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Resumo. Devido ao avanço da exploração e produção de petróleo em águas profundas, 
torna-se cada vez mais frequente o uso de sistemas flutuantes. Esses sistemas são mais 
susceptíveis às ações dinâmicas, originadas das ações ambientais, do que as plataformas 
fixas. Considerando que as forças ambientais são não-determinísticas, um número muito 
grande de análises deve ser realizado para garantir bons resultados no projeto de linhas de 



ancoragem, exigindo elevado tempo computacional. Para otimizar esse projeto, algoritmos 
de aprendizado de máquinas podem ser aplicados, em especial aqueles baseados em 
instâncias. Tais algoritmos podem ser atualizados automaticamente com novos dados, sendo 
de fácil implementação, bem adaptados a domínios numéricos e frequentemente alcançando 
bons resultados. Sendo assim, o objetivo deste trabalho é a implementação e aplicação de um 
algoritmo de aprendizado baseado em instâncias, para substituir parte da análise dinâmica 
com elementos finitos, otimizando o projeto de linhas de ancoragem. Um conjunto inicial de 
dados foi analisado, sendo obtido através do programa SITUA/PROSIM, desenvolvido no 
LAMCSO (Laboratório de Métodos Computacionais e Sistemas Offshore), do 
PEC/COPPE/UFRJ, tendo como dados de entrada determinados carregamentos ambientais. 
Em seguida, foi implementado o algoritmo KNN (algoritmo de aprendizado baseado em 
instâncias mais famoso e amplamente utilizado) usando-se a linguagem de programação 
Python. Foi realizada então uma extensa avaliação experimental, que incluiu uma análise 
paramétrica completa, a fim de maximizar a performance do algoritmo. Os resultados 
obtidos foram comparados com os disponíveis na literatura, realizando-se testes estatísticos 
para avaliar sua precisão e significância. Com isso, procurou-se demonstrar a possibilidade 
de substituição de análises dinâmicas com elementos finitos, na busca por configurações 
ótimas de linhas de ancoragem, com resultados comparáveis e em um tempo 
consideravelmente menor. 
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1  INTRODUÇÃO 

Devido ao avanço da exploração e produção de petróleo em águas profundas, torna-se 
cada vez mais frequente o uso de sistemas flutuantes. Esses sistemas são mais susceptíveis às 
ações dinâmicas, originadas das ações ambientais, do que as plataformas fixas. 

O sistema de ancoragem deve ser capaz de garantir uma rigidez tal que o movimento da 
unidade flutuante seja mínimo, sem que as forças envolvidas ultrapassem limites de segurança 
pré-estabelecidos. A escolha correta da topologia de ancoragem e da configuração de cada 
linha é de fundamental importância na performance do sistema flutuante (Pina et al., 2010). 

A busca por configurações eficientes através de estudos paramétricos, que envolvem a 
variação “manual” dos diferentes parâmetros geométricos do problema, tem se mostrado uma 
tarefa árdua e nem sempre leva aos melhores resultados (Jacob et al., 1999). Para tratar essa 
questão, métodos de otimização têm sido desenvolvidos em diversos trabalhos já publicados. 
Por exemplo, Lima et al. (2005) apresentaram um algoritmo híbrido Fuzzy/AG, Pina et al. 
(2008; 2011) apresentaram uma aplicação do algoritmo de enxame de partículas, incluindo 
uma análise de convergência, e Albrecht (2005) apresentou uma aplicação de algoritmos 
genéticos e do método de enxame de partículas especificamente na otimização de sistemas de 
ancoragem. Embora a utilização de métodos de otimização facilite o projeto de sistemas de 
ancoragem, a análise dinâmica do modelo de elementos finitos ainda deve ser aplicada a cada 
passo do algoritmo de otimização.  

Os resultados de uma análise no domínio do tempo são constituídos por séries temporais 
dos parâmetros de interesse da resposta, e é importante observar que para alcançar uma 
estabilidade estatística nos resultados obtidos, as séries temporais devem ser suficientemente 
longas, o que faz cada uma das diversas análises requeridas demandar um tempo 
computacional muito longo. 

Em geral, quando existem dificuldades em se estabelecer ou empregar um modelo 
matemático para investigar um determinado problema físico, se recorre a metamodelos mais 
simples para descrever a resposta dinâmica do sistema (Pina et al., 2013). Devido a sua 
simplicidade e bom desempenho, algoritmos de aprendizado baseado em instâncias (IBL - 
Instance-Based Learning) são ainda hoje alguns dos algoritmos de aprendizado de máquinas 
mais utilizados. 

