocidades do vento,
etc., são normalmente considerados como aproximadamente estacionários para
determinados intervalos curtos de tempo, também chamados períodos de curto prazo.
Em um período de longo prazo, estes parâmetros ambientais apresentam variações nos
seus parâmetros estatísticos. Na prática, dividem-se as séries temporais em períodos de
curto prazo e considera-se que em cada um deles o processo é estacionário.

III.7.2. Processos Aleatórios Ergódigos
Se os parâmetros estatísticos de um processo aleatório estacionário, obtidos ao
longo de uma única realização qualquer do mesmo, são iguais aos valores calculados ao
longo de várias realizações, estes processos são ditos ergódigos. Isto quer dizer que os
processos ergódigos apresentam as propriedades descritas pelas Eqs. (123) a (126)
(Brebbia & Walker, 1979).
1 𝑇
𝜇𝑋 = 𝑙𝑖𝑚 [ . ∫ 𝑋(𝑡). 𝑑𝑡]
𝑇→∞ 𝑇 0

(123)

1 𝑇
𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝜎𝑋 2 = 𝑙𝑖𝑚 [ . ∫ [𝑋(𝑡)]2 . 𝑑𝑡] − 𝜇𝑋 2
𝑇→∞ 𝑇 0

(124)

1 𝑇
𝜎𝑋 = √ 𝑙𝑖𝑚 [ . ∫ [𝑋(𝑡)]2 . 𝑑𝑡] − 𝜇𝑋 2
𝑇→∞ 𝑇 0

(125)
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𝑅(𝜏) = 𝐶𝑂𝑉[𝑋(𝑡), 𝑋(𝑡 + 𝜏)]

(126)

Na prática, os processos aleatórios ambientais de curto prazo são considerados
estacionários e ergódigos.

III.8. Função de Autocovariância e Densidade Espectral de um
Processo Aleatório
III.8.1. Função de Autocovariância de um Processo Aleatório
A função de autocovariância fornece algumas informações sobre os parâmetros
da série no instante 𝑡 + 𝜏, quando seu valor em 𝑡 é conhecido. Pode ser observado que
para 𝜏 = 0, a função de autocovariância representa o valor da variância do processo
aleatório, conforme Eq. (127).
𝑅(0) = 𝜎𝑋 2

(127)

Em um processo verdadeiramente aleatório, à medida que 𝜏 aumenta, a
autocovariância decai. A Figura 12 ilustra um gráfico típico da função de
autocovariância.

Figura 12 - Função de Autocovariância de um Processo Aleatório
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III.8.2. Densidade Espectral de um Processo Aleatório
Antes de definir a densidade espectral de um processo, considera-se um processo
aleatório 𝑋(𝑡) ao qual se aplica a transformada de Fourier conforme Eq. (128), sendo 𝜔
a frequência associada ao componente harmônico da série de Fourier.
𝐺[𝑋(𝑡)] =

1 ∞
∫ 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. 𝜔. 𝑡). 𝑋(𝑡). 𝑑𝑡 = 𝑋̅(𝜔)
2. 𝜋 −∞

(128)

Deve ser observado que a função 𝑋̅(𝜔) = 𝐺[𝑋(𝑡)] é obtida mediante integração
do produto 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. 𝜔. 𝑡). 𝑋(𝑡). Este artifício matemático funciona como um filtro que
extrai de 𝑋(𝑡) a contribuição associada à frequência 𝜔. Pode-se também escrever a série
temporal da forma apresentada na Eq. (129).
∞

𝑋(𝑡) = ∫ 𝑋̅(𝜔). 𝑒𝑥𝑝(𝑖. 𝜔. 𝑡). 𝑑𝜔

(129)

−∞

O processo estipulado na Eq. (129) é conhecido como transformada inversa de
Fourier. Considerando agora a notação de variância do processo 𝑋(𝑡) conforme
Eq. (130) e pelas definições da Eq. (129), obtêm-se a Eq. (131) para um processo de
média nula.
𝑇

𝑉𝑎𝑟[𝑋] = 𝜎𝑋 2 = 𝑙𝑖𝑚

𝑇→∞

⁄2
1
. ∫ 𝑋(𝑡). 𝑋(𝑡). 𝑑𝑡
𝑇 −𝑇⁄

(130)

2

𝑇

∞

⁄2
1
. ∫ 𝑋(𝑡). 𝑒𝑥𝑝(𝑖. 𝜔. 𝑡). 𝑑𝑡 } . 𝑑𝜔
𝑇→∞ 𝑇
−𝑇⁄

𝜎𝑋 2 = ∫ 𝑋̅(𝜔). { 𝑙𝑖𝑚
−∞

(131)

2

A integral entre colchetes na Eq. (131) é a transformada de Fourier de 𝑋(𝑡) com
+𝑖 ao invés de −𝑖; isso quer dizer que o conjugado complexo de 𝑋̅, que se denota 𝑋̂,
tenderá para infinito quando 𝑇 → ∞. Pode-se agora escrever as Eqs. (132) a (134).
𝜎𝑋

2

1 ∞
̅ 𝑋.
̂ 𝑑𝜔]
= 𝑙𝑖𝑚 [ . ∫ 𝑋.
𝑇→∞ 𝑇 −∞

(132)

𝜎𝑋

2

1 ∞ 2
= 𝑙𝑖𝑚 [ . ∫ |𝑋̅| . 𝑑𝜔]
𝑇→∞ 𝑇 −∞

(133)
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∞
1
𝜎𝑋 2 = ∫ { 𝑙𝑖𝑚 [ . |𝑋̅|2 ]} . 𝑑𝜔
−∞ 𝑇→∞ 𝑇

(134)

O limite apresentado na Eq. (134) é chamado função densidade espectral 𝑆(𝜔)
para o processo 𝑋, conforme Eq. (135).
1
𝑆(𝜔) = 𝑙𝑖𝑚 [ . |𝑋̅|2 ]
𝑇→∞ 𝑇

(135)

Com base na Eq. (126) para processo aleatório de média nula e na Eq. (135),
tomando em consideração que a função de autocovariância é par, obtêm-se as relações
entre 𝑆(𝜔) e 𝑅(𝜏) conforme Eqs. (136) e (137). É importante notar que para 𝜏 = 0 temse o resultado conforme Eq. (138).
∞

𝑅(𝜏) = 2. ∫ 𝑆(𝜔). 𝑒𝑥𝑝(𝑖. 𝜔. 𝜏). 𝑑𝜔

(136)

0

𝑆(𝜔) =

1 ∞
. ∫ 𝑅(𝜏). 𝑒𝑥𝑝(−𝑖. 𝜔. 𝜏). 𝑑𝜏
𝜋 0

(137)

∞

𝑅(0) = 2. ∫ 𝑆(𝜔). 𝑑𝜔 = 𝜎𝑋 2

(138)

0

A Eq. (138) demonstra que a variância de um processo estacionário é igual a
duas vezes a área sob a curva 𝑆(𝜔), com esta variando de 0 a +∞, quando existem
frequências positivas e negativas na representação. No caso de frequências somente
positivas, a variância é igual a uma vez a área sob a curva 𝑆(𝜔). A Figura 13 ilustra
genericamente uma função densidade espectral de um processo aleatório e a área sob a
curva.
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Figura 13 - Função Densidade Espectral de um Processo Aleatório

III.8.3. Processos de Banda Estreita e Banda Larga
Para um processo no qual a função densidade espectral se encontra basicamente
dentro de uma banda bem estreita de frequências, dá-se o nome de processo de banda
estreita. Caso contrário o processo é denominado de banda larga.
Em um processo considerado de banda estreita, espera-se que os picos máximos
do sinal sejam únicos entre cruzamentos ascendentes do seu nível médio. Já em um
processo de banda larga, entre picos ascendentes espera-se obter máximos locais, e um
máximo considerado global entre cruzamentos ascendentes no intervalo.
Uma medida matemática para quantificar a largura de banda de um espectro é
através do parâmetro 𝜀, conforme Eq. (139). O parâmetro 𝜀 ≈ 0 indica um espectro de
banda estreita enquanto que um espectro de parâmetro 𝜀 ≈ 1 indica um espectro de
banda larga, onde os momentos de ordem 𝑛 do espectro são definidos de acordo com a
Eq. (140).
𝜀 = √1 −

𝑚2 2
𝑚0 . 𝑚4

0≤𝜀≤1

(139)

∞

𝑚𝑛 = ∫ 𝑆(𝜔). 𝜔𝑛 . 𝑑𝜔
−∞
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(140)

III.9. Distribuições de Probabilidades associadas a um Processo
Aleatório
III.9.1. Distribuição de Probabilidades do Processo Aleatório
Análogo ao item de variáveis aleatórias, pode-se calcular a probabilidade de um
elemento do processo aleatório 𝑥 encontrar-se em certo intervalo, e.g., 𝑥𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑏
pela Eq. (141), onde 𝑓(𝑥) é a função densidade de probabilidades do processo aleatório.
𝑥𝑏

𝑃(𝑥𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑥𝑏 ) = ∫ 𝑓(𝑥). 𝑑𝑥

(141)

𝑥𝑎

Na prática, os processos são usualmente digitalizados e o processo de ajuste de
uma distribuição ao processo aleatório começa pela montagem de um histograma, onde
se identificam os números de pontos do processo que se situam em cada faixa prédefinida do histograma. A partir daí, o processo de ajuste é similar ao de uma variável
aleatória.
Se no processo de ajuste de uma distribuição de probabilidades ao histograma
for verificado que a distribuição normal, ou de Gauss, é a que apresenta um melhor
ajuste, o processo é chamado de processo aleatório gaussiano. Levando em conta que a
variância do processo corresponde à área da sua densidade espectral ( 𝑚𝑜 ), a função
densidade de probabilidades de um processo aleatório gaussiano é dada pela Eq. (142).
𝑓(𝑥) =

1
√2𝜋. √𝑚𝑜

. 𝑒𝑥𝑝 (−

(𝑥 − 𝜇)2
)
𝑚𝑜

(142)

III.9.2. Distribuição de Probabilidades dos Picos
Um parâmetro de interesse prático na análise de processos aleatórios é a
distribuição dos seus máximos, ou picos, conforme ilustra a Figura 14.
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Figura 14 - Picos de um Processo Aleatório e sua Distribuição de Probabilidades
(Brebbia & Walker, 1979)

No caso de um processo aleatório gaussiano, foi demonstrado por Rice (Rice,
1954) que a distribuição dos picos segue uma distribuição de probabilidades cuja função
densidade é dada pela Eq. (143), sendo 𝜀 e 𝑚0 definidos nas Eqs. (139) e (140) e Φ(. ) a
função cumulativa de probabilidades da distribuição normal padrão, definida na Eq.
(71) (Brebbia & Walker, 1979).
𝑓𝑃 (𝑝) =

1 𝑝2
. 𝑒𝑥𝑝 (− .
)
2 𝑚0 . 𝜀 2
√𝑚0 . √2. 𝜋
𝑝
1 𝑝2
𝑝
+
. √1 − 𝜀 2 . 𝑒𝑥𝑝 (− .
. √1 − 𝜀 2 )
).Φ(
2
𝑚0
2 𝑚0 . 𝜀
𝑚
.
𝜀
√ 0
𝜀

(143)

Esta distribuição é conhecida na literatura como distribuição de Rice e no caso
do processo gaussiano ser também de banda estreita, i.e. 𝜀 = 0, reduz-se ao modelo de
Rayleigh, dado pela Eq. (144).
𝑓𝑃 (𝑝) =

𝑝
1 𝑝2
. 𝑒𝑥𝑝 (− . ) ; 𝑝 ≥ 0
𝑚0
2 𝑚0

(144)

Sendo o processo aleatório de banda larga, i.e. 𝜀 = 1, a distribuição dos picos do
processo gaussiano também segue a distribuição de Gauss conforme Eq. (145).
𝑓𝑃 (𝑝) =

1 𝑝2
. 𝑒𝑥𝑝 (− . ) ;
2 𝑚0
√𝑚0 . √2𝜋
1
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𝑝≥0

(145)

No caso do processo não ser gaussiano, não existe uma solução analítica
aplicável a qualquer caso. Normalmente, em tal situação, recorre-se ao ajuste de uma
distribuição conhecida aos picos observados em uma realização do processo aleatório,
como por exemplo, ajuste de uma distribuição de Weibull aos valores observados. No
caso da simulação de estados de mar irregulares lineares, assume-se que a elevação e
que o espectro apresentam característica de banda estreita e que as amplitudes sigam
uma distribuição de probabilidades de Rayleigh com superposição linear de harmônicos.

