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Resumo  

A monitorização da integridade estrutural (MIE) consiste no processo de implementação de 

metodologias de identificação de dano em sistemas estruturais. As metodologias de MIE têm como 

principal objetivo detetar comportamento anómalo gerado por variações estruturais, que por sua vez 

permitem prevenir que estas deem origem a danos que podem provocar perdas humanas, económicas 

ou sociais. Para esse fim, as metodologias de MIE devem ser realizadas com base na aquisição 

contínua de dados, e capazes de detetar variações estruturais em tempo real. 

No presente trabalho, abordou-se o problema da MIE com intuito de desenvolver uma metodologia 

automática de monitorização dinâmica baseada na combinação da identificação modal no domínio do 

tempo (SSI-COV) com o algoritmo de Clustering (de inteligência artificial), e compara-se a mesma com 

a conhecida identificação modal no domínio da frequência (FDD). Os dados adquiridos de um conjunto 

de acelerómetros instalados na Ponte 25 de Abril (ponte suspensa), localizada em Lisboa, são objeto 

de estudo para testar e validar a metodologia. 

Dos resultados obtidos conclui-se que, na metodologia desenvolvida, é possível identificar as 

grandezas dinâmicas caraterizadoras dos modos naturais de forma totalmente automática e em tempo 

real. Verificou-se ainda que estes modos são os mesmos identificados por métodos no domínio da 

frequência (FDD), mais comumente utilizados e de carácter não automático, o que permitiu assim 

validar a metodologia automática. Devido ao facto das frequências se relacionarem diretamente com a 

rigidez estrutural, realiza-se o controlo das mesmas ao longo do tempo com intuito de identificar danos 

ou anomalias estruturais.  

 

 

Palavras Chave: 

 

MIE (Monitorização da Integridade Estrutural), Monitorização Dinâmica, Ponte suspensa, identificação 

modal, diagramas de estabilização, clusters 
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Abstract 

Structural health monitoring (SHM) is based on the process of implementing methodologies to identify 

damage in structural systems. The SHM methodologies have as main objective the detection of 

anomalous behaviour generated by structural variations, which in turn allows to prevent that these cause 

damages that can result in human, economic or social losses. For this purpose, SHM methodologies 

must be performed based on continuous data acquisition, and capable of detecting structural variations 

in real time. 

In the present work, the SHM problem was approached in order to develop an automatic dynamic 

monitoring methodology based on the combination of modal identification in the time domain (SSI-COV) 

with the Clustering algorithm (machine learning algorithm), comparing it with the well-known modal 

identification in the frequency domain (FDD). The data acquired from a set of accelerometers installed 

at 25 de Abril Bridge (suspension bridge), located in Lisbon, are the object of study to test and validate 

the methodology. 

From the obtained results it is concluded that the developed methodology performs the identification of 

the dynamic features of the natural modes automatically and in real time. It is also verified that these 

modes are the same as those identified by the well-known non-automatic method of modal identification 

in the frequency domain (FDD), which allows the validation of the automatic methodology. Since the 

frequencies are directly related to the structural stiffness, then the latter is controlled over time in order 

to identify structural damage or anomalies.  

 

 

Keywords:  

 

SHM (Structural Health Monitoring), Dynamic Monitoring, Suspended Bridge, Modal Identification, 

Stabilization Diagrams, Clusters Methods 
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1 Introdução 

1.1 Enquadramento 

A presente Dissertação é realizada para obtenção do Grau de Mestre em Engenharia Civil na área de 

Estruturas, elaborado pelo aluno Pedro Miguel Fortes Castro Varela, no Instituto Superior Técnico (IST). 

O presente trabalho é resultado da colaboração entre o IST e o LNEC. 

A motivação chave para o desenvolvimento do tema “Controlo automático da segurança estrutural com 

recurso a monitorização dinâmica e inteligência artificial”, é a necessidade de automatização do 

processamento de dados obtidos em ensaios de vibração em estruturas de engenharia civil, que 

atualmente têm um caráter contínuo que permite um controlo permanente da segurança, mas que 

também são mais exigentes do ponto de vista computacional, técnico e científico. 

Com intuito de vencer este desafio, o presente trabalho estuda e desenvolve diversas metodologias de 

aquisição de grandezas dinâmicas, como as frequências, configurações dos modos de vibração e 

coeficientes de amortecimento, que se consideram ser as que assumem maior importância e utilidade 

na verificação da integridade estrutural, uma vez que possuem uma relação direta com a rigidez e a 

massa das estruturas (J. P. Santos, 2014a), e por serem capazes de dar resposta à necessidade de 

introduzir a monitorização dinâmica em sistemas de monitorização contínua.  

O controlo da segurança estrutural baseado em grandezas dinâmicas é o mais comummente utilizado 

e requer que estas sejam extraídas e analisadas a partir de grandes volumes de dados adquiridos in 

situ. Esta sequência de extração e controlo de grandezas dinâmicas in situ tem sido alvo de 

investigação em projetos e dissertações recentes, tais como (A. Cunha, Caetano, Magalhães, & 

Moutinho, 2013; Neu, Janser, Khatibi, & Orifici, 2017; Reynders, Houbrechts, & De Roeck, 2011, 2012; 

J. P. Santos, 2017), com o objetivo de a realizar de forma automática e em tempo real.  Para tal recorre-

se à implementação de metodologias automáticas de identificação modal (isentes de intervenção 

humana e de dados de referência). A complexidade deste tipo de monitorização, quer técnica quer 

computacional tem-se revelado importante e motivado novas abordagens. 

Com a presente dissertação, pretende-se desenvolver metodologias de identificação modal 

automáticas com recurso à combinação de algoritmos avançados de controlo e análise de sinal (no 

domínio do tempo ou da frequência) com algoritmos de inteligência artificial, como as redes neuronais 

artificiais ou os métodos de análise de clusters, que por sua vez viabilizam a capacidade de deteção 

de danos/anomalias estruturais em tempo real. 

O caso de estudo trata-se da Ponte 25 de Abril, e a esta aplica-se e compara-se a metodologia de 

identificação modal no domínio da frequência (método FDD) com a metodologia que combina o método 

de identificação modal no domínio do tempo (SSI-COV) com os algoritmos de inteligência artificial 

(clustering), com o objetivo de validar esta última e idem verificar que a mesma apresenta um melhor 

desempenho ao nível da identificação modal, que por sua vez confere um melhor controlo da segurança 

da Ponte 25 de Abril.  
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1.2 Organização da Dissertação  

A Dissertação organiza-se em 6 capítulos, o primeiro dos quais corresponde à presente introdução, 

onde se apresentam as motivações que deram origem à realização do presente trabalho, as respetivas 

soluções que se pretende implementar para atingir os objetivos propostos e a descrição sucinta da 

organização do documento. 

No segundo capítulo aborda-se o tema da monitorização de estruturas remetendo para a monitorização 

de obras de arte, onde se descrevem os ensaios dinâmicos usualmente aplicados, sendo estes os 

ensaios de vibração por aplicação de excitações externas e os ensaios de vibração ambiente. De 

seguida descrevem-se os principais equipamentos utilizados na medição (acelerómetros) que compõe 

as redes de sensores, e que funções executam os sistemas de aquisição, transmissão e 

processamento de dados. Abordam-se sucintamente as diversas metodologias de caraterização 

dinâmica, bem como o tema da identificação de danos e respetivas abordagens (inversa e direta). 

Apresentam-se também, neste capítulo, os objetivos da dissertação, definidos em consequência das 

limitações observadas nos trabalhos científicos e técnicos estudados. 

No terceiro capítulo descreve-se o caso de estudo (Ponte 25 de Abril), mais propriamente, o seu 

sistema estrutural e os diversos equipamentos, que compõe o sistema de monitorização, instalados no 

mesmo. Apresenta-se ainda, neste capítulo, as principais ações e respostas estruturais da estrutura 

em causa. 

No quarto capítulo abordam-se dois tipos de identificação modal, mais propriamente, identificação 

modal no domínio da frequência (FDD) e do tempo (SSI-COV), aplicados sobre os dados adquiridos da 

resposta da Ponte 25 de Abril às ações ambiente. De seguida desenvolve-se a identificação modal com 

recurso ao diagrama de estabilização e normalização no plano complexo dos polos que constituem o 

último. Neste capítulo apresentam-se ainda os critérios que se aplicam aos mesmos polos com intuito 

de selecionar os que correspondem a modos de naturais de vibração. 

No quinto capítulo desenvolve-se um tipo de identificação modal automática, que resulta da 

combinação do SSI-COV + Clustering, onde se descrevem as metodologias de clustering (o método 

partitivo e o hierárquico), as matrizes de distâncias que se aplicam nestas últimas e os índices de 

validação de clusters que avaliam o desempenho das metodologias. De seguida efetua-se a aplicação 

deste tipo de identificação modal aos dados adquiridos da resposta da ponte e analisam-se os 

resultados provenientes desta aplicação comparando-os aos obtidos pelo método de identificação 

modal no domínio da frequência (FDD). 

No sexto e último capítulo, são apresentadas as principais conclusões do trabalho realizado e os temas 

que podem vir a ser objeto de um maior aprofundamento em trabalhos futuros. 
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2 Monitorização dinâmica de estruturas 

2.1 Enquadramento 

Atualmente os países desenvolvidos encontram-se numa fase de abrandamento do seu parque de 

obras e a direcionar os seus investimentos para a reabilitação e monitorização dos seus edifícios, obras 

de arte, barragens, infraestruturas de transporte e monumentos, das quais as sociedades destes países 

são inteiramente dependentes para manterem a sua qualidade de vida, o seu distinto desenvolvimento 

económico e também o seu património estrutural e respetivo investimento (Figueiras, 2008). 

Contudo, grande parte das estruturas antigas destes países apresenta uma deficiente monitorização e 

continuam a ser utilizadas com grande frequência, que por consequência resulta em inúmeras 

estruturas debilitadas em serviço e a necessitar de reabilitação (Dimande, 2010). 

No entanto, de forma a evitar a reabilitação tardia destas estruturas apresenta-se, como uma solução 

mais económica, prática e preventiva, a monitorização contínua das mesmas. Para além de ser um 

recurso economicamente mais viável, é também menos constrangedor para o tráfego e menos pesado, 

comparativamente a outros métodos de monitorização (ensaios de carga, ensaios de vibração forçada 

e ensaios de vibração em regime livre). 

Para realizar esta solução foi necessário evoluir tecnologicamente ao nível dos equipamentos 

(sensores) que atingem níveis de independência, sensibilidade, versatilidade e principalmente 

resultados mais precisos e fiáveis (L. O. Santos, 2014). 

Desta forma tem-se em consideração o objetivo de garantir que os novos métodos de monitorização 

de estruturas tendam para a automatização, de modo a que a monitorização seja ato contínuo 

(Figueiredo, 2006). Esta alteração originou um conceito e um tema que tem vindo a assumir uma maior 

dimensão no desenvolvimento da Engenharia Civil, sendo este mais conhecido por MIE ou SHM 

(Structural Health Monitoring). Atualmente, a automatização da monitorização é a que melhor previne, 

em tempo real, que as estruturas atinjam níveis de danos tais que levam à total reabilitação ou 

substituição (J. P. Santos, 2014).  

Independentemente dos resultados que a monitorização da integridade estrutural (MIE) apresenta, é 

possível defini-la como um instrumento de inspeção do comportamento estrutural de estruturas em fase 

exploração, tendo por base a medição de grandezas estáticas ou dinâmicas, em tempo real, que 

avaliam o estado atual da estrutura (J. P. Santos, 2014). 

Verifica-se também que cada vez mais a SHM é utilizada e a sua utilidade tem tendência a evoluir no 

futuro, tanto ao nível da fase de exploração como ao nível das fases projeto, construção, e manutenção 

das estruturas modernas e antigas de Engenharia Civil,  passando assim o SHM de um estudo teórico 

para uma aplicação prática (Figueiredo, Park, Farrar, Worden, & Figueiras, 2011);(Posenato, 

Kripakaran, Inaudi, & Smith, 2010). 
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2.2 Monitorização de Obras de Arte 

2.2.1 Considerações Iniciais 

A monitorização da integridade estrutural (SHM ou MIE) consiste no processo de implementação de 

estratégias para a deteção de danos em estruturas (J. P. Santos, 2014). Na identificação de danos, à 

SHM (ou MIE) são, essencialmente associados e referenciados, por alguns autores (F. Magalhães, 

Cunha, & Caetano, 2009; F. M. Magalhães, 2004; Reynders, Houbrechts, & De Roeck, 2012; J. P. 

Santos, 2014), complementos como a automatização do sistema de monitorização e a resposta do 

sistema em tempo real que permitem uma maior independência do sistema com o propósito e tendência 

de evitar cada vez mais a intervenção humana. 

Desta forma, o recurso ao SHM permite que se evitem custos acrescidos como os humanos, pois da 

automatização do sistema a necessidade de input humano é menor e logo o custo final deste tipo de 

monitorização passa a ser consideravelmente menor comparativamente a outros tipos de 

monitorização (J. P. Santos, 2014). 

A SHM apresenta também um caráter de multidisciplinariedade devido à sua versatilidade de aplicação 

tanto às estruturas civis como às estruturas mecânicas e aeroespaciais e conjuntamente com a 

diversidade de conhecimento disciplinar que este tema requer para se obterem resultados inovadores 

e credíveis (engenharia mecânica-equipamentos de monitorização; engenharia eletrotécnica-

montagem do sistema de monitorização; engenharia de telecomunicações-transmissão dos dados 

entre os sensores e os computadores; engenharia informática-formulação de algoritmos de tratamento 

e normalização de dados; engenharia civil-interpretação destes dados aliada ao conhecimento do 

comportamento das estruturas) (J. P. Santos, 2014). 

A necessidade de monitorização estrutural concerne tanto às estruturas antigas como às recentes, que 

se encontram em construção ou ainda em projeto. 

No que se refere às estruturas antigas em serviço, estas requerem uma atenção especial, mais 

especificamente, devem ser reabilitadas e monitorizadas permanentemente de forma a que os danos 

e respetiva propagação sejam detetados em tempo real. Relativamente às estruturas recentes, também 

se deve implementar os sistemas de monitorização, devido à ausência de conhecimento acerca do 

comportamento estrutural dos novos projetos (com vãos e arquiteturas desafiantes,  novos materiais e 

até a novos métodos construtivos (Dimande, 2010)), proporcionando-se assim uma certa precaução 

que a aplicação do SHM acaba por solucionar. 

Atualmente, a monitorização de estruturas encontra-se mais presente ao nível das barragens e das 

obras de arte (pontes), sendo estas que, em situação de colapso, provocam um maior impacto na 

sociedade. Apesar de ambas as estruturas serem maioritariamente observadas, a nível nacional, pelo 

LNEC, as obras de arte (pontes) são as que irão ser objeto de estudo no presente trabalho. 

As obras de arte que se encontram perto de atingir o limite da sua vida útil, e que em muitos casos se 

encontram visualmente operacionais, na prática podem apresentar anomalias não detetáveis 

visualmente, mas sim a nível funcional, como por exemplo, perdas de rigidez e resistência observáveis 

através das grandezas dinâmicas (Dimande, 2010). 
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Figura 2.1 – Causas de colapso de pontes nos EUA entre 1966 e 2005 (Dimande, 2010). 

Relativamente à monitorização das obras de arte mais antigas deve ser assumido como prioridade a 

deteção de danos que se relacionem direta ou indiretamente com as principais causas de colapso (ver 

Figura 2.1). Desta figura constata-se uma grande distinção da causa de colapso devido à 

infraescavação comparativamente a todas as outras, e por este motivo a monitorização das obras de 

arte deve ter uma especial atenção aos indicadores de danos ou anomalias na estrutura que conduzam 

a este tipo de colapso, de forma a prevenir que o mesmo suceda, como por exemplo, o caso mais 

trágico de Portugal, o colapso da ponte de Hintze Ribeiro, em Entre-os-Rios. 

A monitorização das obras de arte pode ser aplicada ao nível das grandezas estáticas (monitorização 

estática) e/ou dinâmicas (monitorização dinâmica), em que esta última é a que será objeto de estudo 

ao longo do presente trabalho. Em ambos os casos os objetivos principais passam por assegurar: 

 A segurança da estrutura; 

 Durabilidade dos materiais, elementos estruturais e a própria estrutura em si; 

 Aumentar o conhecimento do comportamento desta quando sujeita a carregamentos variáveis 

e até inesperados (ações ambiente), em relação ao expectável na fase de projeto. 

A monitorização dinâmica é a que desenvolve tanto no presente trabalho como em diversos trabalhos 

de SHM (Dimande, 2010; E. J. F. Figueiredo, 2006; F. M. Magalhães, 2004; Marecos, 2007; Rodrigues, 

2004; J. P. Santos, 2014). A partir da leitura referida, verificam-se as seguintes vantagens no recurso 

à monitorização dinâmica, e também as motivações pelas quais se desenvolvem os mesmos trabalhos: 

 O acompanhamento permanente do comportamento real facilitando a avaliação da integridade 

estrutural; 

 A deteção precoce de anomalias na estrutura conduzindo, de um modo geral, a uma diminuição 

dos custos de reparação; 

 A avaliação da vida útil de determinados componentes estruturais, como por exemplo 

aparelhos de apoio ou juntas de dilatação, otimizando a sua substituição; 

 O aperfeiçoamento dos modelos de dimensionamento possibilitando uma melhoria na 

elaboração de projetos futuros; 

 Monitorização e diagnóstico em tempo real, recorrendo a algoritmos de inteligência artificial; 
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 Redução do tempo de interrupções e otimização dos serviços para manutenção, reabilitação 

ou reforço; 

 Menor intervenção humana, redução das inspeções visuais e redução dos erros humanos na 

avaliação; 

 Aumento da segurança para os utilizadores das obras de arte; 

 Informação para calibração de modelos numéricos estruturais de análise; 

 Melhor compreensão do comportamento das estruturas. 

2.2.2 Ensaios Dinâmicos 

Até há duas décadas, a monitorização dinâmica baseava-se na realização de ensaios experimentais 

dinâmicos de caráter periódico e através de excitações externas tais como os ensaios de vibração 

forçada e os ensaios de vibração em regime livre, que tinham como objetivo a obtenção e respetiva 

análise das grandezas dinâmicas, que por sua vez permitiam aferir acerca da rigidez estrutural através 

da comparação dos modos numéricos com os experimentais. Contudo os ensaios utilizados na 

caracterização dinâmica foram evoluindo em simultâneo com a evolução tecnológica, permitindo assim 

que atualmente se aplique ensaios de vibração ambiente na verificação da integridade estrutural da 

estrutura em causa. 

2.2.2.1 Ensaios de Vibração por Aplicação de Excitações externas 

No caso dos ensaios de vibração forçada, determinam-se as características dinâmicas da estrutura 

(frequências próprias da estrutura) recorrendo a uma excitação externa, sendo esta produzida por 

equipamentos de porte pesado como os geradores de vibrações servo-hidráulicos, ou mecânicos de 

massas excêntricas, ou ainda a equipamentos de aplicação de impulsos (Marecos, 2007) , como se 

observa na Figura 2.2. A aplicação deste tipo de ensaios em obras de arte não é a mais correta, devido 

à dificuldade que apresenta na excitação dos modos de frequências mais baixas, sendo estas as que 

mais se verificam em pontes.  

 

Figura 2.2 – Ensaios de vibração forçada da ponte de Tatara (Rodrigues, 2004). 

A dimensão, o transporte e custos dos excitadores são também desvantagens que obrigaram e 

permitiram a evolução da monitorização dinâmica, bem como o congestionamento do tráfego resultante 

quando se realiza este tipo ensaio (Marecos, 2007). Contudo, mesmo sabendo das desvantagens, os 
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ensaios de vibração forçada continuam a ser utilizados e são importantes quando existe a necessidade 

de verificar a eficácia de dispositivos de controlo de vibrações em fase de receção (Á. Cunha, Caetano, 

Magalhães, & Moutinho, 2012). Os ensaios dinâmicos que recorrem a excitações externas para 

medição das caraterísticas dinâmicas das estruturas podem ser de vibração em regime livre que se 

distinguem dos últimos (ensaios de vibração forçada) ao nível do método de aplicação da excitação 

externa, pois neste caso recorre-se à imposição de uma deformação inicial e de seguida à libertação 

instantânea da mesma, permitindo que a estrutura vibre livremente enquanto que no último ensaio a 

aplicação das forças é efetuada de forma contínua (L. O. Santos, 2014). 

      

     

Figura 2.3 – Ensaios de vibração em regime livre em infraestruturas portuguesas. 

As implicações associadas à execução deste tipo de ensaio são a necessidade de impor medidas de 

segurança apropriadas e a obrigatória interrupção do tráfego (rodoviário e ferroviário) (Rocha, 2015). 

As caraterísticas dinâmicas que se pretendem obter a partir da realização deste tipo de ensaio são os 

coeficientes de amortecimento modais da estrutura (Rodrigues, 2004). 

Por último, ilustram-se ensaios de vibração em regime livre utilizados como ensaios de receção em 

estruturas de grande importância nacional, como se ilustra na Figura 2.3 (a), (b) e (c). 

2.2.2.2 Ensaios de Vibração Ambiente 

Os ensaios de vibração ambiente têm por base a medição da resposta dinâmica da estrutura quando 

sujeita às ações ambiente. As principais ações ambiente atuantes são a ação do vento, o tráfego 

pedonal, rodoviário e/ou ferroviário que circule na própria estrutura e/ou na sua vizinhança, o efeito da 

temperatura, o efeito da ondulação marítima ou do escoamento do rio (Rodrigues, 2004). O somatório 

de todas estas ações constituí a excitação dinâmica natural (Marecos, 2007). 

Neste tipo de ensaio pretende-se, principalmente, obter as frequências e controlar a variação das 

mesmas para cada modo de vibração da estrutura, que por sua vez se relacionam diretamente com as 

variações de massa ou rigidez da estrutura em análise (2.1), sendo mais comum o caso da variação 

de rigidez do que a variação da massa das estruturas (J. P. Santos, 2014a). 

(a) Ponte Vasco da Gama 

(L. Santos, 2004). 

 (b) Ponte Internacional do 

Guadiana (Rodrigues, 2004). 

(c) Aeroporto Internacional 

da Madeira (Rocha, 2015). 
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𝑓 =
1

2𝜋
𝐾

𝑀 (2.1) 

em que: 

𝑓 - Frequência própria da estrutura; 

𝐾 - Rigidez total da estrutura;  

𝑀 - Massa total da estrutura. 

Neste tipo de ensaio, a realização da medição das caraterísticas dinâmicas da estrutura apenas se 

procede ao nível da resposta da estrutura, dando origem à análise output-only (Á. Cunha et al., 2012), 

excluindo-se assim o controlo das forças atuantes. Tal acontece, pois, a excitação dinâmica natural 

trata-se de uma sobreposição de ações, onde o controlo efetivo da contribuição individual de cada uma 

das ações para excitação final seria um processo de complexidade muito elevada, do qual não se 

obteriam resultados muito fiáveis (J. P. Santos, 2014b). 

