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Resumo 

A Monitorização da Integridade Estrutural (MIE) recorre frequentemente a estratégias de deteção de 

dano aplicadas a sistemas estruturais. Contudo, a eficácia destas estratégias depende diretamente 

da capacidade de identificar alterações estruturais antes de estas darem origem ao dano, de modo a 

prevenir perdas económicas, sociais ou humanas. Para este propósito é necessária uma aquisição 

contínua de dados, bem como estratégias de deteção de dano, condições estruturais novas ou 

desconhecidas, em tempo real. 

A MIE é essencial para casos de controlo da segurança de estruturas em fim de vida útil ou para 

situações pós-reforço ou pós-acidentais. Para estes casos as estratégias de MIE não se podem 

basear na comparação dos dados adquiridos in situ com bases de referência obtidas para condições 

da estrutura “inalterada”. Como tal, é essencial uma aprendizagem das condições estruturais em 

tempo útil, garantindo a deteção de alterações na estrutura.  

No âmbito da MIE, a presente dissertação tem como objetivo desenvolver e disponibilizar técnicas de 

identificação de alterações no comportamento estrutural da Ponte 25 de Abril, em tempo real, e sem 

recorrer a bases de referência. Assim, foi adotada uma abordagem direta com recurso a algoritmos 

de identificação supervisionada, aplicada a modelos que relacionam temperaturas e tensões de 

diferentes secções da ponte. As técnicas utilizadas foram testadas e validadas para o caso em 

estudo, provando que as redes neuronais artificiais permitem a deteção de alterações estruturais 

tanto para relações entre variáveis de ação e variáveis de resposta como para relações entre apenas 

variáveis de resposta da estrutura. 
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Abstract  

Structural Health Monitoring (SHM) often uses damage detection strategies applied to structural 

systems. However, the effectiveness of these strategies depends directly on the ability to identify 

structural changes before they result in damage, in order to prevent economic, social and human 

losses. For this purpose, continuous data acquisition is required as well as a monitoring capable of 

detecting new or unknown structural conditions in real time. 

On the other hand, the SHM is essential for controlling the safety of aged structures or for post-

reinforcement or post-accident situations. For these circumstances, the SHM strategies cannot be 

based on the comparison of the data acquired in situ with baselines obtained for conditions of the 

“unchanged” structure. As such, it is essential to learn the structural conditions in a timely manner, 

ensuring the detection of structure anomalies. 

Concerning SHM, this dissertation aims to develop techniques to identify changes in the structural 

behaviour of Ponte 25 de Abril in real-time and without resorting to baselines. Therefore, a direct 

approach was adopted using supervised algorithms, applied to models that relate temperatures and 

stresses regarding different sections of the bridge. The techniques were tested and validated for the 

case study, proving that artificial neural networks allow the identification of structural alterations both 

for relations between action variables and response variables and for relations between structure 

response variables. 
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1. Introdução 

A presente dissertação, intitulada de “Identificação de alterações da resposta estrutural da Ponte 25 

de Abril com recurso a monitorização e métodos de reconhecimento de padrões”, foi desenvolvida no 

âmbito da obtenção do grau de mestre em engenharia civil pela Universidade de Lisboa, no Instituto 

Superior Técnico (IST). 

O estudo desenvolvido para esta dissertação contou com o apoio do Doutor João Pedro Santos, 

investigador no Núcleo de Observação de Estruturas do Laboratório Nacional de Engenharia Civil 

(LNEC) e do Professor João F. Almeida, professor associado no Instituto Superior Técnico (IST).  

Com o apoio de informação e documentação disponibilizada pelo LNEC e pelas Infraestruturas de 

Portugal (IP), este trabalho de investigação incide essencialmente em pontes, embora as técnicas 

descritas possam ser aplicadas a qualquer tipo de sistema estrutural, em diversas áreas de 

engenharia, tais como mecânica e aeronáutica. 

No seguimento do estágio de verão realizado no LNEC em 2016, a Monitorização da Integridade 

Estrutural (MIE) despertou o meu interesse para uma área de interesse que pouco conhecia. O 

contacto com esta área culminou na proposta de um tema para a presente dissertação, 

proporcionando a expansão do meu conhecimento acerca das técnicas de MIE desenvolvidas 

nacional e internacionalmente. 

A Monitorização da Integridade Estrutural (MIE) abordada nesta dissertação, não deve ser confundida 

com a Monitorização Estrutural (ME). Enquanto a ME se limita à aquisição de dados relativos à 

resposta estrutural, a MIE também inclui processos de extração de informação das bases de dados 

que permitem avaliar a condição do sistema estrutural. De facto, a MIE não só requer conhecimentos 

acerca de sensores, eletrónica, comunicação e software, essenciais à ME, como ainda exige 

conhecimento no campo das bases de dados, análise e avaliação estrutural, modelação numérica, 

aprendizagem automática e estatística. 

No âmbito da MIE, esta dissertação foca-se numa abordagem direta, baseada em métodos de 

aprendizagem estatística de forma a extrair e avaliar os dados obtidos do sistema monitorizado. A 

utilização destas metodologias motivou também uma abordagem com base em técnicas de 

reconhecimento de padrões, nomeadamente, com recurso a redes neuronais artificiais. 

Este documento encontra-se dividido em cinco partes (Parte I a Parte V) e em sete capítulos, 

devidamente indicados na Tabela 1. Após a Introdução (Capítulo 1), consta da Parte I toda a 

bibliografia necessária à compreensão do estudo realizado na presente dissertação. Neste sentido, o 

Capítulo 2 diz respeito ao enquadramento do estudo desenvolvido no âmbito da Monitorização da 

Integridade Estrutural, com o objetivo de apresentar uma breve referência a procedimentos e 

tecnologias utilizadas na literatura. Posteriormente, o Capítulo 3 consiste na descrição dos métodos 
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de estimativa da resposta estrutural abordados na dissertação e contém ainda os objetivos e 

metodologias da mesma. 

No sentido de aplicar os conhecimentos a um caso de estudo, dá-se início à Parte II, referente à 

identificação de alterações da resposta estrutural do caso de estudo. Assim, são descritos no 

Capítulo 4 o sistema estrutural e o sistema de monitorização da Ponte 25 de Abril, bem como dos 

dados adquiridos in situ. Perante o objetivo desta dissertação, procede-se então à identificação 

automática de anomalias no Capítulo 5, onde se apresenta a modelação automática da resposta 

estrutural e os resultados obtidos para os diferentes estudos realizados. Neste capítulo foram 

desenvolvidos dois estudos importantes para esta dissertação: a comparação entre a análise linear, 

com recurso a modelos de regressão linear, e a análise com recurso a modelos de redes neuronais 

artificiais; e a previsão de respostas numa secção da ponte, a partir de respostas adquiridas para 

outra secção. 

Na Parte III inclui-se o Capítulo 6 onde se abordam as conclusões retiradas deste estudo e o Capítulo 

7 onde se referem possíveis trabalhos futuros a desenvolver no âmbito da Monitorização da 

Integridade Estrutural. 

Por fim, a Parte IV surge como enumeração das referências bibliográficas utilizadas para este 

trabalho e a Parte V contém os Anexos que completam a informação do documento. 

Tabela 1- Organização da dissertação 

 

Capítulo 1 Introdução

Parte I - Elementos bibliográficos e objetivos

Capítulo 2 Monitorização da integridade estrutural

Capítulo 3 Métodos de estimativa da resposta estrutural

Parte II - Identificação de alterações da resposta estrutural

Capítulo 4 Caso de estudo: a Ponte 25 de Abril

Capítulo 5 Identificação automática de anomalias

Parte III - Conclusões e trabalhos futuros

Capítulo 6 Conclusões

Capítulo 7 Trabalhos Futuros

Parte IV - Referências bibliográficas

Parte V - Anexos
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Parte I – Elementos bibliográficos e objetivos 

2. Monitorização da integridade estrutural 

Nas últimas décadas tem sido notável o crescimento das exigências de mobilidade e de recursos 

energéticos para as populações, o que levou ao aumento significativo da construção de estruturas 

com elevada importância económica, social e humana, nomeadamente pontes e barragens. Com o 

passar dos anos estas estruturas começam a evidenciar anomalias, questionando a segurança das 

mesmas quer ao nível da sua utilização, quer ao nível da segurança de bens e pessoas (Santos, 

2014). 

Embora a reabilitação ou substituição (parcial ou total) de estruturas em fim de vida útil seja 

comummente utilizada para assegurar a segurança estrutural, estas soluções são muitas vezes 

inviáveis economicamente. Por esta razão, a melhor solução para assegurar a performance das 

estruturas no presente e no futuro consiste na deteção precoce de anomalias através da permanente 

monitorização ao longo do seu tempo de vida útil (Glaser, Tolman, 2008; Santos, Orcesi, Crémona, 

Silveira, 2015; Santos, 2014; Worden, Farrar, Manson, Park, 2007). 

Foram realizados diversos trabalhos de investigação no âmbito da deteção de anomalias em 

estruturas monitorizadas de forma permanente (Cury, 2010; Figueiredo, 2010; Posenato, 2009; 

Santos, 2014; Sohn et al., 2004; Worden, Staszewski, Hensman, 2011) que têm por base a 

comparação dos dados adquiridos in situ com dados obtidos enquanto a estrutura ainda se 

encontrava inalterada. Embora esta metodologia consiga ser extremamente eficaz quando 

implementada à data da construção de estruturas monitorizadas, o mesmo não acontece com os 

casos mais correntes de estruturas que se encontram em fim de vida útil (Santos, 2014). 

Devido às problemáticas especificadas nos parágrafos anteriores, tem sido notável o progresso nas 

estratégias de deteção de anomalias precoce em tempo real, em estruturas de engenharia civil, sem 

recurso a referências relativas ao seu estado são (Santos, 2014). De facto, os estudos realizados 

para o desenvolvimento de sistemas operativos de monitorização têm resultado na redução dos 

custos de manutenção e operação, bem como na oportunidade de detetar danos na estrutura antes 

de se atingirem estados críticos (Oscurato, 2011). 

2.1. Definição, objetivos e enquadramento da MIE 

A Monitorização da Integridade Estrutural (MIE) consiste no desenvolvimento e implementação de 

estratégias de deteção de alterações em sistemas estruturais (Farrar, Worden, 2007). O objetivo da 

MIE consiste no controlo da segurança e fiabilidade das estruturas através da deteção precoce de 

anomalias (Oscurato, 2011). 

Esta metodologia recorre à monitorização instrumentada e é baseada na comparação de modelos 

que pretendem prever o comportamento da estrutura com valores obtidos no passado para a mesma 
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carga. No caso de haver discrepância entre os valores obtidos para o modelo de previsão e para o 

comportamento real monitorizado, então é necessário avaliar as causas e as consequências desses 

resultados (Oscurato, 2011). 

A MIE em estruturas de engenharia civil pode ser classificada como periódica ou contínua. Enquanto 

a monitorização periódica pretende detetar alterações que podem ocorrer numa estrutura num 

determinado período de tempo, a monitorização contínua implica um período de tempo alargado e 

sem interrupções (Bisby, 2006). 

Na monitorização periódica podem enquadrar-se monitorizações antes e depois de uma reparação na 

estrutura, monitorizações do crescimento de fendas ou de ensaios de carga. Nestes casos, os 

sensores podem ser instalados temporariamente (aquando dos ensaios) ou permanentemente na 

estrutura (Bisby, 2006). 

A monitorização contínua só mais recentemente começou a ser utilizada à escala real, devido aos 

elevados custos e à complexidade dos sistemas de monitorização. Neste tipo de monitorização, os 

dados adquiridos são armazenados no local, para posteriormente serem transferidos para análise, ou 

são armazenados fora do local, num controlo remoto dos dados. Nos casos mais sofisticados de 

aplicação desta metodologia, os dados obtidos em campo são transmitidos remotamente para 

monitorização em tempo real (Bisby, 2006). 

As tecnologias envolvidas na MIE podem ser classificadas como abordagens locais ou globais. A 

abordagem local permite obter informação relativa a uma amostra significativamente pequena quando 

comparada com a totalidade da estrutura, utilizando apenas leituras locais. Já a segunda categoria 

utiliza leituras de diversos sensores colocados ao longo da estrutura de forma a obter informação 

sobre a estrutura no seu todo. A decisão sobre que abordagem utilizar depende fortemente do 

espectro do problema e da natureza do sistema de sensores, pelo que as duas abordagens podem 

ser complementares na maioria dos casos de estudo (Kim et al, 2001). 

Um sistema global de MIE é geralmente composto pelo hardware – sensores, equipamentos de 

recolha de dados, sistemas de transmissão de dados, etc. – e pelo software – que desempenha o 

processamento do sinal, da informação e dos algoritmos de avaliação de alterações estruturais. De 

facto, o software envolve a extração das características sensíveis a alterações estruturais das leituras 

efetuadas e a aplicação de algoritmos de avaliação de forma a determinar o estado de integridade da 

estrutura. Desde que o número de estruturas equipadas com sistemas de monitorização aumentou, 

tornou-se essencial desenvolver algoritmos mais eficazes (Oscurato, 2011). 

Com o início do século XXI veio um grande progresso na área da tecnologia sensorial, tornando 

possível a comercialização de sistemas inovadores de sensores com fibra ótica ou sensores wireless. 