III.9.3. Distribuição de Probabilidades do Pico Extremo
Para um processo gaussiano, independentemente do fator de largura de banda,
demonstra-se que a distribuição do valor do pico extremo converge para uma
distribuição do Tipo I com parâmetros 𝑢 e  dados pela Eq. (146) (Brebbia & Walker,
1979) onde 𝑇 é o período de tempo de referência considerado na análise de extremos (1h, 2-h, 3-h, etc.), sendo 𝜈0 a frequência de cruzamentos ascendentes no nível médio.
𝑢 = √𝑚0 . √2. 𝑙𝑛(𝜈0 . 𝑇)

𝛼=

√2. 𝑙𝑛(𝜈0 . 𝑇)

(146)

√𝑚0

No caso dos processos não serem gaussianos, pode-se utilizar estatística de
ordem ou as relações apresentadas na Seção III.6.2 quando a distribuição dos picos for
modelada pela distribuição de Weibull, sendo neste caso 𝑁 = 𝑁𝑃 , onde 𝑁𝑃 é o número
de picos globais esperados no tempo 𝑇 de referência. Pode-se utilizar também o modelo
de Hermite para a estimativa de valores extremos (Nascimento, 2009). No caso do
modelo baseado na transformação de Hermite, inicialmente transforma-se o processo
𝑋(𝑡) em um processo gaussiano 𝑈(𝑡) utilizando os parâmetros estatísticos do processo
aleatório e as expressões definidas na Seção III.3.2. Sabe-se que a distribuição do valor
extremo de 𝑈(𝑡) é do Tipo I e por transformação de variáveis obtém-se os parâmetros e
a distribuição de extremos de 𝑋(𝑡).
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III.10. Informações Adicionais sobre Processos Não Gaussianos
III.10.1. Ajuste de Distribuições de Probabilidades de Weibull aos Picos Globais
Existem diversas possibilidades de associar um modelo de Weibull aos picos de
um processo aleatório utilizando o método dos momentos. Neste trabalho, o modelo
Weibull-3P-Skewness consiste no modelo de Weibull com três parâmetros, que são
ajustados pelo método dos momentos utilizando a média, o desvio padrão e o
coeficiente de skewness dos picos da série temporal. O modelo Weibull-3P-Kurtosis é
idêntico, porém utiliza o coeficiente de kurtosis dos picos da série temporal ao invés do
coeficiente de skewness na definição dos parâmetros da função distribuição de
probabilidades.
O modelo Weibull-Tail procura ajustar uma distribuição de Weibull dois
parâmetros através de regressão aos valores mais extremos da amostra dos picos da
série temporal (Sagrilo, et al., 2000). A distribuição de Weibull dois parâmetros pode ser
parametrizada por uma reta a partir de duas transformações logarítmicas, conforme
Eq. (147).
𝑝 𝜆
𝐹𝑝 (𝑝) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− ( ) ] → 𝑙𝑛{−𝑙𝑛[1 − 𝐹𝑝 (𝑝)]} = 𝜆. 𝑙𝑛(𝑝) + [−𝜆. 𝑙𝑛(𝛼)]
𝛼

(147)

Na expressão apresentada na Eq. (147), os termos isolados podem ser
substituídos por termos da equação da reta 𝑦(𝑝) = 𝑎. 𝑝′ + 𝑏 na forma 𝑦(𝑝) =
𝑙𝑛{−𝑙𝑛[1 − 𝐹𝑝 (𝑝)]}; 𝑎. 𝑝′ = 𝜆. 𝑙𝑛(𝑝) e 𝑏 = [−𝜆. 𝑙𝑛(𝛼)]. Os valores empíricos de 𝐹𝑝 (𝑝)
são obtidos através do ordenamento em ordem crescente dos valores observados dos
picos e associando-se a cada um deles um valor igual a, por exemplo, 𝑖 ⁄(𝑁 + 1), onde
𝑖 é a ordem do pico e 𝑁 o número total de picos da amostra. A Figura 15 ilustra o
comportamento da função cumulativa de probabilidades ajustada através de regressão
linear aos valores da distribuição cumulativa empírica associada aos picos observados.
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P’
Figura 15 - Regressão Linear em Base Logarítmica
Observa-se que se todos os pontos de interesse seguissem realmente uma
distribuição de Weibull, o ajuste da reta aos pontos observados na amostra seria perfeito.
Entretanto, como na análise de extremos o interesse recai nos valores dos picos
máximos ou mínimos extremos, torna-se importante garantir um bom ajuste na região
de cauda. Assim, a regressão linear é realizada em amostras de séries representativas
dos picos de tamanho tal que as funções cumulativas empíricas de probabilidade são,
respectivamente, maiores que 65%, 70%, 75%, 80%, 85%, 90% e 95%. Para cada uma
destas amostras obtém-se um par de valores 𝜆 e 𝛼, sendo o valor final tomado como a
média dos sete valores obtidos de cada parâmetro.
O método Weibull-PoT toma uma sub-amostra dos picos observados na série
temporal que seja constituída por valores cuja função cumulativa empírica seja maior
que um dado valor, adotado neste trabalho como sendo 70%. Para esta amostra reduzida
são calculados a média, o desvio padrão e o coeficiente de skewness e uma distribuição
de Weibull de três parâmetros é obtida pelo método dos momentos, esta abordagem
assegura um bom ajuste na região de cauda da distribuição dos picos.
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III.10.2. Parametrização do Modelo Baseado nos Polinômios de Hermite no
Modelo de Gauss
Quando a não linearidade associada às condições de superfície livre e a
consideração dos efeitos de segunda ordem decorrentes da profundidade é introduzida, a
expectativa é que ocorra afastamento do modelo de distribuição de probabilidades de
Hermite da distribuição parente e, em consequência, da distribuição de extremos
(Nascimento, 2009).

III.10.3. Aplicação do Método dos Momentos Lineares em Distribuições
Associadas aos Picos
Algumas alternativas relacionadas à modelagem dos picos pela distribuição de
Weibull utilizam o método dos momentos clássico. Entretanto, a obtenção dos
parâmetros estatísticos da distribuição de Weibull também pode ser realizada através
dos momentos lineares da amostra dos picos, conforme Seção III.4. Neste trabalho
utilizou-se a nomenclatura Weibull-Lmom para a distribuição de Weibull de três
parâmetros que utiliza os momentos lineares na formação da distribuição de
probabilidades da série parente, sendo o modelo Weibull-PoT-Lmom idêntico ao modelo
Weibull-Lmom, tomando-se uma sub-amostra dos picos observados de função
cumulativa empírica superior a 70%.
Procedimento similar pode ser também realizado para o modelo baseado nos
polinômios de Hermite, conforme Seção III.4.4. No restante deste trabalho utilizou-se a
nomenclatura Hermite-Lmom para identificar o procedimento de Hermite baseado nos
momentos lineares na estimativa de extremos.

III.10.4. Resumo sobre Nomenclatura Utilizada para os Métodos de Estimativa
de Valores Extremos Utilizados Neste Trabalho
Para facilitar a compreensão dos resultados apresentados nos Capítulos V a 0, a
seguir será apresentada de forma resumida a identificação de cada um dos métodos
utilizados para a estimativa de valores máximos extremos:
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Rayleigh (Linear) - Este método assume a hipótese de que o processo é gaussiano e
de banda estreita, i.e. os picos do processo aleatório seguem uma distribuição de
Rayleigh;



Weibull-Tail - Este método estima os valores extremos considerando que os picos
do processo seguem uma distribuição de Weibull ajustada pelo procedimento
descrito na Seção III.10.1, onde a ênfase do ajuste é na cauda superior dos dados
observados. Observe que quando a distribuição parente dos picos é a distribuição de
Weibull, a distribuição assintótica dos valores extremos é descrita pela distribuição
de Gumbel, conforme Seção III.6.2;



Weibull-MOM - Neste método ajusta-se uma distribuição de Weibull de dois
parâmetros aos picos do processo através do método dos momentos considerando a
média e o desvio padrão da amostra dos picos;



Weibull-3PSK - Neste método ajusta-se uma distribuição de Weibull de três
parâmetros aos picos do processo através do método dos momentos considerando a
média, o desvio padrão e o coeficiente de assimetria (skewness) da amostra dos
picos;



Weibull-3PKU - Neste método ajusta-se uma distribuição de Weibull de três
parâmetros aos picos do processo através do método dos momentos considerando a
média, o desvio padrão e o coeficiente de curtose (kurtosis) da amostra dos picos;



Weibull-PoT - Neste método toma-se uma sub-amostra dos picos observados na
série temporal que seja constituída por valores cuja função cumulativa empírica
seja maior que um dado valor, adotado neste trabalho como sendo 70%;



Hermite - Neste método transforma-se o processo 𝑋(𝑡) em um processo gaussiano
𝑈(𝑡) utilizando os parâmetros estatísticos do processo aleatório; a distribuição do
valor extremo de 𝑈(𝑡) é do Tipo I e, por transformação de variáveis, obtém-se os
parâmetros e a distribuição de extremos de 𝑋(𝑡);



Weibull-Lmom - Neste método ajusta-se uma distribuição de Weibull de três

parâmetros que utiliza os momentos lineares na formação da distribuição de
probabilidades da série parente;


Weibull-PoT-Lmom - Método idêntico ao modelo Weibull-Lmom, tomando-se uma

sub-amostra dos picos observados da função cumulativa empírica superior a 70%;



Hermite-Lmom - Procedimento de Hermite baseado nos momentos lineares do

processo aleatório.
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IV. Ferramenta Computacional Desenvolvida
IV.1. Introdução e Funcionalidades
Com o objetivo de realizar a análise dinâmica aleatória de estruturas marítimas
compostas por elementos tubulares esbeltos e instaladas em lâminas d’água rasas,
desenvolveu-se um programa computacional em linguagem Fortran baseado em
integração no domínio do tempo. No estágio atual o programa permite somente a análise
bidimensional de estruturas aporticadas ou que apresentem grau de simetria suficiente
para serem condensada no plano bidimensional.
O programa desenvolvido é composto por 61 sub-rotinas totalizando mais de
5200 linhas de comando. Apresentar o detalhamento do programa em termos de subrotinas individuais seria exaustivo, sendo que se optou por descrever o programa em
blocos, estes constituídos de pré-processamento dos carregamentos ambientais, préprocessamento do modelo estrutural, análise dinâmica aero-hidro-elástica e pósprocessamento dos resultados. A rotina básica executada pela ferramenta computacional
é ilustrada no fluxograma genérico apresentado na Figura 16.

IV.2. Modelagem Estrutural e Análise Dinâmica
A ferramenta possibilita a execução de análise dinâmica pelo método da
superposição modal ou método da integração direta por Newmark (Newmark, 1959),
este último utilizando todos os graus de liberdade para a solução do sistema de equações
diferenciais representativo do comportamento dinâmico dos nós da estrutura. Definemse os nós e elementos estruturais, em pórtico plano ou treliça plana, as condições de
contorno, cargas nodais e parâmetros dos elementos. No programa é possível introduzir
molas lineares para representação das condições de contorno, e.g. molas representativas
da reação do solo. Todas as propriedades geométricas e físicas dos elementos
estruturais, e.g. massa específica, módulo de elasticidade, etc., podem ser fornecidas
como dados de entrada.
Já no desenvolvimento da análise dinâmica, caso a opção de superposição modal
seja escolhida, têm-se a opção de definir o número de modos de vibração, assim como a
taxa de amortecimento crítico. As frequências naturais e os modos de vibração, ou
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autovalores e autovetores, são calculados pela técnica de Jacobi (Jacobi, 1846). O
tempo total de análise dinâmica, o intervalo de integração, a opção de visualização do
modelo estrutural e o fator de escala para visualização de sua deformada também são
dados de entrada para a rotina computacional.
O intervalo de tempo de integração é calculado automaticamente para fins de
convergência, de forma que a convergência do modelo não é um parâmetro crítico para
as diversas simulações.
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Pré-processamento dos parâmetros ambientais
aleatórios de elevação de onda, corrente e vento

Pré-processamento do modelo estrutural

Análise hidro-aero-elástica para geração dos
carregamentos

Análise dinâmica no intervalo de tempo 𝑡

Incremento no
intervalo de tempo
𝑡

Pós-processamento dos resultados

Figura 16 - Fluxograma Genérico da Ferramenta Computacional Desenvolvida
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IV.3. Modelagem dos Carregamentos Ambientais
Um arquivo dedicado é utilizado pelo programa para leitura das propriedades
associadas aos carregamentos ambientais. As principais opções da ferramenta estão
definidas com base na possibilidade de análises de carregamentos oriundos de eventos
ambientais de corrente, ondas marítimas e vento serem considerados individualmente ou
de maneira conjunta. Para a introdução das características do estado de mar, existe a
opção de introdução dos espectros de Pierson-Moskovitz e JONSWAP. O número de
divisões do espectro também é definido, com frequências do espectro variando entre os
limites de 0 e 3 rad/s. Para a consideração da interação fluido-estrutura é possível
utilizar a opção de introdução ou não do movimento relativo entre estrutura e partícula
fluida através da equação de Morison (Morison, et al., 1950) para um corpo em
movimento, conforme Eq. (148). Esta opção permite considerar o efeito da parcela de
amortecimento hidrodinâmico na análise dinâmica.
1
𝐹(𝑡) = 𝜌. 𝑉. 𝑢̇ (𝑡) + 𝜌. 𝐶𝑎 . 𝑉. (𝑢̇ (𝑡) − 𝑣̇ (𝑡)) + . 𝜌. 𝐶𝑑 . 𝐴. (𝑢(𝑡) − 𝑣(𝑡)). |𝑢(𝑡) − 𝑣(𝑡)|
2

(148)

𝐹(𝑡) sendo a força por unidade de comprimento no elemento em função do tempo 𝑡;
𝑉 o volume do corpo;
𝑢̇ (𝑡) a aceleração do fluido normal a face do corpo;
𝐶𝑎 sendo o coeficiente de massa adicionada, relacionada ao coeficiente de inércia
𝐶𝑚 = 1 + 𝐶𝑎 ;
𝑣̇ (𝑡) aceleração local do corpo;
𝐶𝑎 sendo o coeficiente de arrasto;
𝐴 a área da seção transversal do corpo perpendicular à direção do fluxo;
𝑢(𝑡) a velocidade do fluido normal à face do corpo;
𝑣(𝑡) a aceleração local do corpo;