No entanto deve-se ter uma especial atenção na medição da ação do vento, pois é das ações mais 

relevantes na análise modal dinâmica da obra de arte, ou seja, deve-se estabelecer limites de 

segurança para que a velocidade do vento não provoque qualquer tipo constrangimento no tráfego 

existente, como se verifica no subcapítulo (3.4.1). Mesmo sabendo que ação do vento é a mais 

condicionante numa análise modal dinâmica de uma obra de arte, não se deve descurar das restantes, 

especialmente no caso da monitorização da sismicidade, pois apesar de a estrutura estar dimensionada 

para resistir aos graves sismos, esta não deixa de estar sujeita ao aparecimento de danos 

consequentes, tais como comportamentos não lineares, fissuras, danos ao nível dos aparelhos de 

apoio, etc. 

O recurso ao ensaio de vibração ambiente, permite uma execução mais leve, mais simples e de caráter 

automático comparativamente aos ensaios que recorrem a excitações externas (Magalhães, 2004; 

Peeters, 2000; Reynders et al., 2012; J. P. Santos, 2014b), na medida em que os equipamentos 

utilizados neste tipo de ensaio são de porte mais leve que os anteriores (Rodrigues, 2004), e a execução 

é mais simples uma vez que não interfere com o tráfego (rodoviário e/ou ferroviário). 

Relativamente aos equipamentos utilizados, refere-se ainda que estes, por influência dos avanços 

tecnológicos, possuem um nível de sensibilidade tal que permite a correta medição da resposta de todo 

o tipo de estruturas à excitação dinâmica natural, ou seja, passa a ser possível a caracterização de 

modos de vibração com frequências muito baixas (intervalo de valores de frequência de 0 a 1 Hz, sendo 

este associado a estruturas flexíveis, como as obras de arte), algo que não sucedia nos ensaios de 

vibração forçada (Rodrigues, 2004). 

As vantagens associadas à aplicação deste tipo de ensaio são de elevada relevância, no sentido em 

que permitem a constante evolução e desenvolvimento da monitorização das estruturas (SHM), no 

entanto a presença de algumas vantagens e implicam novas exigências, tais como (Rodrigues, 2004): 

 Os procedimentos de ensaio, apresentam novas particularidades, tais como o posicionamento 

dos pontos a instrumentar e qual a frequência de amostragem com que se adquire os registos 

da resposta da estrutura. Contudo, permanecem alguns aspetos em comum com os ensaios 

com medição e controlo das forças de excitação externas; 
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 Os métodos de identificação, ou de análise dos registos de resposta, em tempo real, com vista 

a avaliação das características dinâmicas dos sistemas, os quais têm de ser apropriados para 

a situação de apenas se medirem as respostas dos sistemas (output-only). 

A partir da análise das acelerações passa ser possível determinar as grandezas dinâmicas tais como, 

as frequências naturais (próprias) da estrutura, medidas em Hertz (Hz), que representam o nº de 

oscilações realizadas pela estrutura num segundo (Azevedo & Proença, 1991), quando esta é sujeita 

à excitação dinâmica natural.. De entre estas grandezas, destacam-se as configurações dos modos de 

vibração (Φ), que são a representação da forma com que a estrutura vibra quando sujeita, neste caso, 

à excitação dinâmica natural. 

Por último, constam os coeficientes de amortecimento da estrutura (𝜉), que são das propriedades mais 

sensíveis dos materiais e estruturas, tanto em escala macro como microscópica, sendo estes de 

complexa obtenção por via analítica e de importante relevância na validação de deteção de anomalias, 

na medida em que apresentam uma grande sensibilidade na presença de fendilhação e micro-

fendilhação (Azevedo & Proença, 1991). 

Concluindo apesar destas grandezas dinâmicas serem de estimação complexa comparativamente às 

estáticas, verifica-se que estas têm um significado físico diretamente relacionável com a estrutura, 

enquanto que as outras têm um significado elétrico que se converte em físico a partir de regras de 

transdução, como por exemplo de Volt para MPa (J. P. Santos, 2014b). Para além de que as grandezas 

dinâmicas medidas a partir de sensores mantém-se constantes ao longo do tempo (no caso de não 

existirem danos na estrutura), sendo apenas necessário ter em atenção a qualidade de funcionamento 

dos sensores, ao passo que o mesmo não sucede para as outras grandezas que recorrem a 

formulações estáticas. No entanto, as limitações existentes na obtenção das grandezas dinâmicas são 

a variação das mesmas com o caráter imprevisível das próprias ações ambiente e a complexidade da 

sua obtenção com caráter local para então detetar com rigor os danos mais pequenos (J. P. Santos, 

2014b). 

2.3 Sistemas de monitorização das grandezas dinâmicas 

2.3.1 Sensores 

A evolução dos equipamentos de medição encontra-se diretamente aliada ao avanço tecnológico, o 

que permite, consequentemente, uma constante evolução da monitorização. 

Para monitorizar as grandezas dinâmicas, recorre-se a sensores, e a ciência base destes baseia-se na 

transdução, ou seja, a transformação duma grandeza física (deslocamento, velocidade, aceleração ou 

extensão) num sinal elétrico proporcional a essa mesma grandeza 

Estes tipos de equipamentos devem cumprir diversos requisitos, de entre os quais os mais importantes 

são: 

 elevada sensibilidade, que se traduz na capacidade de medir movimentos extremamente 

pequenos dos sistemas estruturais (caso de estruturas mais rígidas) (Rodrigues, 2004); 
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 resposta nas baixas frequências, por forma a captar modos naturais de vibração de estruturas 

muito flexíveis. 

A decisão do conjunto de sensores compatíveis com os requisitos, anteriormente referidos ou outros, 

e com a aplicação que se pretende realizar no sistema de monitorização, deve ser efetuada tendo em 

consideração as principais caraterísticas de cada sensor, que se representam na Tabela 1. 

Tabela 1 - Principais caraterísticas dos sensores de monitorização. 

Desempenho do sensor Restrições Ambientais Considerações económicas 

Sensibilidade 

Resolução 

Discriminação de leituras 

Amplitude 

Linearidade 

Precisão 

Erro 

Estabilidade 

Tempo de resposta 

Amplitude de temperatura e 

de humidade 

Tamanho do sensor 

Durabilidade 

Proteção contra a exposição 

ao meio ambiente 

Alterações no desempenho 

devido às ações ambientais 

Custo do sensor 

Disponibilidade no mercado 

Segurança das medições 

obtidas 

Fácil instalação 

Necessidade de acessórios 

tais como sistemas de 

aquisição de dados, corrente 

elétrica, cablagem, etc. 

 

No presente trabalho a grandeza cinemática (física) que se monitoriza para obtenção de grandezas 

modais, é a aceleração, que por sua vez é medida a partir de acelerómetros que transformam a 

aceleração da estrutura (resposta dinâmica da estrutura) em sinais elétricos proporcionais à última. 

Dos diversos acelerómetros existentes, descrevem-se apenas os mais empregues na monitorização 

da integridade estrutural de engenharia civil (obras de arte), sendo estes do tipo: piezoelétrico, 

piezoresistivo, capacitivo e servo force-balance (Marecos, 2007). 

 

Figura 2.4 – Acelerómetro piezoelétrico (Figueiredo, 2006). 

Os acelerómetros piezoelétricos são, principalmente, constituídos por cristais com propriedades 

piezoelétricas, que geram sinais elétricos proporcionais às deformações a que são sujeitos, desde que 

não possuam um centro de simetria de carga (Rodrigues, 2004). A descrição ilustrativa de um 

acelerómetro piezoelétrico representa-se na Figura 2.4. O funcionamento deste tipo de acelerómetro 

baseia-se na produção de um sinal de elétrico (diferença de potencial), proporcional à aceleração a que 

o equipamento se encontra sujeito, ou seja, na presença de uma aceleração, a massa que o incorpora 
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o acelerómetro irá induzir uma força (F = m. a) no cristal, e este último, por consequência das suas 

propriedades, gera um sinal elétrico (diferença de potencial) proporcional à aceleração (Rodrigues, 

2004). 

Na natureza é possível encontrar cristais que apresentam a propriedade de piezoeletricidade em alguns 

minerais e materiais, tais como o quartzo, a turmalina ou os materiais cerâmicos policristalinos 

(Figueiredo, 2006). Contudo, na generalidade os acelerómetros piezoelétricos não são os mais 

indicados na monitorização (medição) das componentes de baixa frequência e de pequena amplitude 

(existindo ainda algumas exceções), sendo estas caraterísticas de caráter seletivo nas aplicações do 

SHM em estruturas de engenharia civil (Rodrigues, 2004).  

A caraterização dos acelerómetros piezoresistivos e capacitivos descreve-se em simultâneo, devido às 

suas semelhanças ao nível da constituição e da tecnologia empregue.  

No entanto, o funcionamento dos acelerómetros piezoresistivos, tal como o nome indica, baseia-se no 

efeito piezoresistivo, que se fundamenta na alteração da resistência elétrica resultante da deformação 

a que os materiais se encontram sujeitos (Rodrigues, 2004). A quantificação deste efeito num material, 

efetua-se a partir do gage fator (Karolys & Pender, 1989), que por sua vez traduz a relação entre a 

variação relativa de resistência elétrica e a correspondente extensão. Refere-se ainda que um dos 

materiais mais recorrentes na construção de acelerómetros piezoelétricos é a sílica, pois apresenta 

maior gage fator comparativamente a outros materiais (Rodrigues, 2004). 

 

Figura 2.5 – Descrição ilustrativa da constituição de um acelerómetro piezoresistivo e capacitivo, 

respetivamente (Rodrigues, 2004). 

Os acelerómetros capacitivos também recorrem à tecnologia que consiste na variação da resistência 

elétrica de um material piezoresistivo, quando este se deforma devido à presença duma aceleração 

(Marecos, 2007). Os acelerómetros piezoresistivos são compostos por uma massa ligada a uma viga 

em flexão, onde se encontram instalados os elementos piezoresistivos (ver Figura 2.5), concebendo 

uma ponte de Weathstone ativa (circuito que tem como propósito a determinação precisa do valor de 

uma resistência elétrica desconhecida), ou seja, ao induzir uma aceleração na massa, os elementos 

de sílica deformam-se provocando um desequilíbrio na ponte de Weathstone, que por sua vez produz 

um sinal elétrico proporcional à aceleração (Rodrigues, 2004). 

Semelhantemente aos anteriores, os acelerómetros capacitivos também são constituídos por uma 

massa ligada a uma viga em flexão, como se pode verificar na Figura 2.5, contudo os elementos 

piezoresistivos são posicionados de maneira a formar uma meia-ponte capacitiva, assim quando a 
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massa for sujeita a uma aceleração essa mesma ponte irá desequilibrar-se, produzindo 

consequentemente uma sinal elétrico proporcional à aceleração (Rodrigues, 2004). 

Estes tipos de acelerómetros, operam usualmente em baixas frequências chegando mesmo até DC, 

sendo assim vantajosos comparativamente aos acelerómetros piezoelétricos, e idem mais económicos 

(Figueiredo, 2006; Rodrigues, 2004). 

Por último caraterizam-se os acelerómetros usados no sistema de monitorização dinâmica estudado 

no presente trabalho, mais conhecidos por acelerómetros de tipo force balance ou de tipo servo, cuja 

constituição contém uma massa associada a um mecanismo servo, com propósito de controlar a 

posição da mesma (Marecos, 2007), tal como se pode verificar na Figura 2.6. 

 

Figura 2.6 – Descrição ilustrativa de um acelerómetro do tipo Force-Balance (Columbia Research 

Laboratories, 2015). 

A tecnologia base que permite o devido controlo da posição da massa fundamenta-se na geração de 

uma força magnética que equilibra a posição desta e simultaneamente gera um sinal elétrico 

proporcional à aceleração aplicada, ou seja, a massa sofre um deslocamento quando se encontra 

sujeita a uma aceleração, e um elemento sensível identifica essa alteração da posição da massa e 

produz um sinal de erro no ciclo servo, originando assim um fluxo de corrente (sinal elétrico) numa 

bobina, proporcional à aceleração, que por sua vez gera a força magnética que equilibra a força (𝐹 =

𝑚. 𝑎) induzida pela aceleração na massa, ou seja, gera uma força que restitui a massa para a sua 

posição inicial (posição de equilíbrio) (Rodrigues, 2004). 

Estes acelerómetros por necessitarem de uma fonte elétrica para gerarem o sinal elétrico proporcional 

à aceleração denominam-se de transdutores passivos, neste grupo incluem-se também os 

piezoresistivos e capacitivos (Rodrigues, 2004). No caso dos piezoelétricos, estes denominam-se de 

transdutores ativos, pois produzem o seu próprio sinal elétrico proporcional à aceleração.  

Os acelerómetros do tipo force balance, comparativamente aos acelerómetros anteriormente descritos 

neste subcapítulo, relevam uma grande sensibilidade na medição rigorosa das grandezas dinâmicas 

que se pretende determinar, bem como apresentam uma resposta dinâmica até DC (Rodrigues, 2004). 

Estas caraterísticas sugerem o uso deste tipo de acelerómetros nas aplicações de SHM em estruturas 

de engenharia civil e justificam a sua aplicação no presente trabalho, pois para estruturas muito flexíveis 

(obras de arte), onde se monitoriza frequências naturais de valores muito baixos induzidos pela 

excitação dinâmica natural, estes acelerómetros apresentam resultados muito precisos e fiáveis.  
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Os dados estudados no presente trabalho foram obtidos com recurso aos acelerómetros ES-U2 e ES-

T, como se ilustra na Figura 2.7, cujas caraterísticas são (Kinemetrics, 2013): 

 Ruído próprio muito baixo, de gama dinâmica de 155 Db;  

 Gama de amplitudes (fim de escala ajustável), que podem ser configurados pelo utilizador: de 

±0.25g to ±4g; 

 Gama de voltagem dos sinais de saída, que podem ser configurados pelo utilizador: de ±2.5V 

to ±20V, diferencial; 

 Resposta dinâmica: de DC a 200 Hz. 

 

Figura 2.7 – Acelerómetros do tipo force balance triaxial (Episensor ES-T) e uniaxial (Episensor ES-

U2), respetivamente (Kinemetrics, 2013). 

2.3.2 Sistema de aquisição, transmissão e processamento de dados 

O processo de monitorização resulta então do funcionamento de todos os subconjuntos para a precisa 

monitorização das estruturas. Este divide-se em seis subconjuntos distintos, tal como se verifica na 

Figura 2.8, dos a rede de sensores, sistemas de aquisição, sistema de transmissão de dados, 

processamento e armazenamento de dados, tratamento dos dados e por último a avaliação do 

comportamento estrutural.  

 

 

Figura 2.8 – Subconjuntos integrantes de um sistema de monitorização SHM, adaptada de (Figueiredo, 

2006). 
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Rede de Sensores 

A rede de sensores é composta por todos os sensores e/ou transdutores a que se recorre na 

monitorização de estruturas. Para além dos acelerómetros descritos, referem-se outros equipamentos, 

como por exemplo, extensómetros, clinómetros, transdutores de deslocamentos, células de força, 

células de pressão, etc, que são igualmente relevantes para a caracterização do comportamento das 

estruturas .(J. P. Santos, 2017). 

Sistemas de Aquisição 

O sistema aquisição de dados baseia-se na conversão do sinal elétrico analógico, proporcional às 

grandezas monitorizadas, num sinal digital, que seguidamente será transmitido a um computador onde 

se armazenara a informação do mesmo (Dimande, 2010). Por norma, estes sistemas de aquisição são 

compostos principalmente pelos componentes hardware, pontos de ligação a dispositivos externos e 

software, e dividem-se em sistema analógico e digital, contudo, a transição destes é garantida pelo 

conversor analógico-digital (A/D) ou digital-analógico (D/A) (Dimande, 2010). Na Figura 2.9 ilustra-se a 

constituição de um sistema de aquisição de dados, com intuito de ilustrar as suas componentes. Na 

seleção do sistema de aquisição deve-se ter em conta qual o mais adequado ao sistema integrado de 

monitorização, e principalmente qual o que melhor se ajusta à rede de sensores (Dimande, 2010). 

 

Figura 2.9 – Esquema ilustrativo de um sistema de conversão de sinal analógico para digital (A/D) 

(Figueiredo, 2006). 

Sistemas de Transmissão de Dados 

O sistema de transmissão de dados garante a interligação entre todos os equipamentos de aquisição 

distribuídos ao longo da infraestrutura e ainda centralizá-los a um servidor local onde se avança para o 

processamento de dados (Dimande, 2010). A monitorização de caráter permanente e em tempo real 

procede-se transmitindo os dados a partir de redes wireless e transmissão de dados em banda-larga 

que permitem obter fluxos de dados em tempo real da obra de arte para o laboratório (ou gabinete de 

projeto, ou posto de controlo), local onde estes serão interpretados e analisados (Dimande, 2010). 

Refere-se ainda que existem novos equipamentos de aquisição ou alguns sensores que podem ser 

ligados diretamente a uma rede de internet (Aktan et al., 1997). 



15 

Processamento e Armazenamento de Dados 

Na fase de processamento de dados elimina-se a informação irrelevante do grande volume de dados 

como o ruído e erros de leitura (função relativa ao processamento de dados), proveniente das fases 

anteriores, para posterior interpretação e análise dos dados de forma rápida, precisa e eficiente 

(Marecos, 2007). O armazenamento dos dados trata-se de um método que depende sobretudo da 

finalidade que se pretende dos registos, da técnica que posteriormente se aplica na análise dos dados, 

da frequência com que se acede aos dados e da duração do projeto de monitorização, podendo variar 

entre dias ou anos (Dimande, 2010). 

Tratamento de Dados 

Neste subconjunto do sistema integrado de monitorização, a qualidade dos dados é novamente 

verificada, dado que após este subconjunto as grandezas são consideradas fiáveis, precisas e dignas 

de aplicação prática. Esta verificação, realiza-se corrigindo os efeitos térmicos nas leituras dos 

extensómetros ou aplicando novamente filtros estatísticos (onde se remove ruído resistente) (Dimande, 

2010). A correção dos efeitos térmicos consiste na separação dos dados relativos à ação da 

temperatura dos resultantes das restantes ações ambientais. Contudo, atualmente, os extensómetros 

são autocompensados relativamente aos efeitos térmicos, sendo assim possível prescindir desta 

correção desde que as temperaturas não ultrapassem o intervalo operacional (Figueiredo, 2006). 

Avaliação do Comportamento Estrutural 

Todo o desenvolvimento e tratamento dos dados foi realizado com intuito de se garantir a devida 

interpretação e análise dos resultados, consequentemente a verificação final da avaliação do 

comportamento estrutural, em tempo real. Contudo, este último subconjunto é dos mais importantes e 

complexos, no qual diversos autores (Á. Cunha et al., 2012; Magalhães, 2004; Peeters, 2000; 

Rodrigues, 2004; J. P. Santos, 2014b) descrevem diversas metodologias com intuito de identificar a 

mais adequada para a interpretação e análise de dados, provenientes de aplicações de SHM. 

2.4 Metodologias de caracterização dinâmica 

As metodologias de caraterização dinâmica em contínuo operam segundo uma análise output-only, e 

denominam-se de metodologias estocásticas pelo facto de as ações ambiente impostas à estrutura 

serem idealizadas como uma realização de um processo estocástico (Magalhães, 2004). Refere-se que 

o processo estocástico que carateriza a ação sobre a estrutura é definido por um ruído branco 

(Magalhães, 2004). E a energia intrínseca da ação estende-se por uma larga banda de frequências 

predominantes. Dado que a distribuição não é perfeitamente uniforme (Magalhães, 2004), 

desenvolveram-se metodologias que procuraram estimar as respostas da estrutura, isto é, as mais 

próximas possíveis das reais. 

As metodologias de caraterização dinâmica variam consoante o tipo de dados que se utilizam à partida, 

tais como os sob a forma de séries temporais e correlações ou estimativas espetrais das respostas da 

estrutura (Magalhães, 2004). Concretamente as metodologias que tratam dados sob a forma de 
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estimativas espetrais das respostas da estrutura são designadas de metodologias de caraterização 

dinâmica no domínio da frequência, e as que tratam os dados sob a forma de séries temporais da 

estrutura ou correlações designam-se de metodologias de caraterização dinâmica no domínio do tempo 

(Magalhães, 2004). 

Das metodologias de caraterização dinâmica no domínio da frequência destacam-se os métodos FDD 

(Frequency Domain Decomposition) e o EFDD (Enhanced Frequency Domain Decomposition), sendo 

que o primeiro é descrito com mais pormenor no subcapítulo (4.1), e relativamente às metodologias de 

caraterização dinâmica no domínio do tempo destacam-se os métodos ERA (Eigensystem Realization 

Algorithm), SSI-COV (Covariance-driven Stochastic Subspace Identification) e SSI-DATA (Data-driven 

Stochastic Subspace Identification), onde o segundo é o método que se aplica no presente trabalho 

(subcapítulo 4.2) e o terceiro descreve-se no Anexo A. 

2.5 Identificação de danos 

A definição de dano tem por base a ideia geral, de que qualquer alteração detetada num sistema 

estrutural afeta, consequentemente, o desempenho atual e futuro do mesmo, tanto ao nível da 

segurança estrutural como ao da manutenção. As alterações registadas são, geralmente, impostas por 

meio de variações no material (módulo de elasticidade e massa) e/ou propriedades geométricas dos 

elementos estruturais (redução de rigidez), incluindo ainda as condições de apoio (ou fronteira) 

(Figueiredo et al., 2011).  

 

Figura 2.10 – Níveis de identificação de danos estruturais (Figueiredo, 2006). 

Segundo Cury, a ocorrência de dano pode ser classificada a partir de dois fatores distintos, sendo estes 

a localização do dano e a duração do mesmo (Cury & Cremona, 2010). Assim, conclui-se que a 

localização do dano não é estritamente pontual, na medida em que o dano ao surgir num único 

elemento do sistema estrutural pode vir a propagar-se para os elementos vizinhos (J. P. Santos, 2014a). 

Relativamente à duração, os danos podem ser denominados de progressivos, no caso da atuação da 

fadiga, corrosão, fluência excessiva, deformação e outros, ou de repentinos, no caso de serem 
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provocados por acidentes rodoviários, ferroviários, de embarcações ou de construção, eventos 

sísmicos ou ainda devido a condições climáticas adversas (J. P. Santos, 2014a). 

Segundo Rytter as aplicações de SHM que têm como propósito a deteção de danos devem ser 

hierarquizadas de acordo com uma classificação de 4 níveis (Rytter, 1993), baseada na quantidade de 

conhecimento, relativamente ao dano, que se pode extrair a partir destas mesmas aplicações.  