Assim, a produção de sensores cada vez com mais precisão e o desenvolvimento de algoritmos para 

deteção de dano ou alterações do comportamento de estruturas têm permitido que as Smart 

Structures se tornem numa realidade cada vez mais próxima (Oscurato, 2011). 
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Phares et al, (2005) define tecnologia “inteligente” como aquela em que o sistema deteta 

sistematicamente a condição estrutural através de avaliações automáticas, regista todos os dados 

(intensidades e padrões) obtidos no passado e aciona alertas para condições extremas e a tempo de 

não ser necessária qualquer intervenção humana. 

 “The system systematically reports on the condition of the structure by automatically making 

engineering-based judgments, records a history of past patterns and intensities, and provides early 

warning for excessive conditions or for impending failure without requiring human intervention.” 

(Phares et al, 2005). 

Da análise bibliográfica, não é possível identificar objetivamente a origem da MIE. No entanto, e não 

considerando a observação visual simples e periódica – a monitorização formal de estruturas que 

recorre à interpretação de leituras obtidas por sensores -, esta metodologia começou no final da 

última metade do século XX e tem vindo a evoluir com a utilização de armazenamento eletrónico de 

dados e de recolha de dados informáticos (Oscurato, 2011). 

As pontes têm sido o caso de estudo de maior atenção para aplicação da MIE nos últimos anos, 

permitindo ao mesmo tempo um grande progresso noutros casos, tais como edifícios e barragens 

(Oscurato, 2011). 

2.2. MIE aplicado a pontes 

De todos os tipos de estruturas que podem ser alvo de estudo de MIE, as pontes representam um 

caso particular devido à complexidade das técnicas de construção, ao seu valor económico e ainda 

devido à importância que a sua funcionalidade tem para a eficiência e segurança das redes de 

transporte (Oscurato, 2011). 

O desenvolvimento de tecnologias para a avaliação de pontes tem tido rápidos avanços nos últimos 

anos. No campo da Advanced Bridges Health Monitoring (BHM), as técnicas de deteção de dano não 

intrusivas estão integradas na estrutura de forma a monitorizar a totalidade da ponte ou partes 

individuais da mesma. Se devidamente implementada, acredita-se que estas tecnologias podem 

prolongar a vida útil da estrutura através da deteção precoce de dano ou degradação e, 

consequentemente, permitindo a diminuição das reparações a fazer antes dos danos provocarem um 

estado de deterioração que requer maior quantidade de trabalhos de reparação. Note-se ainda que a 

MIE permite aos projetistas melhorar o desempenho de futuras pontes através do estudo de projetos 

antigos (Phares et al, 2005). 

O desenvolvimento e a implementação de sistemas da MIE, capaz de atingir todos os objetivos e 

benefícios referidos anteriormente para o controlo da segurança de pontes, ainda é um desafio 

presente e requer uma investigação interdisciplinar e coordenada para a adaptação de tecnologias 

totalmente inovadoras, desenvolvidas por outras áreas de estudo alheias à Engenharia Civil (Ko, Ni, 

2005). 
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Infelizmente, este processo ainda não está formalizado como o processo de construção, não 

existindo assim códigos específicos, leis e regulamentos em cada país. Também por estas razões, a 

MIE tem sido um assunto abordado mundialmente e faz parte de inúmeras investigações 

internacionais nos últimos anos. A investigação nesta área requer de facto uma colaboração entre as 

engenharias civil, mecânica, eletrónica e computadores, entre outras (Oscurato, 2011). 

Os desafios atuais da monitorização da integridade estrutural de pontes foram identificados como a 

recolha dos dados (sensores), armazenamento e gestão dos dados, exploração dos dados e 

descoberta de conhecimento, métodos de diagnóstico, e apresentação de informação fidedigna e útil 

para os donos da obra, para que possam tomar decisões o mais acertadas possível sobre a 

manutenção e gestão da ponte. Um sistema de MIE é geralmente do tipo exemplificado na Figura 1 

(Oscurato, 2011). 

 

Figura 1- Sistema de MIE (adaptado de site da Research Gate) 

As primeiras pontes a serem alvo de MIE foram a Golden Gate Bridge, Figura 2, e a Bay Bridge, 

Figura 3, em São Francisco, Estados Unidos da América (EUA). Em 1937, Carder desenvolveu um 

programa complexo de medição do comportamento estrutural à data da sua construção, de forma a 

estudar a resposta sísmica e possíveis consequências estruturais em caso de sismo (Oscurato, 

2011). 

 

Figura 2- Golden Gate Bridge, São Francisco, Califórnia, EUA (Fonte: site DH Charles Engineering) 



7 

 

Figura 3- Bay Bridge, Oakland, Califórnia, EUA (Fonte: site da Roctest) 

Desde então, a evolução da tecnologia sensorial e o crescimento da eficiência na aplicação de 

algoritmos para interpretação de dados obtidos da monitorização, têm permitido a expansão da 

utilização de MIE por todo o mundo (Oscurato, 2011). 

Um dos mais significativos colapsos da história data de 1 de agosto de 2007, com a queda da ponte 

metálica em arco de 8 vias e aço I-35W, sobre o rio Mississípi em Minneapolis, Minnesota, Estados 

Unidos da América. A queda parcial da ponte sobre o rio e frente ribeirinha, provocou 13 mortos e 

mais de cem feridos. Depois do desastre, a ponte foi substituída com especial foco no controlo e 

monitorização da mesma. O sistema de monitorização implementado na nova St. Anthony Falls 

Bridge, representada na Figura 4, permite medir parâmetros estáticos e dinâmicos de forma a 

controlar o comportamento da estrutura ao longo do tempo. Contém uma vasta gama de sensores 

tais como extensómetros, termómetros, potenciómetros lineares, acelerómetros, sensores de 

humidade e corrosão e ainda sensores de deformação SOFO (fibra ótica). Estes sensores são 

localizados nos dois sentidos e estão presentes em todos os vãos. Na zona virada a sul, foi 

implementada uma instrumentação com maior densidade, de forma a validar a distribuição de cargas 

utilizada no projeto da ponte e ainda para estabelecer uma correlação entre os diferentes métodos de 

leitura. Por fim, prevê-se que a informação recolhida permita redefinir especificações de projeto para 

futuras pontes de treliças em caixão (Inaudi et al, 2009). 

 

Figura 4- Nova Ponte St. Anthony Falls, Minneapolis, Minnesota, EUA (Fonte: site da General Technologies, Inc.) 

 



8 

Existem muitos outros casos de estudo apresentados na literatura, onde se descrevem as 

metodologias utilizadas para a MIE da estrutura em causa. Em suma, acredita-se que num futuro 

próximo estes sistemas sejam aplicados a uma vasta gama de obras de arte, garantindo assim a 

segurança estrutural relativa a danos e anomalias possíveis de detetar em tempo real. 

2.3. Danos e anomalias 

A ocorrência de anomalias deve ser distinguida do acontecimento de dano e do colapso da estrutura. 

Enquanto o anomalia pode ser definida como a alteração no sistema estrutural que afeta o seu 

desempenho no presente e no futuro (Santos et al., 2013), o dano estrutural é detetado quando a 

estrutura é inequivocamente incapaz de desempenhar o seu papel, como especificado no projeto e 

nos requisitos da construção (Wardhana et al., 2003). Note-se que, enquanto a ocorrência de dano 

implica uma anomalia no sistema estrutural, o inverso não é necessariamente verdade. O colapso da 

estrutura ocorre quando toda a estrutura (ou grande parte da mesma) abate de forma catastrófica 

(Wardhana et al., 2003), causando um desastre económico, ambiental e/ou social. 

De acordo com Mohiuddin A. Khan (2010), são referidos mais de duzentos casos de estudo de 

anomalias em pontes, sendo que ainda nos dias de hoje a grande maioria destas estruturas ainda 

são afetadas por: 

i. Inundações (devido aos efeitos da erosão); 

ii. Colisão de veículos, comboios e navios; 

iii. Excesso de peso; 

iv. Deficiências no projeto e seus detalhes; 

v. Deficiências associadas aos processos e materiais de construção. 

Em seguida serão referidas as causas mais comuns, isto é, os tipos de dano que levaram a 

anomalias no comportamento de pontes no passado. Este estudo envolveu a consulta de diversas 

referências bibliográficas tais como Mohiuddin A. Khan (2010), Akesson (2008), Wardhana et al. 

(2003), Glaser et al. (2007) e Wenzel (2009). 

Note-se que os casos mais comuns são anomalias devidas aos efeitos da erosão nos pilares e 

devidas à colisão de veículos (navios, comboios ou camiões). Os restantes casos são identificados 

por ordem decrescente de incidências: sismos, ventos excecionais; ocorrências de incêndio; rotura e 

fadiga de elementos de aço; resistência ou rigidez insuficiente, principalmente em elementos de aço; 

corrosão das ligações e/ou cordões pré-esforçados; e deficiência no projeto dos apoios estruturais 

sujeitos a ações como o deslizamento, contração ou temperatura. 

De acordo com Glaser et al. (2007), as causas de danos mais comummente notificadas são esforços 

demasiado elevados, corrosão, fatiga, vento, sismos e rotura de cabos ou cordões. Em Akesson 

(2008), encontram-se vinte casos de estudo de colapso de pontes, e a erosão foi responsável por 

mais de 50% dos colapsos, seguida do fogo, falta de manutenção, colisão de veículos, carregamento 

de ventos extremos e rotura frágil de elementos de aço. Em Wenzel (2009), as causas mais comuns 



9 

de danos em pontes que podem resultar em anomalias da mesma são agrupadas nas seguintes 

categorias: (i) excesso de peso; (ii) cargas sísmicas e acidentais; e (iii) resistência insuficiente. Esta 

última categoria relaciona-se com quatro tipos de fenómenos de deterioração: (i) química 

(maioritariamente a corrosão do aço); (ii) mecânica (fadiga e rotura microscópica); (iii) física (geada, 

calor/fogo); e (iv) reológica (deslizamento, contração, relaxação). 

No estudo realizado em cerca de 500 pontes que falharam o seu desempenho nos Estados Unidos 

da América (Wardhana et al., 2003), os autores afirmam que a maioria das anomalias detetadas não 

está relacionada com o projeto, manutenção, materiais ou construção (fatores internos), mas sim com 

fatores externos, fatores estes responsáveis por 83% dos casos. Dentro dos fatores externos, as 

inundações (como efeito da erosão interna) são a principal causa detetada em mais de 50% de todos 

os casos de estudo. Os autores referem ainda que 20% das causas são induzidas pelo ser humano, 

sendo 12% dessas devido a colisões de veículos (terrestres ou navais) e 8% devido a excesso de 

carga. 

Em suma, os casos referidos anteriormente permitem concluir que os sistemas de monitorização 

instalados em pontes devem ser particularmente sensíveis a alterações impostas por efeitos da 

erosão e colisão de veículos, bem como na deteção de danos em elementos de aço 

(maioritariamente a corrosão) tais como cabos, cordões, ligações, entre outros. 

O estudo destes cenários numa fase prévia permite que a maioria das anomalias e colapsos 

consigam ser evitados, e consequentemente uma diminuição dos custos a estes associados. Assim, 

na fase de avaliação operacional é essencial estimar tanto a vulnerabilidade à erosão como analisar 

os elementos mais suscetíveis à colisão ou corrosão. Em caso de ocorrência de algum destes 

cenários, os efeitos esperados devem ser avaliados em conjunto com as limitações económicas, 

operacionais e sensoriais, por forma a otimizar a sensibilidade dos sistemas de monitorização a 

alterações estruturais. 

2.4. Avaliação operacional 

Esta avaliação deve ser feita antes de dar início a qualquer aplicação de MIE de forma a avaliar as 

necessidades e limitações do sistema a ser monitorizado. Este passo requer conhecimento de peritos 

para responder às seguintes questões (Worden et al., 2007; Sohn, Farrar, et al., 2004): 

1. Quais as motivações económicas ou de segurança estrutural que levam à aplicação da MIE? 

2. Quais são as condições ambientais e operacionais a que o sistema estrutural está sujeito? 

3. Quais são as limitações à recolha de dados no ambiente em causa? 

4. Quais as vulnerabilidades associadas à investigação do sistema estrutural? 

Ao responder a estas questões, o processo em causa pretende definir a solução sensorial mais 

conveniente, tirando partido das caraterísticas especificas de cada sistema estrutural (Figueiredo, 

2010). A avaliação operacional pretende otimizar a solução sensorial, estudando em conjunto com os 
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projetistas, donos de obra e autoridades, a relevância das limitações sociais, operacionais, 

económicas e de segurança (Santos et al., 2013), dando assim resposta à primeira questão. 

As ações e efeitos ambientais e operacionais na estrutura prendem-se com a segunda questão e 

poderão exigir a análise dos dados recolhidos anteriormente de estruturas semelhantes, de forma a 

avaliar se as ações induzidas pelo sistema de monitorização podem originar alterações nas respostas 

monitorizadas. Em geral, estas ações dizem respeito à temperatura, ao vento e/ou à humidade (Koo 

et al., 2012; Zhou et al., 2010). No caso das pontes, o tráfego também deve ser considerado; já em 

barragens, o nível de água pode originar alterações significativas na resposta monitorizada. A 

estimativa quantitativa da magnitude destas alterações pode ser obtida previamente através de 

modelos numéricos. 