O tempo total de simulação, o intervalo de tempo de integração, o número de
simulações e os coeficientes de arrasto e de inércia podem ser introduzidos neste
arquivo. Cabe mencionar que cada simulação é independente da simulação anterior,
sendo que as sementes são definidas aleatoriamente com base em uma semente inicial
definida. Parâmetros associados com o domínio fluido são estipulados neste arquivo,
entre eles a profundidade da lâmina d’água e a velocidade de corrente em perfil
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constante em profundidade e invariante no tempo. Neste arquivo pode ser escolhido o
método de geração da série aleatória representativa das elevações da superfície do mar
entre o método linear e o não linear direto ou indireto (vide Seção II.8) e
consequentemente, as velocidades e acelerações da partícula no domínio do fluido.
Existe a possibilidade de introdução gradual das forças em rampa, de forma a suavizar a
fase transiente da resposta, o que foi adotado ao longo das análises realizadas. Neste
arquivo também são escolhidos os parâmetros de resposta que serão tratados
estatisticamente pelos modelos probabilísticos investigados para predição de valores
extremos.
As características do carregamento ambiental de vento são fornecidas em
arquivo separado com o intuito de adaptar a ferramenta para a simulação de um sistema
estrutural representativo de uma torre eólica offshore; o espectro de Harris é utilizado,
seu desenvolvimento analítico é apresentado na Eq. (149). Para durações curtas de
tempo, de minutos a poucas horas, a velocidade de vento pode ser considerada como um
processo aleatório estacionário composto de uma velocidade média constante e uma
componente variável de rajada, modelada pela função densidade espectral, uma vez
assumido que a rajada apresenta um comportamento gaussiano. O número de divisões
do espectro é introduzido através de arquivo. Séries aleatórias representativas da
velocidade de vento são geradas independentemente com base em uma semente inicial
pré-definida. Para a interação vento-estrutura, os carregamentos podem ser considerados
atuantes no nó representativo do rotor ou ao longo de toda a estrutura emersa,
considerando a elevação do perfil do mar, sendo que características especiais do sistema
de hélices são fornecidas. A relação entre a velocidade de vento e a pressão
aerodinâmica em um objeto pode ser representada pela Eq. (150). Efeitos de forças de
sustentação, ou lift forces, aerodinâmicas ou hidrodinâmicas não são considerados neste
trabalho por se desenvolverem fora do plano de atuação das cargas.
𝑆𝐻 (𝑓, 𝑧) =

4. 𝜅. 𝐿. 𝑈(𝑧)
5⁄6

𝑓. 𝐿 2
) )
(2 + (
𝑈(𝑧)

(149)

𝑓 é a frequência (Hz);
𝑈(𝑧) é a velocidade média na cota 𝑧 de interesse (m/s);
𝐿 é o fator de escala de comprimento (m), sendo o valor de 1800 m recomendado para o
espectro de Harris;
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𝜅 o coeficiente de arrasto da superfície, sendo o valor aproximado de 0,0025
recomendado para a superfície do mar;
𝐹(𝑧, 𝑡) = 0,634. 𝑢(𝑧, 𝑡)2 . 𝐶𝑠 . 𝐴

(150)

𝐹(𝑧, 𝑡) é a força por unidade de comprimento no elemento na cota 𝑧 em função do
tempo 𝑡;
𝑢(𝑧, 𝑡) = 𝑈(𝑧) + 𝑢𝑣 (𝑧, 𝑡) é a velocidade de vento normal à face do corpo;
𝑢𝑣 (𝑧, 𝑡) é a parcela variável (rajada) na cota 𝑧 simulada a partir do espectro de vento
𝑆𝐻 (𝑓, 𝑧);

𝐶𝑠 é o coeficiente de forma, com recomendação de 0,5 para membros tubulares e 1,5
para superfícies planas (API, 2000);
𝐴 é a área da seção transversal do corpo perpendicular a direção do fluxo;

No caso da ação do vento sobre as hélices, foi realizada uma modelagem
simplificada onde se tomou a área perpendicular ao fluxo do vento atuante e assumiu-se
ponto único de aplicação da resultante junto à cota do nó equivalente à posição do rotor.
A variação da velocidade média do vento em relação à altura é representada pela Eq.
(151).
𝑈(𝑧) = 𝑈𝑟𝑒𝑓 (

𝑧
𝑧𝑟𝑒𝑓

𝑛

)

(151)

𝑧𝑟𝑒𝑓 é a cota de referência, tomada como 10 metros acima da linha d’água;
𝑈𝑟𝑒𝑓 é a velocidade média do vento na cota de referência;
𝑛 é um expoente empírico assumido como sendo igual a 1/8 (API, 2000).

IV.4. Arquivos de Saída e Tratamento de Dados
O programa foi desenvolvido de maneira a fornecer sete arquivos de resultados
que são: (1) série temporal representativa da elevação do estado de mar; (2) série
temporal representativa da velocidade de vento; (3) características estruturais, e.g.
modos e frequências naturais da estrutura; (4) séries temporais dos deslocamentos de
todos os nós modelados em cada passo de tempo previamente definido; (5) séries
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temporais dos esforços internos de cada elemento modelado e reações de apoio da
estrutura; (6) parâmetros estatísticos da série representativa da velocidade de vento na
cota escolhida; (7) parâmetros estatísticos da série temporal representativa da elevação
do estado de mar e predição de extremos de todos os parâmetros de resposta definidos
através dos modelos estatísticos investigados.
Os arquivos de saída foram desenvolvidos de forma que a interpretação dos
resultados seja direta, com o mínimo de esforço necessário para desenvolvê-los de
maneira gráfica.

IV.5. Características Específicas da Ferramenta Computacional
Algumas características do programa computacional devem ser ressaltadas,
principalmente no desenvolvimento dos carregamentos ambientais e no tratamento dos
resultados. Entre elas, pode-se ressaltar a consideração da superfície livre para
desenvolvimento dos carregamentos ambientais, em especial para elevação positiva de
onda, onde se utiliza um polinômio adaptado de terceiro grau para extrapolação das
cargas na crista em cada passo de integração no tempo e a consideração de elemento
molhado ou não molhado. O programa considera a separação entre as camadas dos
fluidos para a interação entre forças representativas da elevação de onda e perfil de
vento. O carregamento ambiental de vento segue um perfil polinomial de velocidade
versus altura, de acordo com recomendações da indústria (API, 2000). Já no tratamento
dos resultados, a rotina foi desenvolvida para que as análises sejam executadas em
sequência, com resultado final respectivo ao número de simulações independentes
escolhidas.
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V. Análise Estatística da Simulação Representativa de
Um Estado de Mar
V.1. Dados Gerais para Simulação
De forma a apresentar uma comparação entre os modelos matemáticos adotados
para a simulação de estado de mar irregular linear e não linear, a princípio adotou-se a
modelagem de um estado de mar cujas características são apresentadas na Tabela 1.
Esta simulação foi apresentada na literatura por (Agarwal & Manuel, 2010) e
reproduzida neste trabalho com o intuito de comparação e validação do modelo
numérico desenvolvido neste trabalho.

Tabela 1 - Dados para Simulação Computacional de Estado de Mar
Descrição

Dados

Altura Significativa 𝐻𝑠 (m)

7,5

Período de Cruzamentos Zero 𝑇𝑧 (s)

8,7

Período de Pico do Espectro 𝑇𝑝 (s)

12,3

Profundidade (m)

20

Tempo de Simulação (s)

600

Passo da Simulação Δ𝑡 (s)

0,1

Número de Realizações Distintas

50

Espectro de Mar

Pierson-Moskovitz

Número de Divisões do espectro

150

Frequência Inicial do Espectro (rad/s)

0,0

Frequência Final do Espectro (rad/s)

3,0

V.2. Simulação de Estado de Mar Irregular Linear
A simulação de estado de mar irregular linear segue a abordagem apresentada no
Capítulo II, Seção II.8.1, tomando-se como premissa que a série temporal
correspondente à elevação de onda segue uma distribuição normal de probabilidades.
Na Tabela 2 são apresentados os valores teóricos dos parâmetros estatísticos da
elevação de onda para as condições apresentadas na Tabela 1 versus os valores médios
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de cada um dos parâmetros tomando-se cinquenta realizações independentes da série
temporal. Na Tabela 2 o parâmetro 𝜎𝑠,50 significa o desvio padrão das cinquenta
estimativas individuais associadas a cada uma das realizações independentes. Este
parâmetro se aplica a todas as estimativas que podem ser obtidas diretamente de uma
série temporal. No caso do máximo esperado, por utilizar apenas o máximo observado
em cada realização para fazer parte da amostra de valores extremos, existe apenas uma
estimativa e, portanto, não foi possível estimar o desvio padrão deste parâmetro.

Tabela 2 - Comparação entre Parâmetros Estatísticos de Elevação de Onda Linear
Teórica versus Resultados da Simulação
Descrição

Resultados Teóricos

Resultados Simulação
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50

Média 𝜇𝑋 (m)

0,00

0,00 ± 0,01

Desvio Padrão 𝜎𝑋 (m)

1,88

1,88 ± 0,02

Coef. de skewness 𝛾3,𝑋

0,00

-0,01 ± 0,11

Coef. de kurtosis 𝛾4,𝑋

3,00

2,89 ± 0,38

Máximo Esperado em 600 seg.
(m)

5,46

5,31*

* Neste caso não foi realizada uma análise estatística do desvio associado a este parâmetro

Como pode ser observado neste caso específico, os valores se aproximam dos
valores teóricos, mesmo considerando as incertezas associadas à simulação curta de
600 seg. Os valores teóricos serão utilizados a título de comparação com valores de
simulação de estado de mar irregular não linear.

V.3. Simulação de Estado de Mar Irregular Não Linear
A simulação de estado de mar irregular não linear segue a abordagem
apresentada no Capítulo II. Na Tabela 3 são reproduzidos os valores dos parâmetros
estatísticos para elevação de onda irregular linear e uma comparação com os valores
obtidos para o estado de mar irregular não linear, adotando-se os mesmos parâmetros de
geração da Tabela 1. Adicionalmente, uma comparação quantitativa entre tempo de
processamento é apresentada de forma a ressaltar os benefícios do método indireto
(mais rápido) quando comparado ao método direto (mais lento) na resolução do
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somatório duplo associado ao componente de segunda ordem do estado de mar,
conforme seções II.8.3 e II.8.2, respectivamente. Novamente os valores de referência
correspondem à média μ50 e ao desvio padrão σs,50 de cinquenta realizações
independentes de 600 seg. da série temporal.

Tabela 3 - Comparação entre Resultados de Simulação Linear, Não Linear Direta &
Não Linear Indireta
Descrição

Simulação Linear
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50

Simulação Não
Linear Direta
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50

Simulação Não
Linear Indireta
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50

Média 𝜇𝑋 (m)

0,00 ± 0,01

-0,05 ± 0,01

0,00 ± 0,01

Desvio Padrão 𝜎𝑋 (m)

1,88 ± 0,02

2,01 ± 0,03

2,01 ± 0,03

Coef. de Skewness 𝛾3,𝑋

-0,01 ± 0,11

0,11 ± 0,15

0,11 ± 0,15

Coef. de Kurtosis 𝛾4,𝑋

2,89 ± 0,38

3,06 ± 0,47

3,06 ± 0,47

Máximo Esperado (m)

5,31*

6,32*

6,36*

Escala de Tempo de
Processamento

1
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3

* Neste caso não foi realizada uma análise estatística do desvio associado a este parâmetro

O processo matemático utilizado para o desenvolvimento do método não linear
indireto requer que os resultados sejam idênticos quando comparados com o método não
linear direto. Como pode ser observado na Tabela 3, existe uma pequena diferença, de
origem numérica computacional, no valor médio da elevação de onda quando os
modelos direto e indireto são comparados. Os demais parâmetros estatísticos da série
temporal são idênticos. A diferença no valor máximo esperado em cinquenta realizações
foi de 0,6%.
Apresenta-se na Figura 17 uma comparação entre série temporal representativa
da elevação do estado de mar para os modelos linear e não linear indireta. Observa-se
claramente a tendência de assimetria entre crista e cavado associada ao termo de
segunda ordem do modelo não linear. Nesta série foi observada uma inclinação máxima
de onda de 0,02, dentro do limite estabelecido na Seção II.7.