Um novo nível foi proposto pelos autores (Worden & Dulieu-Barton, 2004), definindo uma classificação 

hierárquica de cinco níveis. Na Figura 2.10 classificam-se as aplicações de SHM relativamente à sua 

capacidade de efetuar o que se apresenta em cada nível, no âmbito da deteção de danos. 

Da Figura 2.10 entende-se que os primeiros quatro níveis são considerados de diagnóstico e o último 

de prognóstico (previsão), na medida em que o conhecimento necessário para se atingir este último 

nível recorre a conceitos adjacentes ao SHM, tais como a análise de fadiga e fraturas (Cury & Cremona, 

2010; Figueiredo, Park, Farrar, Worden, & Figueiras, 2010; Worden & Dulieu-Barton, 2004). 

Importa referir a diferença entre danos e anomalias estruturais (respostas da estrutura inesperadas). 

 A ocorrência de dano prova uma anomalia estrutural. O mesmo não se verifica no caso contrário, dado 

que a identificação de novos comportamentos estruturais não significa necessariamente que o 

desempenho estrutural, presente ou futuro seja, afetado, isto é, não implica que o sistema estrutural se 

encontre danificado. Dado que uma anomalia estrutural somente se considera um dano quando a 

metodologia SHM aplicada atinge o quarto nível de conhecimento acerca do mesmo, então conclui-se 

que as aplicações até ao nível 3 de conhecimento acerca de danos, não identificam os mesmos, 

contudo detetam, localizam e classificam anomalias estruturais (J. P. Santos, 2014). 

2.6 Metodologias de controlo da segurança estrutural 

2.6.1 Abordagem Inversa 

A abordagem inversa trata o problema da verificação da integridade estrutural tirando partido de uma 

prévia modelação numérica da estrutura, na qual se calibram as suas caraterísticas de forma a que as 

respostas estruturais estimadas sejam o mais similares possíveis das medidas in situ (J. P. Santos, 

2014a). O processo de calibração do modelo numérico trata-se de um problema de identificação de 

sistemas.   

A estimativa da resposta estrutural baseia-se em conceitos físicos subjacentes, com intenção de obter 

estimativas das grandezas dinâmicas, tais como frequências, configurações dos modos de vibração e 

coeficientes de amortecimento.  

Nesta abordagem, o problema de identificação de sistemas trata-se de um problema não linear e 

indeterminado, que acrescenta um esforço computacional à caracterização dinâmica das estruturas e 

consequentemente afeta a verificação da segurança estrutural em tempo real (J. P. Santos, 2014a). 

Para além do problema da identificação de sistemas, este tipo de abordagem apresenta outras 

desvantagens como por exemplo, as incertezas relativas a aspetos como as propriedades mecânicas 

reais dos elementos estruturais, a influência de elementos secundários, como o tapete betuminoso ou 
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vigas de bordadura, o comportamento dos aparelhos de apoio ou efeitos estruturais não considerados, 

como o efeito de membrana ou efeito de arco (L. O. Santos, 2014).  

Contudo, o recurso a este tipo de abordagem apresenta algumas vantagens, tais como a possibilidade 

de deteção prévia dos pontos críticos da estrutura, que, por consequência, definem a localização dos 

variados equipamentos pertencentes à rede de sensores, e da criação do modelo numérico que quando 

calibrado, obtém-se uma ferramenta útil na verificação de presença de danos, bem como no 

desenvolvimento de projetos futuros idênticos (J. P. Santos, 2014a). Neste caso, a verificação da 

segurança estrutural efetua-se a partir da comparação das frequências reais com as calculadas no 

modelo numérico (J. P. Santos, 2014a). 

2.6.2 Abordagem Direta 

A abordagem direta consiste na verificação da integridade estrutural segundo a análise dos dados 

extraídos experimentalmente, isto é, sobre os dados obtidos in situ. 

No caso de a análise ser não supervisionada, verifica-se a ausência de dados de referência (dados 

referentes à estrutura em estado íntegro), a partir dos quais se poderia comparar com resultados 

medidos in situ, e assim concluir acerca da sua integridade estrutural. No presente trabalho desenvolve-

se a abordagem direta operando com uma caracterização dinâmica não supervisionada resultando 

assim num  procedimento com eficiência computacional, flexível e menos onerosa, comparativamente 

à abordagem inversa (J. P. Santos, 2014a). 

O desenvolvimento da metodologia é composto por quatro passos distintos, sendo estes os seguintes:  

 Aquisição e Normalização de dados; 

 Estimativa da resposta; 

 Extração das grandezas dinâmicas (modal parameters); 

 Classificação das grandezas dinâmicas.  

O primeiro passo (aquisição e normalização de dados) baseia-se em todo o processo de aquisição de 

dados já descrito no subcapítulo 2.3.2.  

O segundo passo (estimativa da resposta) assenta em processos de aprendizagem estatística, que por 

sua vez apuram as relações intrínsecas entre as ações e as respostas estruturais (Buono, 2016).  

De seguida procede-se ao terceiro passo (extração das grandezas dinâmicas) no qual se extraem dos 

dados adquiridos as grandezas informativas sobre da integridade estrutural (J. P. Santos, 2014a).  

O último e mais importante passo (classificação das grandezas dinâmicas) desta metodologia, consiste 

em classificar, de modo automático e sem recorrer a bases de referência, as discrepâncias entre as 

respostas estimadas e as reais, concluindo assim acerca da presença ou não de danos (J. P. Santos, 

2014b).  
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2.7 Objetivos da Dissertação 

A ambição principal deste trabalho é contribuir para o desenvolvimento do controlo automático da 

segurança estrutural através da aplicação de estratégias de identificação de danos ou anomalias 

estruturais de modo automático e em tempo real. 

Com recurso a sistemas de monitorização da integridade estrutural (MIE), este trabalho propõe o estudo 

e aplicação de metodologias de extração de informação capazes de aferir sobre a integridade estrutural, 

tal como se verifica na principal literatura estudada e já apresentada neste capítulo. Com base neste 

estudo, o presente trabalho pretende estudar, desenvolver e aplicar monitorização dinâmica focada na 

análise modal operacional (identificação modal), para assim obter, de forma totalmente automática, 

objetiva, quantitativa e em tempo real, informação com significado físico e que se relaciona diretamente 

com as variações de rigidez que estão associadas à ocorrência de cenários de dano. 

Para atingir este objetivo principal, propõe-se o cumprimento de dois objetivos secundários.  

O primeiro consiste no estudo, desenvolvimento e aplicação de metodologias de identificação modal, 

no domínio do tempo e da frequência, como o método SSI-COV e o método FDD, com intuito de 

identificar o que melhor se aplica a sistemas automáticos de monitorização contínua.  

O segundo consiste em aplicar algoritmos de inteligência artificial (machine learning) à informação 

extraída dos métodos identificados no parágrafo anterior para garantir a total automatização, 

objetividade e caráter quantitativo da identificação modal, para que possa ser realizada em tempo real 

e sem intervenção humana. 

No presente trabalho, as metodologias de identificação modal aplicam-se sobre os dados adquiridos in 

situ da Ponte 25 de Abril com objetivo de testar e validar as mesmas num caso real com grande 

importância socioeconómica e monitorização permanente. 

Para que estes objetivos sejam atingidos, outros objetivos adjacentes terão forçosamente que ser 

cumpridos, nomeadamente, a definição dos melhores parâmetros a calibrar na identificação modal 

(SSI-COV), a definição de quais os critérios de identificação modal que melhor definem a seleção dos 

modos naturais de vibração, a definição dos algoritmos de inteligência artificial que melhor efetuam o 

reconhecimento automático de padrões e desenvolvimento de procedimentos de deteção e remoção 

de modos identificados gerados por ruído. 
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3 Caso de Estudo – A Ponte 25 de Abril  

A Ponte 25 de Abril, foi inaugurada a 6 de Agosto de 1966, com propósito de ligar as duas margens 

separadas pelo Rio Tejo por meio rodoviário, e mais tarde adaptou-se a mesma de forma a ser possível 

a circulação ferroviária (1999), tal como se observa na Figura 3.2.  

Neste capítulo pretende-se descrever a estrutura a partir da representação dos elementos mais 

importantes desta, com recurso a alçados de projeto e a vistas representativas (subcapítulo 3.1). De 

seguida procede-se para uma breve descrição do sistema de monitorização instalado na Ponte 25 de 

Abril e mantido pelo (LNEC) (subcapítulo 3.2). Finaliza-se o presente capítulo apresentando os dados 

obtidos bem como a informação que se extraí e que posteriormente será ferramenta de trabalho dos 

próximos capítulos. 

3.1 Descrição do sistema estrutural 

A ligação entre as margens do Rio Tejo entre as cidades de Lisboa e Almada realiza-se a partir da 

Ponte 25 de Abril. Trata-se de uma ponte metálica (aço) do tipo suspensa composta principalmente por 

treliças metálicas, esta conta com um comprimento total de 2277.5 m, que por sua vez se decompõe 

num vão principal suspenso de 1012.9 m, em dois vãos laterais suspensos de 483.4 m e em três vãos 

não suspensos, sendo que o primeiro do lado Sul tem 98.6 m e os restantes do lado Norte têm 99.6 m 

cada, tal como se verifica no alçado lateral da estrutura ilustrado na Figura 3.1. Refere-se ainda que o 

acesso Norte se efetua por meio de um viaduto com treze tramos e de comprimento total de 937.1 m. 

 

Figura 3.1 – Esquema geral da Ponte 25 de Abril. 

Relativamente ao tabuleiro da ponte, este é composto por uma viga de rigidez contínua suspensa a 

partir de 336 pendurais que, por sua vez, se encontram apoiados nos quatro cabos principais que são 

tracionados nos pilares P1 e P7, e nota-se ainda que nestes cabos são impostos desvios (mudanças 

na direção dos cabos) nos pilares P2, P3, P4 e P5. Assim como o tabuleiro da ponte, os pilares são 

também estruturas metálicas treliçadas, excetuando o caso do pilar P7 pois foi construído em betão. 

Importa referir que a Ponte 25 de Abril inaugurada em 1966, era apenas constituída por quatro vias 

rodoviárias (duas em cada sentido), estando assim a obra incompleta em relação ao proposto em 

projeto, e somente se totalizou o mesmo em 1999 com o acrescento de mais duas vias rodoviárias 

(uma em cada sentido) e com as duas vias ferroviárias (uma em cada sentido). Com intuito de garantir 

a segurança da ponte sujeita agora a um novo carregamento, reforçou-se a mesma adicionando os 

seguintes elementos (J. P. Santos, 2017):  

 Instalação de novos cabos de suspensão, com um diâmetro de 350 mm; 
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 Instalação de novos pendurais de suspensão colocados a cada 23 m, entre os já existentes; 

 Instalação de elementos adicionais na corda inferior para a montagem da ferrovia; 

 Reforço da corda superior e das diagonais próximo das áreas de apoio; 

 As torres não tiveram de ser reforçadas; 

 Colocação de novos apoios nos pontos de desvio do novo cabo de suspensão. 

 

Figura 3.2 – Secção transversal anterior e atual da Ponte 25 de Abril. 

Na Figura 3.2 representam-se as secções antes e após, o reforço estrutural, e na Figura 3.4 ilustram-

se as vias rodoviárias e ferroviárias. Atualmente, a secção transversal do tabuleiro da Ponte 25 de Abril 

representada na Figura 3.3(a) é constituída por viga metálica treliçada com 12 m de altura e 21.5 m de 

largura. Nesta verifica-se que a corda superior suporta o tráfego rodoviário com seis vias de circulação 

(três em cada sentido) e a corda inferior suporta o tráfego ferroviário com duas vias de circulação (uma 

em cada sentido). 

Relativamente aos pilares constata-se que os representados por P1, P2, P5 e P6 são compostos por 

dois montantes metálicos de aproximadamente 60 m cada, e encontram-se ligados a partir de perfis 

metálicos de menor secção, dispostos em cruz com o propósito de contraventar os mesmos. 

 

Figura 3.3 - Ponte 25 de Abril: (a) secção transversal do tabuleiro;(b) alçado lateral dos pilares P3 e P4. 

Os pilares P3 e P4 são as torres principais da ponte suspensa, cada uma delas com uma fundação por 

caixão aberto submersível, com aproximadamente 180 m de altura, com contraventamento idêntico aos 

pilares anteriormente referidos e suportam o tabuleiro da ponte a 60 m de altura, tal como se verifica 



23 

na Figura 3.3(b). As torres até esta altura são idênticas aos quatro pilares referidos ainda neste 

parágrafo, no entanto, estas têm mais 120 m que os pilares anteriores com o objetivo de servir de apoio 

dos quatros cabos principais de suspensão e por consequência resistem à grande parte do 

carregamento imposto à estrutura da ponte, sendo este permanente e variável.  

 

Figura 3.4 – Vistas das vias rodoviárias (a) e ferroviárias (b) da Ponte 25 de Abril. 

À exceção dos restantes pilares, constata-se que o pilar P7 é composto por betão armado de secção 

oca, ao qual se atribuiu, a função de garantir e suportar a devida transição entre o viaduto (do acesso 

Norte) e a ponte suspensa. Refere-se ainda que as fundações dos pilares P3 e P4 (torres principais) 

consistem em caixões de betão assentes em rocha firme, enquanto que as fundações dos restantes 

pilares consistem em estacas de betão assentes também na mesma camada.  

3.2 Descrição do sistema de monitorização 

Com intuito de adquirir os dados (grandezas dinâmicas) para uma posterior análise e verificação da 

integridade estrutural da Ponte 25 de Abril, instalou-se um sistema de monitorização na mesma com o 

objetivo de controlar a sua operacionalidade tanto a curto (tempo real) como a longo prazo (previsão 

do comportamento estrutural). 

O sistema de monitorização instalado foi realizado segundo o Programa de Instrumentação 

apresentado em (Silveira, 2013) e posteriormente atualizado em (J. P. Santos, 2015). O esquema geral 

da instrumentação encontra-se representado na Figura 3.5, e neste existem oito tipos de sensores 

instalados, dos quais se obtém os dados (grandezas) que caraterizam a resposta estrutural e as ações 

ambiente impostas. Ainda na Figura 3.5 verifica-se que os sensores destacados pela cor cinzenta 

correspondem aos quais se adquire medições relativas ao presente trabalho. 

De forma a maximizar as variações provocadas por diversos modos de dano estrutural, instalam-se os 

sensores agrupando-os em zonas distintas e tendo em conta que a localização destes contribui para 

uma melhor forma de representação do comportamento estrutural. Tais zonas são diferenciadas 

consoante a posição dos pilares (P1 a P7) e a posição das secções do tabuleiro da ponte (viga de 

rigidez metálica) (66S a 66N; S-Sul; N-Norte). 
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Figura 3.5 - Representação esquemática do sistema sensorial da Ponte 25 de Abril (J. P. Santos, 2017). 

 

Figura 3.6 - Localização dos sensores de (a) aceleração e respetivas direções bem como de (b) 

extensão e temperatura nas secções da viga de rigidez. 

 

Figura 3.7 – Caixas protetoras dos acelerómetros instalados na secção 22S: (a) montante; (b) jusante. 

Os acelerómetros uniaxiais, cujo funcionamento se explica no subcapítulo 2.3.1, encontram-se 

representados pela letra “a” (ver Figura 3.5) e localizados ao longo das secções 66N, 22N, 0, 22S e 

66S e nas torres P3 e P4, com o propósito de captar as acelerações verticais e transversais (ver Figura 

3.6(a)). Os acelerómetros encontram-se nas secções referidas e protegidos por caixas protetoras, tal 

como se ilustra na Figura 3.7. Na Figura 3.5 verifica-se que na base do pilar P1, encontra-se instalado 
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um acelerómetro triaxial, representado pelo símbolo “aT”, de tecnologia e caraterísticas básicas 

idênticas às de um sismómetro, onde se obtêm as acelerações do solo nas direções horizontais paralela 

e perpendicular ao eixo da ponte, ainda na direção vertical.  

Na Figura 3.5 as pontes de extensómetros de resistência elétrica são identificadas, pelo símbolo “ε” ,e 

dispõe-se pelas secções 66S, 0 e 66N segundo o esquema representado na Figura 3.6. 

Estas aplicam-se de modo a ser possível obter as tensões paralelas ao eixo da viga de rigidez metálica 

e a uma altura próxima da linha neutra dos perfis metálicos, de forma a apenas adquirir tensões por 

ação de esforços normais (J. P. Santos, 2017). Na Figura 3.8(a) representam-se os sensores e o 

circuito de ligação, e na Figura 3.8(b) a respetiva caixa protetora. 

 

Figura 3.8 - Ponte de extensómetros e termístores: (a) sensores e placa de ligação e (b) caixa protetora. 

Os termómetros presentes na ponte suspensa são de resistência elétrica e encontram-se instalados 

exatamente nas mesmas posições que as pontes de extensómetros (ver Figura 3.6). Dispõe-se ambos 

os equipamentos nas mesmas posições, pois tratam-se de variáveis que se correlacionam. Esta 

justaposição encontra-se representada na Figura 3.8 (a) e (b). 

 

Figura 3.9 - Transdutor situado sobre o pilar P7, na viga de jusante. 

Os transdutores de deslocamentos relativos longitudinais de funcionamento magnetoestritivo, 

representados pelo símbolo “ΔL”, encontram-se aplicados sobre os pilares extremos (P1 e P7) (ver 

Figura 3.5). Em cada extremidade da ponte estão dois transdutores instalados, e no caso da 

extremidade Sul (sobre o pilar P1) mede-se a abertura da junta entre a ponte e o encontro Sul. E na 

extremidade Norte mede-se a abertura da junta que compõe a interface entre a ponte e o viaduto Norte 

(J. P. Santos, 2017). Estes sensores são instalados tanto a montante como a jusante da secção em 

causa. Na Figura 3.9 ilustra-se o transdutor instalado a jusante da secção. 
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Figura 3.10 – Clinómetros instalados no topo do pilar P2. 

Os clinómetros elétricos de gravidade, representados pelo símbolo “θxy”, são instalados no topo dos 

pilares P2, P5 e P6 (ver Figura 3.5), com intuito de medir as rotações nestes últimos. A partir da Figura 

3.10 ilustra-se a aplicação dos dois clinómetros no topo do pilar P2. 

 

Figura 3.11 - Anemómetros ultrassónicos instalados nas secções 0 e 22S. 

Os anemómetros ultrassónicos são representados pela letra “w” e situam-se no topo dos postes de 

iluminação mais próximos das secções 22S e 0 (ver Figura 3.5). Estes anemómetros foram colocados 

nos postes de iluminação que pertencem ao passeio jusante das secções em causa (ver Figura 3.11) 

e ainda se posicionaram de modo a obter a velocidade do vento nas direções Norte-Sul, Este-Oeste e 

Vertical. 

 

Figura 3.12 - Palmilhas de pesagem de composições ferroviárias, (a) instalada sobre o pilar P1, (b) por 

instalar. 

As palmilhas de pesagem das composições ferroviárias, representadas pela letra “P” (ver Figura 3.5), 

são compostas por sensores de fibra ótica. Atualmente estes equipamentos encontram-se localizados 

no pilar P1, entre as travessas e os carris exteriores e internos de ambas as vias, tal como se observa 

em Figura 3.12. 
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A extração dos dados (grandezas dinâmicas) na Ponte 25 de Abril efetua-se a partir de um sistema de 

aquisição de dados instalado em 22 dos 29 bastidores instalados in situ, onde dois destes se ilustram 

na Figura 3.13. O sistema de aquisição empregue é da marca Gantner Instruments (de série “e”), 

composto por unidades de controlo, por unidades de condicionamento e conversão analógica-digital 

com 19 bits de resolução (J. P. Santos, 2017). A comunicação é efetuada por meio de uma rede 

ethernet implementada em fibra ótica, que por sua vez controlam unidades de condicionamento de sinal 

a partir de redes RS485 implementadas em cobre ou fibra ótica (J. P. Santos, 2017). De forma a 

aumentar a qualidade do sinal que contém os dados extraídos, reduz-se o ruído eletromagnético 

instalando-se in situ circuitos de condicionamento de sinal (fabricados no LNEC). 

 

Figura 3.13 - Bastidores instalados nas secções (a) 66S, (b) 22S e (c) base do pilar P7. 

Na base do pilar P7 instalou-se no interior de um bastidor, um computador ligado à rede de 

comunicação (ethernet) instalada na estrutura (ver Figura 3.13(c)). Este controla tanto o processo de 

aquisição como o de armazenamento dos dados extraídos em todos os sensores, mais 

especificamente, este processo realiza-se com uma cadência de 500 leituras por segundo, por sensor, 

tirando partido dos filtros analógicos presentes nas unidades de condicionamento de sinal (J. P. Santos, 

2017). Posteriormente a todo processo referido ainda neste parágrafo, armazenam-se os dados 

(grandezas dinâmicas) no disco rígido num conjunto de ficheiros com formato binário, um por cada 

controlador de aquisição instalado in situ (J. P. Santos, 2017). 

Previamente à emissão dos dados para o servidor instalado no LNEC, procede-se a uma filtragem, 

onde se excluem as componentes dos sinais com frequências superiores a 20 leituras por segundo, 

isto a partir de um filtro Butterworth de ordem 10 (J. P. Santos, 2017). Os dados são ainda decimados 

com um fator de 10, dando origem a uma discretização no tempo de 50 leituras por segundo, cadência 

esta que se considera como adequada para caraterizar devidamente a resposta estrutural da ponte 

quando sujeita às ações ambiente (J. P. Santos, 2017). Por fim os dados já filtrados e decimados são 

comprimidos num único ficheiro de formato binário com propósito de este ser enviado, a cada hora, 

para o servidor do LNEC, onde, finalmente são armazenados e analisados. 
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3.3 Descrição do conjunto de dados adquiridos in situ 

O conjunto de dados da Ponte 25 de Abril, que se trata no presente trabalho, são adquiridos de forma 

contínua ao longo de um dia. A extração dos mesmos, tal como se refere no subcapítulo anterior, foi 

efetuada com uma cadência de 500 leituras por segundo, convertidas em séries temporais de 50 

registos (leituras) por segundo sem perda de informação relativa à verificação da integridade estrutural. 

Neste subcapítulo expõem-se tanto as principais respostas estruturais, mais especificamente, as 

grandezas dinâmicas, as tensões, as rotações e os deslocamentos relativos longitudinais, como as 

principais ações ambiente responsáveis pelas primeiras, tais como as temperaturas, as acelerações 

verticais (ação do tráfego rodoviário), a ação do vento e a ação do tráfego ferroviário. 