A questão mais difícil de responder prende-se com a vulnerabilidade do sistema estrutural aos danos 

e malformações (Figueiredo, 2010). Esta questão não deve ser avaliada apenas em fase de serviço, 

mas também durante a construção e/ou trabalhos de reparação. A resposta a esta questão pode ser 

obtida através de conhecimento de peritos e perspetivas históricas acerca de casos de falha 

estrutural em estruturas semelhantes. 

2.5. Abordagens e tipologias 

A MIE recorre habitualmente a dois tipos de abordagem principais (Doebling, Farrar, Prime,  Shevitz, 

1996; Wang, Chan, Thambiratnam, Tan,  Cowled, 2012): (i) a abordagem inversa ou (ii) a abordagem 

direta. 

As estratégias de identificação de alterações do comportamento estrutural com recurso à abordagem 

inversa são também designadas por model updating, ou identificação de sistema. Esta abordagem 

pretende definir um modelo numérico que traduza a resposta do sistema mais próxima da realidade 

(Sahin, Shenoi, 2003), comparando-o com as respostas estruturais obtidas in situ (Farrar et al., 2007). 

Uma vez que estes modelos utilizam necessariamente conceitos físicos, é possível recolher muita 

informação a partir dos dados adquiridos in situ (Glaser, 2005; Santos, 2014). Contudo, esta 

abordagem tem uma elevada exigência computacional para que seja possível obter resultados em 

tempo real (Glaser, Tolman, 2008; Hua, Ni, Chen,  Ko, 2009; Wang et al., 2012), uma vez que o 

problema para a identificação dos sistemas é não linear e indeterminado (Sahin, Shenoi, 2003). De 

facto, a abordagem inversa requer supervisão para a escolha dos parâmetros estruturais a analisar 

(Glaser, Tolman, 2008), exigindo por sua vez processos de otimização (Wang et al., 2012; Hua et al., 

2009) ou técnicas de pesquisa estocástica (Domer et al., 2003; Saitta, 2008), de forma a garantir 

eficiência computacional. Para a sua otimização, muitos dos trabalhos desenvolvidos recorreram à 

correlação entre variáveis modais (Wang et al., 2012) ou à diferença entre ensaios estáticos (Hua et 

al., 2009). Desta forma foi possível concluir que esta abordagem não só exige uma quantidade de 

sensores economicamente inviável (Hua et al., 2009; Wang et al., 2012) como identifica formas 

modais incompatíveis com a monitorização realizada in situ (Koh, Dyke, 2007). 
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Em alternativa, pode ser utilizada uma abordagem direta. Esta abordagem requer conhecimentos 

acerca de metodologias de inteligência artificial a aplicar na deteção de alterações do sistema 

estrutural. Estas metodologias resultam na correlação entre a informação extraída sob a forma de 

séries temporais dos valores obtidos da monitorização e a presença de alterações da resposta do 

sistema estrutural (Sohn, Farrar, et al., 2004). De facto, esta abordagem é a mais apropriada para a 

identificação de dano precoce em tempo real pois compete com a anterior ao nível da eficiência 

computacional (Posenato, 2009; Cury 2010; Santos, 2014), e por se tratar de uma metodologia 

sensivelmente menos onerosa (Giraldo, 2006; Hsu, Loh, 2010; K. Worden, Dulieu-Barton, 2004). A 

abordagem direta tem sido a mais utilizada na literatura desde que os algoritmos de análise de dados 

conseguem traduzir uma melhor resposta estrutural comparativamente com os modelos numéricos, 

principalmente quando se tratam de estruturas sujeitas a efeitos ambientais e operacionais (H.F. 

Zhou et al., 2011; Zhou et al., 2010; Cury et al., 2012). 

2.6. Abordagem direta  

As técnicas de MIE que recorrem à abordagem direta baseiam-se em procedimentos de 

aprendizagem estatística de forma a identificar alterações no comportamento da estrutura (Posenato, 

2009). Estes procedimentos inserem-se no campo da inteligência artificial e são geralmente definidos 

como processos de identificação de padrões, ou extração de conhecimento oculto de grandes 

quantidades de dados (Hastie, 2011). 

O procedimento das técnicas de MIE com recurso a uma abordagem direta resume-se aos seguintes 

passos (Farrar, Worden, 2007; Sohn, Farrar, et al., 2004): 

i. Aquisição de dados 

ii. Estimativa da resposta 

iii. Extração das caraterísticas 

iv. Classificação das caraterísticas 

Durante a (i) aquisição de dados, o perito, com conhecimento em análise estrutural e em 

instrumentação, define as quantidades de dados a serem medidas bem como a arquitetura dos 

sistemas de aquisição de dados. Em seguida, a (ii) estimativa da resposta assenta nos 

procedimentos de aprendizagem automática estatística (Worden et al., 2001), para detetar as 

relações estatísticas, tipicamente entre as ações e as respostas estruturais (Zhou et al., 2010; Kook 

et al., 2009). Numa terceira fase, (iii) a extração das caraterísticas não é abordada nesta dissertação 

e geralmente tem como objetivo extrair informação dos dados recolhidos, uma vez que a visualização 

dos sinais adquiridos pode não ser suficientemente sensível às condições estruturais do sistema. Por 

último, (iv) a classificação das caraterísticas pretende definir e desenvolver estratégias estatísticas 

para a classificação da informação da MIE, no sentido de identificar se as caraterísticas estão 

relacionadas com as condições estruturais de um sistema são ou alterado. 
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2.7. Aquisição de dados 

A recolha de dados baseia-se no desenvolvimento e implementação (no local) de componentes de 

hardware e software (Santos, 2014). O objetivo desta fase passa não só por adquirir dados relativos à 

resposta estrutural, mas também relativos às ações ambientais e operacionais. A recolha de dados é 

frequentemente designada na literatura como monitorização estrutural (ME), mas não deve ser 

confundida com a MIE. Enquanto a primeira pretende fornecer dados relevantes, a segunda tem por 

objetivo a extração da informação necessária à tomada de decisão (Sohn, Farrar, et al., 2004). 

A implantação de sistemas ou estratégias de aquisição de dados requer a definição do número, tipo e 

localização do hardware (sensores de deteção, aquisição e comunicação) (Figueiredo, 2010), bem 

como a sua programação. A grande limitação da implementação destes sistemas é a tipologia da 

MIE, isto é, dependendo do resultado da avaliação operacional, a MIE pode ser dividida em duas 

tipologias principais: baseada numa análise estática ou baseada numa análise dinâmica (Posenato, 

2009). 

A monitorização baseada numa análise estática pretende obter a resposta estrutural e os efeitos 

ambientais através de séries temporais, onde a velocidade de obtenção de dados não permite 

capturar efeitos dinâmicos. Embora este tipo de monitorização produza pequenos volumes de dados, 

tem a importante vantagem de não ser oneroso (Hu, Shenton, 2006). 

A monitorização baseada numa análise de vibrações avalia a segurança estrutural através da 

medição da resposta dinâmica da estrutura, sabendo que esta resposta se altera em função da 

variação da massa ou rigidez de um material ou de uma condição de fronteira (Sohn et al., 2004). 

Este tipo de monitorização é frequentemente utilizado quer em trabalhos de investigação (Meruane, 

Heylen, 2011; Figueiredo, 2010; Peeters, Roeck, 2001) quer em aplicações práticas de sistemas de 

MIE (Cury, Crémona, 2012; Cury et al., 2012). Note-se ainda que a monitorização “dinâmica” tem 

também desvantagens tais como (i) o elevado custo de sensores e de aquisição de hardware, (ii) a 

sensibilidade a ações dinâmicas como o tráfego e o vento (H.F. Zhou et al. 2011; Cross et al., 2013) e 

ainda (iii) a elevada quantidade de dados gerados, podendo ser particularmente inconveniente 

quando as estruturas monitorizadas são construídas em locais remotos, onde as comunicações são 

difíceis e de implantação dispendiosa (Buono, 2016) 

Com base na literatura, pode ainda concluir-se que ambas as tipologias de monitorização podem ser 

utilizadas em técnicas de abordagem direta de MIE. 

2.7.1. Medição de ações e respostas estruturais 

No plano de observação definido para uma dada estrutura, são definidos os equipamentos de 

medição em função dos dados pretendidos para análise. Estas leituras podem ter origem em 

sensores de medição da solicitação da estrutura ou em sensores de medição do comportamento da 

estrutura à solicitação em causa. 
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Ao nível das ações aplicadas à estrutura (ponte), é comum a medição das condições ambientais, a 

ação do tráfego (rodoviário e/ou ferroviário) e a ação sísmica. Aquando da medição de respostas 

comportamentais, estas podem abranger deslocamentos lineares, rotações, extensões, movimentos 

de juntas, forças em aparelhos de apoio e/ou forças em tirantes. 

Condições ambientais, tais como a temperatura do ar, a radiação solar, a humidade relativa, a 

precipitação, a velocidade e direção do vento, são essenciais à avaliação do comportamento dos 

materiais e da própria estrutura em estudo. Como tal, a evolução destes parâmetros ao longo do 

tempo pode ser medida a partir de estações meteorológicas instaladas nas proximidades da estrutura 

e/ou em sensores colocados em determinadas secções da mesma (termo higrómetro, udómetro) 

(Marecos, 2007). 

Note-se que em pontes suspensas e de tirantes o vento pode ser uma ação predominante no seu 

comportamento devido à elevada flexibilidade das mesmas. De facto, a gestão do tráfego é 

fortemente dependente da medição da velocidade do vento nestas estruturas, podendo existir 

restrições parciais ou totais à circulação de veículos. Para estas medições podem ser utilizados 

anemómetros de copos (“cata-vento”) ou anemómetros ultrassónicos (Marecos, 2007). 

A medição da ação do tráfego recorre tipicamente ao método de pesagem em movimento ou WIM 

(Weight in Motion). Este método permite determinar o peso dos veículos, o número total de veículos 

que atravessam a ponte, a faixa de rodagem que utilizam e a sua velocidade de circulação. Os 

sistemas WIM para medir o peso dos veículos podem aparecer na forma de sensores piezoelétricos, 

placas de flexão (Bending Plates) ou ainda sob a forma de células de carga (Marecos, 2007). 

De forma a obter registos da vibração do solo, que traduzem a ação sísmica, são geralmente 

utilizados microssismógrafos. Estes equipamentos de medição permitem registar deslocamentos, 

velocidades ou acelerações em três direções ortogonais, através de transdutores que utilizam 

sistemas de alimentação, condicionamento e processamento de sinal, bem como unidades de 

memória que admitem o armazenamento dos dados obtidos (Rodrigues, 2004). 

O registo de deslocamentos lineares relativos à resposta de uma dada estrutura pode ser obtido 

através de sistemas baseados em satélites que medem deslocamentos tridimensionais, sistemas de 

nivelamento hidrostático para medir deslocamentos verticais, ou unidades de leitura associadas a 

fios-de-prumo que medem deslocamentos num plano horizontal (Marecos, 2007). 

As rotações em determinadas secções de uma ponte podem ser medidas com recurso a clinómetros 

ou inclinómetros. Enquanto os primeiros determinam desvios relativos, os segundos utilizam um 

plano de referência, comummente o horizontal ou o vertical. Note-se que existem equipamentos que 

permitem medir rotações em duas direções ortogonais (biaxiais) e equipamentos apenas sensíveis a 

rotações numa direção (uniaxiais). Quanto ao seu funcionamento, estes equipamentos podem ser do 

tipo corda vibrante, eletrolíticos, servo, entre outros (Marecos, 2007). 
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Para a medição de extensões (grandeza adimensional), são geralmente utilizados os extensómetros 

elétricos de resistência e os de corda vibrante. 

A variação da abertura das juntas de dilatação do tabuleiro de uma ponte permite avaliar diretamente 

a variação do comprimento do tabuleiro tanto devido aos efeitos diferidos do betão como ao efeito 

sazonal da temperatura (Marecos, 2007). Esta variação é geralmente medida através de sensores, 

baseados em leis eletromagnéticas; ou sensores Linear Variable Differential Transformer (LVDT), 

baseados em leis electromecânicas. 

As reações nos aparelhos de apoio podem ser medidas através de células de carga. Os aparelhos de 

apoio do tipo panela são os que oferecem melhores condições a este tipo de medição (Marecos, 

2007). 

Por último, a tensão instalada nos cabos de pontes suspensas ou de tirantes pode fornecer 

informação essencial à análise do comportamento global da estrutura. O método mais direto para a 

medição destas forças é através de células de carga calibradas em pelo menos um dos cordões do 

tirante, instaladas durante a fase de construção da ponte em estudo. Estas células são constituídas 

por extensómetros elétricos de resistência que permitem obter a força aplicada ao tirante através da 

sua relação diretamente proporcional ao sinal elétrico com origem na variação da resistência. Em 

seguida, basta multiplicar o valor da força medida no cordão pelo número de cordões por cabo 

(Marecos, 2007). 