74

8

Elevação (m)

6
4
2
0
-2

ORDEM 1

-4

ORDEM 2

-6
-8
200

210

220

230

240

250

260

270

tempo (seg.)
Figura 17 - Comparação entre Perfis dos Modelos Irregular Linear e Irregular Não
Linear

V.4. Parâmetros Estatísticos do Estado de Mar Irregular Não Linear
(3-h)
Nesta seção será observado o comportamento estatístico de uma série temporal
aleatória representativa do estado de mar irregular não linear para 10800 seg. de
simulação. O principal objetivo será o de avaliar estatisticamente o comportamento
desta série quando comparada com o modelo linear, de forma a observar a influência
dos efeitos de profundidade e das frequências cruzadas no comportamento
estatístico. Além disso, maiores detalhes relativos aos picos e espectros das séries
simuladas serão comentados. Os parâmetros de geração foram introduzidos de acordo
com a Tabela 4.
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Tabela 4 - Dados para Simulação Computacional de um Estado de Mar de 10800 seg.
Descrição

Dados

Altura Significativa 𝐻𝑠 (m)

7,5

Período de Cruzamentos Zero 𝑇𝑧 (s)

8,7

Período de Pico do Espectro 𝑇𝑝 (s)

12,3

Profundidade (m)

20

Tempo de Simulação (s)

10800

Passo da Simulação Δ𝑡 (s)

0,1

Número de Realizações Distintas

1

Espectro de Mar

Pierson-Moskovitz

Número de Divisões do espectro

20 a 1000

Frequência Inicial do Espectro (rad/s)

0,0

Frequência Final do Espectro (rad/s)

3,0

O primeiro parâmetro observado foi o comportamento da distribuição
cumulativa de probabilidades da série temporal completa representativa da elevação do
estado de mar em comparação com o modelo estatístico de distribuição de
probabilidades teórico gaussiano. Apresenta-se da Figura 18 à Figura 20 o
comportamento

das

distribuições

cumulativas

empíricas

complementares

de

probabilidades, i.e. 1 − 𝐹(𝑥) em escala logarítmica, para simulações variando em 20,
150 e 1000 o número de componentes harmônicos de onda na composição da série
temporal do estado de mar. O modelo teórico adotado nas figuras considera o modelo de
Gauss com parâmetros estatísticos obtidos da série temporal completa. Ressalta-se que
os picos seguem uma distribuição teórica de Rice. Os resultados obtidos ilustram
algumas situações distintas:

a)

Simulações geradas com um número pequeno de componentes harmônicos, aqui
adotado como 20 componentes, apresentam resultados divergentes dos esperados
quando comparadas com os valores gaussianos associados ao caso linear,
demonstrando que não devem ser utilizadas na modelagem por não serem
suficientes para o desenvolvimento de uma série temporal que garanta as premissas
iniciais.

b) Não foi observada grande variação do comportamento das distribuições
cumulativas de probabilidades da série temporal associada ao caso linear em
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relação à distribuição de Gauss (teórica) quando foram simuladas séries com 150 e
1000 componentes harmônicos.

O comportamento da distribuição cumulativa de probabilidades da série não linear
tende a se afastar da distribuição gaussiana, ilustrando que esta distribuição não
representa o comportamento estatístico da elevação de onda obtida a partir do
modelo não linear de segunda ordem.
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Figura 18 - Distribuições Cumulativas de Probabilidades - Estado de Mar Irregular
Linear e Irregular Não Linear - 1000 Componentes Harmônicos do Espectro

77

1.0000

1 - F(x)

0.1000

0.0100

ORDEM 1
ORDEM 2
TEÓRICO

0.0010

0.0001
-4

-2

0

2

4

6

8

Elevação (m)
Figura 19 - Distribuições Cumulativas de Probabilidades - Estado de Mar Irregular
Linear e Irregular Não Linear - 150 Componentes Harmônicos do Espectro
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Figura 20 - Distribuições Cumulativas de Probabilidades - Estado de Mar Irregular
Linear e Irregular Não Linear - 20 Componentes Harmônicos do Espectro
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Em seguida, de forma a observar o impacto gerado nas frequências da série
temporal devido à introdução dos termos cruzados de segunda ordem, realiza-se uma
comparação dos espectros das séries de elevação de onda simuladas. A Figura 21
apresenta a comparação entre os espectros de frequência, com a constatação de que os
termos cruzados influenciam nas baixas e altas frequências da série, uma vez que nestas
áreas a diferença entre os espectros para o caso linear e para o caso não linear é mais
significativa.
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Figura 21 - Espectros de Resposta da Elevação de Onda para Modelo de 1000
Componentes Harmônicos

Um estudo independente foi realizado sobre o desvio padrão da série temporal
com o objetivo de observar a estabilização deste parâmetro à medida que: (a) o número
de componentes harmônicos utilizados na decomposição do espectro aumenta; (b) o
tamanho da simulação aumenta, i.e. aumento no número de pontos amostrais que
compõem a série.

a)

Número de componentes harmônicos da discretização do espectro
A Figura 22 e a Tabela 5 apresentam o comportamento do desvio padrão da série

temporal em relação ao valor teórico do caso linear, sendo este adotado como a raiz
quadrada da área do espectro, em função do número de componentes harmônicos, i.e.,

79

divisões do espectro do estado de mar original. Neste estudo, as séries foram simuladas
com 10800 seg., sendo o intervalo de amostragem de 0,1 seg., conforme Tabela 4. O
comportamento do gráfico da Figura 22 ilustra que para a série temporal simulada com
os dados apresentados na Tabela 4, o desvio padrão se estabiliza com um número de
componentes harmônicos da ordem de 150.

b) Tamanho da simulação relativa à série temporal
A Figura 23 e a Tabela 6 apresentam o comportamento do desvio padrão da série
temporal com o incremento do tamanho da simulação; apenas a série não linear foi
modelada neste estudo. O desvio padrão é comparado com o valor teórico obtido da
formulação linear. Um estudo semelhante realizado para a série temporal linear pode ser
encontrado em (Nascimento, 2009). Esse comportamento ilustra que para simulações
executadas com os dados definidos na Tabela 4, o desvio padrão praticamente se
estabiliza em aproximadamente 3000 seg., o que corresponde aproximadamente a 28%
do tempo total associado a um evento de curto prazo neste estudo. Cabe mencionar que
o intervalo entre pontos 𝛥𝑡 deve ser mínimo de forma a caracterizar o comportamento
da elevação de onda.
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Figura 22 - Variação do Desvio Padrão

Figura 23 - Variação do Desvio Padrão
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Tabela 5 - Variação do Desvio Padrão em Função do Número de Componentes
Harmônicos (Tempo de simulação: 10800 seg.)
Modelo

Número de Componentes
20

70

150

300

1000

Linear

-1%

0%

0%

0%

0%

Não linear

4%

5%

7%

7%

7%

Tabela 6 - Variação do Desvio Padrão em Termos do Comprimento da Série Temporal
(Somente Caso Não Linear)
Componentes

Tempo de Simulação (s)
100

200

400

800

1600

3200

6400

10800

150

25%

18%

13%

10%

7%

8%

8%

7%

1000

14%

12%

18%

16%

12%

9%

7%

7%

V.5. Avaliação Comparativa de Resposta Extrema de Elevação de
Onda de Estado de Mar Irregular Linear e Irregular Não Linear
No desenvolvimento da predição de extremos da série temporal representativa
do estado de mar irregular não linear, trabalhar com a hipótese de série gaussiana e
consequentemente, distribuição de Rice para os picos, não será eficiente dado aos
efeitos não lineares proporcionados pelo termo de segunda ordem.
Conforme pode ser observado na Figura 24, os comportamentos das
distribuições cumulativas dos picos positivos das séries temporais linear e não linear
apresentam uma diferença relativa substancial. Essa observação confirma a hipótese de
que a distribuição dos picos da série não linear não segue uma distribuição de Rice
ajustada aos parâmetros estatísticos da série. Desta maneira, o estudo de extremos deve
ser baseado em modelos probabilísticos de ajuste de distribuição de probabilidades aos
picos observados ou de transformação conforme modelo de Hermite, conforme descrito
no Capítulo III deste trabalho. Os resultados apresentados na Figura 24 foram gerados a
partir de uma simulação de 10800 seg. de duração com 1000 componentes harmônicos
para a composição do sinal, conforme Tabela 4.
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Figura 24 - Distribuições Cumulativas de Probabilidades Empíricas dos Picos Máximos
- Estado de Mar Irregular Linear e Irregular Não Linear - 1000 Componentes
Harmônicos do Espectro e Simulação de 10800 seg. de Duração

No desenvolvimento apresentado ao longo deste trabalho, utiliza-se o mesmo
procedimento adotado previamente em (Nascimento, 2009), no qual o valor de
referência utilizado para a comparação entre modelos de extremos é tomado como o
valor mais provável, i.e., a moda ou parâmetro 𝑢 (vide Eq. (146) no Capítulo III) da
distribuição de Gumbel associada à amostra dos valores máximos extremos observados
em cada uma das cinquenta realizações aleatórias independentes de 10800 seg. A Figura
25 ilustra que a hipótese adotada para a série temporal representativa do estado de mar
irregular não linear pode ser considerada satisfatória uma vez que os máximos extremos
encontram-se linearmente distribuídos sobre a distribuição cumulativa de probabilidades
de Gumbel. Esta modelagem conduz a um valor extremo mais provável da elevação de
onda igual a 7,78 m para um processo não linear de 3-h de duração, este valor servirá de
referência para comparação dos resultados obtidos com os vários métodos de avaliação
de valores extremos investigados neste trabalho.
Para fins de observação da variabilidade dos resultados, séries temporais de
10 min. (ou 600 seg.), de acordo com os dados da Tabela 1, e 3-h (ou 10800 seg.), de
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acordo com os dados da Tabela 4, foram adotadas, sendo que no primeiro caso a
estimativa de extremos é realizada considerando a extrapolação para um evento de 3-h.

Cumulativa de Máximos - Gumbel
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Figura 25 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de Eventos
Independentes de 10800 seg. - Escala de Gumbel

Dado o valor de referência, o estudo objetivou avaliar os valores extremos mais
prováveis (do inglês MPEVs-Most Probable Extreme Values) obtidos com base nos
modelos estatísticos apresentados no Capítulo III. Estes modelos estimam o valor mais
provável de um parâmetro através de apenas uma série temporal aleatória do mesmo.
Assim, a Tabela 7 apresenta os resultados de valor médio 𝜇50 dos resultados obtidos a
partir de cada uma das cinquenta realizações independentes dos MPEVs associados a
um processo de 3-h obtidos a partir de realizações de 600 seg., assim como o respectivo
desvio padrão dos valores obtidos destas realizações 𝜎𝑠,50 . A Figura 26 apresenta um
sistema de barras para ilustrar 𝜇50 ± 𝜎𝑠,50 . Com base nos resultados, observa-se que os
modelos de Weibull utilizando três parâmetros e Weibull também de três parâmetros em
termos dos momentos lineares, L-moments, são os que mais se aproximam do resultado
de referência com uma pequena variabilidade entre resultados. O modelo Weibull-PoT
também pode ser considerado satisfatório na predição da resposta extrema. Já o modelo
baseado na transformação de Hermite em termos dos momentos lineares apresentou
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média próxima ao valor de referência, porém com uma variabilidade bem maior nos
resultados.

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 26 - Comparação entre Modelos Estatísticos de Predição de Extremos 50 Realizações Independentes de 600 seg. (Modelo Não Linear)
Tabela 7 - Comparação entre Modelos Estatísticos de Predição de Extremos - 50
Realizações Independentes de 600 seg. (Modelo Não Linear)
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50
(m)

Diferença para o Valor
de Referência

Gumbel (referência)

7,778

0%

Rayleigh (linear)

7,077*

-9%

Weibull-Tail

8,775 ± 1,891

+13%

Weibull-Mom

8,800 ± 0,965

+14%

Weibull-3PSK

7,931 ± 1,012

+2%

Weibull-3PKU

8,031 ± 0,857

+3%

Weibull-PoT

7,555 ± 1,217

-3%

Hermite

9,198 ± 0,841

+18%

Weibull-Lmom

7,713 ± 0,959

-1%

Weibull-PoT-Lmom

7,152 ± 1,279

-8%

Hermite-Lmom

8,053 ± 1,888

+4%

Modelo Estatístico

* Neste caso considera-se o espectro de ondas de parâmetros 𝐻𝑠 e 𝑇𝑧 e banda estreita.
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A Figura 27 e a Tabela 8 apresentam de forma comparativa os resultados em
termos de MPEV para cinquenta simulações independentes de 10800 seg. tomando
como base os dados da Tabela 4. Com base nos resultados, constata-se realmente que os
modelos de Weibull e Weibull L-moment são os que mais se aproximam do resultado de
referência.
As diferenças mais expressivas com o aumento do número de pontos da série
temporal ocorrem nos modelos que utilizam distribuições ajustadas aos valores de cauda
dos máximos, como os modelos Weibull-Tail e Weibull-PoT L-moments, que passam a
convergir para o valor de referência. O modelo de Rayleigh não pode ser utilizado por
estar associado a uma distribuição dos máximos de distribuição parente de caráter
gaussiano. Além disso, os modelos Weibull de dois parâmetros, ou Weibull-Mom, por
não considerar o parâmetro de locação associado à distribuição dos picos não convergiu
para o valor de referência, assim como o modelo de Hermite.

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 27 - Comparação entre Modelos Estatísticos de Predição de Extremos 50 Realizações Independentes de 10800 seg. (Modelo Não Linear)
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Tabela 8 - Comparação entre Modelos Estatísticos de Predição de Extremos - 50
Realizações Independentes de 10800 seg. (Modelo Não Linear)
𝜇50 ± 𝜎𝑠,50
(m)

Diferença para o Valor
de Referência

Gumbel (referência)

7,778

0%

Rayleigh (linear)

7,077*

-9%

Weibull-Tail

8,251 ± 1,517

+6%

Weibull-Mom

8,839 ± 0,977

+14%

Weibull-3PSK

7,942 ± 1,069

+2%

Weibull-3PKU

8,097 ± 0,942

+4%

Weibull-PoT

7,536 ± 1,281

-3%

Hermite

9,108 ± 0,791

+17%

Weibull-Lmom

7,838 ± 1,003

+1%

Weibull-PoT-Lmom

7,932 ± 1,610

+2%

Hermite-Lmom

8,054 ± 1,860

+4%

Modelo Estatístico

* Neste caso considera-se o espectro de ondas de parâmetros 𝐻𝑠 e 𝑇𝑧 e banda estreita.