3.3.1 Principais Ações impostas à Estrutura 

Neste subcapítulo quantificam-se e caraterizam-se as ações impostas à Ponte 25 de Abril, ao longo do 

dia 16 de Novembro de 2016. Dado que estas  se  relacionam diretamente com as respostas estruturais, 

conclui-se que a sua quantificação é relevante para aferir acerca da integridade estrutural (J. P. Santos, 

2017). 

 

Figura 3.14 - Principais ações ambiente: (a) Temperatura; (b) Tráfego rodoviário; (c) Ação do vento; (d) 

Tráfego ferroviário.  
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Temperatura 

A variação diária de temperatura, de um dos termómetros instalados na viga de rigidez, representa-se 

na Figura 3.14(a). Desta figura verifica-se um aumento significativo da temperatura a partir das 7:00, 

este aumento deve-se ao nascer do sol que, simultaneamente, coincide com o início do horário de 

ponta da manhã (7:00 - 10:00), provocando assim um aumento relevante até próximo das 12:00. 

Devido à menor presença de tráfego sobre a Ponte nota-se um decréscimo entre o 12:00 e as 15:00, 

no entanto o valor da temperatura volta a aumentar devido ao horário de ponta da tarde (16:00 - 19:00), 

contudo, a temperatura exterior vai decrescendo à medida que se aproxima o pôr-do-sol, e conclui-se 

que este efeito sobrepõe-se ao do horário de ponta da tarde, verificando-se assim uma queda de 

temperaturas a partir das 17:00 até às 7:00 do dia seguinte.  

Tráfego Rodoviário 

Relativamente à análise da ação do tráfego rodoviário sobre a Ponte 25 de Abril, esta é caraterizada 

de forma indireta, pois não se analisa o tráfego em si, mas sim as vibrações (acelerações) que este 

induz à estrutura. Aos valores das acelerações medidas aplicam-se a raiz quadrada da média dos 

quadrados (r.m.s – root mean square), com o objetivo de melhor representar a variação das 

acelerações ao longo do dia, ou seja, clarificar quais os momentos do dia com maior ou menor ação do 

tráfego rodoviário. Na Figura 3.14(b) representam-se os valores de r.m.s das acelerações verticais 

obtidas, ao longo do dia, na secção 0, onde se constata que as acelerações são máximas em horários 

de ponta (da manhã e da tarde) e mínimas durante o período noturno. 

Ação do Vento 

A ação do vento define-se pela quantificação da sua velocidade nas três componentes ortogonais, e 

esta obtém-se a partir de dois anemómetros ultrassónicos triaxiais. O registo diário da velocidade na 

secção 0, encontra-se descrito na Figura 3.14(c). Ambos os equipamentos foram colocados de modo 

a ser possível medir a velocidade do vento segundo os sentidos descritos na legenda da Figura 3.14(c). 

Relativamente aos valores máximos e medianos da velocidade do vento no plano horizontal, conclui-

se que são valores seguros, por serem inferiores aos 50 m/s definido como limite, para uma altitude de 

70 m, na regulamentação em vigor (DECRETO-LEI N.O 235/83;1983). Refere-se ainda que as 

velocidades do vento na direção vertical são de fraca intensidade (valor máximo na direção vertical = 

2.93 m/s), não excedendo os 10 m/s. 

Tráfego Ferroviário 

A análise da ação do tráfego ferroviário sobre a Ponte 25 de Abril carateriza-se recorrendo a palmilhas 

de fibra ótica instaladas no pilar P1. Nota-se que a cada hora são adquiridos os valores máximos de 

tensão, em cada uma das vias, e a obtenção destes baseia-se em valores de referência adquiridos logo 

após a instalação dos equipamentos de medição in situ, e em expressões capazes de obter o peso 

atuante nas palmilhas instrumentadas, através da sua resposta elétrica. Na Figura 3.14(d) representa-

se a variação da tensão elétrica nas palmilhas instaladas na via de jusante, sobre o pilar P1, onde se 

verifica a distribuição de comboios mais intensa nos horários de ponta do dia em causa. 
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3.3.2 Principais Respostas Estruturais 

As principais respostas estruturais da Ponte 25 de Abril são adquiridas sob a forma de séries temporais 

de tensões, deslocamentos relativos longitudinais, rotações e grandezas dinâmicas (caraterísticas 

modais), e são respetivamente medidas a partir de equipamentos como pontes de extensómetros, 

transdutores de deslocamentos relativos longitudinais de funcionamento magnetoestritivo, clinómetros 

elétricos de gravidade e acelerómetros. 

 

Figura 3.15 – Influência da temperatura e da intensidade de tráfego sobre as diversas respostas 

estruturais, medidas ao longo do dia. 

 

Das principais respostas estruturais constata-se que as tensões, deslocamentos relativos longitudinais 

e rotações encontram-se representadas sob a forma de séries temporais, através das quais se verifica 

que apresentam uma tendência média que varia de acordo com a variação da temperatura dos 

elementos estruturais (ver Figura 3.15), e constata-se também que linha média das mesmas respostas 

se intensifica consoante a intensidade do tráfego principalmente nos horários de ponta.  

Da observação da Figura 3.15 nota-se que a linha de tendência das respostas estruturais apresenta 

algumas variações bruscas provocadas pela passagem de composições ferroviárias (mais notáveis nos 

horários de ponta), contudo esta constatação não se verifica na série temporal das rotações. 

Dado que a variação da temperatura dos elementos estruturais, a intensidade de tráfego rodoviário e 

ferroviário, são factores que afetam todas as respostas estruturais, então conclui-se que os mesmos 

também afetam a identificação da resposta dinâmica. 
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Grandezas dinâmicas 

As variações da resposta estrutural sob a forma de frequências relacionam-se diretamente, com as 

variações de massa e/ou rigidez da estrutura em causa, segundo (3.1). Posto isto, conclui-se que as 

grandezas dinâmicas são as que melhor detetam danos/anomalias estruturais (J. P. Santos, 2014a). 

𝑓 = 𝐾
𝑀 (3.1) 

As caraterísticas dinâmicas da Ponte 25 de Abril são adquiridas a partir de métodos de identificação 

modal, cujo input são as séries temporais de acelerações obtidas nos 18 acelerómetros instalados e 

salientados com cor cinzenta na Figura 3.5.  

As séries temporais são filtradas com uma frequência de corte de 20 Hz e decimadas para uma 

cadência de 50 registos por segundo e por sensor.  

Com intuito de tornar mais explicativas as grandezas dinâmicas que caraterizam a resposta estrutural 

da ponte suspensa, convertem-se as 15 séries de acelerações lineares 𝑎 , 𝑎  e 𝑎  (ver Figura 

3.16(a)) em acelerações representativas das secções, mais especificamente, em acelerações lineares 

vertical e horizontal, representadas por 𝑎  e 𝑎 , e ainda em acelerações de rotação (𝑎 ) (ver Figura 

3.16(b)). Esta conversão efetua-se recorrendo às seguintes equações: 

𝑎 = 𝑎  
(3.2) 

𝑎 = (𝑎 + 𝑎 )/2 (3.3) 

𝑎 = (𝑎 − 𝑎 )/2 (3.4) 

 

Figura 3.16 - (a) Acelerómetros (b) acelerações lineares consideradas na identificação modal. 

Para o controlo da segurança estrutural ao longo do tempo, consideram-se as frequências naturais de 

vibração pelo seu caráter global, e as coordenadas modais pelo seu caráter local, obtidas partir das 

acelerações verticais (ver Figura 3.17), horizontais e de rotação.  

A obtenção automática destas grandezas dinâmicas é um dos objetivos propostos no presente trabalho, 

e para tal aplica-se um método de identificação modal estocástica no domínio do tempo (SSI-COV), 

que se desenvolve no presente trabalho em outros (Á. Cunha & Caetano, 2004; Magalhães, 2004; 

Rodrigues, 2004; J. P. Santos, 2017).  
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No método SSI-COV, refere-se que as componentes de entrada (input) e as de saída (output) são as 

séries temporais de acelerações e um conjunto de estimativas das grandezas dinâmicas (frequências, 

coeficientes de amortecimento e coordenadas modais), respetivamente. 

Posteriormente à aplicação deste método obtém-se polos distribuídos num diagrama de estabilização 

que correspondem à representação das grandezas obtidas. A partir de algoritmos de inteligência 

artificial identifica-se neste mesmo diagrama os polos correspondentes a modos naturais de vibração, 

tal como se descreve no capítulo 5. 

A aplicação desta combinação aos dados extraídos da Ponte 25 de Abril, efetua-se de forma contínua 

e automática, logo após a transferência destes para o servidor do LNEC. 

 

Figura 3.17 – Resposta da estrutura sob a forma de acelerações obtidas para cada acelerómetro 

vertical instalado na ponte, ao longo do dia. 
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4 Identificação modal da estrutura 

A identificação modal de uma estrutura faz-se segundo dois métodos distintos e que se desenvolvem 

nos subcapítulos 4.1 e 4.2. Nos subcapítulos restantes desenvolvem-se as etapas de obtenção dos 

diagramas de estabilização, da normalização dos dados no plano complexo e ainda se definem os 

critérios de seleção dos modos (MAC, valor de frequência e de amortecimento), isto nos subcapítulos 

4.3 ao 4.5, respetivamente.   

4.1 Identificação modal no domínio da frequência 

O método de identificação modal no domínio da frequência, faz parte do conjunto dos possíveis modos 

de estimação output-only de parâmetros modais. Este método FDD, é comummente utilizado na 

estimação dos parâmetros modais de estruturas de Engenharia Civil quando sujeitas às ações 

ambiente (ou excitação dinâmica natural), devido à sua simplicidade de aplicação e à sua popularidade, 

principalmente nos casos em que se recorre à abordagem inversa.  

 

Figura 4.1 - Método FDD, espectros dos 4 primeiros valores singulares (SV) correspondentes aos 

registos das frequências.  

O método baseia-se no procedimento de identificação de frequências naturais a partir das máximas 

amplitudes de estimativas espetrais envolvendo vários pontos de medida, e de identificação dos modos 

de vibração com base na aquisição de estimativas de funções de transferência que relacionam, no 

domínio da frequência, a resposta ambiental num ponto de referência com a resposta nos restantes 

pontos de registo (o sinal analisa-se em função da evolução da fase) (Á. Cunha & Caetano, 2004). 

Numa primeira fase este método executa tarefas tais como a avaliação das funções de densidade 

espetral da resposta, a decomposição destas em valores singulares, a análise dos espectros de valores 
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singulares para seleção dos picos de ressonância correspondentes a modos de vibração (ver Figura 

4.1) e a avaliação das componentes modais segundo os graus de liberdade observados (através dos 

vetores singulares), (Rodrigues, 2004). 

A decomposição das funções de densidade em valores singulares SV (Singular Value Decomposition) 

efetua-se a partir da decomposição destas sob a forma de matriz, no produto de outras três (como por 

exemplo, 𝐴 = 𝑈 𝑆 𝑉 , com 𝑆 =
𝑆
0

, em que 𝑆  é uma matriz quadrada diagonal composta pelos valores 

singulares da matriz 𝐴 e as matrizes 𝑈 e 𝑉 são unitárias e compostas pelos vetores singulares) 

(Magalhães, 2004). 

Os vetores singulares são utilizados na avaliação da estimativa média ponderada das componentes 

modais de acordo com os graus de liberdade analisados (Rodrigues, 2004). Para a realização desta, 

os vários vetores singulares são considerados com os respetivos valores singulares e por fim calcula-

se o seu valor médio ponderado. Conclui-se que maior o valor singular, isto é, quanto mais aproximado 

da ressonância, maior é o peso do respetivo vetor singular na estimação da componentes modais 

(Rodrigues, 2004), tal como se verifica na Figura 4.2, onde o 1º valor singular é o de maior peso. 

 

Figura 4.2 - Identificação do 1º valor máximo da função de densidade espetral, que corresponde à 1ª 

frequência natural de vibração (𝑓 = 0,072 𝐻𝑧). 

Na Figura 4.1, representa-se a aplicação do método FDD ao caso de estudo (Ponte 25 de Abril), e 

nesta observa-se a identificação das frequências dos primeiros 15 modos de vibração e na Figura 4.3 

as respetivas configurações modais. 

A identificação das grandezas dinâmicas a partir das respetivas amplitudes máximas das frequências 

(frequências naturais de modos de vibração), é uma aplicação manual onde a interação com o utilizador 

é recorrente (ver Figura 4.2), e o mesmo sucede na obtenção das restantes grandezas dinâmicas 

(coeficientes de amortecimento e configurações dos modos de vibração). No entanto, devido à 

necessidade de interação com o utilizador, conclui-se que este método não permite a realização de 

uma monitorização contínua e em tempo real. 
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Figura 4.3 - Configurações modais dos 15 primeiros modos de vibração, pelo método FDD 



36 

4.2 Identificação modal no domínio do tempo 

No presente trabalho recorre-se ao método SSI-COV (Covariance-driven Stochastic Subspace 

Identification) como método de identificação modal estocástica, que se executa em subespaços e a 

partir de correlações, mais especificamente, a aplicação deste método tem como objetivo identificar um 

modelo de estado da estrutura através das correlações das respostas da mesma. No entanto, 

inicialmente também se considerou usar o método SSI-DATA (Data-driven Stochastic Subspace 

Identification) mas não foi opção por ser computacionalmente mais pesado que o método SSI-COV, 

contudo o mesmo encontra-se descrito no Anexo A. Estes últimos e outros métodos representam-se 

na Figura 4.4. 

 

Figura 4.4 – Sistematização geral dos principais métodos de identificação modal estocástica 

(Rodrigues, 2004). 

Um processo denomina-se de determinístico, quando as características de uma próxima realização 

desse mesmo processo são à partida conhecidas, enquanto que num estocástico as realizações do 

processo diferem entre si, mesmo que se realizem em condições idênticas, pois as diferenças entre as 

realizações do processo (ou registos) derivam de causas naturais (Azevedo, 1996). 

Um dos trabalhos mais próximos da ideologia atual de resolução do problema da identificação de 

modelos de estado a partir de dados experimentais foi o de (Juang & Pappa, 1985), onde se aplica o 

método ERA (Eigensystem Realization Algorithm), que se baseia em funções de resposta impulsivas, 

derivadas de ensaios de vibração forçada (Magalhães, 2004). 

Ainda relativamente ao método ERA, verifica-se que no artigo (James, Carne, Lauffer, & Nord, 1992) a 

extração das grandezas dinâmicas, a partir dos dados experimentais adquiridos em ensaios de vibração 

ambiente, é adaptada, aplicando funções de correlação no lugar das de resposta impulsivas 

(Magalhães, 2004).  

Estas funções de correlação da resposta da estrutura quando sujeita a uma excitação do tipo ruído 

branco (white noise, caracterizado por ter igual contribuição em todas as frequências, pelo que a sua 

densidade espectral tem um valor constante entre −∞ e +∞ (Azevedo, 1996), isto é, sinal 

correspondente à resposta da estrutura quando sujeita à ação da excitação dinâmica natural), podem 

ser simplificadas através da soma de sinusoides (funções sinusoidais) com decremento exponencial, 
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que por sua vez se relacionam com cada um dos modos de vibração da estrutura, e por consequência 

passa a ser possível obter as grandezas dinâmicas da mesma (Magalhães, 2004).  

O desenvolvimento do método SSI-COV tem início na representação do modelo de estado da estrutura 

na sua formulação estocástica e discreta, segundo o seguinte sistema de equações (Magalhães, 2004): 

𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝑤  

𝑦 = 𝐶 𝑦 + 𝑣   
 (4.4) 

em que: 

𝑦  -  vetor caracterizador da resposta medida do sistema no instante 𝑘; 

𝑥  -  vetor de estado; 

𝑤  - representa um ruído utilizado para a idealização da excitação ambiental, bem como de 

perturbações e imprecisões da modelação; 

𝑣   - ruído caracterizador de erros no sistema de medida e também da excitação ambiental; 

𝐴 - matriz (quadrada de dimensão 𝑛) de transição de estado que caracteriza a dinâmica do sistema; 

𝐶 - matriz de saída (𝑙 × 𝑛); 

𝑙 - nº de séries temporais da resposta ambiental medida. 

Além da representação do modelo de estado da estrutura a partir do sistema de equações, inicialmente 

também se definem as matrizes de correlação das respostas da estrutura (𝑅 ) dispondo-as numa 

matriz Toeplitz (matriz cujas diagonais contêm a repetição dum mesmo elemento), como se apresenta 

na expressão (4.6). Esclarece-se ainda que as matrizes 𝑌  e 𝑌  derivam da matriz Hankel (expressão 

(4.5)) das séries de resposta (Rodrigues, 2004): 

𝐻 =  1
√𝑁
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⎢
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𝑌

𝑌
        

"𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜"

"𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜"
 (4.5) 

em que: 

𝑦 - vetor de coluna que contém as acelerações medidas nos r graus de liberdade de referência no 

instante k; 

𝑦  - vetor coluna que contem acelerações medidas em todos os graus de liberdade instrumentados no 

instante k; 

𝑖 - é um índice a definir na análise, que deve ser pelo menos maior do que a máxima ordem do sistema 

que se pretende identificar (ou seja, pelo menos maior do que a ordem da matriz de estado desse 

sistema); note-se que uma vez que cada bloco tem 𝑛  linhas, a matriz de Hankel, definida em (4.5) tem 

um total de 2 𝑛  𝑖 linhas; 

𝑁 - é o número de colunas da matriz, que normalmente é considerado igual a 𝑠 − 2𝑖 + 1 de modo a 

aproveitar todos os valores 𝑠 das séries de resposta; no caso da identificação estocástica, para a 



38 

justificação, sob um ponto de vista estatístico, dos métodos utilizados, assume-se que 𝑁, 𝑠 → ∞ (Van 

Overschee & De Moor, 1996); 

𝑌  - matriz Hankel das respostas futuras; 

𝑌  - matriz Hankel das respostas passadas, medidas nos sensores de referência. 

𝑇 | = 𝑌  (𝑌 ) =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑅 𝑅 ⋯ 𝑅

𝑅 𝑅 ⋯ 𝑅
⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑅 𝑅 ⋯ 𝑅 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 (4.6) 

A cada matriz de correlação 𝑅 , aplica-se uma factorização. Esta operação é possível devido às suas 

capacidades de relacionar a matriz das correlações da resposta da estrutura (determinada 

experimentalmente) com a matriz 𝐴 (matriz que permite identificar as grandezas dinâmicas da estrutura) 

(Magalhães, 2004): 

𝑅 = 𝐶 𝐴  𝐺  (4.7) 

em que: 𝐺 - matriz de correlação “estado seguinte - output”. 

Refere-se também a matriz 𝐺  opera com componentes pertencentes à matriz Hankel, como se 

verifica na expressão nº (4.8) (Magalhães, 2004): 

𝐺 = 𝐸 [𝑥  𝑦 ] (4.8) 

em que: 𝐺 – coincide com as primeiras 𝑙 colunas da matriz de controlabilidade estocástica;  

Desta forma a matriz Toeplitz, que passou a ser composta pelas correlações, pode ser dividida do 

seguinte modo (Magalhães, 2004): 

𝑇 | =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐶

𝐶 𝐴

⋯

𝐶 𝐴 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

 [𝐴  𝐺 … 𝐴 𝐺 𝐺 ] = 𝑂   Γ  (4.9) 

em que: 

𝑂  – matriz de observabilidade extendida (matriz composta por 𝑖 blocos dispostos em coluna, sendo que 

cada bloco contém uma matriz de dimensão (𝑙 × 𝑛)); 

Γ - matriz de controlabilidade estocástica estendida invertida (matriz composta por 𝑖 blocos dispostos 

em linha, sendo que cada bloco tem uma dimensão de (𝑛 × 𝑟)). 

A matriz resultante da multiplicação de (𝑂   Γ ) de dimensão (𝑖 × 𝑙) × (𝑖 × 𝑟) pode ser considerada 

uma matriz de ordem 𝑛 (gerada pela multiplicação de uma matriz com 𝑛 linhas com uma de 𝑛 colunas), 

caso 𝑛 < 𝑖 × 𝑟 (Magalhães, 2004). No entanto, caso a divisão da matriz Toeplitz seja efetuada na forma 

de valores singulares (SVD, descrito no subcapítulo 4.1), adquire-se a seguinte expressão (Magalhães, 

2004): 

𝑇 | = 𝑈 𝑆 𝑉 = [𝑈 𝑈 ] 
𝑆 0

0 0
 

𝑉

𝑉
= 𝑈  𝑆  𝑉  (4.10) 

em que: 

 𝑆  – matriz quadrada diagonal de dimensão 𝑛, composta pelos valores singulares da matriz 𝐴, por 

ordem decrescente; 
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𝑈 e 𝑉 – matrizes unitárias (matriz que cumpre a condição: 𝐴 𝐴 = 𝐼 (matriz identidade)), de dimensão 

(𝑚 × 𝑚) e (𝑛 × 𝑛), compostas pelos vetores singulares à esquerda e à direita, respetivamente. 

A decomposição de uma matriz sob a forma de valores singulares (SVD – Singular Value 

Decomposition), está diretamente relacionada com a obtenção dos valores e vetores próprios das 

matrizes 𝐴 𝐴  e 𝐴 𝐴 , e desta deduz-se que os valores singulares de 𝐴 são iguais às raízes quadradas 

positivas do valores próprios de 𝐴 𝐴  e 𝐴 𝐴  (Magalhães, 2004). Conclui-se também que as colunas da 

matriz 𝑈 são constituídas pelos vetores próprios de 𝐴 𝐴  e as colunas da matriz 𝑉 pelos vetores próprios 

𝐴 𝐴 (Magalhães, 2004).  

Ainda sobre a decomposição SVD, constata-se que na matriz (𝑇 | ) o número de valores singulares 

não nulos definem a ordem da mesma que acaba por ser também igual à dimensão da matriz 𝐴 (𝑛), 

que por sua vez define a ordem do modelo de estado (Magalhães, 2004). 

Da igualdade das duas últimas expressões (4.9) e (4.10), constata-se que tanto a matriz 𝑂   como a 

Γ  podem ser definidas através das matrizes resultantes da decomposição efetuada no seguinte 

conjunto de expressões (Magalhães, 2004): 

𝑂 = 𝑈  𝑆                           Γ =  𝑆   𝑉  (4.11) 

Após a determinação das matrizes 𝑂  e Γ , passa a ser possível calcular a matriz 𝐴, que define o 

comportamento dinâmico da estrutura, e consequentemente atinge-se uma fase muito próxima da 

finalização do problema da identificação do modelo de estado da estrutura. 

Contudo somente após a determinação da matriz 𝐴 e da matriz 𝐶 é que se obtêm as grandezas 

dinâmicas resultantes do modelo de estado da estrutura que também se pretende determinar. O cálculo 

da matriz 𝐶 resume-se à seleção das primeiras 𝑙 linhas da matriz 𝑂 , e o da matriz 𝐴 passa por multiplicar 

a matriz 𝐶 𝐴 (constituída pelas linhas 𝑙 + 1 até 2𝑙 da matriz 𝑂 ) pela inversa da matriz 𝐶 (Magalhães, 

2004).  