Dessa forma, o objetivo deste trabalho é a implementação e aplicação de um algoritmo de 
aprendizado baseado em instâncias, mais especificamente o KNN (algoritmo de aprendizado 
baseado em instâncias mais famoso e amplamente utilizado), para substituir parte da análise 
dinâmica com elementos finitos, otimizando o projeto de linhas de ancoragem. Pretende-se 
encontrar resultados tão bons quanto os obtidos através da análise dinâmica de elementos 
finitos, em um tempo consideravelmente menor. 

2  ALGORITMO KNN ( K NEAREST NEIGHBORS) 

O algoritmo KNN é o algoritmo de aprendizado baseado em instâncias mais famoso e 
amplamente utilizado. O aprendizado baseado em instâncias está fundamentado na aplicação 
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direta do conceito de similaridade. Uma função de similaridade diz ao algoritmo o quão 
próximas duas instâncias estão. Embora isso pareça simples, existe uma grande complexidade 
em se escolher a função de similaridade, especialmente em situações onde alguns dos 
atributos são simbólicos. Por exemplo, se a tarefa fosse classificar pessoas e um dos atributos 
fosse a cor do cabelo, não é evidente o que a distância significaria nesse contexto. 

A função de classificação é aquela que, quando dado um novo caso, decide como ele se 
relaciona aos casos aprendidos. Por exemplo, esta função poderia retornar o exemplo de 
treinamento que é o mais próximo ao novo caso. Os exemplos armazenados usados para 
classificar novos casos são chamados de instâncias ou exemplares. Um caso novo (ou “caso 
teste”) é classificado encontrando-se a instância mais próxima a ele de acordo com alguma 
função de similaridade, e atribuindo a classe da instância ao exemplo.  

Uma extensão do paradigma básico de IBL consiste em usar os k vizinhos mais próximos 
(k-Nearest Neighbor) para classificação, em vez de usar apenas o mais próximo e classificar 
de acordo com ele. A classe atribuída é então aquela da maioria dos k vizinhos, ou a classe 
que receber a maioria de votos, de forma que quanto mais próximo um vizinho estiver do caso 
teste, maior será o valor de seu voto.  

O desempenho de IBL depende criticamente da medida de similaridade (ou, 
inversamente, distância) usada. Em domínios numéricos (isto é, domínios onde os valores de 
todos os atributos são números reais), como no caso desta pesquisa, a distância de Manhattan 
e a distância Euclideana são candidatas naturais.  

Se houver a atributos, a distância entre duas instâncias E1 = (e11, e12, ..., e1a, C1) e E2 = 
(e21, e22, ..., e2a, C2), com valores e1i e e2i para o i-ésimo atributo e classes C1 e C2, pode então 
ser definida pela Eq. (1): 
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Dessa forma, s = 1 fornece a distância de Manhattan e s = 2, o quadrado da distância 
Euclideana. A componente da distância δ (xi, xj) entre dois valores xi e xj de um atributo pode 
ser simplesmente o valor absoluto de sua diferença. Entretanto, isso pode levar a atributos 
com valores muito dispersos tendo um peso exagerado no resultado, comparado aos atributos 
com dispersões menores. Uma abordagem geralmente usada (veja, por exemplo, Salzberg, 
1991) é normalizar a diferença usando o maior e o menor valores observados, como mostrado 
na Eq. (2): 
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Uma vantagem deste método de aprendizado é que em vez de estimar a função objetivo 
uma única vez para todo o espaço de exemplos, ele pode estimá-la localmente e 
diferentemente para cada novo caso a ser classificado. Também são fáceis de testar, 
conceitualmente simples e rápidos, uma vez que o treinamento consiste apenas em armazenar 
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as instâncias. Tais métodos são naturalmente adequados a domínios numéricos, onde o 
conceito de distância tem um sentido mais concreto. 

3  APLICAÇÃO NO PROJETO DE LINHAS DE ANCORAGEM 

Segundo Albrecht (2005), as linhas de ancoragem são estruturas esbeltas, dispostas em 
catenária, taut-leg ou tendões. Sua principal função é fornecer as forças de restauração que 
mantêm em posição as unidades flutuantes. Os materiais mais utilizados na construção das 
linhas de ancoragem são amarras de aço, cabos de aço e, mais recentemente, cabos de 
poliéster. A Figura 1 apresenta um exemplo de plataforma flutuante com suas linhas de 
ancoragem. 

 

Figura 1. Plataforma flutuante com linhas de ancoragem (Albrecht, 2005). 