VI. Aplicação do Modelo na Estabilidade de Dutos
Submarinos
Em um modelo de simulação de duto submarino assentado sobre o leito marinho
em águas rasas, a consideração das velocidades e acelerações da partícula fluida
contribui na estabilidade ou instabilidade deste, sendo que quanto mais raso este duto se
encontrar, mais efetivos serão os efeitos não lineares decorrentes da não simetria da
elevação de onda e, adotado o critério de projeto, poderá ocorrer a situação em que
hipóteses assumidas não sejam conservadoras em relação aos aspectos reais de projeto.
Um duto submarino é considerável estável sobre o leito marinho quando as forças
hidrodinâmicas atuantes neste duto não são suficientes para vencer o atrito entre o duto
e o material de base. Uma vez que as normas associadas à estabilidade de dutos, e.g.
(DNV, 2010), estipulam que a estabilidade está associada diretamente aos parâmetros
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velocidade e aceleração de onda, velocidade de corrente, peso submerso e atrito entre
duto e material de suporte, o critério de projeto estará diretamente associado à
metodologia de cálculo adotada para consideração do comportamento hidrodinâmico.
Como pode ser observado no Capítulo V, devido às diferenças entre as elevações do
mar nos modelos irregular linear e não linear, existirá uma diferença significativa entre
valores de velocidade e aceleração da partícula fluida quando os efeitos de fundo são
considerados na solução do problema de valor de contorno.
Quando modelos regulares de onda são utilizados para representar a elevação do
mar, e.g. teoria de onda de Airy, em especial para simular a onda extrema, facilmente
poderão ser utilizados modelos não lineares regulares das ondas de gravidade para
considerar os efeitos de fundo, entretanto, as próprias normas incentivam a utilização de
metodologias de análise aleatória de curto prazo em estados de mar de 3-h (DNV,
2010). Neste caso, os efeitos de fundo no problema de valor de contorno praticamente
não são considerados pelo projetista, já que as análises são realizadas em termos de
superposição linear de ondas de Airy, o que levaria à adoção de fatores de segurança
mais elevados neste tipo de análise, o que na verdade não é realizado. Uma melhor
avaliação dos efeitos não lineares das cargas impostas sobre o duto para o estudo da
estabilidade destes elementos no leito marinho deveria ser desenvolvida pela indústria.
De forma a apresentar genericamente a contribuição dos efeitos não lineares de
elevação de onda sobre dutos submarinos, adotou-se um modelo estrutural simplificado
para avaliar a diferença em termos de força lateral atuante decorrente das cargas
ambientais. Os dados principais do modelo são apresentados na Tabela 9, sendo que
uma representação das cargas e da seção transversal do duto pode ser vista na Figura 28.

Tabela 9 - Dados Estruturais para Simulação do Modelo Unifilar Simplificado de Duto
Submarino em Águas Rasas
Propriedade

Valor

Módulo de Elasticidade do Aço

210 x 106 kN/m2

Coeficiente de Poisson

0,30

Massa Específica do Material Aço

7850 kg/m3

Diâmetro Externo do Duto

20 pol

Relação Diâmetro e Espessura 𝐷/𝑡

30
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Para a consideração das condições associadas ao projeto e de modo a tomar
parâmetros que possam ser utilizados para avaliar o comportamento estrutural,
conforme Tabela 10, foi adotada a simulação de um sistema estrutural representativo de
duto assentado em leito marinho sujeito aos efeitos de onda e corrente, com
contribuição dos termos de arrasto e inércia no cálculo das forças hidrodinâmicas. Os
casos estão associados à modelagem da superfície livre como linear e não linear. As
análises são realizadas para tempos totais de 10800 seg., com velocidades tomadas um
metro acima do leito marinho, como geralmente preconizam as normas (DNV, 2010).

Tabela 10 - Parâmetros Adicionais para Simulação de Modelo Unifilar Simplificado de
Duto Submarino em Águas Rasas
Item

Tipo ou Valor

Método de análise

Integração Direta (Newmark)

Mar irregular

Linear e Não Linear

𝐻𝑠 (m)

7,5

𝑇𝑧 (s)

13,0

Profundidade da Lâmina d’água (m)

20

Divisões do espectro de onda

100

Espectro de Mar

Pierson-Moskovitz

Velocidade de corrente (m/s)

0,8

Tempo de Simulação (s)

10800

Sentido da Onda e Corrente

Eixo +X

Figura 28 - Esquema de Seção Transversal e Força Atuante em Duto Submarino
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Figura 29 - Esquema do Modelo e Força Atuante em Duto Submarino de 1 metro

Deve-se efetuar uma observação neste ponto de que, apesar do duto estar
parcialmente enterrado, considera-se de maneira conservadora que a força
hidrodinâmica se desenvolva em toda a área da seção transversal, aplicando-se a
formulação de Morison sobre o elemento, Eq. (148). Além disso, cabe ressaltar que na
prática, pela utilização do duto de transporte de material fluido de regiões de altas
profundidades para baixas profundidades ou para a região de costa, não será muito
provável que o duto esteja orientado na direção perpendicular ao plano de ação das
ondas, principalmente nas regiões de baixas profundidades que são o foco deste estudo.
Para facilitar a visualização dos parâmetros realmente de interesse, os resultados
são apresentados em termos gráficos de máximos locais e globais obtidos durante a
simulação versus a distribuição cumulativa empírica de probabilidades da força lateral.
Uma vez que a dinâmica do sistema pode ser negligenciada neste caso, a reação de
apoio constitui basicamente o inverso das cargas aplicadas oriundas dos efeitos de onda
e corrente, o gráfico é então estabelecido com base na reação de apoio do modelo
estrutural que tem o sinal trocado de forma a representar a força atuante no duto por
metro. A Figura 30 apresenta os resultados de distribuição empírica de probabilidades
da força atuante. A distribuição empírica é comparada com a distribuição teórica de
Rayleigh, que seria a resposta teórica caso o processo fosse gaussiano e de banda
estreita, ajustada pelos momentos estatísticos da série representativa dos picos máximos
e mínimos. Deve ser observado que mesmo no caso da elevação do mar ser representada
por um modelo linear, as forças hidrodinâmicas não necessariamente serão gaussianas
devido ao termo de arrasto não linear na equação de Morison. Os valores para picos

89

máximos e mínimos extremos observados na simulação são apresentados no gráfico da
Figura 30 para comparação. Uma ilustração do modelo adotado para simulação e
obtenção dos resultados é apresentada na Figura 29.
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Figura 30 - Distribuição Cumulativa de Probabilidades dos Picos Máximos e Mínimos
de Força Atuante no Duto Submarino

Os resultados claramente demonstram uma diferença bastante significativa em
termos de máximos e mínimos quando os modelos de elevação linear e não linear de
mar irregular são adotados. Em uma profundidade adotada de 20 m de lâmina d’água, a
razão entre máximos globais da série temporal aleatória foi maior que o dobro. Além
disso, neste caso o transporte de sedimentos do leito marinho poderia também ser
subestimado, com a possibilidade de enterramento ou formação de vãos livres,
dependendo das características do solo e das condições de assentamento do duto.
A título apenas de comparação quantitativa, modelos analíticos utilizando as
equações de elevação de onda regular de Airy e Stokes de 2ª ordem foram utilizados
para simular o carregamento em um elemento com as mesmas características do modelo
anterior. Os resultados são ilustrados na Figura 31. No modelo analítico de onda regular
considera-se que a onda terá altura de 𝐻 = 1,86. 𝐻𝑠 = 13,95 𝑚 e período 𝑇 = 𝑇𝑝 =
𝑇𝑧 ⁄0,710 = 18,31 𝑠𝑒𝑔., o que corresponde ao caso da onda máxima considerando-se que
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a elevação de onda corresponde a um processo aleatório de banda estreita, gerado
através do espectro de Pierson-Moskovitz para 10800 seg.
O autor incentiva que um estudo detalhado sobre o problema seja desenvolvido
em trabalhos futuros, com uma abordagem dedicada, sendo que o escopo deste capítulo
aborda apenas a uma avaliação inicial do problema.

Figura 31 - Comparação da Força Atuante no Duto para Modelo de Onda e Corrente
Determinístico de Airy e de Stokes 2ª Ordem (𝐻𝑠 = 13,95 𝑚 𝑒 𝑇𝑝 = 18,31 𝑠)

Tabela 11 - Valor Máximo Obtido versus Modelo de Simulação para Força Atuante no
Duto (kN/m)

Força (kN/m)

Irregular
Linear

Irregular
Não Linear

11,3

26,2
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VII. Análise de um Modelo Representativo de Torre
Eólica Offshore
VII.1. Introdução
Na escolha de um sistema estrutural que pudesse representar bem as condições
teóricas discutidas e que fosse de simples representação computacional, de forma a
reduzir o número de incertezas associadas à modelagem e considerações de análise,
optou-se por um modelo representativo de uma torre eólica marítima instalada em uma
lâmina d’água de baixa profundidade. Este sistema está sujeito a cargas aleatórias ao
longo de toda sua vida útil, sendo que a avaliação e entendimento de seu
comportamento estrutural atualmente é um ramo bastante efetivo da indústria offshore,
tanto no âmbito de análises locais das hélices e suas respostas aero-elásticas, do
conjunto do rotor, seus elementos e conexões com a torre, quanto no âmbito das análises
globais de respostas de curto e longo prazo. Neste estudo considera-se a hipótese de que
a existência da estrutura ou elementos modelados não altera o campo fluido ao seu
redor. Além disso, apesar de ser um campo extremamente interessante e de introduzir
ainda mais efeitos não lineares na resposta, a fundação foi modelada de forma a
considerar uma restrição completa de deslocamentos e rotações em sua conexão com a
estrutura da torre eólica; essa hipótese é aceitável no caso de fundações rasas de
proporções elevadas, conforme alguns casos analisados na literatura. Nesta linha, cabe
comentar que as torres eólicas vêm sendo projetadas com fundações rasas e profundas e
que a correta contribuição dos efeitos histeréticos não lineares na análise dinâmica
contribuiria significativamente nos casos em que as fundações fossem projetadas em
sistemas que possam apresentar deslocamentos quando submetidas a condições de
carregamento extremo, como ocorre no caso clássico de plataformas fixas offshore do
tipo jaquetas.
Deve ser observado que todos os modelos para tratamento estatístico de
processos não gaussianos são baseados em estimadores calculados com base em um
processo aleatório ergódigo representado por uma série temporal de curto prazo. Como
estas séries são de tamanho finito, estes estimadores podem apresentar uma
variabilidade estatística intrínseca devido ao tamanho limitado da amostra. Assim
sendo, os modelos estatísticos serão investigados considerando diversas realizações de
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um mesmo processo, com diferentes comprimentos de simulação, tomando-se como
parâmetro de comparação a média dos valores extremos mais prováveis estimados e um
intervalo de confiança pré-definido. Um método de estimativa de um dado parâmetro
estatístico é considerado como não tendencioso quando converge para o valor correto
deste parâmetro estatístico. Caso contrário, o método é identificado como tendencioso.
Quanto menor for a incerteza nos valores estimados, melhor o método se torna. Assim,
busca-se identificar na prática um método não tendencioso e que apresente pouca
variabilidade nos resultados de uma realização para outra.
Esta investigação permite também avaliar qual o tamanho mínimo de simulação
necessário para que o valor estimado de um parâmetro estatístico extremo seja obtido
com uma determinada precisão ou incerteza pré-definida.
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VII.2. Dados Gerais para Simulação da Torre Eólica Offshore
Para a modelagem do sistema estrutural representativo de uma torre eólica
instalada em uma lâmina d’água de baixa profundidade, elaborou-se um modelo unifilar
representativo com seção transversal variável conforme apresentado na Figura 32. A
torre é constituída inteiramente de aço estrutural, sendo que as principais características
do modelo são apresentadas na Tabela 12.

Tabela 12 - Dados Estruturais e Parâmetros para Simulação do Modelo Representativo
do Sistema Estrutural da Torre Eólica
Propriedade

Valor

Módulo de Elasticidade do Aço

210 x 106 kN/m2

Coeficiente de Poisson

0,30

Massa Específica do Material Aço

7850 kg/m3

Diâmetro da Estrutura Tubular na Base junto a Fundação

2,50 m

Diâmetro da Estrutura junto à Lâmina D’água

2,50 m

Diâmetro da Estrutura junto ao Rotor

1,40 m

Espaçamento entre Nós

1,00 m

Número Total de Nós do Modelo Unifilar

40

Número Total de Elementos do Modelo Unifilar

39

Espessura do Elemento Estrutural Tubular (constante)

0,050 m

Relação Diâmetro vs. Espessura 𝐷/𝑡

50 (1)

Peso do Conjunto Rotor e Hélices

120 kN

Centro de Gravidade do Conjunto Pás e Rotor

1,50 metros do
eixo da torre

(1) Relativa à parte de seção transversal constante.
(2) No estudo utilizou-se modelar as pás do rotor de aproximadamente 7,5 metros de comprimento.
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Figura 32 - Dados Principais e Modelo Unifilar para Simulação do Sistema Estrutural
Representativo de Torre Eólica
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VII.3.