Ainda relativamente à obtenção da matriz 𝐴, refere-se que esta pode ser determinada usando quaisquer 

par de blocos consecutivos da matriz 𝑂  , em vez de apenas se utilizarem os dois primeiros blocos da 

mesma, tornando assim o processo de obtenção da matriz 𝐴 mais robusto, na medida em que se 

pretende determinar a matriz 𝐴 que melhor se adequa a todos os pares de blocos (Magalhães, 2004). 

Deste modo, a obtenção da matriz 𝐴 torna-se um problema de otimização (com mais equações que 

incógnitas), que se representa e soluciona na seguinte expressão (Magalhães, 2004): 

⎣
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⎥
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 (4.12) 

em que: †  – o símbolo operador † significa a pseudo-inversa de Moore-Penrose (operação pseudo-

inversa é uma generalização da operação de inversão de matrizes). A determinação da pseudo-inversa 

de uma matriz genérica (M) pode realizar-se, a título de exemplo, segundo a sua decomposição em 

valores singulares: 𝑀 = 𝑈  𝑆  𝑉 ⇒  𝑀† = 𝑉  𝑆  𝑈 . 
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Esta última somente se aplica a matrizes quadradas, e possibilita a resolução de sistemas, dos quais 

o número de equações é igual ao de incógnitas (𝐴 𝑥 = 𝑏 ⟺ 𝑥 = 𝐴  𝑏), o mesmo não sucede no caso 

da operação pseudo-inversa, pois esta pode ser aplicada a matrizes retangulares, na medida em que 

possibilita a resolução de sistemas, dos quais o número de equações é superior ao de incógnitas, ou 

seja, proporciona a resolução de problemas de otimização (Magalhães, 2004). 

Posteriormente à aplicação da última expressão, conclui-se o problema de identificação do modelo de 

estado da estrutura, pois tanto as matrizes que o caraterizam como a ordem do mesmo (𝑛), que melhor 

configura o comportamento dinâmico da estrutura, encontram-se determinadas, e destas matrizes (𝐴 e 

𝐶) deduzem-se as suas grandezas dinâmicas (Magalhães, 2004). 

A identificação das grandezas dinâmicas através da matriz 𝐴 efetua-se, inicialmente, a partir da 

decomposição em valores e vetores próprios da matriz 𝐴, tal com se apresenta na primeira equação do 

conjunto de equações (4.13), na equação seguinte representam-se os valores próprios em tempo 

discreto (𝜇 ), na terceira equação o cálculo das frequências naturais (𝜔 ) e coeficientes de 

amortecimento (𝜉 ), e por fim na ultima equação obtém-se as configurações modais observáveis 

representadas por uma matriz complexa de dimensão (𝑙 × 𝑛) (Magalhães, 2004):  

𝐴 = Ψ Λ  Ψ                𝜇 = 𝑒               𝜆 , 𝜆∗ = −𝜉  𝜔 ± 𝑖 1 − 𝜉   𝜔             𝑉 = 𝐶 Ψ (4.13) 

em que: 

Ψ - matriz quadrada de dimensão 𝑛, onde as suas colunas correspondem aos vetores próprios 

complexos; 

Λ  - matriz diagonal composta pelos valores próprios em tempo discreto; 

𝜇  - valores próprios em tempo discreto; 

𝜔  – frequências naturais de vibração; 

𝜉  – coeficientes de amortecimento modais; 

𝑉 – configurações modais de vibração; 

𝜆  – valor próprio em tempo continuo; 

Δ𝑡 – incremento de tempo.  

No início do desenvolvimento do método SSI-COV, constata-se que as matrizes 𝑅  utilizadas são, 

efetivamente, estimativas das mesmas (𝑅 ), e, consequentemente, também as matrizes, que definem 

o modelo de estado da estrutura, devem ser consideradas como estimativas (Magalhães, 2004). Como 

as matrizes de correlações passam a ser estimativas e a somar a este facto tem-se em conta a 

existência de outras fontes de erro (como aproximações do modelo matemático, ruído na rede de 

sensores e erros numéricos), então os valores singulares, que antes destas constatações eram nulos, 

são agora representados por valores residuais (Magalhães, 2004). Desta forma, a obtenção da ordem 

do modelo de estado da estrutura deve ser efetuada a partir da identificação de um intervalo maior 

entre dois valores singulares consecutivos, e como o nosso caso de estudo trata-se de uma estrutura 

de grande dimensão (Ponte 25 de Abril), então este intervalo não é muito acentuado, pois quanto maior 
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a dimensão da estrutura mais difícil é a identificação do intervalo entre dois valores singulares 

consecutivos (Magalhães, 2004). 

Tabela 2 - Dados obtidos após a definição da ordem dos modelos (SSI), neste caso, trata-se de 

ordens de modelo que representam o 1º modo de vibração. 

Ordem do 
Modelo 

𝒇 [Hz] 𝝃 
Coordenadas modais Φ 

ar.66S ar.22S ar.0 ar.22N ⋯ ar.66N al.P1 ah.P1 av.P1 

11 0,0718 0,0038 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

10 0,0718 0,0038 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

16 0,0718 0,0037 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

14 0,0718 0,0038 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ ⋯ ⁞ ⁞ ⁞ ⁞ 

6 0,0719 0,0048 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

4 0,0719 0,0048 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

5 0,0719 0,0049 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

 

Com intuito de superar este obstáculo, calculam-se as matrizes 𝐴 e 𝐶 considerando modelos com várias 

ordens possíveis, dos quais se opta pelo que melhor se adequa às grandezas dinâmicas (parâmetros 

modais) obtidas pelos mesmos (ver Tabela 2). Comparam-se as grandezas dinâmicas, adquiridas das 

matrizes 𝐴 e 𝐶, correspondentes a modelos com ordens crecentes às grandezas dinâmicas obtidas 

utilizando um modelo de ordem imediatamente inferior, e caso as diferenças entre as grandezas 

dinâmicas desses mesmos modelos forem inferiores a certos limites, previamente estabelecidos, então 

a frequência do respetivo modelo é considerada estável (ver Figura 4.5) (Magalhães, 2004). Num 

diagrama de estabilização, tanto as frequências estáveis (identificadas a partir de cada um dos seus 

modelos) como as correspondentes a ruído ou erros numéricos são representadas, e através deste a 

distinção entre os dois tipos de frequência efetua-se de forma clara.  

 

Figura 4.5 - Estabilização das frequências à medida que se especifica (aumenta) a ordem do modelo. 
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4.3 Diagrama de estabilização 

Posteriormente à aplicação do método SSI-COV procede-se a definição do diagrama de estabilização 

(gráfico 𝑓 𝑣𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚; 𝑓- frequência; ordem – ordem do modelo de estado da estrutura) (ver Figura 4.6). 

O recurso a esta ferramenta na análise modal tem por base a extração dos parâmetros modais (𝑓, 𝜉 e 

configurações dos modos de vibração) que se obtêm do modelo de estado da estrutura (Peeters & De 

Roeck, 2001). 

Da análise do trabalho de (Peeters & De Roeck, 2001) verifica-se que em diversas experiências práticas 

com modelos paramétricos aplicados às análises modais é preferível obter as grandezas e eliminar os 

modos correspondentes a ruído somente no fim da análise, com intuito de obter os modos 

verdadeiramente físicos. 

 

Figura 4.6 - Diagrama de estabilização (𝑓 𝑣𝑠 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑚) e o gráfico 𝑓 𝑣𝑠 𝜉  para uma amostra medida no 

dia 16 de Novembro de 2016 entre as 00:00 e as 01:00. 

Importa referir que antes da obtenção clara das grandezas dinâmicas a partir dos diagramas de 

estabilização, existe ainda o problema de identificação da ordem dos modelos que melhor se ajustam 

à informação experimental, sendo este um dos aspetos mais relevantes na aplicação dos métodos 

paramétricos de identificação modal (Peeters, 2000). A complexidade associada à determinação das 

ordens do modelo a partir do método SSI-COV é simplificada recorrendo à representação dos diversos 

dados (polos de diversas ordens) nos diagramas de estabilização. 
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De modo a que seja possível proceder à construção dos diagramas de estabilização, analisa-se, a priori 

os modelos de diferentes ordens, dos quais se comparam as correspondentes grandezas dinâmicas 

(parâmetros modais) com as obtidas a partir de modelos de ordem imediatamente inferior (Rodrigues, 

2004). 

Uma das capacidades dos diagramas de estabilização é a eliminação do ruído existente.  

Os polos correspondentes a modos físicos apresentam valores muito idênticos de frequência natural 

quando a ordem do modelo é alterada (Reynders, 2012). Como o mesmo não acontece para modos 

correspondentes a ruído, então distingue-se estes últimos dos modos físicos.  

Importa referir que os modelos paramétricos são identificados para uma ampla gama de ordens de 

modelo, dos quais maior parte tem um maior número de modos que o número de modos existentes na 

banda de frequência considerada (Peeters & De Roeck, 2001). 

Portanto, com intenção de se eliminar os modos dos modelos que não correspondem a modos físicos 

representam-se os modos de todos esses modelos num diagrama de estabilização (ver Figura 4.6), a 

partir do qual se eliminam os seguintes tipos (viés) modos não físicos (Reynders, 2012): 

 Viés (erros de polarização) do modelo: modos correspondentes a ruído podem ser 

removidos a partir do diagrama de estabilização. Descrevem-se ainda os dois tipos de modos 

correspondentes a ruído:  

 Modos de ruído, que ocorrem devido a razões físicas, tais como a excitação e cor do 

ruído; 

 Modos matemáticos, que surgem devido a uma sobre estimativa da ordem do sistema; 

 Viés (erros de polarização) dos modos: estes são devidos a uma subestimação da 

ordem do sistema, que faz com que um único modo identificado possa ser uma combinação 

de diferentes modos (físico ou de ruído), e este pode ser detetado recorrendo ao diagrama de 

estabilização, isto se forem considerados valores suficientemente altos da ordem do modelo 𝑛. 

Os modos matemáticos ou modos de ruído são posteriormente detetados e removidos através dos 

critérios de seleção de modos (subcapítulo 4.5). Importa referir que caso os modos matemáticos e/ou 

de ruído pertençam à mesma coluna vertical constituída por polos de modos físicos, efetua-se a partir 

de uma determinada ordem de modelo, uma divisão da mesma em duas distintas, onde para valores 

inferiores desta ordem a coluna corresponde a um modo de ruído ou matemático e para superiores a 

um modo físico (Reynders, 2012). 

A partir destes diagramas, para além de ser possível distinguir os modos físicos dos não físicos, efetua-

se a identificação modal dos modos físicos (polos estáveis), ou seja, destes extrai-se informação modal, 

que por sua vez permite aferir acerca da integridade da estrutura.  

A extração de informação modal efetua-se ao nível dos polos estáveis e estes identificam-se 

comparando as suas grandezas dinâmicas com as dos polos de ordem imediatamente inferior 

(Rodrigues, 2004). A comparação efetua-se segundo os critérios de seleção de modos, o que permite 

selecionar os polos estáveis para cada modo de vibração, ou seja, identificar quais os polos que melhor 

descrevem as caraterísticas dinâmicas de cada modo de vibração. As grandezas dinâmicas de um 



44 

modo natural de vibração determinam-se a partir da média das grandezas dos respetivos polos 

estáveis. 

A título de exemplo descreve-se um processo de identificação modal isento de critérios de seleção de 

modos, que parte por definir um intervalo de frequências, representado na Tabela 2 e ilustrado no 

diagrama de estabilização por uma coluna vertical de polos estáveis na Figura 4.6, e as respetivas 

configurações ilustram-se na Figura 4.7. Tanto a obtenção da frequência natural de vibração como a 

respetiva configuração são obtém-se através da média das frequências e configurações dos polos 

estáveis, tal como se observa na Tabela 3 e na Figura 4.7. 

Nos diagramas de estabilização representam-se em segundo plano a função de densidade espetral 

definida no método FDD, com intuito de mostrar a coincidência dos valores obtidos a partir de ambos 

os métodos e ainda validar a precisão do método SSI-COV na obtenção das frequências naturais dos 

modos de vibração, que por sua vez correspondem aos polos completamente estáveis e que cumprem 

todos os critérios de seleção de modos. 

Tabela 3 - Representação das componentes médias correspondentes ao 1º modo de vibração. 

Ordem do 
Modelo 𝒇 [Hz] 𝝃 

Coordenadas modais Φ 

ar.66S ar.22S ar.0 ar.22N ⋯ ar.66N al.P1 ah.P1 av.P1 

27 0,0720 0,004 a+bi a+bi a+bi a+bi ⋯ a+bi a+bi a+bi a+bi 

 

 

 

Figura 4.7 - Configurações modais do intervalo de frequências e a do 1º modo de vibração. 
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4.4 Análise das configurações modais no plano complexo 

Segundo Reynders (Reynders et al., 2012), conclui-se que caso uma estrutura seja proporcionalmente 

amortecida, então as coordenadas modais de um modo de vibração devem encontrar-se de modo, 

perfeitamente, alinhado formando assim uma linha reta no plano complexo. Neste mesmo plano é 

possível distinguir os modos físicos dos correspondentes a ruído, na medida em que, caso as 

coordenadas modais de um polo se encontrarem dispersas no plano, dificultando a precisão da reta de 

regressão, então conclui-se que o polo em causa corresponde a um modo de ruído, e que a precisão 

da reta de regressão apoia a distinção dos modo físico dos de ruído (Beskhyroun, Wegner, & Sparling, 

2011). 

 

Figura 4.8 - Configurações modais do 1º modo de vibração, e respetiva linha de regressão linear. 

 

Figura 4.9 - Configuração modal média do 1º modo de vibração e a respetiva linha de regressão linear. 

A precisão da reta pode-se, então, determinar através do grau de complexidade de um modo estimado 

para um qualquer polo do diagrama de estabilização (degree of complexity of the estimated mode 

shapes related to the identified poles), de onde se entende que quanto maior o grau de complexidade 

maior é a precisão da reta de regressão, que por sua vez  traduz uma maior certeza na identificação 

de polos correspondentes a modos físicos (Beskhyroun et al., 2011).  

Com intuito de avaliar o grau de complexidade das configurações modais do 1º modo de vibração da 

Ponte 25 de Abril representadas nas Figura 4.8 e Figura 4.9, recorre-se aos critérios de validação MP 
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(Mean Phase), MPC (Modal Phase Collinearity) e MPD (Mean Phase Deviation) (Reynders et al., 2012), 

isto é, da aplicação dos últimos distinguem-se os polos, de modos de vibração dos de ruído, através 

da análise das configurações dos mesmos.  

O MPC permite obter o grau de colinearidade de cada modo de vibração (𝜙 ∈  ℂ ), que na prática, 

avalia o quão alinhadas ou dispersas se encontram, no plano complexo, as coordenadas modais dos 

mesmos. Este valor é definido num intervalo de valores adimensionais de 0 a 1, onde 0 corresponde a 

não existir qualquer tipo de colinearidade (modo de ruído) e o 1 a uma perfeita colinearidade (modo 

físico). A partir do conjunto de equações expressas em (4.14), obtém-se o grau de colinearidade para 

cada modo (Reynders et al., 2012): 

𝑀𝑃𝐶 𝜙 =
𝑅𝑒(𝜙 ) +

1
𝜖

 𝑅𝑒 𝜙 𝐼𝑚 𝜙  (2(𝜖 + 1) 𝑠𝑖𝑛 (𝜃 ) − 1)

𝑅𝑒(𝜙 ) + 𝐼𝑚 𝜙
 

𝜙 = 𝜙 −
∑ 𝜙

𝑛
              𝜖 =

𝐼𝑚 𝜙 − 𝑅𝑒(𝜙 )

2 𝑅𝑒 𝜙  𝐼𝑚 𝜙
 

𝜃 = arctan (|𝜖 | + 𝑠𝑖𝑔𝑛(𝜖 ) 1 + 𝜖 ) 

(4.14) 

 

Ainda sobre o critério MPC, refere-se que a colinearidade de um modo de vibração é um critério 

importante na validação da identificação de um modo de vibração, como se pretende mostrar na Figura 

4.10 a representação dos valores de MPC em função das frequências dos polos em estudo, e também 

das retas verticais definidas pelos valores das frequências correspondentes a “picos” no método FDD. 

No entanto, é necessário ter em conta critérios como o MPD e MP, com objetivo de medir com precisão 

o desvio das coordenadas de cada modo em relação à MP (ver Figura 4.11). 

 

Figura 4.10 – Mode Phase Collinearity observada na Ponte 25 de Abril no intervalo [0,0,5] Hz. 
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A MP, calculada em (4.15) e (4.16), consiste no ângulo da linha reta que melhor representa a 

configuração do modo no plano complexo (linha de regressão linear), com propósito da regressão 

ortogonal ser mínima (Reynders et al., 2012), como se ilustra na Figura 4.8, Figura 4.9 e Figura 4.11. 

O MPD, calculado em (4.17), consiste num indicador estatístico, definido pela média ponderada dos 

desvios de fase ∆𝜃  (phase deviations) das coordenadas de um modo de vibração 𝜙 , relativamente à 

MP. Para obtenção do MP e o MPD, Reynders desenvolveu as suas próprias expressões, e o presente 

trabalho recorre às mesmas (4.15), (4.16) e (4.17). As expressões obtêm-se através da resolução do 

problema dos mínimos quadrados totais, que se desenvolve em (4.15) a partir de (Van Huffel & 

Vandewalle, 1991), que posteriormente se resolve em (4.16) segundo (Golub & Loan, 1996)): 

𝑀𝑃 𝜙 = arctan
−𝑉

𝑉
             𝑈𝑆𝑉 = 𝑅𝑒 𝜙  𝐼𝑚 𝜙  (4.16) 

em que: 𝑉  e 𝑉  – correspondem aos elementos (1,2) e (2,2) de 𝑽, respectivamente. 

Destas expressões verifica-se que 𝑼 ∈ ℝ × , 𝑺 ∈ ℝ ×  e 𝑽 ∈ ℝ ×  constituem uma SVD 

(decomposição de valor singular), isto é, 𝑺 é uma matriz diagonal com entradas decrescentes ao longo 

da diagonal, e 𝑼 e 𝑽 têm colunas ortonormais (Reynders et al., 2012). O desvio da fase de 𝜙  em 

relação ao 𝑀𝑃 𝜙  pode ser calculado a partir do produto escalar entre 𝑅𝑒 𝜙  𝐼𝑚 𝜙 e [𝑉 − 𝑉 ]  

(Reynders et al., 2012). Deste modo o MPD pode-se obter através da seguinte expressão: 

𝑀𝑃𝐷 𝜙 =

𝑤 arccos
𝑅𝑒 𝜙  𝑉 − 𝑚 𝜙  𝑉

𝑉 + 𝑉  𝜙  

𝜙 > 0

∑ 𝑤
,                   𝑤 ≠ 0 

(4.17) 

em que: 𝑤  - fatores de ponderação, que podem ser iguais a 𝜙  para possibilitar que as coordenadas 

do modo de vibração tenham com maior amplitude e peso. 

 

Figura 4.11 - Construção da reta de regressão e representação dos ∆𝜃  (phase deviations) (Reynders 

et al., 2012).  

Caso o valor MPD tenda para 0 conclui-se que a configuração do modo corresponde à de um modo 

físico (ou de vibração), ou seja, quanto menor for o MPD menor é a média dos desvios de fase das 

coordenadas modais dos polos relativamente à MP, possibilitando assim a distinção dos modos de 

ruído (Beskhyroun et al., 2011). 

𝑀𝑃 𝜙 = 𝑎𝑟𝑔 𝑚𝑖𝑛
𝐼𝑚 𝜙 − tan(𝜃)  𝑅𝑒(𝜙 )

1 + tan (𝜃)
 (4.15) 
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Relativamente ao critério de validação MPD, pela representação da Figura 4.12, que ilustra os valores 

de MPD em função das frequências dos polos em estudo e as retas verticais definidas pelos valores 

das frequências correspondentes a “picos” no método FDD, é possível efetuar a distinção dos modos 

físicos dos de ruído, dado que os primeiros são definidos por valores muito próximos de 0. 

 

Figura 4.12 - Mode Phase Deviation observada na Ponte 25 de Abril no intervalo [0,0,5] Hz. 

4.5 Critérios de seleção dos modos 

Após a obtenção de indicadores de dispersão das coordenadas modais no plano complexo, procede-

se à definição de critérios de validação de modos físicos, mais especificamente, critérios de 

identificação de polos estáveis. A partir da Tabela 4, apresentam-se diversos critérios que se aplicam 

a cada polo com intuito de identificar os polos estáveis.  

Cada polo é classificado de acordo com a Tabela 4, a partir do qual se distingue os polos que vão 

passando nos critérios impostos até se identificar os que pertencem à última linha do quadro, ou seja, 

os polos estáveis que correspondem a modos de vibração. 

Tabela 4 -  Critérios de seleção dos polos estáveis que correspondem a modos de vibração, adaptado 

de (Rodrigues, 2004). 

 
 

Polos como pares de 
valores complexos 

conjugados 
0 < 𝜉 < 5% 

Polo estável em 𝑓 
Δ𝑓 relativo ≤ 1% 

Polo estável em 𝜉   
Δξ relativo ≤ 5% 

Polo estável em 
configuração 
𝑀𝐴𝐶 ≥ 0,99 

 - - - - - 

 sim - - - - 

 sim sim sim - - 

 sim sim sim sim - 

 sim sim sim - sim 

 sim sim sim sim sim 
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Os critérios que se aplicam no presente trabalho são os que normalmente se utilizam, no entanto, para 

outros casos de estudo é definir diferentes valores, que por norma não diferem muito dos apresentados 

na Tabela 4. Tanto a variação da frequência relativa como a do amortecimento relativo (Δ𝜉) e ainda o 

MAC (modal assurance criterion) value, calculam-se a partir das seguintes expressões (Reynders et 

al., 2012): 

Δ𝑓 = 𝑑 𝑓 , 𝑓 =
𝑓 − 𝑓

𝑚𝑎𝑥 𝑓 , |𝑓 |
,         Δ𝜉 = 𝑑 𝜉 , 𝜉 =

𝜉 − 𝜉

max 𝜉 , |𝜉 |
 (4.18) 

𝑀𝐴𝐶 𝜙 , 𝜙 ≜
𝜙∗  𝜙

𝜙 ∙ ‖𝜙 ‖
,        𝜙 , ‖𝜙 ‖ ≠ 0 (4.19) 

em que: 

𝑑 𝑓 , 𝑓  - distância adimensional entre dois modos em termos de frequência; 

𝑑 𝜉 , 𝜉  - distância adimensional entre dois modos em termos de amortecimento relativo; 

𝑓 , 𝑓  – frequências naturais para os modos de vibração 𝜙  e 𝜙 , respetivamente; 

𝜉 , 𝜉  – amortecimento relativo para os modos de vibração 𝜙  e 𝜙 , respetivamente. 