2.7.2. Transmissão de dados 

Quando se trata de um sistema de monitorização com diversos equipamentos de aquisição 

distribuídos pela estrutura, é essencial ter um sistema de interligação dos mesmos, bem como a 

centralização dos dados num servidor local. Como tal, é tipicamente utilizada uma rede local de 

comunicação do tipo Ethernet ou RS485. Os dados adquiridos pelo servidor local podem ser 

transmitidos para um servidor externo recorrendo para isso a operadores de comunicação móveis, 

através de protocolos do tipo Global System for Mobile Communications (GSM), General Packet 

Radio Service (GPRS) ou uma rede fixa do tipo internet (Dimande, 2010). 

Atualmente também se encontram disponíveis componentes de hardware que permitem que alguns 

sensores ou componentes do sistema de aquisição sejam diretamente ligados a uma rede de internet 

(Aktan, et al., 2003). 

2.7.3. Extração ou identificação da resposta estrutural e armazenamento de dados 

O método a utilizar no armazenamento permanente dos dados adquiridos deve ter em conta a 

finalidade que se pretende dar aos dados, da técnica a utilizar na análise de dados, da frequência de 

acesso aos mesmo e ainda da duração do processo de monitorização. Se for necessário aceder 

frequentemente aos dados é aconselhável a criação de uma base de dados com armazenamento no 

computador. 



15 

Os dados adquiridos são então armazenados localmente e enviados para um servidor que possui 

uma base de dados com toda a informação recolhida. O pré-processamento consiste na 

transformação do formato dos dados adquiridos, de forma a obter mais informação sobre as 

condições estruturais a partir dos dados tratados. Com esta extração das informações necessárias 

pretende-se reduzir o volume de dados (dimensão e/ou comprimento) sem se perder a informação 

intrínseca aos mesmos (Santos, 2014). Neste processo são comummente eliminadas tanto 

perturbações de sinal como amostras atípicas devidas a erros de leitura. 

O bom funcionamento de um sistema de monitorização depende fortemente da respetiva base de 

dados. Esta componente influencia diretamente a escolha dos equipamentos de aquisição e de 

transmissão de dados, ou seja, a organização, compilação e qualidade do armazenamento dos 

dados. A criação de chaves únicas para cada registo e relações por código entre os dados permite 

evitar a repetição de informação, assegurando a integridade dos dados. Também é possível criar 

interfaces para comunicar com os diferentes utilizadores, permitindo efetuar operações de introdução, 

edição, consulta e exportação dos dados através de formulários amigáveis. Outra vantagem passa 

por definir diferentes graus de prioridade para cada tipo de usuário da base de dados (administrador 

da base de dados, operador de cópia de segurança, consultor, etc.) (Dimande, 2010).  

As características da base de dados integrada, tais como a facilidade de visualização, fiabilidade e 

grau de pormenor dos atributos, tornam o sistema de monitorização num instrumento versátil que 

permite vigiar o comportamento da estrutura. 

2.8. Modelação da resposta estrutural 

A modelação da resposta estrutural é essencial no processo de monitorização, nomeadamente, na 

interpretação dos resultados obtidos, isto é, na formulação de conclusões obtidas pela comparação 

de valores medidos e calculados (Fernandes, 1994) 

Embora a modelação da resposta estrutural possa recorrer a modelos físicos ou a modelos 

numéricos (de dados), a interpretação de resultados torna-se inviável para modelos físicos uma vez 

que se trata de um processo moroso e oneroso (Fernandes, 1994). 

2.8.1. Modelos físicos vs. modelos de dados 

Quando se pretende realizar um estudo acerca de um determinado fenómeno mecânico que pode ser 

observável num protótipo, recorre-se a modelos físicos. Os métodos experimentais a utilizar no 

modelo dependem diretamente da teoria da semelhança, levando a uma exigência elevada ao nível 

da escolha dos materiais para o modelo, do sistema de carga, dos sistemas de medição das 

grandezas físicas e ainda ao nível da interpretação dos resultados (Gomes, 2005). 

Em contrapartida, tem-se verificado um desenvolvimento progressivo de métodos numéricos e de 

meios de cálculo necessários à resolução de sistemas de equações de grandes dimensões. De facto, 
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isto deve-se essencialmente à recorrente utilização de modelos matemáticos para a interpretação de 

respostas estruturais (Mata, 2007). 

Numa fase de projeto é comum utilizarem-se modelos com base no método dos elementos finitos, 

através de programas de software adequados à estrutura em estudo. Alternativamente, também pode 

ser utilizado o método dos elementos discretos, o método das diferenças finitas, o método dos 

elementos de fronteira, entre outros (Mata, 2007). 

Atualmente, estes modelos numéricos não são apenas úteis em fase de projeto, mas também para 

uma monitorização do comportamento estrutural ao longo da vida útil das estruturas. No entanto, 

estes modelos matemáticos não devem ser confundidos com modelos de retro análise. É durante a 

fase de exploração de uma obra que tipicamente se utilizam modelos de retro análise, baseados na 

interpretação dos resultados obtidos por observação da estrutura (Mata, 2007). 

Os modelos de retro análise mais utilizados são os de interpretação quantitativa, baseados em 

relações funcionais entre as ações e respostas de uma dada estrutura a partir do tratamento de 

dados resultantes da observação. Note-se que as redes neuronais podem ser incluídas neste grupo 

(Mata, 2007). 

Uma vez escolhido um determinado modelo, deve avaliar-se o comportamento observado da 

estrutura. Se este comportamento não for adequado, isto é, se existir alguma alteração no 

comportamento, deve recorrer-se a um estudo mais aprofundado de forma a estimar as causas dessa 

alteração, a possibilidade de evolução das mesmas e ainda potenciais consequências que delas 

advenham. 

No Capítulo 3 serão descritos os modelos numéricos que foram utilizados nos estudos desenvolvidos 

para esta dissertação. 

2.8.2. Influência das ações ambientais e operacionais 

De todos os efeitos ambientais e operacionais que provocam alterações na resposta estrutural, a 

literatura descreve que a experiência veio demonstrar que a temperatura é um dos mais relevantes. 

De facto, a monitorização baseada na análise de vibrações aplicada à ponte Alamosa Canyon, 

permitiu observar uma variação de 5% nas frequências modais durante um ciclo diário (Figueiredo, 

2010). Com a monitorização da ponte Westend Highway (Rohrmann, Baessler, Said, Schmid,  

Ruecker, 2000), em Berlim, constatou-se que a frequência natural varia linearmente com a 

temperatura.  

Num estudo desenvolvido por Peeters, de Roeck (2001), observou-se uma relação bilinear entre a 

temperatura e as frequências naturais, com o ponto de retorno aos 0ºC, na camada fina de asfalto 

aplicada na estrutura. 
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As medições não modais (deslocamentos, esforços) parecem ser ainda mais influenciadas pela 

temperatura (J. Santos, Crémona, Orcesi,  Silveira, 2013a). Enquanto as características baseadas 

numa análise de vibrações dependem maioritariamente da rigidez e da massa, os efeitos reológicos, 

também influenciados pela ação da temperatura, também influenciam as medições dos 

deslocamentos e dos esforços na estrutura. 

O tráfego rodoviário e ferroviário também pode impor importantes variações nas medições realizadas 

em pontes (Figueiredo, 2010; Sohn 2007), onde a influência da ação do vento também desempenha 

um papel essencial, especialmente nos vãos de maior dimensão. Estudos recentes reportaram 

relações aproximadamente não lineares entre as propriedades modais da ponte e as alterações da 

velocidade do vento (Cross, Koo, Brownjohn,  Worden, 2013; Li, Li, Ou, Li, 2010). 

Com base noutras referências bibliográficas, é ainda possível concluir que é expectável detetar a 

falha ou a existência de danos graves em estruturas mesmo sem ter em conta as ações “regulares” 

como o vento, o tráfego e a temperatura. No entanto, os efeitos destas ações podem camuflar 

pequenas alterações estruturais (Santos, 2014). 

Em suma, é necessário ter em conta os efeitos devidos ao tráfego, vento e temperatura, uma vez 

provado que estas ações ambientais e operacionais influenciam as alterações estruturais. 

2.9. Classificação da resposta estrutural 

A classificação da resposta estrutural está diretamente relacionada com o desenvolvimento de 

modelos estatísticos que recorrem a algoritmos com o objetivo de extrair as características que 

quantificam o grau de risco de alterações no comportamento da estrutura em estudo. Os algoritmos 

utilizados no modelo estatístico estão inseridos numa das seguintes categorias: (i) classificação em 

grupo; (ii) análise de regressões; (iii) deteção através de valores discrepantes. No entanto, o 

algoritmo adequado ao estudo deve ser capaz de reproduzir uma aprendizagem das relações 

intrínsecas às variáveis (Farrar et al., 2001). 

No âmbito da abordagem direta, referida anteriormente, existem dois tipos de estratégias de 

aprendizagem estatística: supervisionada e não supervisionada (Farrar et al., 2001). A aprendizagem 

automática supervisionada aplica-se a casos em que o conjunto de dados de treino consiste em 

conjuntos de dados relevantes em conjunto com as suas classes correspondentes (Bishop, 2006). 

Nas aplicações de MIE, este tipo de metodologias estabelece a relação entre os dados monitorizados 

e as correspondentes condições estruturais (danificada ou não danificada). Quando não existem 

classes alvo, os procedimentos de aprendizagem automática estatística são denominados de não 

vigiados. Este tipo de abordagem é utilizado quando não pode ser considerado nenhum 

conhecimento prévio sobre a estrutura. 

A classificação da resposta estrutural com recurso a aprendizagem estatística supervisionada recorre 

frequentemente a intervalos ou fronteiras de confiança, uma vez que é o método de classificação 
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mais simples e validado, segundo a literatura. De facto, a definição de fronteiras de confiança resulta 

de uma metodologia que dita que as respostas estruturais que resultam de um comportamento 

inalterado devem gerar aleatoriamente respostas normalizadas com variabilidade constante ao longo 

do tempo (Posenato, 2009; Figueiredo, 2010; Mattson, Pandit, 2006). A aleatoriedade descrita na 

literatura encontrada está associada a populações gaussianas, descritas por distribuições normais 

estatísticas. 

A metodologia descrita anteriormente foi adotada como estratégia de identificação de alterações 

estruturais neste trabalho. Com base na aleatoriedade descrita e na sua associação a populações 

gaussianas, torna-se evidente utilizar a distribuição normal para definir as fronteiras de confiança. 

Embora a t-student seja referida em muitos trabalhos como uma distribuição particularmente eficaz na 

descrição de pequenas amostras retiradas de populações gaussianas (Pestana, Velosa, 2008; 

Bishop, 2006), onde a variabilidade não pode ser estimada com precisão (Pestana, Velosa, 2008), 

esta torna-se tanto mais próxima da distribuição normal quanto maior o conjunto de amostras (graus 

de liberdade) (Bussab, W., Morettin, P., 2013). 

De facto, apenas para pequenas amostras de dados se justifica adotar uma distribuição t-student, 

tirando partido da sua robustez (Santos, 2014). Como tal, para o conjunto de amostras fornecido para 

esta dissertação, de dimensões elevadas, será realizada uma análise estatística com base em 

intervalos de confiança definidos para uma distribuição normal. 

Definida a distribuição nota-se que a delimitação da fronteira de confiança passa pela estimativa do 

valor esperado da amostra e da sua variabilidade, respetivamente, 𝐸[𝑋]𝑡 e 𝐸[𝑋 − 𝐸[𝑋]𝑡]𝑡. Os 

estimadores mais utilizados são o valor médio, definido na Equação 1. 

𝐸[𝑋]𝑡 ≈ 𝜇(𝑋𝑡) =
1

𝑆
∑ 𝑋𝑖

𝑡
𝑖=𝑡−𝑆+1      (1) 

e o desvio padrão, definido na Equação 2, onde 𝑆 representa a dimensão da população e �̂�𝑡 a média 

aritmética da série. 

𝐸[𝑋 − 𝐸[𝑋]𝑡]𝑡 ≈ 𝜎(𝑋𝑡) = √
1

𝑆
∑ (𝑋𝑖 − �̂�𝑡)2𝑡

𝑖=𝑡−𝑆+1     (2) 

Um valor discrepante elevado numa amostra de mil objetos não irá alterar significativamente o centro 

da distribuição nem irá aumentar de forma significativa a sua variabilidade (Santos, 2014). Uma vez 

que a presente dissertação recorre a amostras de dados de grandes dimensões, como se verá no 

Capítulo 4, esta metodologia será adotada na identificação de alterações na resposta do caso em 

estudo.  

Por fim, é comum estabelecer intervalos de confiança para um nível de confiança de 95%. Contudo, 

estes intervalos podem ser apresentados para diversos níveis de confiança, tais como 90%, 95% e 

99%. Recorrendo à análise da Figura 5, torna-se evidente que 68,2% da amostra de dados 

estatísticos cuja distribuição se aproxima de uma normal estão compreendidos num intervalo que 
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corresponde a um desvio padrão da média da amostra. Da mesma forma, tem-se que 95,6% da 

amostra se encontra a dois desvios padrão da média e 99,8% a três desvios padrão da média da 

amostra. 

 

Figura 5- Diagrama de desvios padrão. (Fonte: site da Research Gate) 

2.10. Objetivos da dissertação 

O objetivo principal da presente dissertação consiste na identificação de alterações da resposta de 

estruturas monitorizadas em tempo real, com recurso a métodos de reconhecimento de padrões. 