Resultados de Parâmetros de Resposta do Modelo da

Torre Eólica Offshore
Com o intuito de observar a estabilidade das análises computacionais e
consistência do modelo, optou-se inicialmente pela realização de simulações de 10 min.,
de 1-h e de 3-h de duração para um estado de mar aleatório considerando os casos de
elevação linear e não linear do estado de mar.
Como parâmetro utilizado para auxílio na avaliação dos resultados, optou-se por
adotar como referência o valor mais provável do parâmetro de resposta de interesse
obtido a partir de uma amostra composta pelos valores extremos máximos individuais
de vinte simulações independentes de 10800 seg., considerando um ajuste de Gumbel
(ou Tipo I). Cabe ressaltar que para este exemplo não existe uma metodologia para
estimativa dos valores extremos teóricos e que este procedimento é o único possível
para fins comparativos.
Em todas as análises dinâmicas a integração numérica foi realizada pelo método
de Newmark (Newmark, 1959), utilizando um passo máximo de integração de 0,05 seg.
e um intervalo de amostragem de no máximo 0,1 seg. para geração das séries temporais.
Os casos analisados são resumidos na Tabela 13.
Tabela 13 - Parâmetros Adicionais para Simulação de Modelo Unifilar Simplificado de
Duto Submarino em Águas Rasas
Item

Tipo ou Valor

Método de análise

Integração Direta (Newmark)

Mar irregular

Linear e Não Linear

𝐻𝑠 (m)

5,5

𝑇𝑧 (s)

13,0

Profundidade da lâmina d’água (m)

20

Divisões do espectro de onda

100

Espectro de mar

Pierson-Moskovitz

Velocidade de corrente (m/s)

0,8

Velocidade de vento na cota de referência a 10 m
acima do nível do mar (m/s)

10,0

Espectro de vento

Harris

Divisões do espectro de vento

100

Tempo de simulação (s)

variável

Sentido da onda, corrente e vento

Eixo +X
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VII.3.1. Períodos Naturais e Modos de Vibração da Estrutura
De forma a observar as características dinâmicas da estrutura, iniciou-se o estudo
pela extração modal dos quatro primeiros modos de vibração e suas respectivas
frequências naturais.
Tabela 14 - Frequências Naturais e Modos de Vibração Associados
Modo

Frequência
Natural (rad/s)

Período Natural
(seg)

Forma do Modo

1

11,8

0,53

1º Modo em Flexão

2

67,1

0,09

2º Modo em Flexão

3

174,8

0,04

3º Modo em Flexão

4

229,5

0,03

Axial

VII.3.2. Deslocamento no Topo da Torre
A Figura 33 e a Figura 34 representam o ajuste de uma distribuição de Gumbel
para uma amostra de valores extremos obtida de vinte simulações independentes de
10800 seg. para a modelagem linear e não linear da elevação do mar, respectivamente.
Os resultados representados nestas figuras não incluem a ação do vento sobre a
estrutura. A Figura 35 e a Figura 36 apresentam os resultados dos casos onde o vento é
incluído na análise. A Tabela 15 apresenta um resumo dos parâmetros estatísticos, i.e.
valor mais provável e desvio padrão, das distribuições de Gumbel ajustadas para o valor
extremo da resposta nos quatro casos. Os valores mais prováveis obtidos serão tomados
como valores de referência para avaliação da acurácia dos métodos de estimativa de
extremos baseados em uma única realização.
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Figura 33 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de
Deslocamento Horizontal no Topo (m) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. Estado de Mar Irregular Linear (Sem Vento)
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Figura 34 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de
Deslocamento Horizontal no Topo (m) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. Estado de Mar Irregular Não Linear (Sem Vento)
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Figura 35 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de
Deslocamento Horizontal no Topo (m) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. Estado de Mar Irregular Linear & Vento Irregular
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Figura 36 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de
Deslocamento Horizontal no Topo (m) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. Estado de Mar Irregular Não Linear & Vento Irregular
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Tabela 15 - Parâmetros da Distribuição de Extremos (3-h) do Deslocamento do Topo
(m) da Torre Eólica Obtidos de uma Amostra de Valores Máximos em 20 Simulações
Independentes
Sem Vento

Com Vento

Modelo Elevação do Mar

Modelo Elevação do Mar

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

Média

0,0167

0,0173

0,0162

0,0180

Desvio padrão

0,0027

0,0034

0,0024

0,0036

Valor mais provável

0,0155

0,0157

0,0151

0,0164

Parâmetro da Distribuição
de Gumbel

A partir dos resultados anteriores observa-se que a influência do vento no
modelo adotado para viabilizar as análises realizadas é muito pequena para o
deslocamento de topo. Além disso, observa-se que o valor extremo mais provável do
deslocamento no topo é praticamente o mesmo (1,53 cm) quando se considera ou não a
não linearidade da elevação do mar na modelagem computacional. No caso não linear, o
desvio padrão é da ordem de 25% maior que no caso linear, indicando uma maior
dispersão nos resultados.
Dado a semelhança entre os resultados obtidos, considerando ou não a presença
do vento, a seguir serão apresentados os resultados de deslocamento no topo obtidos nas
análises sem a inclusão do vento. A Figura 37, a Figura 39 e a Figura 41 ilustram os
valores extremos mais prováveis do deslocamento no topo da torre eólica extrapolados
para um período de curto prazo de 3-h, considerando as simulações de 600 seg.,
3600 seg. e 10800 seg., para o caso em que a elevação da superfície do mar é
representada pelo modelo linear. De forma análoga, a Figura 38, a Figura 40 e a Figura
42 ilustram os resultados para o caso em que a superfície do mar é representada pelo
modelo não linear, onde são apresentados os resultados de todos os métodos de
estimativas de extremos investigados neste trabalho. O modelo de Hermite apresenta
problemas de convergência para algumas das simulações, com isso, optou-se por não
apresentar seus resultados.

A Tabela 16 ilustra de forma numérica os mesmos

resultados apresentados da Figura 37 a Figura 42.

100

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 37 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 600 seg. - Estado de Mar
Irregular Linear (Sem Vento)
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Figura 38 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 600 seg. - Estado de Mar
Irregular Não Linear (Sem Vento)
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Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 39 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Linear (Sem Vento)
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Figura 40 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Não Linear (Sem Vento)
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Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 41 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 10800 seg. - Estado de
Mar Irregular Linear (Sem Vento)
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Figura 42 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Deslocamento
Horizontal no Topo (m) em 20 Simulações Independentes de 10800 seg. - Estado de
Mar Irregular Não Linear (Sem Vento)

Com relação ao parâmetro de resposta deslocamento do topo da torre, ou posição
do rotor, podem ser realizadas as seguintes observações:
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a)

Como regra geral, as estimativas de extremos baseadas em simulações curtas de
600 seg. são bastante imprecisas e apresentam grande variabilidade nos seus
resultados; Recomenda-se que amostras de tamanhos maiores sejam utilizadas para
a predição de respostas extremas de parâmetros de análises de sistemas
semelhantes;

b) Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar, são
os seguintes: Weibull-3PSK, Weibull-3PKU, Weibull-PoT e Weibull-PoT-Lmom;

c)

O modelo tradicional de Hermite apresentou problemas de convergência em vários
casos analisados e por isso não é indicado para casos de aplicações práticas;

d) Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado ao caso em que a superfície livre é considerada linear.
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Tabela 16 - Resultados Comparativos para Simulações de 600 seg., 3600 seg. e 10800 seg. - Caso de Onda e Corrente - Deslocamento Horizontal
no topo (m)
600 seg.

3600 seg.

10800 seg.

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não
Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não
Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não
Linear*

WEIBULL-TAIL

0,0135 ± 0,0024

0,0149 ± 0,0030

87%

94%

0,0139 ± 0,0011

0,0150 ± 0,0015

90%

95%

0,0139 ± 0,0006

0,0144 ± 0,0010

90%

91%

WEIBULL-MOM

0,0102 ± 0,0011

0,0110 ± 0,0014

66%

70%

0,0109 ± 0,0005

0,0117 ± 0,0009

70%

74%

0,0110 ± 0,0003

0,0114 ± 0,0005

71%

73%

WEIBULL-3PSK

0,0127 ± 0,0020

0,0140 ± 0,0026

82%

89%

0,0143 ± 0,0016

0,0158 ± 0,0018

93%

100%

0,0146 ± 0,0008

0,0153 ± 0,0012

94%

97%

WEIBULL-3PKU

0,0122 ± 0,0022

0,0135 ± 0,0027

79%

86%

0,0144 ± 0,0019

0,0157 ± 0,0020

93%

100%

0,0149 ± 0,0011

0,0153 ± 0,0013

96%

97%

WEIBULL-POT

0,0124 ± 0,0023

0,0136 ± 0,0027

80%

87%

0,0144 ± 0,0017

0,0159 ± 0,0018

93%

101%

0,0148 ± 0,0011

0,0154 ± 0,0012

96%

97%

WEIBULL-LMOM

0,0125 ± 0,0017

0,0142 ± 0,0028

81%

90%

0,0136 ± 0,0009

0,0159 ± 0,0016

88%

101%

0,0139 ± 0,0005

0,0159 ± 0,0016

90%

101%

WEIBULL-POT-LMOM

0,0118 ± 0,0024

0,0131 ± 0,0028

77%

83%

0,0141 ± 0,0011

0,0159 ± 0,0023

91%

101%

0,0148 ± 0,0011

0,0151 ± 0,0016

96%

96%

HERMITE-LMOM

0,0100 ± 0,0021

0,0114 ± 0,0031

64%

73%

0,0113 ± 0,0010

0,0127 ± 0,0017

73%

81%

0,0115 ± 0,0005

0,0124 ± 0,0013

75%

79%

* Relação percentual entre o valor previsto pelo método considerado e o valor de referência (obtido a partir de uma amostra de valores extremos).
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VII.3.3. Cortante na Base
A seguir serão apresentados os resultados obtidos para o esforço cortante na base
da torre eólica. A Figura 43 e a Figura 44 representam o ajuste de uma distribuição de
Gumbel para uma amostra de valores extremos obtida de vinte simulações
independentes de 10800 seg. para a modelagem linear e não linear da elevação do mar,
respectivamente. Os resultados representados nestas figuras não incluem a ação do
vento sobre a estrutura. A Figura 45 e a Figura 46 apresentam os mesmo resultados
considerando a ação do vento aleatório na estrutura emersa do modelo da torre eólica. A
Tabela 17 apresenta um resumo dos parâmetros estatísticos das distribuições de Gumbel
ajustadas para o valor extremo da resposta nos quatro casos. Da mesma forma que na
Seção VII.3.2, os valores mais prováveis são tomados como valores de referência para
avaliação da acurácia dos métodos de estimativa de extremos baseados em uma única
realização.
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Figura 43 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de Cortante na
Base (kN) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. - Estado de Mar Irregular Linear
(Sem Vento)
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Figura 44 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de Cortante na
Base (kN) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. - Estado de Mar Irregular Não
Linear (Sem Vento)

Tabela 17 - Parâmetros da Distribuição de Extremos (3-h) do Cortante na Base (kN) da
Torre Eólica Obtidos de uma Amostra de Valores Máximos em 20 Simulações
Independentes
Sem Vento

Com Vento

Modelo Elevação do Mar

Modelo Elevação do Mar

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

Média

626,6

783,6

581,5

817,4

Desvio padrão

101,8

156,0

66,3

154,0

Valor mais provável

580,8

713,4

551,7

748,1

Parâmetro da Distribuição
de Gumbel
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Figura 45 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de Cortante na
Base (kN) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. - Estado de Mar Irregular Linear
& Vento Irregular
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Figura 46 - Distribuição de Probabilidades dos Picos Máximos Extremos de Cortante na
Base (kN) em 20 Eventos Independentes de 10800 seg. - Estado de Mar Irregular Não
Linear & Vento Irregular
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Com relação ao esforço cortante na base, verifica-se que o vento não introduz
uma influência representativa decorrente da velocidade média e da velocidade de rajada
nos extremos individuais, sendo a rajada representada como um sinal aleatório
estacionário gaussiano. Entretanto, o comportamento dos picos máximos extremos no
modelo de estado de mar irregular não linear com a consideração do vento atuante na
estrutura da torre não tende claramente para uma distribuição de Gumbel, entretanto, a
metodologia de obtenção do parâmetro de referência foi mantido nesse caso.
Adicionalmente, verifica-se também que os valores extremos para o caso em que
a elevação do mar é representada pelo modelo não linear são bem maiores, da ordem de
15% a 35%, do que os obtidos com o modelo linear. Este resultado evidencia a
importância de se considerar um modelo de segunda ordem para elevação do mar para
este tipo de estrutura marítima.
A seguir, a eficácia dos procedimentos de estimativa de extremos para as séries
temporais de esforço cortante na base são analisadas. Tomando em consideração as
conclusões da seção VII.3.2, somente são apresentados da Figura 47 a Figura 50 os
resultados da simulação de 3600 seg. A Figura 47 ilustra os resultados onde a elevação
do mar é representada por um modelo linear e a Figura 48 o caso onde está é
representada pelo modelo não linear, ambos sem vento atuante; a Figura 49 e a Figura
50 ilustram o mesmo caso com a atuação do vento. A Tabela 18 apresenta os resultados
dos diversos métodos considerando as simulações para 3600 seg. Todos estes resultados
se referem ao valor mais provável do valor extremo do esforço cortante na base
considerando o período de curto prazo como sendo igual a 3-h. A Tabela 19 apresenta o
mesmo resultado considerando séries aleatórias de 10800 seg.

109

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 47 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Cortante na Base
(kN) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar Irregular Linear
(Sem Vento)

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 48 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Cortante na Base
(kN) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar Irregular Não
Linear (Sem Vento)
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Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 49 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Cortante na Base
(kN) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar Irregular Linear &
Vento Irregular
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Figura 50 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Cortante na Base
(kN) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar Irregular Não
Linear & Vento Irregular

Os resultados obtidos para o esforço cortante na base pelos diversos métodos de
estimativa de extremos investigados neste trabalho ilustram que:
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a)

Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar,
novamente são os seguintes: Weibull-3PSK, Weibull-3PKU, Weibull-PoT e
Weibull-PoT-Lmom;

b) O modelo de Hermite estima de maneira conservadora os resultados,
principalmente no caso de elevação não linear sem vento atuante; essa observação
foi apresentada em (Nascimento, 2009). Observa-se que o modelo Hermite-Lmom
também estima os resultados de maneira conservadora, o que ocorre de maneira
inversa na avaliação do resultado para deslocamento horizontal;

c)

Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado aos casos em que a superfície livre é considerada linear.