 

Refere-se ainda que a aplicação destes critérios é efetuada diretamente nos diagramas de estabilização 

como se pode verificar em trabalhos como o de (Rodrigues, 2004), (Magalhães, 2004) e (Peeters, 2000)  

A identificação modal efetuada segundo a aplicação destes critérios de seleção de modos bem como 

os critérios de validação MP, MPD E MPC permite obter os polos estáveis, no entanto, estes apenas 

se obtêm após uma análise extensiva ao nível de todos os polos do diagrama de estabilização.  

Consequentemente, conclui-se este tipo de identificação modal é demasiado lento para ser integrado 

em sistemas de monitorização contínua. Contudo, no capítulo seguinte, estes mesmos critérios são 

definidos sob a forma de matriz de distâncias, e por sua vez a melhor combinação destas corresponde 

ao input das metodologias de análise de clusters. 
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5 Identificação modal automática com recurso a inteligência 

artificial  

5.1 Estimação automática das grandezas dinâmicas 

A partir do que foi apresentado e descrito no capítulo 4, é possível definir e obter as grandezas 

dinâmicas da estrutura em causa, tal como se verifica em trabalhos como o de (Rodrigues, 2004), onde 

o autor descreve e aplica vários métodos de identificação modal estocástica, tanto no domínio da 

frequência como no do tempo, e o mesmo sucede em (Peeters, 2000) e em (Magalhães, 2004). No 

entanto, em todos estes trabalhos verifica-se que a identificação modal é dependente da interação e 

interpretação do utilizador (principalmente na fase de identificação dos modos de vibração), e no 

presente trabalho pretende-se apresentar uma alternativa relativamente à estimação das grandezas 

dinâmicas (parâmetros modais), sendo esta uma forma automática de identificação modal que recorre 

a algoritmos de inteligência artificial. 

5.2 Metodologias de Clustering 

O método de análise de clusters, é um dos métodos de aplicação de algoritmos de inteligência artificial 

que melhor realiza o reconhecimento automático de padrões, e tem como função atribuir diferentes 

grupos aos diversos objetos de dados, de modo a que os objetos pertencentes a cada grupo (ou cluster) 

sejam tanto semelhantes entre si como dissemelhantes relativamente aos que pertencem a diferentes 

clusters (J. P. Santos, 2014b). O processo de atribuição de grupos aos objetos de dados denomina-se 

de clustering ou partição dos dados de entrada, e os grupos resultantes denominam-se de clusters (J. 

P. Santos, 2014a). Contrariamente aos algoritmos de classificação supervisionada, como por exemplo 

as redes neuronais, os de análise de clusters não necessitam de informação prévia (dados de 

referência) acerca da alocação dos dados em cada grupo, concluindo-se que se designam por 

algoritmos de classificação não supervisionada (Buono, 2016). Refere-se ainda que os mesmos são 

dotados de capacidades matemáticas que viabilizam a minimização da dissemelhança entre dados 

pertencentes a um mesmo grupo (dissemelhança intra-grupo) e a maximização da dissemelhança entre 

dados pertencentes a diferentes grupos (dissemelhança inter-grupos) (J. P. Santos, 2014a). 

Com intuito de definir o funcionamento base da análise de clusters, considera-se uma partição de 

dados, composta por K clusters, definida por 𝑃 = {𝐶 , … , 𝐶 } (𝐶  – objetos de dados do cluster K),  que 

se recorre para calcular a soma de todas as dissemelhanças intra-grupo (𝑊(𝑃 )) podendo esta ser 

definida através da seguinte expressão (Cury, Crémona, & Diday, 2010): 

W(P ) =
1

2
 d

( )( )

 (5.1) 

em que: 𝑐(𝑖) - uma alocação de muitos objetos a um grupo que atribui o objeto de dados 𝑖 ao grupo 𝑘  

com base na medida de dissemelhança entre objetos (𝑑  – distância quantificada para cada par de 

objetos 𝑖 e 𝑗). 
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De seguida pretende-se calcular a dissemelhança inter-grupo (𝐵(𝑃 )), a partir da seguinte expressão 

(Santos, 2014): 

𝐵(𝑃 ) = 𝑂𝐷 − 𝑊(𝑃 ) (5.2) 

No entanto, como esta última é resultante da subtração de 𝑂𝐷 com 𝑊(𝑃 ), então é necessário, a priori, 

obter a soma da dissemelhança entre todos os pares de objetos de dados em análise (𝑂𝐷) (Santos, 

2014): 

𝑂𝐷 =
1

2
 𝑑  (5.3) 

em que: 𝑛 – corresponde ao número total de objetos.  

Dos diversos métodos de análise de clusters, para o presente trabalho considera-se o método partitivo 

k-means e o hierárquico aglomerativo. O método k-means consiste na decomposição direta da 

totalidade dos dados em clusters (grupo de dados semelhantes entre si), e trata-se de um processo de 

otimização (processo iterativo), na medida em que o método determina um número ótimo de clusters 

que melhor dividem os dados (Buono, 2016). No método hierárquico começa-se por construir uma 

estrutura geral dos dados (dendrograma) na qual todas as partições são consideradas e geram-se 

clusters, que por sua vez consistem em sub-dendrogramas obtidos por cortes nesta estrutura. 

5.2.1 Matrizes de distâncias 

A aplicação do algoritmo de clustering aos dados presentes no diagrama de estabilização recorre às 

distâncias que os pares de objetos de dados apresentam entre si (Cury et al., 2010). 

Na prática, estas medidas consistem em valores numéricos que definem a distância entre os pares de 

objetos de dados, os menores valores são resultantes da distância entre pares de objetos de dados 

muito semelhantes, e os maiores são gerados pela distância dos pares muito dissemelhantes (J. P. 

Santos, 2014b). Conclui-se assim que estas medidas de distância podem ser utilizadas para quantificar 

a semelhança ou dissemelhança de um par de respostas estruturais monitorizadas (J. P. Santos, 

2014b; J. P. Santos, Crémona, Orcesi, & Silveira, 2013).  

No âmbito da presente dissertação estudam-se e aplicam-se as medidas definidas em (Reynders et al., 

2012), que se relacionam diretamente com os critérios de seleção dos modos (definidos no subcapítulo 

4.5). 

No contexto da identificação modal o facto das caraterísticas intrínsecas dos pares serem semelhantes 

significa que estes, muito provavelmente, descrevem o mesmo modo natural de vibração.  

Tendo em conta que um dos objetivos do presente trabalho passa por identificar automaticamente 

esses modos de vibração, então conclui-se estas matrizes validam a identificação modal automática 

(interpretação automática dos diagramas de estabilização). 

Dado que as matrizes de distâncias são matrizes diagonais, conclui-se, analiticamente, que as que 

melhor definem a seleção dos modos são as compostas por pares de objetos muito semelhantes 

(𝑑(𝑗, 𝑙) ≈ 1). Visualmente as matrizes de distâncias entre pares muito semelhantes são representadas 

por matrizes onde a diagonal principal é facilmente identificada, ou seja, a concentração ou dispersão 
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em torno da diagonal principal da matriz avalia a semelhança ou dissemelhança entre os pares de 

objetos, e consequentemente avalia quais são as matrizes (ou soma de matrizes) mais adequadas para 

realizar a identificação modal automática. 

As matrizes são representadas pela matriz de distâncias de frequências, de coeficientes de 

amortecimento, de MAC values, de MPD e de MPC (ver Figura 5.1, Figura 5.2 e Figura 5.3 

respetivamente). As  matrizes de distâncias de frequências e de coeficientes de amortecimento 

calculam-se a partir das expressões (5.4), (5.5) definidas em (Reynders et al., 2012) (onde se recorre 

à subtração simples entre as estimativas (conhecida como a distância de Minkowski da ordem 1), 

normalizada pela divisão pelo valor máximo estimado). 

 

Figura 5.1 - Matrizes de distâncias de frequências e de coeficientes de amortecimento, respetivamente. 

𝑑 𝑓 , 𝑓 =
𝑓 − 𝑓

𝑚𝑎𝑥 𝑓 , |𝑓 |
 (5.4) 

𝑑 𝜉 , 𝜉 =
𝜉 − 𝜉

max 𝜉 , |𝜉 |
 (5.5) 

 

A matriz de MAC (modal assurance criterion) values (calculada em (4.19)), tal como o nome indica é 

composta por MAC values, que quantificam a semelhança (MAC value = 1) ou discrepância (MAC value 

= 0) entre as configurações de vibração dos dados em causa (Reynders et al., 2012). A partir da Figura 

5.2, ilustra-se que a cor branca corresponde aos MAC values de valor 1 e a cor vermelha aos de valor 

0, e desta verifica-se que os modos de vibração encontram-se na diagonal principal da matriz, no 

entanto pretende-se uma identificação mais rigorosa, onde para além da identificação modal a partir 

configurações dos modos também se tem em conta as distâncias de frequências e amortecimento, 

obtendo-se assim uma matriz de distâncias total mais adequada para aplicação do algoritmo de análise 

de clusters.  

Da análise das diversas matrizes de distâncias, verifica-se que a mais adequada, designa-se de matriz 

de distâncias final, e é definida na expressão (5.6) pela soma da matriz dos MAC values com as 

matrizes de distâncias de frequência e de coeficientes de amortecimento. Importa referir que na 

expressão (5.6) aplica-se 1 − 𝑀𝐴𝐶 𝜙 , 𝜙   para compatibilizar as distâncias de frequências e de 
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coeficiente amortecimento com as distâncias da matriz dos MAC values, onde a semelhança entre 

configurações de vibração quantifica-se por 0 e a discrepância por 1, e também se verifica que a cor 

correspondente aos modos naturais de vibração representa-se pelo vermelho (ver Figura 5.2). 

𝑑(𝑗, 𝑙) = 𝑑 𝑓 , 𝑓 + 𝑑 𝜉 , 𝜉 + 1 − 𝑀𝐴𝐶 𝜙 , 𝜙  (5.6) 

 
Figura 5.2 - Matrizes de MAC values e matriz de distâncias final, respetivamente. 

Com intuito de complementar as matrizes de distâncias que se podem aplicar nos métodos de 

clustering, representam-se as matrizes MPD (4.17) e MPC (4.14) (ver Figura 5.3), de onde facilmente 

se conclui que em ambas a identificação de modos de vibração (quadrados vermelhos pertencentes à 

diagonal principal) é insuficiente, e por esse mesmo motivo, não se utilizam na matriz de distâncias final 

que se pretende aplicar nas metodologias de clustering. 

 

Figura 5.3 - Matrizes MPD e MPC, respetivamente. 

5.2.2 Métodos Partitivos de Clustering – K-means 

Após a definição da matriz de distâncias final que se irá aplicar nos métodos de clustering, procede-se 

para a descrição dos mesmos, sendo que neste caso trata-se da aplicação de um método partitivo (k-

means). Este método aplica-se na literatura de trabalhos semelhantes à presente dissertação (Buono, 
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2016; J. P. Santos, 2014b), e tem como principal função solucionar o problema da minimização das 

dissemelhanças intra-grupo (𝑊(𝑃 )), de modo iterativo (J. P. Santos, 2014a). 

Inicialmente, a aplicação de qualquer tipo de método partitivo implica a definição de um número de 

clusters K < N (N – número total de objetos de dados), e os respetivos K protótipos (K - objetos de 

dados que melhor representam os K clusters), que por norma são definidos de modo aleatório 

(Theodoridis & Koutroumbas, 2009). Esta fase designa-se de inicialização, e ilustra-se a mesma através 

da Figura 5.4(a), onde se verifica que os três pontos maiores e de cor azul correspondem aos protótipos 

inicialmente definidos ao passo que os restantes correspondem a dados em análise (J. P. Santos, 

2014a). 

Posteriormente à primeira fase, procede-se para o processo iterativo, onde cada iteração parte por 

alocar os objetos aos clusters inicialmente definidos, segundo uma regra de alocação 𝑐(𝑖) (alocação-

corresponde ao primeiro passo de cada iteração), sendo esta a mais recorrente na aplicação do método 

k-means (Cury et al., 2010). Esta regra consiste na alocação de cada objeto de dados ao protótipo que 

se encontra mais próximo do mesmo, de acordo com a matriz de distância (𝑑 ), inicialmente, definida 

para o problema em causa (J. P. Santos, 2014a). A regra de alocação define-se de acordo com a 

seguinte expressão: 

𝑐(𝑖) = 𝑎𝑟𝑔𝑚𝑖𝑛(𝑑 )
1 ≤ 𝑘 ≤ 𝐾

 (5.7) 

em que: 𝑘 - índice que identifica um dos K clusters considerados na fase de inicialização. 

 

Figura 5.4 - Método k-means: (a) inicialização (três protótipos de cluster descrevem onze objetos de  

dados); (b) iteração 1, alocação; (c) iteração 1, representação; (d) iteração 2, alocação; (e) iteração 2, 

representação, (f) conjunto final de protótipos (J. P. Santos, 2014a). 

A presente fase de alocação dos objetos aos clusters, representa-se na Figura 5.4(b), onde se constata 

que as linhas representadas a traço interrompido azul ilustram a fase descrita. O segundo passo de 

cada iteração do método k-means, designa-se de representação, e tem como objetivo definir o grupo 

de K protótipos que melhor representam os clusters estipulados no passo anterior. Este passo efetua-

se representando os clusters a partir dos seus centroides, isto é, cada protótipo inicialmente definido 

passa a ser representado pelo centroide do seu respetivo cluster, e esta nova posição mantém-se e é 

o novo ponto de partida para execução de uma nova iteração (ver Figura 5.4(c)). 
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O processo iterativo composto por ambos os passos (alocação e representação), repete-se até que um 

critério geral, que avalia a compactação e a separação dos clusters, seja atingido, ou seja o processo 

finda quando o algoritmo através de um critério deteta que os clusters se mantêm inalterados na 

iteração seguinte (J. P. Santos, 2014a). O critério geral imposto consiste numa função objetiva (𝑂𝐹) do 

processo de otimização, onde esta calcula soma da dissemelhança intra-cluster ao quadrado (𝑑 ) 

(Hastie, Tibshirani, Friedman, Hastie, & Tibshirani, 2009), tal como se representa na seguinte 

expressão: 

𝑂𝐹 =
1

2
 𝑑

( )( )

 (5.8) 

Sendo assim conclui-se que o processo iterativo somente finda, quando (𝑂𝐹) atinge o valor mínimo, 

que por sua vez corresponde ao valor para o qual a partição dos objetos pelos clusters é o mais 

compacta e separada possível (J. P. Santos, 2014a).Os passos que constituem o método k-means, 

encontram-se resumidos na Figura 5.5.  

 

Figura 5.5 - Fluxograma da aplicação do algoritmo k-means (Buono, 2016). 

5.2.3 Métodos Hierárquicos de Clustering 

No presente trabalho, para além dos métodos partitivos também se aplicam os hierárquicos 

aglomerativos, uma vez que estes, tal como os anteriores, são dos que mais se encontram na literatura 

relativamente à aplicação de metodologias de análise de clusters. Contrariamente aos métodos 

partitivos, a aplicação dos hierárquicos não implica uma prévia definição de um conjunto de protótipos 

de clusters que melhor representam os K clusters, no entanto, estes últimos estabelecem uma 

hierarquia de modo a que todas as partições de cluster (𝑃 ) sejam definidas, independentemente dos 

𝑘 números de elementos que estas contêm (Hastie et al., 2009).  

Contudo a caraterística que melhor distingue os dois métodos de análise de cluster, consiste no facto 

de que nos hierárquicos a alocação de um objeto a um grupo cluster ser irrevogável, isto é, uma vez 

que o objeto seja alocado a um cluster, não volta a ser removido, tal não sucedia no método partitivo 

pois nestes, a cada iteração efetuada, os objetos podiam pertencer a diferentes clusters (Zhou & Maerz, 

2002). Dentro dos algoritmos de clustering hierárquicos, estes podem ser do tipo de análise top-down 
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(clustering hierárquico de divisão ou hierarchical divisive clustering) ou bottom-up (clustering 

hierárquico aglomerativo ou hierarchical agglomerative clustering) (Manning, Raghavan, & Schutze, 

2008). 

O tipo aglomerativo considera que cada objeto corresponde a um cluster, e em cada nível seguinte de 

hierarquia, os pares de clusters vão sendo agrupados até que todos os objetos de dados pertençam a 

um só cluster, posto isto verifica-se que a cada nível de hierarquia seguinte (nível N-1) conta-se com 

menos um cluster que no nível anterior (N – nº total de objetos de dados que se pretende agrupar) (J. 

P. Santos, 2014b). Contrariamente a este último tipo de clustering, o tipo de divisão parte por considerar 

todos os objetos de dados num só cluster e a partir deste separa-se o mesmo em diversos clusters até 

se obter clusters compostos por um único objeto de dados, contudo pelo facto de este último tipo ser 

muito menos utilizado que o aglomerativo, então não se aplica o mesmo no presente trabalho (Buono, 

2016). 

 

Figura 5.6 - Representação esquemática de um gráfico de dendrograma obtido a partir de onze objetos 

de dados (J. P. Santos, 2014b). 

A hierarquia de clustering representa-se através de um dendrograma (ver Figura 5.6), na medida em 

que permite a clara visualização de toda estrutura dos dados num único gráfico (J. P. Santos, 2014b). 

A definição dos clusters que devem ser acoplados a cada (N-1) níveis baseiam-se nas medidas de 

acoplamento (linkage measures) (Hastie et al., 2009; Theodoridis & Koutroumbas, 2009). Estas são 

funções de distâncias entre os objetos de dados, por exemplo 𝑔  define a distância de acoplamento 

entre os clusters “a” e “b” (J. P. Santos, 2014b), e estas podem ainda ser obtidas diretamente do 

dendrograma (ver Figura 5.6). Para grandes valores de 𝑔, como por exemplo o 𝑔  define que os 

clusters “b” e “c” são bem separados (verificar em Figura 5.6), e para pequenos verifica-se contrário, 

como por exemplo o caso do 𝑔  (J. P. Santos, 2014b). Para além das distâncias inter-clusters, a partir 

do dendrograma também é possível medir as distâncias intra-clusters, a partir da base do dendrograma 

até seu nível mais alto, como se verifica em 𝑔  e 𝑔  (ver Figura 5.6), onde se constata que 𝑔  > 𝑔 , logo 

𝑔  apresenta uma maior distância intra-cluster e menor compacidade que 𝑔  (J. P. Santos, 2014b). 

Neste tipo de clustering, constata-se que, a cada nível, calculam-se as medidas de acoplamento entre 

clusters (𝑔), e no caso destas apresentarem valores pequenos então os clusters são acoplados para o 

nível seguinte (J. P. Santos, 2014b). Contudo para determinar tais medidas recorre-se às formulações 

mais utilizadas na literatura, tais como a single link (acoplação única), a complete link (acoplação 
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completa), a average link (acoplação média) e a Ward link (acoplação segundo a variância mínima)(J. 

P. Santos, 2014b). A single link e a complete link são as formulações mais simples, na medida em que 

a primeira define que as medidas de acoplamento associadas à aglomeração dos clusters “a” e “b”, são 

iguais à distância entre o par mais próximo de objetos pertencentes aos dois clusters, como se verifica 

na expressão (5.9), e na segunda são iguais à distância entre o par mais afastado (ver expressão 5.10) 

(J. P. Santos, 2014b). 

𝑔 = min (𝑑 )

𝑖 ∈ 𝑎
𝑗 ∈ 𝑏

 (5.9) 

𝑔 = max (𝑑 )

𝑖 ∈ 𝑎
𝑗 ∈ 𝑏

 (5.10) 

Relativamente à single link, constata-se esta tem tendência a gerar clusters alongados, isto é, que 

podem não ser compactos, enquanto que a complete link é mais indicada para agrupar clusters mais 

compactos, mas acaba por não ser rigorosa em casos de clusters que não se encontram bem 

separados (Hastie et al., 2009). De modo a encontrar o meio termo das formulações, recorre-se à 

formulação average link que define que 𝑔  é determinada pela média das distâncias entre os objetos 

pertencentes ao cluster “a” e “b”, tal como se verifica na seguinte expressão (J. P. Santos, 2014b): 

𝑔 =
1

𝑀  𝑀
 𝑑  (5.11) 

em que: 𝑀  e 𝑀  - o número de elementos pertencentes aos clusters “a” e “b”, respetivamente. 

A última formulação trata-se da Ward link que define que, em cada nível, 𝑔  obtém-se pela variância 

entre clusters medida entre os clusters “a” e “b” (J. P. Santos, 2014b). Contudo a formulação average 

link é a que se aplica no método de clustering aglomerativo do presente trabalho. 

 

Figura 5.7 - Representação do corte no dendrograma (partição de 3 clusters) (J. P. Santos, 2014b). 

A definição das partições efetua-se através de um corte horizontal entre dois níveis sucessivos do 

dendrograma, onde se verifica que o nº de linhas verticais, resultantes do corte e que intercetam a linha 

de corte, correspondem ao nº de clusters que a partição contém (ver Figura 5.7) (J. P. Santos, 2014b). 

Neste caso constata-se que o corte gera uma partição de 3 clusters. Através dos sub-dendrogramas 

resultantes do corte é possível verificar quais os objetos de dados são alocados aos clusters 𝐶 , …𝐶 , 
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… 𝐶 , e a partir destas alocações passa também a ser possível determinar as distâncias inter/intra-

cluster, tendo sempre em consideração a matriz de distância (J. P. Santos, 2014b). 

5.3 Índices de validação de clusters 

A alocação, através de  métodos partitivos ou hierárquicos dos objetos de dados aos clusters define as 

partições e cada uma destas pode ser composta por 0 𝑎 𝐾 clusters (J. P. Santos et al., 2013). No 

entanto, se nestas partições os valores de distância intra-cluster forem elevados, significa estas não 

correspondem às soluções reais adequadas (compostas por um nº clusters ótimo). Para se verificar 

qual a partição (solução) ótima recorre-se a índices de validação de clusters (Hastie et al., 2009). 

Diversos são os índices que podem ser aplicados na validação de clusters, dos quais se constatam os 

de validação externa, interna ou relativa (Jain, 2010), onde o primeiro se baseia na comparação de 

medidas extraídas dos dados acoplados com os obtidos através de dados de referência, e o segundo 

em testes de hipóteses (Theodoridis & Koutroumbas, 2009). O facto de ambos recorrem a pressupostos 

iniciais relativamente aos dados que se pretende analisar, prova que os mesmos não são os mais 

indicados para se utilizar numa identificação modal não supervisionada (automática) (J. P. Santos, 

2014b). 