Neste sentido, pretende-se adquirir conhecimento acerca dos métodos de identificação de alterações 

estruturais referidos na literatura como sendo os mais eficazes. Dada uma vasta literatura, a ambição 

por dominar as técnicas mais adequadas promoveu uma seleção de estudos no âmbito da 

Engenharia Civil, nomeadamente relativos a obras-de-arte sob monitorização permanente.  

De facto, as pontes foram pioneiras na monitorização uma vez que se tratam de estruturas com um 

grande impacto económico, social e humano. As técnicas de identificação de alterações são tanto 

relevantes para estruturas novas como para estruturas em fim de vida. Um dos objetivos desta 

dissertação passa por encontrar um método de identificação que possa ser aplicado a estruturas não 

sãs, de forma a garantir uma manutenção em tempo útil, minimizando os custos a esta associados. 

No âmbito da Monitorização da Integridade Estrutural (MIE), pretende-se conhecer as diferentes 

abordagens, estudando as suas vantagens e desvantagens ao nível da capacidade de 

automatização, da sua complexidade computacional, do tempo despendido na obtenção de 

resultados, da qualidade dos resultados obtidos e também do custo económico requerido por cada 

técnica.  

De entre as abordagens encontradas na literatura, pretende-se identificar e dominar a técnica que 

permitirá identificar alterações numa estrutura de forma autónoma, flexível e em tempo real. Para tal, 

é necessário perceber também a capacidade de aquisição de dados relativos a uma estrutura 

monitorizada permanentemente de forma a assegurar as necessidades do método de aprendizagem 

do comportamento estrutural. 
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No seguimento da definição do método de aprendizagem a aplicar, tem-se como objetivo definir 

critérios à identificação de alterações à resposta estrutural. Por um lado, pretende-se que estes 

critérios estabeleçam fronteiras de segurança (ou confiança), de forma a facilitar a deteção de 

variações nas séries de dados adquiridas tanto para o período de treino dos algoritmos de 

aprendizagem, como para o período de previsão do comportamento estrutural. Por outro, a 

determinação de parâmetros de análise estatística pode consistir num critério de otimização das 

variáveis a introduzir nos modelos em estudo. 

Um dos desafios deste trabalho passa por perceber as exigências do método de aprendizagem ao 

nível das características dos dados adquiridos da monitorização. Estes requisitos referem-se 

essencialmente à qualidade e quantidade da amostra de dados a utilizar no período de treino do 

algoritmo de aprendizagem. De facto, estes modelos não só impõem condições à qualidade dos 

dados, como exigem a definição de inúmeros parâmetros associados ao próprio algoritmo, 

parâmetros esses que variam consoante o caso em estudo. 

No âmbito dos métodos de aprendizagem associados a respostas estruturais, encontram-se na 

literatura diversos casos que estabelecem dados de entrada apenas para ações a que a estrutura em 

causa está sujeita, adquiridas dos dados da monitorização. Este trabalho pretende não só dominar a 

aplicação destes métodos como averiguar a possibilidade de atribuir dados de resposta estrutural a 

variáveis de entrada do algoritmo de aprendizagem. Assim, deseja-se estudar e definir uma 

metodologia capaz de prever a resposta estrutural com base em dados de monitorização da resposta 

adquiridos em tempo real, de forma a identificar alterações no comportamento das estruturas. 

Por último, esta dissertação tem como objetivo aplicar e validar os métodos descritos anteriormente a 

um caso de estudo real, permanentemente monitorizado. Assim, pretende-se averiguar a 

possibilidade de identificar alterações no comportamento do caso em estudo, em tempo real, 

aplicando os conhecimentos adquiridos da literatura em métodos de estimação da resposta estrutural 

com recurso a métodos de reconhecimento de padrões. 
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3. Métodos de estimativa da resposta estrutural 

3.1. Resumo das abordagens de estimativa da resposta estrutural 

A estimativa da resposta estrutural deve ser capaz de identificar alterações devidas a danos 

estruturais, suprimindo as alterações estruturais com origem em causas ambientais e operacionais 

(Kook, Sohn, 2009; Sohn et al., 2004). De forma a prever estas alterações, foram realizados estudos 

práticos e pesquisas onde estimaram a resposta estrutural devida a ações previstas (ambientais e 

operacionais) (Santos, 2014). 

Esta estimativa é então subtraída à resposta total obtida, de modo a adquirir dados sem a influência 

desses parâmetros e que podem de facto ter alterações relativas a danos na estrutura. As séries 

temporais sem as ações do ambiente e operacionais são tipicamente designadas por erros residuais 

(ER) ou simplesmente resíduos (Laory, 2013), e são definidos matematicamente através de uma 

regressão linear multivariada, como se mostra na Equação 3. 

𝐸𝑅𝑛,𝑝 = 𝑌𝑛,𝑝 − �̂�𝑛,𝑝      (3) 

onde 𝑌𝑛,𝑝 é a matriz de dados da resposta estrutural, com 𝑛 medições de 𝑝 frequências (tipos de 

resposta estrutural), e �̂�𝑛,𝑝 representa a respetiva estimativa da resposta. 

O objetivo da modelação da resposta estrutural prende-se com a supressão de todos os efeitos das 

ações conhecidas ao longo das séries temporais da MIE. Após a extração destes dados, os resíduos 

devem exibir distribuições aleatórias (Shumway, Stoffer, 2011). De facto, se forem modelos eficazes 

aplicados à série temporal adquirida de estruturas inalteradas, as respetivas séries temporais 

relativas aos resíduos devem exibir uma tendência para valores aproximadamente nulos (Santos, 

2014). 

De facto, a inexistência de dano num sistema estrutural monitorizado verifica-se quando os erros 

residuais apresentam distribuições aleatórias influenciadas por erros de medição ou efeitos de 

pequena magnitude (J. Santos, Calado, Silveira,  Crémona, 2014). No caso de serem detetadas 

variações significativas, é possível que se esteja na presença de dano aquando da monitorização. 

Independentemente de serem abordagens à MIE supervisionadas ou não supervisionadas, a 

estimativa da resposta é mais eficaz quando se divide cada conjunto de dados analisado em dois 

períodos (T. O. Santos, 2007): o período de treino (geralmente utilizando bases de referência) e o 

período de teste. De forma a identificar alterações significativas no comportamento estrutural, são 

obtidas estimativas e erros residuais para períodos de aquisição de dados posteriores. 

No âmbito da estimativa do comportamento estrutural que visa a identificação de alterações 

estruturais, os algoritmos de inteligência artificial mais utilizados são as redes neuronais percetrão 

multicamada (Mata, 2011; Xu, Song,  Masri, 2007; H F Zhou, Ni,  Ko, 2010), as máquinas de suporte 
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vetorial regressivas (Hua, Ni, Ko, Asce,  Wong, 2007), as regressões lineares ou não lineares 

multivariadas (Posenato et al., 2010), a análise em componentes principais (Yan, Kerschen, De Boe,  

Golinval, 2005) e as redes neuronais auto associativas (Hsu, Loh, 2010). 

A presente dissertação irá recorrer a dois dos métodos referidos anteriormente: regressões lineares 

multivariadas e redes neuronais percetrão multicamada. Nas secções seguintes consta toda a 

informação necessária acerca destes métodos de regressão. 

3.2. Regressão linear 

A análise de dados através de regressões lineares é geralmente utilizada para prever o valor de uma 

ou mais respostas de um conjunto de previsões, bem como para estimar a relação entre valores de 

entrada e valores de saída. 

Num modelo simples de regressão linear, para cada observação tem-se um único valor de leitura da 

resposta, Y (variável dependente) que está relacionado com um único valor de previsão, X (variável 

independente). A regressão linear simples prevê uma relação linear da função média, como indicado 

na Equação 4 (Buono, 2016). 

𝐸(𝑌|𝑋) =  𝛼 +  𝛽𝑋      (4) 

Na generalidade dos problemas, deverá existir mais do que uma variável independente, pelo que é 

mais comum utilizar a Equação 5 para funções médias de regressão linear múltipla. 

𝐸(𝑌|𝑋) =  𝛼 +  𝛽1𝑋1 + ⋯ + 𝛽𝑑𝑋𝑑    (5) 

Onde 𝛼 é a ordenada na origem e 𝛽𝑗 é designado por declive. 

Na análise com recurso à regressão linear, assume-se que os erros satisfazem os seguintes 

pressupostos: tratam-se de variáveis independentes que apresentam uma tendência aproximada da 

distribuição normal, com média nula e variância constante. 

Tanto a regressão linear simples como a regressão linear múltipla têm apenas uma variável 

dependente, 𝑌𝑖, para cada instante 𝑖. 

Quando existe mais do que uma variável dependente, trata-se de uma regressão linear multivariada. 

No âmbito da MIE, esta função permite geralmente uma descrição adequada e eficaz dos efeitos das 

variáveis introduzidas nas variáveis de saída. A regressão linear multivariada assenta numa 

premissa inicial que dita que a resposta estrutural, 𝑌, é linearmente ou não linearmente dependente 

das variáveis independentes, 𝑋. Note-se que daqui em diante o termo Regressão Linear (RL) refere-

se à regressão linear múltipla (Buono, 2016). 

O sucesso das regressões lineares neste domínio de investigação deve-se ao comportamento linear 

das relações físicas tais como as leis constitutivas (𝜎 = 𝐸휀) ou as deformações impostas pela 
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temperatura (휀 = 𝛼Δ𝑇). Para além disso, as regressões lineares são funções de alguma simplicidade 

computacional, tornando-as vantajosas em relação a modelos mais complexos utilizados na análise 

de dados para MIE (Santos, 2014). 

Dado um vetor dos dados da resposta estrutural, 𝑦𝑖𝑘, com 𝑖 = 1, … , 𝑛, medidos a partir de 𝑘 = 1, … , 𝑝 

variáveis e um conjunto de dados quantitativos que relacionam a resposta com as solicitações na 

estrutura (operacionais ou ambientais) adquiridos para os mesmos 𝑛 instantes, 𝑥𝑖𝑗, com 𝑗 = 1, … , 𝑑 

sensores; o modelo genérico da regressão linear pode ser definido pela Equação 6. 

𝑦𝑖𝑘 = 𝑢𝑖𝑘
(0)

+ ∑ 𝜑𝑖𝑗(𝑥)𝑑
𝑗=1 𝑢𝑗𝑘 + 𝑟𝑒𝑖𝑘 ↔ 𝑌𝑛.𝑝 = 𝑈𝑛.𝑝

(0)
+ Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑑.𝑝 + 𝑅𝐸𝑛.𝑝; 𝑖 = 1, … , 𝑛;  𝑘 = 1, … , 𝑚 (6) 

Onde 𝑢𝑗𝑘 é o vetor dos pesos/coeficientes da regressão e 𝑢𝑖𝑘
(0)

 é o vetor limiar, que permite que 

quaisquer dados de saída dentro dos limiares definidos a priori sejam considerados no modelo de 

regressão. O vetor 𝑟𝑒𝑖𝑘 contém o conjunto de erros residuais, 𝑖 = 1, … , 𝑛, definido para cada resposta 

estrutural, 𝑘 = 1, … , 𝑚. A função diferenciável 𝜑𝑖𝑗(𝑥) é geralmente conhecida por “função base” 

(Bishop, 2006) e permite que a natureza linear do modelo de regressão se mantenha, ainda que 

possa permitir a inclusão de relações não lineares entre variáveis (Hastie, 2011; Bishop, 2006). 

De forma a simplificar a expressão, os limiares podem ser incorporados na expressão em termos de 

colunas extra adicionadas à função diferenciável, tal como demonstrado na Equação 7 (Santos, 

2014). 

𝑦𝑖𝑘 = ∑ 𝜑𝑖𝑗(𝑥)
𝑞=𝑑+1
𝑗=1 𝑢𝑗𝑘 + 𝑟𝑒𝑖𝑘 ↔ 𝑌𝑛.𝑝 = Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑑+1.𝑝 + 𝑅𝐸𝑛.𝑝; 𝑖 = 1, … , 𝑛;  𝑘 = 1, … , 𝑚  (7) 

Pode encontrar-se na literatura diversos métodos de otimização do conjunto de pesos para o modelo. 

No entanto, o mais conhecido é o método dos mínimos quadrados (Sum of Square Residuals, SSR), 

e procura minimizar o quadrado da soma dos erros residuais, como dita a Equação 8 e a Equação 9 

(Santos, 2014). 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ ∑ 𝑅𝐸𝑛.𝑝
2

𝑝𝑛       (8) 

min(𝑆𝑆𝑅) = 𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ 𝑅𝐸𝑛.𝑝
2

𝑝𝑛 ) = 𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ (𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑑.𝑝)2
𝑝𝑛 )  (9) 

= 𝑚𝑖𝑛 (∑ ∑((𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑑.𝑝)𝑇

𝑝𝑛

(𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑑.𝑝))) 

O conjunto de pesos que leva ao menor valor de SSR é uma solução única (Hastie, 2011) e pode ser 

obtido analiticamente igualando o gradiente de SSR a zero, como demonstrado na Equação 10 

(Santos, 2014). 