Para ilustrar um pouco mais o efeito da modelagem de segunda ordem da
elevação do mar sobre o esforço cortante na base, a Figura 51 ilustra a distribuição dos
picos, obtida a partir de uma das simulações de 3600 seg. Nesta figura, observa-se
claramente a tendência de picos positivos maiores quando o efeito de segunda ordem é
considerado. Além disso, comparando-se os resultados com a distribuição de Rayleigh,
observa-se claramente o comportamento não linear da resposta devido a não linearidade
do carregamento hidrodinâmico associado à superfície livre e a parcela de arrasto na
fórmula de Morison e também, quando considerada, a não linearidade da elevação de
superfície do mar. Adicionalmente, a Figura 52 ilustra as correspondentes densidades
espectrais deste parâmetro de resposta. Os espectros demonstram haver influência dos
termos de somas e diferenças de frequências de excitação do modelo de segunda ordem
sobre este parâmetro de resposta, i.e., o esforço cortante na base.
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Figura 51 - Distribuição Cumulativa de Probabilidades dos Picos Máximos e Mínimos
Globais para Cortante na Base da Torre Eólica (kN)

113

Figura 52 - Espectros do Cortante na Base - Acima: Modelo de Mar Irregular Linear;
Abaixo: Modelo de Mar Irregular Não Linear
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Tabela 18 - Resultados Comparativos para Simulações de 3600 seg. - Caso Onda e Corrente. Cortante na Base da Torre (kN)
Sem Vento

Com Vento

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

WEIBULL-TAIL

581,8 ± 52,3

766,3 ± 75,0

100%

107%

583,0 ± 52,1

766,5 ± 74,9

106%

102%

WEIBULL-MOM

568,9 ± 39,8

661,4 ± 52,3

98%

93%

567,9 ± 39,4

658,5 ± 52,4

103%

88%

WEIBULL-3PSK

567,8 ± 48,6

755,6 ± 75,2

98%

106%

569,4 ± 48,4

757,1 ± 75,2

103%

101%

WEIBULL-3PKU

549,9 ± 55,2

737,5 ± 79,6

95%

103%

551,4 ± 55,2

739,0 ± 79,6

100%

99%

WEIBULL-POT

556,9 ± 51,8

734,0 ± 78,9

96%

103%

558,4 ± 51,8

735,4 ± 78,9

101%

98%

HERMITE

606,3 ± 54,4

802,1 ± 94,1

104%

112%

607,9 ± 54,4

803,6 ± 94,1

110%

107%

WEIBULL-LMOM

594,2 ± 52,4

771,3 ± 60,3

102%

108%

595,9 ± 52,4

772,9 ± 60,6

108%

103%

WEIBULL-POT-LMOM

549,9 ± 30,2

751,0 ± 95,7

95%

105%

551,6 ± 30,3

752,6 ± 95,8

100%

101%

HERMITE-LMOM

662,2 ± 61,5

838,4 ± 95,4

114%

118%

663,7 ± 61,5

839,8 ± 95,5

120%

112%

* Relação percentual entre o valor previsto pelo método considerado e o valor de referência (obtido a partir de uma amostra de valores extremos).
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Tabela 19 - Resultados Comparativos para Simulações de 10800 seg. - Caso Onda e Corrente. Cortante na Base da Torre (kN)
Sem Vento

Com Vento

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

WEIBULL-TAIL

595,7 ± 37,2

775,2 ± 41,0

103%

109%

577,0 ± 26,4

774,6 ± 37,4

105%

104%

WEIBULL-MOM

595,9 ± 33,0

685,2 ± 41,0

103%

96%

563,7 ± 18,1

682,0 ± 37,0

102%

91%

WEIBULL-3PSK

594,2 ± 36,2

775,1 ± 47,2

102%

109%

577,3 ± 24,7

777,2 ± 43,2

105%

104%

WEIBULL-3PKU

578,8 ± 39,3

760,6 ± 57,6

100%

107%

579,7 ± 28,8

763,5 ± 52,8

105%

102%

WEIBULL-POT

592,3 ± 33,3

775,1 ± 47,2

102%

109%

585,1 ± 24,3

774,8 ± 43,9

106%

104%

HERMITE

637,8 ± 39,8

829,6 ± 66,6

110%

116%

594,1 ± 21,9

830,5 ± 59,9

108%

111%

WEIBULL-LMOM

628,6 ± 41,3

788,2 ± 31,2

108%

110%

588,8 ± 38,3

789,5 ± 28,2

107%

106%

WEIBULL-POT-LMOM

628,4 ± 22,6

658,6 ± 66,6

108%

92%

576,7 ± 30,0

793,7 ± 13,2

105%

106%

HERMITE-LMOM

697,8 ± 43,1

861,2 ± 56,7

120%

121%

648,1 ± 28,0

861,5 ± 51,0

117%

115%

* Relação percentual entre o valor previsto pelo método considerado e o valor de referência (obtido a partir de uma amostra de valores extremos).
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VII.3.4. Momento Fletor na Base
O momento fletor na base é o parâmetro que está mais associado com o
desenvolvimento de variação de tensões na direção do eixo axial da torre representativa
do sistema estrutural. Qualquer trecho da torre poderia ser adotado para essa avaliação,
entretanto os maiores momentos fletores são esperados na base e por isso adotou-se essa
posição para avaliação.
A Tabela 20 apresenta um resumo dos parâmetros estatísticos das distribuições
de Gumbel ajustadas para o valor extremo da resposta nos casos de modelo linear e não
linear de onda com e sem a consideração do vento na parte emersa da estrutura. Da
mesma forma que no item anterior, os valores mais prováveis são tomados como valores
de referência para avaliação da acurácia dos métodos de estimativa de extremos
baseados em uma única realização.

Tabela 20 - Parâmetros da Distribuição de Extremos (3-h) do Momento Fletor na Base
(kN.m) da Torre Eólica Obtidos de uma Amostra de Valores Máximos em 20
Simulações Independentes
Sem Vento

Com Vento

Modelo Elevação do Mar

Modelo Elevação do Mar

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

Média

4964

5538

4864

5686

Desvio padrão

637

1281

610

1182

Valor mais provável

4678

4962

4590

5154

Parâmetro da Distribuição
de Gumbel

Com relação ao momento fletor na base, devido à resultante de aplicação da
carga ser considerada, verifica-se um acréscimo da ordem de 5% nos casos onde o vento
foi considerado. Adicionalmente, verifica-se também que os valores extremos para o
caso em que a elevação do mar é representada pelo modelo não linear são maiores do
que os obtidos com o modelo linear, variando entre 10% e 20%.
A Figura 47 ilustra os resultados das estimativas de valores extremos pelos
diversos procedimentos investigados neste trabalho considerando o caso onde a
elevação do mar é representada por um modelo linear e a Figura 48 o caso onde a
elevação é representada pelo modelo não linear, ambos sem atuação do vento; a Figura
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49 e a Figura 50 ilustram as mesmas situações, porém, considerando agora a atuação do
vento. A Tabela 21 apresenta os resultados dos diversos métodos considerando as
simulações para 3600 seg. Todos estes resultados se referem ao valor mais provável do
valor extremo do momento fletor na base considerando o período de curto prazo como
sendo igual a 3-h. A Tabela 22 apresenta o mesmo resultado considerando séries
aleatórias de 10800 seg.

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 53 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Momento Fletor
na Base (kN.m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Linear (Sem Vento)
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Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 54 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Momento Fletor
na Base (kN.m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Não Linear (Sem Vento)

Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 55 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Momento Fletor
na Base (kN.m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Linear & Vento Irregular
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Comparação entre Modelos de Predição de Extremos
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Figura 56 - Comparação de Resultados para Modelos de Extremos de Momento Fletor
na Base (kN.m) em 20 Simulações Independentes de 3600 seg. - Estado de Mar
Irregular Não Linear & Vento Irregular

Os resultados obtidos para o momento fletor na base pelos diversos métodos de
estimativa de extremos investigados neste trabalho ilustram que:

a)

Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar,
novamente são os seguintes: Weibull-3PKU, Weibull-PoT e Weibull-PoT-Lmom;

b) O modelo de Hermite estima de maneira conservadora os resultados,
principalmente no caso de elevação não linear sem vento atuante. O modelo
Hermite-Lmom também estima os resultados de maneira conservadora, o que não
ocorre para todos os parâmetros investigados;

c)

Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado ao caso em que a superfície livre é considerada linear;
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d) Os modelos Weibull-Lmom e Hermite-Lmom superestimam os resultados de
extremos, sendo que no caso de elevação não linear de onda, estes modelos
apresentam um valor médio muito acima do valor de referência, com uma grande
variabilidade entre resultados.
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Tabela 21 - Resultados Comparativos para Simulações de 3600 seg. - Caso Onda e Corrente. Momento Fletor na Base da Torre (kN.m)
Sem Vento

Com Vento

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

WEIBULL-TAIL

4822 ± 394

5787 ± 666

103%

117%

4851 ± 394

5790 ± 660

106%

112%

WEIBULL-MOM

4792 ± 299

6180 ± 478

102%

125%

4747 ± 292

6003 ± 477

103%

116%

WEIBULL-3PSK

4601 ± 364

5534 ± 573

98%

112%

4646 ± 363

5578 ± 577

101%

108%

WEIBULL-3PKU

4520 ± 456

5193 ± 603

97%

105%

4565 ± 456

5239 ± 604

99%

102%

WEIBULL-POT

4547 ± 410

5262 ± 640

97%

106%

4593 ± 409

5309 ± 639

100%

103%

HERMITE

4821 ± 361

5613 ± 629

103%

113%

4866 ± 363

5656 ± 628

106%

110%

WEIBULL-LMOM

4618 ± 350

6805 ± 797

99%

137%

4662 ± 345

6838 ± 821

102%

133%

WEIBULL-POT-LMOM

4496 ± 257

5128 ± 579

96%

103%

4539 ± 257

5179 ± 577

99%

100%

HERMITE-LMOM

5183 ± 426

6068 ± 692

111%

122%

5228 ± 425

6109 ± 691

114%

119%

* Relação percentual entre o valor previsto pelo método considerado e o valor de referência (obtido a partir de uma amostra de valores extremos).
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Tabela 22 - Resultados Comparativos para Simulações de 10800 seg. - Caso Onda e Corrente. Momento Fletor na Base da Torre (kN.m)
Sem Vento

Com Vento

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

Linear
(µ ± σ)

Não Linear
(µ ± σ)

Linear*

Não Linear*

WEIBULL-TAIL

4758 ± 215

5761 ± 378

102%

116%

4736 ± 199

5818 ± 390

105%

113%

WEIBULL-MOM

4875 ± 163

6182 ± 162

104%

125%

4691 ± 137

6048 ± 148

104%

117%

WEIBULL-3PSK

4655 ± 186

5586 ± 314

100%

113%

4543 ± 211

5678 ± 332

101%

110%

WEIBULL-3PKU

4612 ± 261

5237 ± 365

99%

106%

4504 ± 292

5330 ± 390

100%

103%

WEIBULL-POT

4655 ± 186

5495 ± 429

100%

111%

4509 ± 269

5678 ± 332

100%

110%

HERMITE

4896 ± 198

5656 ± 370

105%

114%

4723 ± 159

5761 ± 383

105%

112%

WEIBULL-LMOM

4708 ± 154

6924 ± 262

101%

140%

4612 ± 294

7023 ± 246

102%

136%

WEIBULL-POT-LMOM

4399 ± 255

5117 ± 251

94%

103%

4523 ± 255

5353 ± 401

100%

104%

HERMITE-LMOM

5310 ± 186

6128 ± 342

114%

123%

5093 ± 204

6236 ± 342

113%

121%

* Relação percentual entre o valor previsto pelo método considerado e o valor de referência (obtido a partir de uma amostra de valores extremos).
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VII.3.5. Impacto nos Resultados para Alterações dos Parâmetros de Estado de
Mar
Para a avaliação da influencia dos parâmetros do estado de mar nos resultados
principais escolhidos, optou-se por alterar os parâmetros da altura significativa 𝐻𝑠 e da
velocidade média do vento 𝑈. Com isso, análises foram realizadas considerando
𝐻𝑠 = 7,5 𝑚, 𝑇𝑧 = 14 𝑠 e a velocidade do vento 𝑈 = 25 𝑚/𝑠. A velocidade de corrente
foi mantida constante em relação ao caso apresentado anteriormente.
Os resultados expressos na Tabela 23 ilustram a diferença realmente
significativa que se observa nos resultados quando os novos parâmetros ambientais são
considerados. Observa-se que já no caso de comparação de resultados entre modelos
linear e não linear, a diferença média de 30% que existia para a simulação considerando
𝐻𝑠 = 5,5 𝑚 passa para 40% quando a altura significativa é aumentada em dois metros e
existe introdução do vento. Quando os resultados são comparados em termos de
condições ambientais simuladas, pode-se observar um resultado médio de acréscimo de
90% e 110% para os casos linear e não linear, respectivamente.
Observa-se que a introdução do comportamento aleatório do vento não impactou
significativamente o resultado de cortante na base, entretanto, conforme resultados
apresentados na Tabela 24, existe influência do vento nos resultados de momento fletor
na base, e por consequência, nas tensões axiais ao longo da coluna e nas variações de
tensões destes elementos na direção axial da coluna.
Cabe a observação que a inclinação da onda, ou steepness, foi verificada sendo
no máximo igual a 0,02, dentro do limite estabelecido na Seção II.7.
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Tabela 23 - Resultados Comparativos para Simulações de 3600 seg. - Caso Onda, Corrente e Vento. Cortante na Base da Torre (kN). Valores
extremos (3-h).
𝐻𝑠 = 5,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 13 𝑠; 𝑈 = 0 𝑚/𝑠