Portanto, utilizam-se índices de validação relativa, dado que estes viabilizam o cálculo de índices para 

todas as partições (de 𝑃  a 𝑃 ) (Rendón, Abundez, Arizmendi, & Quiroz, 2011) independentemente do 

conhecimento prévio a respeito dos dados que se analisam, ou seja, sem recorrer a dados de referência 

(J. P. Santos, 2014b).  

A cada partição atribui-se um índice de validação que consiste numa medida quantitativa de 

compactação e separação dos clusters, a partir da qual se averigua por comparação com as restantes 

partições qual é o nº ótimo de clusters, isto é, dependendo do índice utilizado verifica-se que o valor 

máximo ou mínimo deste valor corresponde à partição ótima (composta por nº ótimo de clusters) (J. P. 

Santos, 2014b). 

Refere-se ainda que, a eficácia dos fundamentos teóricos dos diversos índices varia de acordo com a 

dimensão e estrutura dos dados em causa, afetando o desempenho dos índices para diferentes dados 

(Theodoridis & Koutroumbas, 2009). Posto isto, para cada caso de validação de clusters recorrer-se à 

comparação entre os diversos índices de validação de clusters, com intuito de obter o que apresenta 

um melhor desempenho (J. P. Santos, 2014b). 

No presente trabalho, aplicam-se 4 índices de validação de clusters, sendo estes o índice Calinski e 

Harabaz (CH), Gamma (Γ), C* e o índice de silhueta global (SIL - Global Silhouette Index). Os três 

primeiros índices apresentaram um bom desempenho em (Cury, 2010) e o último em (Rendón et al., 

2011). Na descrição das formulações dos 4 índices de validação consideram-se um conjunto de dados 

de N objetos e r partições de acoplamento (obtidas a partir dos métodos de clustering), sendo que cada 

uma destas contêm 𝑡 clusters distintos 𝑃 = (𝐶 , … , 𝐶 ), onde cada 𝐶  contém 𝑀  objetos (1 ≤ 𝑀 ≤ 𝑁) 

e define-se por 𝐶 = (𝑇
( )

, … , 𝑇
( )

) (𝑇( ) – objeto 𝑀  do cluster k )(J. P. Santos, 2014b). 
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O índice de Calinski and Harabaz (Calinski and Harabaz index (CH)), foi criado e desenvolvido em 

(Caliński & JA, 1974) e define-se na seguinte expressão: 

𝐶𝐻(𝑃 ) =
𝐵(𝑃 )

𝑡 − 1

𝑊(𝑃 )

𝑁 − 𝑡
 (5.12) 

em que: 

𝐵(𝑃 ) – soma das distâncias inter-clusters; 

𝑊(𝑃 ) – soma das distâncias intra-clusters. 

Este índice é definido pelo quociente entre as distâncias inter-clusters e intra-clusters, onde para cada 

partição (𝑃 ) se obtém um valor de CH, e ao determinar o máximo identifica-se a partição ótima (Caliński 

& JA, 1974). 

O índice Gamma (Γ) (Gamma index), foi proposto em (B. Baker & J. Hubert, 1975) e define-se na 

seguinte expressão: 

Γ(𝑃 ) =
Γ (𝑃 ) − Γ (𝑃 )

Γ (𝑃 ) + Γ (𝑃 )
 (5.13) 

em que: 

Γ (𝑃 ) – representa o número de distâncias intra-cluster medidas entre todos os objetos de dados 

menores que todas as distâncias inter-cluster; 

Γ (𝑃 ) – representa o número de distâncias intra-cluster maiores que todas as distâncias inter-cluster. 

Tal como no índice CH, a partição (𝑃 ) que corresponde ao valor máximo de índice (Γ) designa-se de 

partição ótima, isto é, a partição onde os clusters se encontram mais bem separados (J. P. Santos, 

2014b). 

O índice C* foi criado e aplicado por Hubert e Levin em (J. Hubert & Levin, 1976) e define na seguinte 

expressão: 

𝐶∗(𝑃 ) =
1

𝑁
 𝑀  

𝑆( ) − 𝑆
( )

𝑆
( )

− 𝑆
( )

 ,       𝐶∗𝜖[0,1] (5.14) 

em que: 

𝑆( ) – soma das distâncias intra-cluster entre os vários k objetos de dados, para cada cluster 𝐶 ; 

𝑆
( )  e 𝑆

( )  – soma das k menores e maiores distâncias entre todos os objetos de dados, 

respetivamente. 

Neste caso, e contrariamente aos anteriores, a partição ótima corresponde à que apresentar um valor 

mínimo de índice C* (J. Hubert & Levin, 1976). 

Por último, o índice de silhueta global (SIL) desenvolvido em (Rousseeuw, 1987), define-se a partir da 

média dos índices de silhueta obtidos para cada um dos clusters (𝑠 ) da partição (𝑃 ), tal como se 

verifica na seguinte expressão: 

𝑆𝐼𝐿(𝑃 ) =
1

𝐾
 𝑠            , 𝑡 = 2, … , 𝐾 (5.15) 

Estes índices (𝑠 ) são, também determinados a partir de uma média de índices, contudo, neste caso 

estes são obtidos através da média dos índices de silhueta individual de cada um dos objetos de dados 

acoplados (J. P. Santos, 2014a), estes definem-se na seguinte expressão: 
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𝑠 =
1

𝑀
 𝑠 ( ) (5.16) 

De seguida apresenta-se a expressão que viabiliza o cálculo dos índices de silhueta individuais de cada 

objeto (𝑠 ( )): 

𝑠 ( ) =
𝑏 ( ) − 𝑎 ( )

max (𝑎 ( ), 𝑏 ( ))
 ∈ [−1,1] (5.17) 

Nesta expressão constata-se que 𝑎 ( ) e 𝑏 ( ) correspondem à distância média (𝑑 ) entre o objeto 𝑖 do 

cluster 𝐶  e os restantes objetos do mesmo cluster e à distância média entre o objeto 𝑖 do cluster 𝐶  e 

os restantes objetos pertencentes a todos os clusters, respetivamente (J. P. Santos, 2014a). Estas 

distâncias definem-se no seguinte conjunto de expressões: 

𝑎 ( ) =
1

𝑀 − 1
 𝑑              𝑏

( )
= ,…,

1

𝑀
𝑑 ,           1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑀  (5.18) 

5.4 Aplicação das Metodologias de Clustering  

Neste subcapítulo pretende-se aplicar as metodologias de clustering (método partitivo e o hierárquico) 

aos dados obtidos no método SSI-COV, isto é, aos diversos modelos de estado da estrutura da Ponte 

25 de Abril, analisados no dia 16 de Novembro de 2016 entre as 00h00 e as 01h00, com intuito de 

extrair informação modal (frequências, coeficientes de amortecimento e configurações modais).  

Os modelos de estado da estrutura são representados por polos distribuídos em colunas verticais do 

diagrama de estabilização (Frequência Vs. Ordem), tal como se observa na Figura 5.8. Idem em outros 

gráficos, como por exemplo, Frequência Vs. Amortecimento, Frequência Vs. MPC e Frequência Vs. 

MPD) (ver Figura 4.6, Figura 4.10 e Figura 4.12, respetivamente).  

 

Figura 5.8 – Diagrama de estabilização (Frequência Vs. Ordem). 

No caso de estudo define-se que a ordem do modelo (SSI) máxima é de n = 50, dado que para ordens 

superiores não é possível identificar os polos de frequências baixas. Considerou-se também apenas o 

domínio de frequência entre 0 e 0.5 Hz, por ser suficiente para exemplificar as metodologias 
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desenvolvidas, bem como apenas os modos de vibração com amortecimento abaixo de 3% por se 

verificar que não aparentam existir modos naturais (físicos), desta estrutura, com amortecimento 

superior. 

A estas figuras adiciona-se a análise FDD, com intuito de apoiar a identificação dos polos que 

correspondem a modos de vibração, uma vez que as frequências obtidas no método FDD 

correspondem às dos modos naturais de vibração. 

Uma normalização dos polos no plano complexo foi realizada através da rotação de cada uma das 

coordenadas modais relativamente à MP (ângulo da reta de regressão) com o objetivo de permitir a 

sua representação apenas em eixo real. 

De seguida representam-se as dissemelhanças e semelhanças entre os vários objetos de dados, 

através da matriz de distâncias final, determinada em (5.6), que melhor define as semelhanças entre 

os mesmos (representada na Figura 5.9) por uma cor vermelha, formando quadrados de igual cor ao 

longo da diagonal principal que têm como significado que a distância entre objetos de dados é de 𝑑 ≈

0), e a que melhor separa os objetos de dados semelhantes dos restantes (que se representam por 

uma cor amarela que têm como significado que a distância entre objetos de dados é de 𝑑 ≈ 1). 

Contextualizando, os objetos de dados que definem as semelhanças 𝑑 ≈ 0 (os quadrados vermelhos) 

definem os possíveis modos de vibração, enquanto que os restantes correspondem modos de ruído 

(com 𝑑 ≈ 1). 

 

Figura 5.9 – Matriz de distâncias final (𝐷 = 𝐷𝑓 + 𝐷𝜉 + 1 − 𝑀𝐴𝐶) que se aplica nas metodologias de 

clustering. 

A matriz de distâncias final que se aplica é comum a ambos os métodos de clustering (ver Figura 5.9), 

no entanto o seu uso difere consoante o método que se desenvolve. Pelo facto desta matriz de 

distâncias corresponder aos critérios de validação que se aplicam aos polos para verificar a existência 

de modos de vibração, então entende-se que as mesmas são o principal fator de agrupamento dos 

polos. 

Método k-means 

O método partitivo utiliza a matriz de distâncias final como input para obter as diversas partições, com 

objetivo que estas sejam compostas por clusters o mais compactos e separados possíveis. Na 
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aplicação deste método considera-se que o número máximo de clusters por partição é igual ao número 

da ordem máxima do modelo SSI-COV (n = 50). Posto isto conclui-se que da aplicação do método k-

means, resultam 50 partições possíveis de alocação dos polos presentes no diagrama de estabilização. 

 

Figura 5.10 - Gráficos dos diversos índices de validação de clusters SIL, CH, 𝛤 e C*, respetivamente. 

Após a determinação das partições, procede-se para a validação das mesmas com o objetivo de 

identificar o índice que permite obter a partição ótima, isto é, a que melhor identifica os modos naturais. 

Inicialmente o processo de validação parte por analisar as 50 partições através dos índices SIL, CH, Γ 

e C*, tal como se observa na Figura 5.10. Nesta figura identificam-se os valores máximos dos 3 
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primeiros índices e o correspondente nº ótimo de clusters, no caso do índice C* identifica-se o valor 

mínimo. De seguida representam-se os resultados da validação de clusters na Tabela 5.  

Para cada índice de validação apresentam-se na Tabela 5 os respetivos valores máximos/mínimos, 

bem como os números ótimos de clusters que definem a partição ótima.  

Da análise FDD obtém-se que, no intervalo de frequências de 0 a 0,5 Hz, o número de modos de 

vibração corresponde aproximadamente a 15 (ver Figura 4.1). A partir deste resultado, obtido no 

subcapítulo 4.1, é definido o critério de validação de clusters que consiste na seleção do índice de 

validação que obtém o nº ótimo de clusters mais próximo do nº de modos de vibração (15 modos). Da 

análise da Tabela 5, verifica-se que o índice de validação SIL é o mais adequado, comparativamente 

aos restantes, dado que identifica 18 clusters.  

Tabela 5 - Índices de validação de clusters na aplicação do método partitivo (Partitioning method). 

Índices de validação de 

clusters 

Valor máximo/mínimo de 

cada índice 
Nº ótimo de clusters 

CH (max) 99,50 48 

𝚪 (max) 0,95 27 

C* (min) 0,31 36 

SIL (max) 0,51 18 

 
No diagrama de estabilização (Frequência Vs. Ordem) alocam-se os polos aos respetivos clusters 

(cada cluster é representado por uma cor e por um tipo de ponto) de acordo com partição ótima obtida 

pelo índice de validação SIL, como se ilustra na Figura 5.11. A partição é composta por 18 clusters e o 

nº de modos é 15, logo existem clusters correspondentes a modos de ruído, que se pretende remover. 

Remoção de modos de ruído 

A remoção dos modos de ruído baseia-se num procedimento original de análise de clusters. 

 

Figura 5.11 - Partição ótima do método partitivo de clustering (com modos de ruído incluídos). 
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Os índices de validação avaliam a compacidade dos clusters de modos de ruído com valores muito 

baixos (grande distância intra-cluster), devido ao caráter aleatório e disperso dos mesmos (Peeters & 

De Roeck, 2001). O procedimento parte por analisar os valores dos índices de validação SIL da partição 

ótima, onde se define um valor muito baixo de SIL (SIL = 0,15) abaixo do qual se detetam e se excluem 

os modos de ruído. Na Tabela 6 analisam-se os polos correspondentes a modos de ruído que se 

pretende remover e que são identificados pelo contorno azul, representados na Figura 5.11. 

Tabela 6 – Deteção dos polos que correspondem a clusters de modos de ruído. 

Ordem do Modelo 
(SSI) 

Frequência 

[Hz] 
Índice de Validação 

SIL 
SIL < 0.15 

47 0.4293 0.5395 Não Verifica 

46 0.4344 0.1370 Verifica 

45 0.4353 0.1197 Verifica 

44 0.4357 0.0872 Verifica 

43 0.4417 0.0566 Verifica 

40 0.4543 0.2931 Não Verifica 

 

Para esta 1ª partição ótima, se o índice SIL dos polos verificar o critério definido, estes são removidos 

do diagrama de estabilização, caso contrário permanecem no mesmo. A remoção dos polos 

persistentes efetua-se com base numa nova análise cluster, onde se recorre novamente aos critérios 

de seleção de modos sob a forma de matriz e sobre um novo conjunto de objetos de dados, dado que 

o novo conjunto não conta com os polos removidos na iteração anterior (ver Tabela 6). 

 

Figura 5.12 – Partição final do método partitivo de clustering (sem ruído). 

Consequentemente, obtém-se uma nova partição ótima que por sua vez volta a ser avaliada pelo índice 

de validação SIL, bem como a deteção e remoção dos polos que constituem clusters de modos de 

ruído, este procedimento realiza-se iterativamente até se obter um conjunto final de clusters sem modos 
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de ruído, neste caso o conjunto final ótimo de é 15 clusters, representado na Figura 5.12. Na partição 

final verifica-se que o contorno azul se encontra vazio, verificando-se assim a utilidade deste 

procedimento (ver Figura 5.12). 

Posteriormente à obtenção das frequências dos modos de vibração no intervalo de 0 a 0,5 Hz, procede-

se para a representação das configurações dinâmicas dos mesmos, neste caso, a título de exemplo, 

ilustra-se na Figura 5.13 as configurações dos 6 primeiros modos de vibração, e posto isto finaliza-se 

a aplicação do método partitivo de clustering. 

 

Figura 5.13  - Configurações dos 6 primeiros modos de vibração da Ponte 25 de Abril, obtidas a partir 

do método partitivo de clustering. 

Método Hierárquico Aglomerativo de clustering 

Analogamente o método hierárquico de clustering, cumpre as mesmas etapas que se realizaram no 

método partitivo e inicialmente aplicam-se as mesmas limitações e operações. No entanto, o que 

distingue estes últimos é o modo de determinação das diversas partições. Posto isto, inicia-se a 

aplicação do método hierárquico definindo a matriz de distâncias que melhor define as partições e que 

aloca os objetos de dados aos respetivos clusters, neste caso a matriz é a mesma usada no método 

partitivo e representa-se na Figura 5.9.  

Neste método as partições são obtidas a partir de cortes no dendrograma que definem quantos clusters 

(sub-dendrogramas) terá cada partição, neste caso obtêm-se 50 partições possíveis por coincidir com 

o nº de ordem máxima de modelos da estrutura, logo efetuam-se 50 cortes no dendrograma.  

A determinação da partição composta pelo nº ótimo de clusters averigua-se recorrendo aos diversos 

índices de validação de clusters, tal como se representa na Figura 5.10, e por interpretação da Tabela 

7 conclui-se que o índice de validação SIL é o que melhor desempenho apresenta, comparativamente 

aos restantes, pois obtém-se 17 clusters, sendo este o nº mais próximo do nº de modos (15 modos) 

obtidos na análise FDD.  
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Tabela 7 - Índices de validação de clusters na aplicação do método hierárquico (Hierarchical method). 

Índices de validação de 

clusters 

Valor máximo/mínimo de 

cada índice 
Nº ótimo de clusters 

CH (max) 1041 3 

𝚪 (max) 0,98 38 

C* (min) 0,28 50 

SIL (max) 0,55 17 

 

 

Figura 5.14 – Dendrograma da partição ótima (composta por 17 clusters). 

No dendrograma representado pela Figura 5.14, apresentam-se os sub-dendrogramas (clusters) 

gerados pelo corte que define a partição ótima, que por sua vez é composta pelo nº ótimo de clusters 

(17 clusters). Por observação da Figura 5.14 verifica-se que alguns sub-dendrogramas são compostos 

por um número reduzido de objetos de dados, ou seja, são clusters que representam modos de ruído. 

Dado que a partição ótima é composta por 17 clusters, e segundo a análise FDD existem 15 modos de 

vibração (no intervalo de 0 a 0,5 Hz), então significa que existem clusters que correspondem a modos 

de ruído, que se pretender remover. 

no
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Figura 5.15 - Partição ótima do método hierárquico de clustering (com modos de ruído incluídos). 

No diagrama de estabilização (Frequência Vs. Ordem) é possível detetar e remover modos de ruído. 

Posto isto, no diagrama de estabilização alocam-se os polos de acordo com a partição ótima, obtida 

através da aplicação do método hierárquico de clustering, colorindo os polos com a cor correspondente 

ao cluster a que pertencem, bem como a forma dos respetivos pontos, tal como se observa na Figura 

5.15.  

Com intuito de detetar e remover os polos que constituem clusters correspondentes a modos de ruído 

aplica-se um procedimento original de remoção dos mesmos, explicado na aplicação do método 

partitivo. A partir da aplicação do procedimento obtém-se um diagrama de estabilização resultante, sem 

modos de ruído. A partição final representa-se na Figura 5.16 e partir desta obtém-se as frequências 

dos modos de vibração e as respetivas coordenadas modais, que definem as configurações dos modos 

de vibração. 

 

Figura 5.16 - Partição final do método partitivo de clustering (sem ruído). 

A partir da Figura 5.17 representa-se um esquema explicativo da aplicação desenvolvida, sendo esta 

composta pelas várias etapas que se executam automaticamente, com intuito de resumir e estruturar 

todo o processo que permite efetuar uma identificação modal automática. 
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Figura 5.17 - Esquema explicativo de todas as etapas que resume o processo de identificação modal 

automática. 

5.5 Resultados da identificação modal automática  

A metodologia desenvolvida com base no método SSI-COV provou ter melhor desempenho quando é 

utilizado o método hierárquico de clustering, por comparação com a utilização do k-means, pelas 

seguintes razões: 

 Índice de validação SIL superior ao do método partitivo na obtenção da 1ª solução 

ótima, tal como se verifica na Tabela 8, e dado que o índice avalia a compacidade dos clusters 

da partição (solução) ótima, então o método hierárquico é o que melhor compacta e identifica 

os mesmos; 

 Nº ótimo de clusters do método hierárquico (17 clusters) mais próximo do nº de modos 

de vibração (15 modos, obtidos pelo nº de picos em FDD), do que o método partitivo (18 

clusters); 

 Por observação da Figura 5.12 e Figura 5.16 onde se representam as solução finais 

obtidas pelos métodos partitivo e hierárquico, respetivamente, constata-se que o método 

hierárquico obtém uma solução com mais polos relativamente à frequência de vibração 0,310, 
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ou seja, as grandezas dinâmicas deste modo têm valores mais fiáveis comparativamente ao 

método partitivo, e também se observa que esta coluna de polos vai estabilizando à medida 

que aumenta a ordem do modelo; 

 Por observação da Figura 5.11 e Figura 5.15, verifica-se que neste caso, o método 

hierárquico identifica num único cluster cada uma das colunas de polos, enquanto que no 

método partitivo o mesmo não sucede, observando-se a presença de 3 clusters diferentes 

numa única coluna de polos (ver caso de f ≈ 0,300 da Figura 5.11).  

Tabela 8 – Índices de validação da 1ª solução ótima de clusters obtida pelos métodos partitivo e 

hierárquico. 

Índice de validação SIL 

Método Partitivo Método Hierárquico 

SIL = 0,51 SIL = 0,55 

Nº ótimo de clusters = 18 Nº ótimo de clusters = 17 

 

Conclui-se que o método hierárquico é o mais adequado e que apresenta resultados mais fiáveis para 

efetuar a identificação modal automática. Deste modo na Tabela 9 representam-se as grandezas 

dinâmicas (𝑓 , 𝜉, caraterização das configurações dos modos de vibração) obtidas através da 

combinação do método SSI-COV com o método hierárquico de clustering. Na Figura 5.18 representam-

se as configurações dos modos de vibração obtidos no intervalo de frequências de 0 a 0,5 Hz. 

Na Tabela 9 apresentam-se as configurações dos modos de vibração descritas segundo os seus 

movimentos predominantes e respetivos tipos de vibração. Para além da representação das grandezas 

dinâmicas, nesta tabela comparam-se os valores de frequências obtidos segundo o método SSI-COV 

+ Clustering, com os resultantes do método FDD. A partir desta comparação verifica-se uma elevada 

semelhança entre os resultados obtidos (frequências naturais de vibração) por ambos. O mesmo 

verifica-se ao nível das configurações dos modos de vibração por comparação e observação da Figura 

4.3 com a Figura 5.18. 

A realização de ambos os métodos permite validar a combinação (SSI-COV + Clustering) dado que as 

frequências naturais e respetivas configurações, obtidas por estes, coincidem. A semelhança entre os 

valores de frequências naturais de vibração permite identificar, visualmente no diagrama de 

estabilização, quais as colunas de polos que correspondem a modos de vibração, tal como se ilustra 

na Figura 5.16, devido ao facto dos máximos da função de densidade espetral coincidirem com as 

últimas. 

O coeficiente de amortecimento (𝜉), apenas se determina segundo a aplicação SSI-COV + Clustering, 

e o mesmo não se realiza no método FDD, por não ser relevante para o presente trabalho.  

Contudo apesar de se caraterizar os primeiros 15 modos de vibração na Tabela 9, o objetivo do 

presente trabalho não passa por efetuar uma análise modal a fundo dos modos de vibração da 

estrutura, mas sim por desenvolver metodologias capazes de identificar automaticamente as 

frequências naturais de vibração a partir das quais se monitoriza, em tempo real, a rigidez da estrutura, 

que permite aferir sobre a presença de anomalias ou danos estruturais.  
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Figura 5.18 - Configurações dos 15 primeiros modos de vibração da Ponte 25 de Abril. 