𝜕

𝜕𝑈𝑞.𝑝
(∑ ∑ ((𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝)𝑇

𝑝𝑛 (𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝))) = 0   (10) 
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↔  −Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑇(𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝) − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑇(𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝) = 0 

↔ Φ𝑛.𝑝
𝑇(𝑥)𝑌𝑛.𝑝 = Φ𝑛.𝑝

𝑇(𝑥)Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝 

↔ 𝑈𝑞.𝑝 = Φ𝑛.𝑝
𝑇(𝑥)𝑌𝑛.𝑝 (Φ𝑛.𝑝

𝑇(𝑥)Φ𝑛.𝑝(𝑥))
−1

 

Com base nos resultados obtidos da Equação 10, a Equação 8 pode tomar a seguinte forma, 

apresentada na Equação 11 (Santos, 2014). 

𝑌𝑛.𝑝 = Φ𝑛.𝑝(𝑥)𝑈𝑞.𝑝 + 𝑅𝐸𝑛.𝑝 ↔ 𝑌𝑛.𝑝 = Φ𝑛.𝑝(𝑥) (Φ𝑛.𝑝
𝑇(𝑥)𝑌𝑛.𝑝 (Φ𝑛.𝑝

𝑇(𝑥)Φ𝑛.𝑝(𝑥))
−1

) + 𝑅𝐸𝑛.𝑝 (11) 

E o vetor dos erros residuais, 𝑅𝐸𝑛.𝑝, pode ser obtido através da seguinte Equação 12 (Santos, 2014). 

𝑅𝐸𝑛.𝑝 = 𝑌𝑛.𝑝 − Φ𝑛.𝑝(𝑥) (Φ𝑛.𝑝
𝑇(𝑥)𝑌𝑛.𝑝 (Φ𝑛.𝑝

𝑇(𝑥)Φ𝑛.𝑝(𝑥))
−1

)  (12) 

 

 

A modelação de comportamentos estruturais não lineares também pode recorrer à RL, embora seja 

necessário definir as relações entre as variáveis na forma de funções de base, Φ𝑛.𝑝(𝑥). Uma 

modelação deste tipo requer o conhecimento humano das relações entre os dados de entrada e os 

resultados analisados, pelo que apenas se utilizam relações lineares entre variáveis no âmbito de 

uma modelação com recurso à RL. Assim, as Equações 13 e 14 definem de uma forma mais simples 

as Equações 7 e 9 (Santos, 2014). 

𝑈𝑞.𝑝 = (X𝑛.𝑞
𝑇X𝑛.𝑞)

−1
X𝑛.𝑞

𝑇
𝑌𝑛.𝑝     (13) 

𝑅𝐸𝑛.𝑝 = 𝑌𝑛.𝑝 − X𝑛.𝑞𝑈𝑝.𝑞      (14) 

Onde 𝑈𝑞.𝑝 = (X𝑛.𝑞
𝑇X𝑛.𝑞)

−1
X𝑛.𝑞

𝑇 é a pseudo-inversa de X𝑛.𝑞 (Santos, 2014). Os modelos 

representativos deste método são apresentados na Figura 6, tanto para uma variável de saída como 

para múltiplas variáveis de saída. 

 

Figura 6- Regressão Linear para d variáveis de entrada e (a) 1 variável de saída e (b) múltiplas variáveis de 

saída (Fonte: Santos, 2014) 
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3.3. Redes Neuronais Artificiais 

Ainda que a regressão linear apresente vantagens computacionais, inúmeras aplicações da MIE 

provam que os métodos não lineares descrevem melhor o comportamento estrutural. Note-se, no 

entanto, que a análise com recurso a redes neuronais artificiais da resposta de uma estrutura recorre 

a diversas variáveis, muitas vezes com diferentes relações físicas. Assim, a maioria das aplicações 

da MIE recorre a algoritmos de aprendizagem estatística capazes de conhecer autonomamente as 

relações intrínsecas entre variáveis. 

De facto, no âmbito da modelação estatística, as redes neuronais artificiais podem ser aplicadas na 

resolução de problemas de classificação e de regressão, exibindo a capacidade de aprendizagem de 

relações intrínsecas entre variáveis, sem recorrerem a bases de referência (Buono, 2016). 

Em 1994, Garrett definiu uma rede neuronal como “um mecanismo computacional capaz de adquirir, 

representar e calcular o mapeamento de um espaço multivariável de informação para outro espaço, 

dado um conjunto de dados representativo desse mapeamento.” 

A grande vantagem da utilização de redes neuronais prende-se com a capacidade de estas 

representarem tanto uma relação linear, como não linear, bem como a habilidade para aprender estas 

relações a partir de dados adquiridos (Buono, 2016). 

3.3.1. História 

O primeiro modelo de um neurónio artificial foi desenvolvido por McCulloch e Pitts (1943), com o 

objetivo de tentar modelar o comportamento do mesmo. Com bases de neurologia, estes fisiologistas 

desenvolveram um modelo com dois valores de entrada e um único valor de saída, com o objetivo de 

simular uma operação do tipo binário. No entanto, só no final dos anos 50 é que começaram a surgir 

modelos de redes neuronais promissores (Oscurato, 2011). 

O modelo percetrão foi desenvolvido por Rosenblatt (1958), fazendo ligações aleatórias entre os 

percetrões e utilizando um método de tentativa-erro (processo iterativo de aprendizagem) que 

permitisse obter os pesos e consequentemente atingir o algoritmo de aprendizagem. O percetrão 

consiste na total interação entre uma camada de dados de entrada (representando os estímulos) e 

uma camada de saída (apresentando os resultados). Ajustando os pesos a cada conexão, seria então 

possível obter o resultado desejado para a variável de saída, para uma variável de entrada fornecida, 

permitindo ao percetrão a capacidade de reconhecer e reproduzir padrões nos dados introduzidos 

(Oscurato, 2011). 

Selfridge (1958), trouxe então a ideia de criar um espaço de pesos para o percetrão, e mais tarde 

Rosenblatt (1958) ajustou estes pesos num método de tentativa-erro. Selfridge (1958) limitou-se a 

escolher aleatoriamente um vetor direção, de tal modo que se a sua performance não melhorasse, os 

pesos voltavam a tomar os valores anteriores, e um novo vetor era gerado. Como disse Selfridge 

(1958), este processo assemelha-se a subir uma montanha. No entanto, nos dias de hoje, este 
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processo parece-se com descer um declive, uma vez que geralmente o objetivo passa por minimizar 

o erro quadrático, ou a energia (Lalithamma, Puttaswamy, 2013). 

Widrow and Hoff (1960) desenvolveram um método matemático de nome ADALINE, ou ADAptive 

LINear Element, em que a aprendizagem consistia na aplicação do método do gradiente baseando-se 

na minimização dos erros quadrados, com o objetivo de adaptar automaticamente os pesos nas 

conexões. Este algoritmo veio a ficar conhecido por LMS, ou Least Mean Squares, tendo sido 

desenvolvidas algumas adaptações do mesmo nos últimos anos. Note-se que o processo de 

aprendizagem deste algoritmo já não se traduzia num processo de tentativa-erro, permitindo uma 

diminuição significativa de tempo necessário ao desenvolvimento destas análises. 

Ainda nos anos 60, gerou-se uma onda de notícias sobre uma nova geração com robots que podiam 

“pensar”, promovendo as redes de percetrões como sendo algoritmos que resolvem qualquer 

problema com que se deparam. Minsky e Papert (1969) escreveram um livro, Perceptrons, onde 

descrevem os percetrões como algoritmos capazes de resolver unicamente problemas linearmente 

separáveis: “a perceptron was a single node”. Ou seja, os percetrões precisam de 𝑛 − 1 nós de forma 

a resolverem 𝑛 problemas isolados, tal que o modelo apenas permite resolver problemas linearmente 

separáveis. 

Só em 1974, Werbos (1974) conseguiu pela primeira vez resolver um problema não linearmente 

separável, isto é, o primeiro algoritmo de backpropagation.  Mais tarde este modelo foi também 

utilizado por Parker (1985) e por Rumelhart e McClelland (1986), simultaneamente. De facto, o 

algoritmo de backpropagation é uma generalização do algoritmo LMS, permitindo que os percetrões 

possam interagir em diferentes camadas ao invés de apenas terem uma camada para cada entrada. 

Este algoritmo veio reacender a pesquisa na área da inteligência artificial, trazendo inúmera literatura 

a essa área. Como exemplo, refira-se a obra Neurocomputing Foundations of Research (Anderson 

and Rosenfeld, 1989), uma compilação de papers que traduzem uma visão geral dos grandes 

progressos realizados na área de redes neuronais antes de 1986. 

3.3.2. Modelo do neurónio artificial 

Num modelo matemático de um neurónio, os efeitos das sinapses são representados por pesos 

atribuídos às ligações, de forma a modelar os efeitos associados aos sinais de entrada, e as 

características não lineares dos neurónios podem ser representadas por uma função de 

ativação/transferência. Os pesos atribuídos às ligações são definidos de acordo com o algoritmo de 

aprendizagem a adotar (Oscurato, 2011; Buono, 2016). O impulso total do neurónio é então 

determinado pela soma dos sinais de entrada, transformados pela função de ativação (Kishan, 

Chadha,  Maini, 2012). 

Como já referido, a capacidade de aprendizagem de um neurónio artificial está inteiramente 

dependente da capacidade de ajuste dos pesos atribuídos às ligações. O percetrão mais simples 

consiste numa camada de dados de entrada (estímulo) e numa camada de dados de saída 
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(resultados), totalmente conectados. A estas conexões são então atribuídos pesos que vão mudando 

o seu valor em função da intensidade do sinal de entrada. Desta forma, o percetrão consegue 

aprender e reconhecer padrões nos dados de entrada (Oscurato, 2011). De facto, quanto mais 

estimulado for o sinal de entrada, mais estimulado será o seu peso e, por conseguinte, mais 

significante será esse peso para o sinal de saída do respetivo neurónio. 

Na Figura 7 encontra-se representado um modelo típico de um neurónio artificial, com 𝑛 variáveis de 

entrada, 𝑥𝑛, às quais são atribuídos pesos, 𝑤𝑛, respetivamente. Note-se que os pesos podem tomar 

qualquer valor real, positivo ou negativo. Enquanto os valores negativos representam uma conexão 

inibitória, os valores positivos indicam uma conexão excitatória. De facto, a ativação de um neurónio à 

entrada, 𝑎𝑖, passa pelo somatório de todos os pesos de entrada acoplados aos neurónios pré-

sinápticos da rede, 𝑗, como representado na Equação 15. 

𝑎𝑖 = ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗 ↔ 𝐴𝑛 = 𝑋𝑛.𝑞𝑈𝑞;   𝑖 = 1, . . , 𝑛   (15) 

Os valores de saída do neurónio, 𝑦𝑖, são dados por uma função que depende dos valores de entrada 

e do limiar do neurónio, 𝜃. Note-se que enquanto o limiar só toma valores negativos em neurónios 

biológicos, no caso de modelos artificiais este limiar pode também tomar valores positivos. Nesse 

caso o limite é então referido como uma tendência e utiliza-se o sinal + na fórmula de ativação. Na 

Equação 16 está definida a expressão para os valores de saída do neurónio.  

𝑦𝑖 = 𝑓(𝑎𝑖) + 𝑟𝑒𝑖 = 𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 𝑥𝑗 + 𝜃) + 𝑟𝑒𝑖 ↔ 𝑌𝑛 = 𝑓(𝐴𝑛) + 𝑅𝐸𝑛;   𝑖 = 1, … , 𝑛 (16) 

onde 𝑓(. ) representa a função de ativação. Por simplificação, é comum adotar uma entrada 

imaginária de  𝑥0 = ±1 e um peso de conexão de 𝑤0 = 𝜃 em substituição do limiar do neurónio. Por 

esta razão adota-se 𝑞 = 𝑑 + 1. 

Por fim, é de notar a semelhança entre o neurónio artificial e a regressão linear multivariada descrita 

anteriormente, Figura 6. Estes modelos diferem apenas no facto de o último conter uma função de 

ativação não linear, cujo valor de ativação é identificado por 𝐴𝑛 na Figura 7, capaz de reproduzir uma 

relação linear entre os dados de entrada, 𝑋𝑛.𝑞, e o vetor de saída, 𝑌𝑛, como mostra a Equação 16. 

 

 

Figura 7- Modelo de um neurónio artificial (Fonte: Santos, 2014) 
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3.3.3. Funções de ativação 

As funções de ativação afetam diretamente a velocidade e a capacidade da rede neuronal se adaptar 

aos dados de entrada, através da definição dos limites admissíveis à rede. Estas funções podem 

tomar diferentes formas consoante o tipo de problemas em causa.  

Como referido anteriormente, a primeira função foi desenvolvida por McCulloch e Pitts (1943). Os 

neurónios tinham valores de saída binários (0 ou 1) e o limiar da função é utilizado para decidir se o 

neurónio deve ou não emitir um sinal. Esta função encontra-se definida na Tabela 2 (a) e (b). 

Na mesma Tabela 2 (c) e (d) também são referidas a função linear e a função seccionalmente linear, 

respetivamente. De facto, é possível obter mais informação se o neurónio for acompanhado de uma 

função contínua. Note-se que no caso de se pretender controlar a quantidade de dados de saída é 

possível limitá-los a um intervalo estipulado a priori, como por exemplo [0;1] ou [-1;1]. 