Neste trabalho, o sistema flutuante a ser analisado é semelhante ao empregado em águas 
profundas na Bacia de Campos. A plataforma se encontra ancorada por 16 linhas 
assimetricamente distribuídas em configuração catenária, instalada em um local onde a 
profundidade é de cerca de 1800m. O sistema também consiste de 38 risers (dutos de 
transporte). A Figura 2 mostra uma visão 3D do esquema de distribuição das linhas de 
ancoragem (na cor verde) e risers (na core azul) da plataforma. Os experimentos foram 
realizados usando a linha de ancoragem mais tracionada. 
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Figura 2. Visão esquemática 3D da plataforma. 

As séries temporais foram obtidas usando carregamentos ambientais como entradas para 
o programa SITUA/PROSIM, desenvolvido no LAMCSO (Laboratório de Métodos 
Computacionais e Sistemas Offshore), do PEC/COPPE/UFRJ. 

Cada série temporal corresponde à 3h de simulação de uma linha de ancoragem (10800s). 
Os 200s iniciais de cada série foram descartados como fase transiente. Os 10600s restantes 
foram divididos em conjunto de treinamento e de teste. Para treinamento, 500s foram usados. 
O conjunto de teste, composto pelos últimos 10100s das séries, foi usado para avaliar os 
modelos, comparando-se as previsões com os valores calculados através do método de 
elementos finitos. 

Na análise dinâmica de uma linha de ancoragem, a resposta é a tração dinâmica no topo 
da linha, que á calculada através do método de elementos finitos. Uma série temporal de 
elevação de onda pode ser rapidamente obtida seguindo-se procedimentos comuns associados 
à descrição espectral de um estado do mar irregular. Uma descrição detalhada desses 
procedimentos pode ser encontrada em (Chakrabarti, 1987).  

Na abordagem proposta, primeiro, o método de elementos finitos é usado para calcular 
uma série temporal curta da tração no topo da linha de ancoragem. Então, essa série de 
resposta e a série de elevação de onda são armazenadas, a fim de permitir que um algoritmo 
de aprendizado baseado em instâncias seja capaz de prever valores futuros da tração no topo a 
partir da elevação de onda em instantes anteriores.  
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Portanto, cada instância armazenada consiste de valores de elevação de onda e do valor 
da tração no topo da linha de ancoragem para cada instante de tempo t, como descrito pela Eq. 
(3). 

)(),(),1(),2(),...,( trtwtwtwdtw −−−  (3) 

onde r(t) é a resposta (tração no topo) no tempo t; w(t) é a elevação de onda no tempo t; e d é 
o atraso usado, ou seja, o número de pontos anteriores da série de elevação de onda que são 
usados para a predição.  

Como definido anteriormente, o algoritmo de aprendizado baseado em instâncias usado 
foi o KNN (K Nearest Neighbors) que, dada uma métrica de distância, classifica um caso teste 
considerando os K vizinhos mais próximos. A métrica de distância usada nesta pesquisa foi a 
distância de Manhattan. Foram analisados os resultados fornecidos pelo algoritmo para 
valores de K variando de 1 a 50. Todos os códigos fonte foram escritos na linguagem Python, 
e os experimentos foram realizados em um computador com CPU Intel Core i7, 8GB RAM, 
sob Microsoft Windows 7 Professional 64Bit. 

4  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A Tabela 1 mostra o erro médio percentual do algoritmo para todos os valores testados de 
K e de atraso na série de elevação de onda. 

Tabela 1. Resultados experimentais. 