Com intuito de complementar a identificação modal automática com a evolução das frequências no 

tempo, representa-se a título de exemplo, na Figura 5.19 a média das frequências dos 6 primeiros 

modos, obtidas para cada hora do dia em causa, na Ponte 25 de Abril. A partir destas séries temporais 
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obtém-se um controlo estatístico das frequências naturais da estrutura em causa. Pode observar-se, 

nesta figura, a importante repetibilidade das frequências, ao longo do dia e em torno dos seus valores 

esperados. No entanto, observa-se também que as variações destas estão diretamente 

correlacionadas com a quantidade de tráfego em cima do tabuleiro, ou seja, com a massa (em cima) 

da estrutura. 

 
Figura 5.19 – Controlo diário das frequências dos 6 primeiros modos de vibração da Ponte 25 de Abril. 

Tabela 9 – Grandezas dinâmicas dos 15 primeiros modos de vibração da Ponte 25 de Abril. 

Nº 
𝒇 (𝑭𝑫𝑫) 

[𝑯𝒛] 

𝒇 (𝑺𝑺𝑰 − 𝑪𝑶𝑽

+ 𝑪𝑳𝑼𝑺𝑻𝑬𝑹𝑰𝑵𝑮) 
[𝑯𝒛] 

𝝃 
Movimento 

predominante 
Tipo de Modo 

1 0,0719 0,0718 0,004 Translação em z 1º Modo Transversal 

2 0,1178 0,1177 0,011 Translação em y 1º Modo Vertical 

3 0,1481 0,1477 0,018 Translação em y 2º Modo Vertical 

4 0,1667 0,1667 0,013 Translação em z 2º Modo Transversal 

5 0,2053 0,2052 0,011 Translação em z 3º Modo Transversal 

6 0,2214 0,2207 0,012 Translação em z 4º Modo Transversal 

7 0,2294 0,2290 0,015 Translação em y 3º Modo Vertical 

8 0,2317 0,2326 0,023 Translação em y 4º Modo Vertical 

9 0,2922 0,2919 0,008 Translação em z 5º Modo Transversal 

10 0,3003 0,3003 0,019 Translação em y 5º Modo Vertical 

11 0,3097 0,3106 0,008 
Rotação em x + 
Translação em z 

1º Modo de Torção com 
vibração Transversal 

12 0,3136 0,3143 0,006 
Rotação em x + 
Translação em z 

2º Modo de Torção com 
vibração Transversal 

13 0,3317 0,3319 0,014 Translação em z 6º Modo Transversal 

14 0,3419 0,3421 0,004 
Rotação em x + 
Translação em z 

3º Modo de Torção com 
vibração Transversal 

15 0,4867 0,4864 0,011 
Rotação em x + 
Translação em z 

4º Modo de Torção com 
vibração Transversal 

x – direção longitudinal do tabuleiro da ponte; 
y – direção vertical perpendicular ao tabuleiro da ponte; 
z - direção transversal ao tabuleiro da ponte. 
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6  Conclusões e Desenvolvimentos futuros 

6.1  Conclusões 

O trabalho desenvolvido no âmbito da presente Dissertação contribui para o desenvolvimento do tema 

controlo automático da segurança estrutural, dado que os resultados obtidos identificam, de modo 

automático e em tempo real, informação que mostrou ser útil para identificar danos ou anomalias em 

estruturas de engenharia civil. À semelhança do que se observa em outros trabalhos na mesma área 

(Neu et al., 2017; Reynders et al., 2012; J. P. Santos, 2017) foi possível concluir que as metodologias 

baseadas na monitorização dinâmica são adequadas para identificar as variações estruturais, e, 

consequentemente, para detetar a presença de danos. 

Neste trabalho a metodologia utilizada consistiu na análise modal operacional automática que por se 

basear na combinação do método de identificação modal no domínio do tempo (SSI-COV) com a 

aplicação de algoritmos de inteligência artificial, permitiu assim a sua utilização em tempo real. Foi 

possível concluir, do seu desenvolvimento e aplicação, que os métodos de análise no domínio do 

tempo, como o SSI-COV, são os mais indicados para integrar os sistemas de monitorização contínua, 

comparativamente com os métodos de análise no domínio da frequência, como o FDD, dado que a 

informação gerada tem um volume muito superior à do SSI-COV, fazendo assim com que a 

automatização seja difícil de conseguir. 

No que diz respeito ao caso de estudo, concluiu-se que os dados adquiridos in situ pelo sistema de 

monitorização instalado na Ponte 25 de Abril permitem o teste e a validação das metodologias 

utilizadas. 

No que diz respeito aos parâmetros intervenientes no método SSI-COV, foi possível observar que para 

baixas ordens do modelo de estado da estrutura identificou-se com precisão as frequências, os 

coeficientes de amortecimento e as respetivas coordenadas modais. 

No que diz respeito à informação utilizada para identificação automática pelos métodos de machine 

learning, observou-se que os melhores resultados foram obtidos com a utilização de frequências, 

amortecimentos e configurações modais. 

Dos diversos algoritmos de inteligência artificial, concluiu-se que os de clustering são os que melhor 

desempenho exibem, por permitirem efetuar a identificação sem conhecimento prévio da informação 

modal da estrutura. Dentro desta família de métodos, observou-se que os de clustering hierárquico 

aglomerativo são os que melhor desempenho e eficiência evidenciaram. Os índices de validação SIL 

provaram ser os que melhor avaliam as partições ótimas, cujo número ótimo de clusters é o mais 

próximo do número de modos naturais da estrutura dentro do domínio de frequências analisado, 

identificados manualmente com recurso ao método FDD.  

No presente trabalho aplicou-se um procedimento original de remoção de modos de ruído, que consistiu 

num processo de iteração de análises de clusters e para cada uma destas removeram-se os polos de 

valores muito baixos de SIL. Este provou ser eficaz a remover modos gerados por ruído na Ponte 25 

de Abril. 
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6.2 Desenvolvimentos futuros 

No trabalho que se desenvolveu no âmbito da monitorização da integridade estrutural foram estudados 

e aplicados métodos de identificação modal, que atuam sobre a resposta das estruturas às ações 

ambiente. Este trabalho foi já de grande utilidade prática, na medida em que se incrementou o caráter 

automático à identificação modal, que teve como resultado tornar mais realizável o controlo da 

segurança estrutural segundo uma contínua monitorização dinâmica. 

Contudo, a partir deste ponto propõe-se que os próximos trabalhos procedam no sentido de atingir a 

meta do controlo automático da segurança estrutural, e para tal estes devem-se basear nas relações 

das frequências (obtidas automaticamente) com as ações ambiente (sendo a temperatura a mais 

influente), e através destas estabelecer limites de segurança que, posteriormente, irão distinguir as 

frequências que conferem a segurança à estrutura das que podem indicar presença de 

danos/anomalias estruturais.  

Propõe-se ainda a elaboração de gráficos de séries temporais de frequências, que permitirão o controlo 

diário/semanal/mensal/anual das mesmas, bem como, o desenvolvimento de metodologias de deteção 

e análise de danos sobre as frequências que excedem os limites de segurança. 

Relativamente à identificação modal, é também importante automatizar outros métodos de identificação 

no domínio do tempo, como por exemplo, o método SSI-DATA que se descreve sucintamente no Anexo 

A. 

Refere-se ainda que a constante evolução tecnológica possibilita que os trabalhos futuros tenham 

tendência a adquirir melhores desempenhos ao nível da identificação modal, uma vez que os 

equipamentos, sistemas de aquisição, sistemas de transmissão de informação por fibra ótica ou mesmo 

sem fios, e sistemas de acesso remoto à informação através da Internet, serão cada vez mais 

avançados. 
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Anexos 

Anexo A - Método SSI-DATA 

O trabalho de Peeters (Peeters, 2000) motivou trabalhos como (Magalhães, 2004; Rodrigues, 2004), e 

partir do primeiro descreve-se breve e sucintamente os passos de aplicação do método SSI-DATA 

através de 4 pontos importantes, sendo estes os filtros de Kalman, a projeção e factorização QR, os 

princípios do método de identificação e ainda as variantes do método de identificação, nestas ultimas 

efetua-se a projeção do espaço das séries de resposta do (futuro) no espaço das séries de resposta 

do (passado), (Magalhães, 2004; Rodrigues, 2004). 

Filtros de Kalman 

Os filtros de Kalman são de grande relevância na devida aplicação do presente método, e como no 

presente subcapítulo pretende-se descrever estes pontos de forma breve e sucinta, então no mesmo 

somente se apresentam as propriedades essenciais do filtro Kalman não estacionário que se 

relacionam diretamente com o método de identificação (Magalhães, 2004). Caso o leitor opte por 

aprofundar mais este assunto deve seguir os seguintes trabalhos (Juang & Pappa, 1985; Van 

Overschee & De Moor, 1996). Estes filtros de Kalman não estacionários são aplicados com o objetivo 

de gerar uma previsão ótima do vetor de estado da estrutura (𝑥 ), recorrendo às leituras medidas na 

mesma até ao instante k e ainda às matrizes A, C, 𝑅  e G. O procedimento de calculo da previsão do 

vetor de estado (𝑥 ) é executado através das fórmulas recursivas (1), tendo em consideração os 

valores iniciais do vetor de estado (𝑥 ) e ainda a partir da sua matriz de correlação (𝑃 ) (Magalhães, 

2004). 

𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝐾  (𝑦 − 𝐶 𝑥 ) 

𝐾 = (𝐺 − 𝐴 𝑃  𝐶 ) (𝑅 − 𝐶 𝑃  𝐶 )  

𝑃 = 𝐴 𝑃  𝐴 + (𝐺 − 𝐴 𝑃  𝐶 ) (𝑅 − 𝐶 𝑃  𝐶 )  (𝐺 − 𝐴 𝑃  𝐶 )  

(1) 

em que: 

𝑥 - Estimativa do estado do filtro de Kalman; 

𝐾- Matriz de ganho do filtro de Kalman; 

𝑃- Matriz das correlação do estado do filtro de Kalman; 

𝐺- Matriz de correlação “estado seguinte- output”; 

𝑅 - Matriz de correlação das respostas (iniciais); 

𝐴 e 𝐶- Matrizes de formulação da resposta em tempo contÍnuo.  

 

Após a determinação das estimativas do vetor de estado do filtro de Kalman, obtém-se a sequência de 

estado de filtro de Kalman, a partir da compilação das primeiras numa matriz de dimensão 𝑛 . 𝑁, tal 

como se expõe na expressão (Magalhães, 2004): 

𝑋 =  [𝑥 , 𝑥   …   𝑥  ] (2) 
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Desta matriz constata-se que as colunas correspondem a estimativas dos vetores de estado e somente 

recorrem aos últimos 𝑖 vetores das respostas, ou seja, a estimativa do elemento 𝑥  recorre 

unicamente aos seguintes vetores 𝑦 (𝑦 , 𝑦 , … , 𝑦  ) (Magalhães, 2004). 

Projeção e factorização QR 

A projeção é, então, dos primeiros passos da aplicação do método em causa e consiste na análise da 

projeção do espaço das séries de resposta do “futuro” no espaço das séries de resposta do “passado”, 

nesta projeção conclui-se que toda a informação do “passado” se encontra disponível e permite ainda 

prever a resposta do “futuro” (Rodrigues, 2004). Anteriormente à realização da projeção referida, 

calculam-se as matrizes de Hankel das séries de resposta, sendo estas ferramentas essenciais para o 

devido procedimento da projeção, definidas na seguinte expressão: 

𝐻 =  1
√𝑁

 

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦

𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦
𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦

𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦

⋯ ⋯ ⋯ ⋯

𝑦 𝑦 ⋯ 𝑦
⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=
𝑌 |

𝑌 |

=
𝑌

𝑌
        

"𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑑𝑜"

"𝑓𝑢𝑡𝑢𝑟𝑜"
 (3) 

 

em que: 

𝑦 - vetor de coluna que contem as acelerações medidas nos r graus de liberdade de referência no 

instante k; 

𝑦  - vetor coluna que contem acelerações medidas em todos os graus de liberdade instrumentados no 

instante k. 

𝑖 - é um índice a definir na análise, que deve ser pelo menos maior do que a máxima ordem do sistema 

que se pretende identificar (ou seja, pelo menos maior do que a ordem da matriz de estado desse 

sistema); note-se que uma vez que cada bloco tem 𝑛  linhas, a matriz de Hankel, definida em (3) tem 

um total de 2 𝑛  𝑖 linhas; 

𝑁 - é o número de colunas da matriz, que normalmente é considerado igual a 𝑠 − 2𝑖 + 1 de modo a 

aproveitar todos os valores 𝑠 das séries de resposta; no caso da identificação estocástica, para a 

justificação, sob um ponto de vista estatístico, dos métodos utilizados, assume-se que 𝑁, 𝑠 → ∞ (Van 

Overschee & De Moor, 1996). 

A partir destas passa a ser possível realizar, segundo a expressão (4), a projeção do espaço vetorial 

gerado pelas linhas da matriz 𝑌  (matriz Hankel das respostas futuras) no espaço vetorial constituído 

pelas linhas da matriz 𝑌 (matriz Hankel das respostas passadas, medidas nos sensores de 

referência) (Magalhães, 2004). 

𝑃𝑗 =
𝑌

𝑌
=  𝑌  𝑌 𝑌  𝑌 𝑌  (4) 
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em que: 

†  – o símbolo operador † significa a pseudo-inversa de Moore-Penrose. A determinação da pseudo-

inversa de uma matriz genérica (M) pode realizar-se, a título de exemplo, segundo a sua decomposição 

em valores singulares: 𝑀 = 𝑈  𝑆  𝑉 ⇒  𝑀† = 𝑉  𝑆  𝑈 .  

Recorrendo a esta expressão na obtenção da projeção pretendida, verifica-se que esta não se cumpre 

um dos objetivos deste trabalho que passa pela análise eficiente dos dados, e para tal desenvolvem-

se métodos que recorram menos à complexidade computacional envolvida, portanto a expressão 

anterior, por ser computacionalmente pouco eficiente, é substituída pelo algoritmo de factorização QR 

(Magalhães, 2004). Este último baseia-se na decomposição de matrizes segundo o produto de uma 

matriz triangular inferior (𝑅) com uma matriz ortogonal (𝑄) (de onde o produto de 𝑄 com 𝑄  resulta uma 

matriz diagonal 𝐷), e a sua aplicação à matriz de Hankel (𝐻 ) define-se a partir da seguinte expressão 

(Magalhães, 2004): 

𝐻 =
𝑌

𝑌
= 𝑅 𝑄  (5) 

em que: 

𝑅 – Matriz de dimensão (𝑟 + 𝑙) 𝑖 𝑁, e como nº de colunas é superior ao de linhas então a matriz 

triangular inferior somente contém colunas de elementos nulos que podem ser eliminadas; 

𝑄- Matriz de dimensão (𝑁 𝑁), onde os elementos correspondentes com os zeros de 𝑅 são igualmente 

eliminados. 

De seguida apresenta-se a matriz Hankel (𝐻 ), decomposta e simplificada, na seguinte forma 

(Magalhães, 2004): 

𝐻 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑅 0 0 0

𝑅 𝑅 0 0

𝑅 𝑅 𝑅 0

𝑅 𝑅 𝑅 𝑅 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

  

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡
𝑄

𝑄

𝑄

𝑄 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 (6) 

 

Aplicando esta factorização à expressão inicial de projeção (4), obtém-se uma expressão para devida 

projeção mais simples, tal como se verifica na expressão (Magalhães, 2004): 

𝑃𝑗 =

𝑅

𝑅

𝑅

 𝑄  (7) 

Princípios do método de identificação 

Segundo (Van Overschee & De Moor, 1996), o teorema principal da identificação estocástica por 

subespaços (SSI-DATA) permite concluir que a matriz resultante da projeção pode ser factorizada no 

produto da matriz de observabilidade (8) com a sequência de vetores de estado de filtro de Kalman, 

expressão (2), tal com se descreve na expressão (8), e verifica-se ainda em (9) a decomposição em 

valores singulares da matriz resultante da projeção (Magalhães, 2004). 
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𝑂 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐶

𝐶 𝐴

⋯

𝐶 𝐴 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎤

                 𝑃𝑗 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐶

𝐶 𝐴

𝐶 𝐴

⋯

𝐶 𝐴 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 [𝑥 𝑥 ⋯ 𝑥 ] = 𝑂  𝑋  (8) 

𝑃𝑗 = 𝑈 𝑆 𝑉 =  [𝑈 𝑈 ] 
𝑆 0

0 0
 

𝑉

𝑉
= 𝑈   𝑆  𝑉  (9) 

Como a matriz 𝑃𝑗 , é de ordem 𝑛, então o nº de valores singulares diferentes de zero, resultantes da 

decomposição da mesma matriz, é de valor idêntico ao da ordem (𝑛) da mesma, concluindo-se assim 

que o nº de valores singulares diferentes de zero, determina a ordem do modelo que mais precisamente 

traduz a resposta dinâmica da estrutura (Magalhães, 2004). Contudo verifica-se a determinação das 

matrizes 𝑂  e 𝑋  a partir da igualdade das expressões (8) e (9): 

𝑂 = 𝑈  𝑆 ⁄                       𝑋 = 𝑂  𝑃𝑗  (10) 

A determinação das matrizes 𝐴 e 𝐶, obtém-se a partir de uma nova projeção, expressão (11), onde as 

respostas passadas e futuras se encontram divididas de uma forma diferente (Magalhães, 2004)  

𝐻 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡ 𝑌 |

𝑌 |

𝑌 |

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

=

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡𝑌

𝑌 |

𝑌

⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

                              𝑃𝑗 = 𝑌 𝑌⁄ = [𝑅 𝑅 ] 
𝑄

𝑄
 (11) 

Constata-se ainda que a primeira igualdade estabelece a projeção, enquanto que a segunda esclarece 

a sua determinação a partir dos blocos resultantes da factorização de 𝐻 , e neste caso verifica-se 

que a projeção é decomposta de modo idêntico ao utilizado na expressão (8) (Magalhães, 2004). 

𝑃𝑗 =

⎣
⎢
⎢
⎢
⎢
⎢
⎡

𝐶

𝐶 𝐴

𝐶 𝐴

⋯

𝐶 𝐴 ⎦
⎥
⎥
⎥
⎥
⎥
⎤

 [𝑥 𝑥 ⋯ 𝑥 ] = 𝑂  𝑋  
(12) 

Por consequência desta igualdade determina-se a sequência de vetores de estado 𝑋 , de acordo com 

a seguinte expressão (Magalhães, 2004): 

𝑋 = 𝑂  𝑃𝑗  (13) 

De seguida, procede-se para a obtenção das matrizes 𝐴 e 𝐶, recorrendo à determinação do sistema de 

equações, resultante da generalização das equações que descrevem os modelos de estado 

estocásticos (Magalhães, 2004): 

𝑥 = 𝐴 𝑥 + 𝑤  
𝑦 = 𝐶 𝑦 + 𝑣   

                                                    
𝑋

𝑌 |

=
𝐴

𝐶
 𝑋 +

𝑊

𝑉
 (14) 

em que: 

𝑦  -  vetor caracterizador da resposta medida do sistema no instante 𝑘; 
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𝑥  -  vetor de estado; 

𝑤  - representa um ruído utilizado para a idealização da excitação ambiental, bem como de 

perturbações e imprecisões da modelação; 

𝑣   - ruído caracterizador de erros no sistema de medida e também da excitação ambiental; 

𝐴 - matriz (quadrada de dimensão 𝑛) de transição de estado que caracteriza completamente a dinâmica 

do sistema; 

𝐶 - matriz de saída (𝑙 × 𝑛); 

𝑙 - nº de séries temporais da resposta ambiental medida; 

𝑊  e 𝑉  – sequencias dos resíduos. 

Dado que se recorre a uma sequência de vetores de estado, então, por consequência resulta um 

sistema com maior número de equações que incógnitas, logo tem-se um problema de otimização que 

se soluciona segundo a expressão (15) (Magalhães, 2004): 

𝐴

𝐶
=

𝑋

𝑌 |

 𝑋  (15) 

Alternativamente, as sequências de vetores de estado 𝑋  e 𝑋  podem-se determinar recorrendo 

somente às respostas da estrutura (expressões nº (10) e (13), respetivamente), e também a matriz 𝑌 |  

pode ser determinada através da factorização QR da matriz 𝐻 , de acordo com a seguinte expressão 

(Magalhães, 2004): 

𝑌 | =
𝑅 𝑅 0

𝑅 𝑅 𝑅
 

𝑄

𝑄

𝑄

 (16) 

Refere-se ainda que, com o objetivo de tornar mais eficiente a factorização QR, sendo esta a operação 

mais complexa do método, aplicam-se no lugar dos elementos da expressão (16) as correspondentes 

expressões em função dos blocos provenientes da factorização de 𝐻 , onde os blocos 𝑄 são 

excluídos (Magalhães, 2004). 

Finalizando a determinação das matrizes 𝐴 e 𝐶, o problema de identificação considera-se concluído, e 

através destas últimas extraem-se as frequências naturais de vibração, as suas correspondentes 

configurações modais de vibração, e ainda os correspondentes coeficientes de vibração, a partir do 

seguinte conjunto de expressões (Magalhães, 2004): 

𝐴 = Ψ Λ  Ψ                𝜇 = 𝑒              𝜆 , 𝜆∗ = −𝜉  𝜔 ± 𝑖 1 − 𝜉   𝜔            𝑉 = 𝐶 Ψ 

 
(17) 

 

em que: 

Ψ - matriz quadrada de dimensão 𝑛, onde as suas colunas correspondem aos vetores próprios; 

Λ  - matriz diagonal composta pelos valores próprios em tempo discreto; 

𝜇  - valores próprios em tempo discreto; 

𝜔  – frequências naturais de vibração; 

𝜉  – coeficientes de amortecimento modais; 
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𝑉 – configurações modais de vibração; 

𝜆  – valor próprio em tempo continuo; 

Δ𝑡 – incremento de tempo. 

Variantes do método de identificação 

Em trabalhos como (Magalhães, 2004; Rodrigues, 2004) no método SSI-DATA, não se efetua nenhuma 

ponderação da matriz 𝑃𝑗 , contudo a formulação mais generalizada do método pode ser aplicada a 

matrizes de ponderação (𝑊  e 𝑊 ), multiplicando-as à matriz 𝑃𝑗 , tal como se verifica na expressão 

(18), antes da sua decomposição em valores singulares (Magalhães, 2004): 

𝑃𝑗 = 𝑊  𝑃𝑗  𝑊  (18) 

 

Desta operação de ponderação obtém-se uma transformação de coordenadas a nível do vetor de 

estado, dando então origem a matrizes de ponderação de cada tipo de variante, tais como a UPC 

(componente principal não ponderada), a PC (componente principal) e a CVA (análise canónica) 

(Rodrigues, 2004). 