Tabela 2- Funções de ativação: (a) função limiar; (b) variação da função limiar; (c) função linear; (d) função 
seccionalmente linear, (e) função logística (ou sigmoide), (f) função tangencial hiperbólica (adaptado de site da 

KDnuggets) 

 

Por último, existem ainda inúmeras funções de ativação contínuas, mas não-lineares, utilizadas 

maioritariamente em redes neuronais complexas. As mais utilizadas são a função logística e a função 

tangencial hiperbólica, como referido na Tabela 2 (e) e (f), respetivamente. 

A função logística, ou sigmoide, é uma função em forma de ‘S’, limitando-se ao intervalo [0;1] em vez 

de [-∞;+∞]. De facto, esta função situa-se entre a função linear (se 𝑧 → 0) e a função binária (se 𝑧 →

(a) 

(b) 

(c) 

(d) 

(e) 

(f) 
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∞), de tal modo que uma rede com uma função de ativação deste tipo contém uma rede linear como 

caso particular. A função tangencial hiperbólica é bastante semelhante à logística, ainda que tenda 

assimptoticamente para -1 e 1. 

Assim, a utilização de funções diferenciais e contínuas veio simplificar significativamente a 

implementação do algoritmo de backpropagation. Embora bastante semelhantes, é mais comum que 

as funções do tipo tangente hiperbólica atinjam a convergência em menos tempo do que as funções 

logísticas (Bishop, 1995). 

3.3.4. O método do gradiente descendente 

Como já referido, o sistema ADALINE foi desenvolvido ao mesmo tempo que o percetrão, diferindo 

apenas na abordagem do período de treino (Widrow and Hoff, 1960). Este sistema podia ser aplicado 

às unidades de saída sujeitas a funções de ativação contínuas e diferencias, tornando-se mais 

avançado no método de aprendizagem quando comparado com o percetrão simples – que recorria 

apenas a funções de ativação do tipo limiar. Este sistema recorria a um algoritmo para a 

determinação dos pesos sinápticos baseado na minimização do erro e por sua vez no método do 

gradiente descendente – “ADALINE rule” ou “Delta rule”. 

De acordo com Bishop (1995), torna-se conveniente que a função de erro seja expressa unicamente 

em termos de pesos, como na Equação 17, pelo que se deve definir a priori os pesos e os limiares 

num único grupo. 

𝐸 = 𝐸(𝑤)      (17) 

onde 𝐸 é uma função diferencial de 𝑤 (Oscurato, 2011). 

Nestas condições, inicia-se o procedimento com a atribuição aleatória de um valor a 𝑤, prosseguindo 

com a atualização do ventor dos pesos fazendo mover uma pequena distância no espaço 𝑤 na 

direção em que 𝐸 é minimizado mais rapidamente, isto é, na direção de −∆𝑤𝐸. Num processo de 

iteração deste processo, é possível gerar uma sequência de vetores 𝑤(𝜏), cujas componentes são 

dadas pela Equação 18 (Oscurato, 2011). 

𝑤𝑘𝑗
(𝜏+1)

= 𝑤𝑘𝑗
(𝜏)

− 𝜂
𝜕𝐸

𝜕𝑤𝑘𝑗
|

 𝑤(𝜏)
     (18) 

onde 𝜂 é um parâmetro de learning rate e toma um valor positivo pequeno. A escolha deste 

parâmetro pode ser determinante uma vez que se for demasiado pequeno a minimização do erro será 

lenta, mas se for demasiado grande pode não haver convergência. Verificadas as condições 

necessárias, pretende-se então que a sequência destes vetores convirja num ponto em que 𝐸 é 

minimizado (Oscurato, 2011). 

No geral, a função de erro é dada pelo somatório dos erros adquiridos em cada conjunto-padrão de 

erros dos dados de treino, tal como dita a Equação 19. 
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𝐸(𝑤) = ∑ 𝐸𝑛
𝑛 (𝑤)      (19) 

onde 𝐸𝑛 é calculado apenas para o padrão 𝑛. Assim, é possível minimizar o erro em função de cada 

conjunto-padrão, utilizando a Equação 20 e fazendo repetir tantas vezes este procedimento quantos 

padrões existirem na definição de 𝐸. 

𝑤𝑘𝑗
(𝜏+1)

= 𝑤𝑘𝑗
(𝜏)

− 𝜂
𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑤𝑘𝑗
      (20) 

Note-se que este sistema não oferece nenhuma resistência à aplicação em tempo real. De facto, o 

sistema está preparado para detetar qualquer tipo de alteração nas características do conjunto de 

dados de entrada, desde que o valor de 𝜂 seja escolhido de forma apropriada (Oscurato, 2011). 

De uma forma geral, para uma rede que recorre a uma função linear, tem-se a seguinte Equação 21. 

𝜕𝐸𝑛

𝜕𝑤𝑘𝑗
= {𝑦𝑘(𝑥𝑛) − 𝑡𝑘

𝑛}𝑥𝑗
𝑛 = 𝜕𝑘

𝑛𝑥𝑗
𝑛     (21) 

onde se define que a derivada parcial em ordem a 𝑤𝑘𝑗, que relaciona a função  𝑗 com o valor de saída 

𝑘, pode ser expressa pelo produto de 𝜕𝑘 (unidade de saída) pelo 𝑥𝑗 (função), como dita a Equação 22. 

𝜕𝑘
𝑛 = 𝑦𝑘(𝑥𝑛) − 𝑡𝑘

𝑛      (22) 

Note-se ainda que estas derivadas podem ser calculadas “localmente”, isto é, para cada peso 

definido. Tem-se então que os pesos respetivos de um determinado conjunto-padrão são dados pela 

combinação das Equações 21 e 22, como demonstra a Equação 23. 

∆𝑤𝑘𝑗 = −𝜂𝜕𝑘
𝑛𝑥𝑗

𝑛       (23) 

Em suma, o papel do algoritmo de aprendizagem consiste no ajuste dos pesos, 𝑤, de forma a reduzir 

o erro e consequentemente fazer com que os valores convirjam para os desejados. De facto, o 

gradiente é um vetor que tem componentes de 𝐸(𝑤), cujas derivadas parciais correspondem a cada 

peso sináptico, 𝑤𝑘𝑗. Quando atingida a convergência, as derivadas parciais tomam o valor zero 

(Oscurato, 2011). 

Este método tem diversas variações que por sua vez podem ser conhecidas por método dos mínimos 

quadrados (SSR), método Delta, método ADALINE, ou ainda método de Widrow-Hoff (Widrow and 

Hoff, 1960). Todos os métodos referidos anteriormente assentam no mesmo teorema de 

convergência: após um número finito de iterações, o sistema converge num valor final que minimiza o 

erro. No entanto, este método só pode ser aplicado a redes neuronais de camada única com funções 

de ativação lineares; pelo que não é possível generalizar este método para configurações mais 

complexas (multicamada). 
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3.3.5. Topologias de RNA 

Os neurónios artificiais podem agrupar-se em diversas geometrias, em função das conexões entre 

eles e da dispersão dos dados de entrada. Cada conexão une uma entrada e uma saída, pelo que 

uma rede é tipicamente dividida em três camadas de neurónios:  

• camadas de entrada – os padrões dos dados de entrada são apresentados à rede; 

• camadas intermédias ou escondidas – grande parte do processamento dá-se através das 

conexões existentes entre estas camadas; 

• camadas de saída – os resultados finais são apresentados. 

As RNA podem assumir diversas topologias, tais como as representadas na Figura 8: (a) RNA 

Percetrão, (b) RNA direta (feedforward); (c) RNA profunda (deep learning); (d) RNA recorrente/cíclica 

(feedback).  

 

Figura 8- Topologias de RNA (adaptado de site da Towards Data Science)  

As RNA podem ser do tipo diretas ou recorrentes. As primeiras, também conhecidas por feedforward 

neural network, fazem um mapeamento estático e unidirecional entre as camadas de entrada e de 

saída, permitindo refletir uma relação linear simples ou uma relação não-linear (Alves, 2016).  

Estas redes podem ser também classificadas quanto ao número de camadas intermédias. Na 

realidade, o modelo mais simples é o SLP (Single Layer Perceptron), representado na Figura 8 (a), 

com apenas uma camada de entrada e uma camada de saída. Este modelo não difere muito do 

modelo do neurónio artificial descrito anteriormente. Na Figura 8 (b) mostra-se então um exemplo 

típico de uma rede MLP (Multi-Layer Perceptron). Esta topologia será alvo de estudo nos 

subcapítulos seguintes. Por fim, ainda no âmbito das topologias feedforward, existem algoritmos de 

deep learning, como representado na Figura 8 (c). Esta topologia de rede não será abordada nesta 

dissertação. 

 As redes recorrentes, cíclicas ou realimentadas, são tipicamente conhecidas por feedback neural 

network, e utilizam os valores adquiridos à saída das mesmas para “alimentar” as próprias entradas. 

Note-se que este tipo de rede pode adquirir memória a curto prazo pelo que se aproxima mais do 

modelo do cérebro do que as anteriores (Alves, 2016). Esta topologia de rede neuronal artificial não 

será abordada nesta dissertação. 
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3.3.6. Rede neuronal percetrão multicamada 

Os modelos de redes neuronais do tipo Percetrão Multicamada são os mais utilizados devido ao seu 

sucesso computacional (Bishop, 2006; Diday, Noirhomme-Fraiture, 2008) são descritos como rede 

neuronal artificial feedforward com uma camada intermédia (hidden-layer), treinada com recurso ao 

erro de backpropagation. 

As RNA percetrão multicamada, conhecidas por Multi-Layer Perceptron (MLP), são as mais utilizadas 

no âmbito dos algoritmos de aprendizagem não lineares. Este trabalho recorre, portanto, à MLP 

apresentando-se em seguida uma representação esquemática da mesma, na Figura 9.  

A RNA Multi-Layer Perceptron consiste numa associação de múltiplas camadas de modelos 

percetrão simples, ou neurónios artificiais. De facto, na Figura 9 é possível distinguir dois 

níveis/camadas, respetivamente identificados pelos índices (II) e (III). As três camadas que compõem 

este modelo são de natureza diferente: enquanto a primeira compreende as variáveis de entrada, as 

últimas duas são modelos matemáticos semelhantes aos da Figura 7, mas com diferentes funções de 

ativação. 

 

Figura 9- Rede neuronal MLP (Fonte: Santos, 2014) 

Em seguida pretende-se formular um problema com recurso à rede MLP. Na Figura 10 apresenta-se 

uma rede com 𝑑 unidades de entrada (inputs), 𝑀 unidades intermédias (hidden units) e 𝑘 unidades de 

saída (outputs). 

 

Figura 10- Esquema RNA do tipo MLP (Fonte: Bishop, 2006) 
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De acordo com Bishop (1995), a expressão geral da função analítica desta rede é dada pela Equação 

24. 

𝑦𝑘 = 𝑓(∑ 𝑤𝑘𝑗
(2)𝑓(∑ 𝑤𝑖𝑗

(1)𝑥𝑖
𝑑
𝑖=0 )𝑀

𝑗=0 )     (24) 

onde 𝑓 e 𝑓 representam funções de ativação das unidades intermédias e das unidades de saída, 

respetivamente. Note-se que estas funções podem ser iguais, embora as unidades desempenhem 

papéis diferentes na aprendizagem. Ainda na Equação 24, tem-se que 𝑤𝑖𝑗
(1) representa o peso na 

primeira camada, desde a camada de entrada, 𝑖, até à camada intermédia, 𝑗. 

Note-se que os limiares (bias) definidos a priori podem ser contabilizados de uma maneira 

simplificada, optando por começar o somatório dos pesos em 0 – como já explicado para o modelo 

percetrão simples. Por fim, tem-se também que 𝑤𝑘𝑗
(2) representa o peso na segunda camada, desde 

a camada intermédia, 𝑗, até à camada de saída, 𝑘. 

No entanto, o valor de saída deve ser a soma da estimativa do próprio valor de saída, �̂�𝑖𝑣, com os 

erros residuais da rede, 𝑟𝑒𝑖𝑣, pelo que se apresenta na Equação 25 uma expressão mais completa 

para uma MLP. 

𝑦𝑖𝑣 = �̂�𝑖𝑣 + 𝑟𝑒𝑖𝑣 = ∑ ℎ(∑ 𝑡𝑖𝑗𝑢𝑗𝑘
(𝐼𝐼)𝑑

𝑗=1 )𝑢𝑠𝑣
(𝐼𝐼𝐼)𝑚

𝑠=1 + 𝑟𝑒𝑖𝑣             , 𝑖 = 1, … , 𝑛;   𝑣 = 1, … , 𝑝  (25) 

onde 𝑑 representa o número de ações medidas in situ, 𝑡𝑖𝑗, e 𝑝 o número de respostas estruturais, 𝑦𝑖𝑣. 

Uma vez que se trata de um processo iterativo, a expressão evidencia uma associação sequencial de 

duas relações distintas entre variáveis: uma relação não linear entre as unidades de entrada e as 

unidades intermédias, definida por 𝑢𝑗𝑘
(𝐼𝐼)

; e uma relação linear entre as unidades intermédias e as de 

saída, definida por 𝑢𝑠𝑣
(𝐼𝐼𝐼)

. A função não linear definida como ℎ localiza-se na camada intermédia. Para 

o caso de estudo optou-se pela função tangente hiperbólica, uma vez provada ser a mais adequada 

para casos onde se esperam relações não lineares (Bishop, 2006). 

