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Resumo 
 
 O problema abordado no artigo é o ajuste de uma curva catenária, observada em cabos de 
amarração flexíveis em navios, através de dados iniciais de posição de cais e navio, e comprimento do 
cabo. Este estudo é um passo inicial para se obter a geometria da curva em diversos nós, que poderá 
ser utilizada posteriormente para estudos de elementos finitos, buscando alcançar a melhor 
configuração de um cabo, que possui características suficientes para suportar as tensões exercidas e 
que não seja exageradamente robusto e extremamente custoso. Este é um problema relevante para 
portos e navios, na atualidade. 
 O método utilizado consiste em uma otimização numérica, partindo do gradiente descendente 
de funções de erro calculadas iterativamente. A partir desta função, caminhando-se na direção 
contrária ao gradiente, em um mecanismo semelhante ao treinamento de sinapses em redes neurais, 
alcança-se valores bons em pouco tempo de computação. A metodologia foi implementada em 
programa desenvolvido na linguagem PASCAL pelos autores. 
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Abstract 

This article approaches the problem of geometry setting of a catenary curve, which is observed 
in flexible cables binding ship and harbor. This study is a initial step to obtain the geometry of the 
curve, based on the position of ship and harbor plus the length of the cable, which will be used in 
future steps to determine stress in the cable, in a finite elements approach. This kind of study is indeed 
of relevance, both for safety and cost matters. 

The method applied consists in a numerical optimization, using the steep descent 
method and error functions calculated iteratively. The optimization goes on the opposite 
direction of the gradient, in a mechanism similar to Neural Networks training process. Good 
values are obtained on a relatively short amount of time. The methodology was implemented 
via a PASCAL program, developed by the authors. 
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