Atraso na Série de Elevação de Onda 
K 

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 

1 1,0953 0,5971 0,6065 0,5997 0,6080 0,6075 0,5964 0,6122 0,6548 0,6533 0,6421 

5 0,8660 0,4685 0,4491 0,4450 0,4410 0,4351 0,4573 0,4833 0,5048 0,5143 0,5166 

10 0,8219 0,4462 0,4296 0,4203 0,4085 0,4146 0,4424 0,4582 0,4869 0,5035 0,5110 

15 0,8066 0,4390 0,4246 0,4127 0,3972 0,4084 0,4320 0,4577 0,4791 0,5020 0,5003 

20 0,7981 0,4341 0,4219 0,4084 0,3937 0,4073 0,4326 0,4545 0,4735 0,4992 0,5001 

25 0,7916 0,4320 0,4146 0,4050 0,3976 0,4107 0,4292 0,4537 0,4744 0,4957 0,5032 

30 0,7867 0,4330 0,4130 0,4077 0,4023 0,4113 0,4334 0,4537 0,4755 0,4940 0,5042 

35 0,7839 0,4312 0,4119 0,4078 0,4052 0,4128 0,4348 0,4515 0,4781 0,4964 0,5037 

40 0,7810 0,4313 0,4107 0,4085 0,4060 0,4160 0,4388 0,4550 0,4786 0,4963 0,5044 

45 0,7787 0,4333 0,4133 0,4099 0,4074 0,4163 0,4418 0,4589 0,4803 0,4980 0,5019 

50 0,7772 0,4338 0,4142 0,4103 0,4065 0,4174 0,4433 0,4609 0,4816 0,4999 0,5029 
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No que diz respeito ao erro médio percentual, pode-se notar na Tabela 1 que o erro 
diminui gradativamente com o aumento de K, e a partir de um determinado ponto volta a 
crescer. Isso se repete para todos os valores de atraso testados. Esse comportamento pode ser 
melhor verificado na Fig. 3. 

 

Figura 3. Erro médio percentual. 

Note que o erro atinge um patamar mínimo para K igual a 20, e usando 40 pontos 
anteriores como atraso para a série de elevação de onda. Verificando os valores na Tabela 1 
pode ser constatado que o erro médio percentual foi mínimo para essa configuração, com 
valor de apenas 0,39%. 

Entretanto, considerando o tempo de execução do algoritmo, não existe diferença 
significativa que sustente a escolha de um valor específico para K. Isso acontece pois o tempo 
usado na estimação do valor objetivo a partir dos vizinhos mais próximos é desprezível, 
comparado ao tempo gasto com os passos de maior complexidade do algoritmo, que são o 
cálculo das distâncias entre os casos teste e cada instância armazenada, e a posterior 
ordenação baseada nessas distâncias. Por outro lado, quanto maior o atraso usado para a série 
de elevação de onda, maior será o tempo necessário para calcular essas distâncias. Para se ter 
uma ideia, o tempo de execução para um atraso de 40 foi de cerca de 74 segundos, enquanto 
que para um atraso de 50 foi de cerca de 84 segundos, e essa diferença pode ser bem 
significativa na busca por configurações ótimas.  

Vale a pena ressaltar que armazenar mais instâncias de treinamento poderia levar a um 
erro médio percentual ainda menor, entretanto, isso teria um impacto direto no tempo de 
execução do algoritmo e, uma vez que o tempo é um fator crucial a ser considerado, 500s para 
treinamento sobressai como uma escolha adequada para o problema, apresentando um bom 
trade-off entre precisão e tempo de execução. 
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A Figura 4 mostra um trecho de aproximadamente 2 minutos com 2 séries sobrepostas: a 
série de resposta calculada pelo método de elementos finitos (FEM), e as previsões feitas pelo 
algoritmo KNN, com K = 20 e atraso 40, para a linha de ancoragem mais tracionada. 
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Figura 4. Comparação entre valores obtidos pelo FEM e KNN. 

Comparando os resultados obtidos pela aplicação dos dois métodos, verificou-se a 
possibilidade de substituição de análises dinâmicas com elementos finitos pela utilização do 
algoritmo KNN, na busca por configurações ótimas de linhas de ancoragem, em um tempo 
consideravelmente menor. 

5  CONCLUSÃO 

Este trabalho apresentou resultados para apoiar a aplicação de algoritmos de aprendizado 
baseado em instâncias, mais especificamente o algoritmo KNN, como metamodelos para 
substituir análises dinâmicas com elementos finitos, fornecendo um aumento significativo na 
velocidade da busca por configurações ótimas no projeto de linhas de ancoragem. 

Os resultados experimentais mostraram que o algoritmo KNN alcançou um erro médio 
percentual de previsão de pouco menos de 0,4%. Além disso, o uso do KNN como 
metamodelo pode fornecer previsões altamente precisas da tração no topo de linhas de 
ancoragem, 14 vezes mais rápido que uma simulação completa de 3h usando o método de 
elementos finitos, uma vez que apenas 700s precisam ser calculados (dos quais 200s são 
descartados como fase transiente e 500s são usados para construir o conjunto de treinamento), 
sendo que apenas 74s são necessários para prever o restante da série temporal. 

A presente pesquisa e os resultados apresentados são de grande importância prática para a 
indústria de petróleo, uma vez que permitem a definição de configurações mais eficientes e 
econômicas para sistemas de ancoragem, estruturas que são fundamentais na exploração de 
petróleo offshore. 
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