𝐻𝑠 = 7,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 14 𝑠; 𝑈 = 0 𝑚/𝑠

𝐻𝑠 = 7,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 14 𝑠; 𝑈 = 25 𝑚/𝑠

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

WEIBULL-TAIL

581,8

766,3

1098,8

1519,1

1101,7

1521,0

WEIBULL-MOM

568,9

661,4

1068,1

1356,8

1054,0

1340,0

WEIBULL-3PSK

567,8

755,6

1049,7

1499,2

1058,1

1508,0

WEIBULL-3PKU

549,9

737,5

995,7

1511,2

1004,5

1519,1

WEIBULL-POT

556,9

734,0

977,1

1516,1

985,8

1523,7

HERMITE

606,3

802,1

1141,5

1687,9

1150,2

1697,9

WEIBULL-LMOM

594,2

771,3

1160,6

1433,5

1168,5

1444,8

WEIBULL-POT-LMOM

549,9

751,0

1001,5

1582,5

1007,9

1588,9

HERMITE-LMOM

662,2

838,4

1337,9

1805,6

1346,3

1817,7
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Tabela 24 - Resultados Comparativos para Simulações de 3600 seg. - Caso Onda, Corrente e Vento. Momento Fletor na Base da Torre (kN).
Valores extremos (3-h).
𝐻𝑠 = 5,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 13 𝑠; 𝑈 = 0 𝑚/𝑠

𝐻𝑠 = 7,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 14 𝑠; 𝑈 = 0 𝑚/𝑠

𝐻𝑠 = 7,5 𝑚; 𝑇𝑧 = 14 𝑠; 𝑈 = 25 𝑚/𝑠

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

Linear

Não Linear

WEIBULL-TAIL

4822

5787

8261

10765

8482

10723

WEIBULL-MOM

4792

6180

8226

9317

7922

8463

WEIBULL-3PSK

4601

5534

7825

9911

8149

10232

WEIBULL-3PKU

4520

5193

7486

9407

7804

9724

WEIBULL-POT

4547

5262

7379

9016

7718

9332

HERMITE

4821

5613

8205

10579

8534

10892

WEIBULL-LMOM

4618

6805

8328

10532

8659

10771

WEIBULL-POT-LMOM

4496

5128

7453

9914

7910

10271

HERMITE-LMOM

5183

6068

9454

11984

9672

12270

126

VIII. Conclusões e Propostas para Trabalhos Futuros
VIII.1. Conclusões
Este trabalho teve o objetivo de avaliar a aplicação da solução analítica
aproximada de segunda ordem em potencial de velocidades (Sharma & Dean, 1981) no
problema de valor de contorno representativo das ondas de gravidade, com o objetivo de
desenvolver o comportamento irregular não linear da superfície livre, sua derivação no
domínio fluido e suas aplicações no comportamento hidrodinâmico e dinâmico de
sistemas estruturais formados por elementos tubulares submersos e parcialmente
submersos através da análise matemática dos parâmetros de respostas aleatórias em
condições ambientais severas de curto prazo.
Para essa finalidade, e focando em sequências de análises longas, um programa
computacional foi desenvolvido para viabilizar as análises apresentadas ao longo desta
tese. O programa foi estruturado de forma que os parâmetros de entrada sejam
previamente estabelecidos no desenvolvimento da modelagem, sendo executados
automaticamente o pré-processamento, definição das características físicas e mecânicas
do sistema estrutural espacial bidimensional, a interação fluido-estrutura, a resolução
dos sistemas de equações diferenciais de movimento e aplicação dos modelos de
predição de resposta extrema durante o pós-processamento estatístico dos resultados
escolhidos.

De forma a apresentar uma comparação entre os modelos matemáticos adotados
para a simulação de mar irregular linear e não linear, as seguintes representações físicas
foram estudadas: representação da superfície livre; representação de um duto submerso
sobre influência dos modelos de superfície livre e, modelo de torre eólica offshore em
águas rasas.

Considerando a representação da superfície livre isoladamente, a princípio
adotou-se a modelagem de um estado de mar e sua decomposição em série temporal nos
casos linear e não linear. Os resultados obtidos ilustram algumas situações distintas:

a)

Simulações geradas com um número pequeno de componentes harmônicos, adotado
como 20 componentes, apresentam resultados divergentes dos esperados quando
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comparadas com os valores gaussianos associados ao caso linear, demonstrando
que não devem ser utilizadas na modelagem por não serem suficientes para o
desenvolvimento de uma série temporal que garanta as premissas iniciais.

b) Não foi observada grande variação do comportamento das distribuições
cumulativas de probabilidades da série temporal associada ao caso linear em
relação à distribuição de Gauss (teórica) quando foram simuladas séries com 150 e
1000 componentes harmônicos.

c)

O comportamento da distribuição cumulativa de probabilidades da série não linear
tende a se afastar da distribuição gaussiana, ilustrando que esta distribuição não
representa o comportamento estatístico da elevação de onda obtida a partir do
modelo não linear de segunda ordem.

Já no ramo da estimativa de extremos, observa-se que os modelos de Weibull
utilizando três parâmetros e Weibull também de três parâmetros em termos dos
momentos lineares, L-moments, são os que mais se aproximam do resultado de
referência com uma pequena variabilidade entre resultados. O modelo Weibull-PoT
também pode ser considerado satisfatório na predição da resposta extrema. Já o modelo
baseado na transformação de Hermite em termos dos momentos lineares apresentou
média próxima ao valor de referência, porém com uma variabilidade bem maior nos
resultados.

De forma a apresentar genericamente a contribuição dos efeitos não lineares de
elevação de onda sobre dutos submarinos, foi adotado um modelo estrutural
simplificado para avaliar a diferença em termos de força lateral atuante decorrente das
cargas ambientais.
Os resultados claramente demonstraram uma diferença bastante significativa em
termos de máximos e mínimos quando os modelos de elevação linear e não linear de
mar irregular são adotados na obtenção dos resultados de força atuante no elemento. Em
uma profundidade adotada de 20 m de lâmina d’água, a razão entre máximos globais foi
maior que o dobro.
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Na escolha de um sistema estrutural que pudesse representar bem as condições
teóricas discutidas e que fosse de simples representação computacional, de forma a
reduzir o número de incertezas associadas à modelagem e considerações de análise,
optou-se por um modelo representativo de uma torre eólica marítima instalada em uma
lâmina d’água de baixa profundidade. Com relação aos resultados de deslocamento o
topo, as seguintes observações foram realizadas:

a)

Como regra geral, as estimativas de extremos baseadas em simulações curtas de
600 seg. são bastante imprecisas e apresentam grande variabilidade nos seus
resultados; recomenda-se que amostras de tamanhos maiores sejam utilizadas para a
predição de respostas extremas de parâmetros de análises de sistemas semelhantes;

b) Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar, são
os seguintes: Weibull-3PSK, Weibull-3PKU, Weibull-PoT e Weibull-PoT-Lmom;

c)

O modelo tradicional de Hermite apresentou problemas de convergência em vários
casos analisados e por isto não é indicado em casos de aplicações práticas para a
obtenção do deslocamento na posição do topo da torre;

d) Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado ao caso em que a superfície livre é considerada linear.

Os resultados obtidos para o esforço cortante na base pelos diversos métodos de
estimativa de extremos investigados neste trabalho ilustram que:

a)

Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar, são
os seguintes: Weibull-3PSK, Weibull-3PKU, Weibull-PoT e Weibull-PoT-Lmom;

b) O modelo de Hermite estima de maneira conservadora os resultados, essa
observação foi apresentada em (Nascimento, 2009). Observa-se que o modelo
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Hermite-Lmom também estima os resultados de maneira conservadora, o que ocorre
de maneira inversa na avaliação do resultado para deslocamento horizontal;

c)

Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado aos casos em que a superfície livre é considerada linear.

Os resultados obtidos para o momento fletor na base da torre pelos diversos
métodos de estimativa de extremos investigados neste trabalho ilustram que:

a)

Os métodos de estimativas que na média apresentam um melhor desempenho,
independentemente da modelagem utilizada para representar a elevação do mar,
novamente são os seguintes: Weibull-3PKU, Weibull-PoT e Weibull-PoT-Lmom;

b) O modelo de Hermite estima de maneira conservadora os resultados, o modelo
Hermite-Lmom também estima os resultados de maneira conservadora, porém não
para todos os parâmetros investigados;

c)

Os modelos de predição de extremos apresentam uma maior variabilidade em todos
os resultados onde a superfície livre é modelada de maneira não linear quando
comparado ao caso em que a superfície livre é considerada linear;

d) Os modelos Weibull-Lmom e Hermite-Lmom superestimam os resultados de
extremos, sendo que no caso de elevação não linear de onda, estes modelos
apresentam um valor médio muito acima do valor de referência, com uma grande
variabilidade entre resultados.

Com relação ao momento fletor na base, devido à resultante de aplicação da
carga ser considerada, verifica-se um acréscimo da ordem de 5% nos casos onde o vento
foi considerado. Adicionalmente, verifica-se também que os valores extremos para o
caso em que a elevação do mar é representada pelo modelo não linear são maiores do
que os obtidos com o modelo linear, variando entre 10% e 20%.
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Análises foram realizadas considerando um incremento de dois metros na altura
significativa de onda. Quando comparados os modelos linear e não linear, a diferença
média de 30% entre cortantes na base, que existia para a simulação considerando
𝐻𝑠 = 5,5 𝑚, passa para 40% quando a altura significativa é aumentada em dois metros e
existe introdução do vento. Quando os resultados são comparados em termos de
condições ambientais simuladas, pode-se observar um resultado médio de acréscimo de
90% e 110% para os casos linear e não linear, respectivamente.

De forma resumida, os resultados demonstram que modelos estatísticos que se
adaptam à amostra dos picos do processo estimam de maneira eficiente o valor extremo
mais provável, com uma maior variabilidade, quando comparados aos resultados dos
sistemas estruturais em condições de carregamentos ambientais irregulares lineares. Os
resultados também demonstram que a não consideração dos efeitos não lineares de
superfície livre, decorrentes das baixas profundidades, subestimam os resultados de
todos os parâmetros avaliados, com influência esperada nos casos de dimensionamento
por estado limite último e fadiga.

VIII.2. Propostas para Trabalhos Futuros
Considerando a versatilidade da ferramenta e metodologia de cálculo, outros
problemas do ramo da engenharia que estão sujeitos a efeitos da superfície livre de
caráter não linear poderiam ser mais bem estudados, dentre eles plataformas fixas,
plataformas auto-elevatórias, diques, entre outros. Além da aplicação prática da
ferramenta para estudo de modelos passivos e ativos de amortecimento dos efeitos de
onda.
Outra proposta seria a extensão da ferramenta para ser utilizada em sistemas
estruturais tridimensionais ou até mesmo em sistemas sob efeitos de grandes
deslocamentos, como sistemas de risers e sistemas ancorados em águas rasas.

Outra possibilidade seria o desenvolvimento da superfície livre em séries de
potências mais elevadas, e.g. (Madsen & Fuhrman, 2012), de forma a melhor tentar
representar a influência das condições de fundo na resolução do problema de valor de
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contorno para profundidades mais baixas, fora do limite estipulado pelo modelo não
linear de segunda ordem.

Outro desenvolvimento seria no ramo da interação dos resultados de segunda
ordem considerando que o meio fluido é afetado pela cinemática da estrutura ou ainda
que o domínio fluido seja limitado por barreiras ou obstáculos que possam afetar na
solução do problema de valor de contorno.

O autor incentiva que um estudo detalhado seja desenvolvido em trabalhos
futuros na avaliação de problemas de estabilidade de dutos assentados em leitos
marinhos em baixas profundidades, sendo que o escopo deste trabalho contemplou
apenas uma avaliação inicial do problema.

Recomenda-se também a continuidade no desenvolvimento acadêmico do
programa computacional para viabilizar análises com maiores graus de não linearidade,
introdução de mecanismos mais favoráveis para consideração da aero-elasticidade,
desenvolvimento de estudos de longo prazo, como fadiga ou extremo de longo prazo e,
utilização da ferramenta em cálculos de confiabilidade estrutural e definição de fatores
de segurança. Além disso, a introdução de efeitos não lineares e histeréticos associados
ao solo ou ao comportamento de determinados materiais poderiam ser introduzidos.

Por fim, propostas mais ambiciosas focariam na definição teórica de modelos
irregulares não lineares de onda utilizando formulação em termos de funções de
corrente, ou stream functions, aplicação e definição teórica de modelos estatísticos
híbridos ou até mesmo a reavaliação dos modelos estatísticos utilizados na possibilidade
de melhoria em suas construções, e.g. incremento no número de termos do polinômio de
Hermite, redefinição dos parâmetros heurísticos dos modelos de Weibull modificados e
aplicação dos estimadores lineares em modelos de Weibull modificados.
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