Por fim, os erros residuais, 𝑟𝑒𝑖𝑣, consistem nos dados de saída da modelação que tem por objetivo a 

identificação de alterações estruturais (Mata, 2011; J. Santos, Crémona, Orcesi,  Silveira, 2013). 

Os modelos de redes neuronais com um número mais elevado de camadas intermédias não foram 

estudados nesta dissertação uma vez que a arquitetura adotada (mais simples) é capaz de aproximar 

qualquer função contínua e diferenciável de forma uniforme e precisa, desde que possua um número 

adequado de neurónios na camada intermédia (Bishop, 2006). 

3.3.7. Algoritmo backpropagation 

O algoritmo de backpropagation é recorrentemente utilizado para o treino de redes neuronais 

multicamadas, sendo também conhecido por regra delta generalizada, uma vez que se baseia na 

regra delta de Widrow e Hoff. 
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Este algoritmo traduz-se numa propagação positiva do sinal funcional em simultâneo com uma retro 

propagação do erro. De facto, quando se verifica uma propagação positiva, os pesos mantêm-se fixos 

e os seus efeitos são propagados pelas camadas da rede até se obter uma resposta real da rede no 

conjunto de saída. No caso de se verificar uma retro propagação do erro, os pesos são ajustados em 

função de uma regra de correção de erro, sendo esse sinal propagado para o início da rede (D. J. C. 

MacKay, 1991). 

O algoritmo de backpropagation pode ser traduzido pela Figura 11. 

 

Figura 11- Representação simbólica do algoritmo backpropagation (Bishop, 2006) 

De forma sumária, o algoritmo começa por atribuir pesos aleatórios à rede MLP, 𝑤𝑗𝑖 e 𝑤𝑘𝑗, 

respetivamente pesos das ligações entre unidades intermédias, 𝑧𝑗, e unidades de entrada, 𝑧𝑖,  e 

pesos das ligações entre unidades intermédias e unidades de saída. Os passos seguintes são 

repetidos até ser atingido um valor mínimo para a média dos erros quadráticos (MSE): 

1. Aplicar um vetor de entrada, 𝑥𝑛, à rede, propagá-lo positivamente através da rede e encontrar 

as ativações de todas as unidades intermédias e de saída; 

2. Avaliar o erro, 𝛿𝑘, para todas as unidades de saída; 

3. Retro propagar os 𝛿’s para obter 𝛿𝑗 para cada unidade intermédia da rede; 

4. Ajustar tanto os pesos das ligações entre unidades intermédias e unidades de saída, 𝑤𝑘𝑗, 

como os pesos das ligações entre unidades intermédias e unidades de entrada, 𝑤𝑗𝑖. 

Tal como referido para o caso da regressão linear, existem também diversas metodologias para 

encontrar o melhor conjunto de pesos para a rede MLP referidas na literatura, sendo fortemente 

referido o método de minimização da soma do quadrado dos erros (SSR), como indica a Equação 26. 

Esta foi a metodologia adotada para esta dissertação, de forma a assegurar uma comparação 

consistente entre os dois modelos. Para o caso das redes MLP, o mínimo SSR é definido na Equação 

27. 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ ∑ 𝑅𝐸𝑛.𝑝
2

𝑛𝑝       (26) 

min(𝑆𝑆𝑅) = 𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ 𝑅𝐸𝑛.𝑝
2

𝑛𝑝 ) = 𝑚𝑖𝑛(∑ ∑ (𝑌𝑛.𝑝 − 𝜎(ℎ(𝑋𝑛.𝑞𝑈𝑞.𝑚
(𝐼𝐼)

)𝑈𝑚.𝑝
(𝐼𝐼𝐼)

))2
𝑛𝑝 )  (27) 
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Enquanto no caso da RL se está perante uma solução global singular, o caso do modelo MLP produz 

uma solução multidimensional contínua e diferenciável com múltiplos mínimos (A e C na Figura 12) e 

até mesmo alguns pontos de sela (B na Figura 12), solução esta inserida no espaço de pesos da 

rede. A dimensão espacial, denominada aqui por W, equivale ao número de pesos existentes no 

modelo MLP, como indicado na Figura 9, podendo ser obtida através da Equação 28 (Oscurato, 

2011). 

𝑊 = 𝑞𝑚 + (𝑚 + 1)𝑝 = 𝑚(𝑝 + 𝑞) + 𝑝    (28) 

Na Figura 12 encontra-se representado um exemplo esquemático que compreende apenas dois dos 

pesos numa visualização 3D da superfície do erro SSR. 

 

Figura 12- Esquema de uma superfície de erro SSR (Fonte: Santos, 2014) 

No entanto, o algoritmo de backpropagation compreende algumas limitações que podem originar 

soluções deficientes, nomeadamente levando a que a rede seja interrompida por um mínimo local. 

3.3.8. Limitações do algoritmo backpropagation 

Embora o algoritmo de backpropagation seja o mais utilizado em metodologias de aprendizagem 

supervisionadas com recurso a redes feedforward de múltiplas camadas, existem duas limitações 

importantes associadas ao mesmo: a velocidade de aprendizagem e os mínimos locais. 

A primeira limitação deste algoritmo está diretamente relaciona com o demorado processo de 

aprendizagem, que por vezes pode resultar numa aprendizagem defeituosa. De facto, a escolha da 

taxa de aprendizagem, 𝜂, que dimensiona a derivada, tem um efeito importante no tempo necessário 

para atingir a convergência. Se este parâmetro for demasiado pequeno, o algoritmo vai necessitar de 

demasiadas iterações até atingir a convergência; se a taxa for demasiado elevada, o algoritmo 

entrará em oscilação de forma a assegurar que o erro seja inferior a um determinado valor. 

De forma a resolver este problema, foi proposto introduzir uma nova parcela ao cálculo da variação 

dos pesos da rede, como demonstrado na Equação 29 (Santos, 2014). 

Δ𝑤𝑘𝑗
(𝜏)

= −𝜂𝛿𝑘
𝑛𝑥𝑗

𝑛 + 𝛼Δ𝑤𝑘𝑗
(𝜏−1)

     (29) 
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Onde o parâmetro 𝛼 dimensiona a influência da iteração anterior na iteração em curso e é chamado 

de impulso. O termo do impulso permite garantir mais estabilidade no processo de aprendizagem e 

acelerar a convergência para regiões sombra da função erro (Santos,2014). 

No entanto, como reportado por Riedmiller, Braun (1993), o valor ótimo para o parâmetro 𝛼 é também 

um problema dependente como a determinação do valor ótimo de 𝜂. Ainda assim, diferentes autores 

garantem que existem algoritmos mais avançados baseados no algoritmo de backpropagation que 

têm métodos otimizados para determinar estes parâmetros. 

Anastasiadis et al. (2003) refere os algoritmos adaptive gradient-based como possível solução para a 

determinação destas taxas de aprendizagem. Estes algoritmos conseguem controlar a adaptação dos 

pesos individualmente de forma a minimizar as oscilações. Ao nível da velocidade de convergência, 

um dos melhores algoritmos deste tipo é o algoritmo Resilient Backpropagation (Rprop), introduzido 

pela primeira vez por Riedmiller, Braun (1993). 

O princípio base do Rprop é eliminar a influência negativa da dimensão da derivada parcial na 

determinação do peso em cada iteração. Como consequência, apenas o sinal da derivada é utilizado 

para indicar a direção da atualização do pesos. A dimensão da alteração do peso é exclusivamente 

determinada por um peso específico, chamado de update-value (Santos, 2014). 

Devido à velocidade de aprendizagem, o Rprop permite economizar o tempo do ponto de vista 

computacional tendo sido muito utilizado por diversos autores. De facto, foram criadas várias 

variantes do algoritmo de forma a melhorar a velocidade de aprendizagem, tais como o Improved 

Rprop (iRprop) e suas modificações (iRprop+ e iRprop-) (Igel, Husken, 2000) ou o ARPROP 

(Anastasiadis et al, 2003). No entanto, o Rprop será utilizado nesta dissertação devido às qualidades 

referidas neste mesmo parágrafo (Santos, 2014). 

A segunda limitação do algoritmo de backpropagation está diretamente relacionada com os mínimos 

locais da função erro. É importante referir que as principais causas de falha do algoritmo são os 

mínimos locais e a paralisação da rede (Krose, van der Smagt, 1996). 

À medida que a rede está em processo de aprendizagem, os pesos podem adotar valores elevados, 

pelo que também as unidades da camada intermédia ou da camada de saída podem assumir valores 

elevados (tanto positivos, como negativos). Devido à função de ativação logística, as unidades 

referidas terão uma ativação muito próxima de zero ou de um. O ajuste dos pesos será, portanto, 

próximo de zero e o processo de aprendizagem pode resultar numa paralisação virtual, fenómeno 

também conhecido por paralisação da rede. 

No entanto, o problema dos mínimos locais pode ser muito mais significativo, uma vez que a 

superfície de erro de uma rede complexa pode ter diversos máximos e mínimos locais, pelo que a 

utilização do gradiente descendente pode levar um mínimo local em vez de encontrar o mínimo global 

da função. Um mínimo que corresponde ao valor mais pequeno da função de erro para qualquer vetor 
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de pesos toma o nome de mínimo global (representado pela letra C na Figura 12). Qualquer outro 

mínimo que corresponda a um valor superior diz-se mínimo local (representado pela letra B na Figura 

12). 

Bishop (2006) sugere que para a correta aplicação de uma RNA, pode não ser necessário encontrar 

o mínimo global, mas pode ser essencial comparar vários mínimos locais de forma a garantir que a 

solução adotada se aproxima da ótima. Note-se que, no geral, não se sabe se o mínimo encontrado é 

um mínimo local ou global. 

De entre diversas metodologias estudadas para resolver este problema, uma possível solução pode 

passar por aumentar o número de unidades da camada intermédia. Embora se saiba que o erro irá 

diminuir com o aumento do número de neurónios na camada intermédia, denotou-se que existe um 

limite superior para o número de unidade tal que quando este é excedido, o sistema atingiu um 

mínimo local, ou seja, o aumento do número de neurónios passa a provocar um aumento do erro. 

Assim, Yu (1992) provou que a superfície de erro de uma rede que recorre ao algoritmo de 

backpropagation com uma camada intermédia de 𝑡 − 1 unidades não possui mínimos locais desde 

que a rede seja treinada com um conjunto arbitrário de 𝑡 unidades na camada de entrada. 

A escolha do número ótimo de camadas intermédias e unidades nelas contidas representa um aspeto 

essencial não só para evitar mínimos locais, mas também por se encontrar estritamente relacionado 

com o problema de generalização que será discutido na secção seguinte. 

3.3.9. Capacidade de aprendizagem da rede 

O modelo de uma rede neuronal MLP exibe uma capacidade de descrever eficazmente um vasto 

número de resultados, 𝑌𝑛.𝑝, com base num conjunto de dados de entrada, 𝑋𝑛.𝑝. Esta eficácia é 

também conhecida por capacidade de generalização dos resultados. 

Tome-se o exemplo sugerido em Santos (2014), onde se apresentam três modelos de RNA com o 

objetivo de estimar uma função sinusoidal corrompida por ruído (Figura 13). O primeiro, Figura 13(a), 

é demasiado simples para conseguir acompanhar o sinal sinusoidal, resultando numa solução de 

underfitting. De facto, se for introduzido um novo conjunto de dados (diferentes dos dados de entrada 

utilizados para a regressão), o sistema não será capaz de reproduzir uma distribuição de dados de 

saída que representem a totalidade dos dados. 

Todavia, um modelo complexo (Figura 13(c)) já será capaz de memorizar a mais pequena variação 

nos dados de treino. Esta solução traduz-se num problema de overfitting uma vez que o sistema está 

a memorizar as relações entre variáveis de entrada e de saída em vez de generalizar as relações de 

forma a melhor representar a totalidade da amostra. De facto, ao introduzir um novo conjunto de 

dados de entrada, o modelo irá reproduzir os dados de saída aprendidos anteriormente (uma solução 

muito específica) em vez de conseguir reproduzir uma tendência ou relação global para a totalidade 

dos dados (Santos, 2014).  
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Figura 13- Soluções MLP com diferentes capacidades de generalização (Adaptado de Bishop, 2006): (a) 

previsão underfitted; (b) previsão ótima; (c) previsão overfitted (Fonte: Santos, 2014) 

Um modelo de complexidade equilibrada (Figura 13(b)) será então capaz de encontrar uma solução 

que melhor descreve as relações entre os dados. Assim, ao introduzir novos dados de entrada, o 

sistema irá gerar uma distribuição generalizada aprendida pelo conjunto de dados de treino. 

Os conjuntos de pesos que resultam em soluções apresentadas nas Figuras 13(a) e (b) são obtidos 

de mínimos locais da função SSR, enquanto as soluções overfitted (Figura 13(c)) são geralmente 

obtidas a partir do mínimo global ou do seu mínimo local mais próximo. Embora algoritmos complexos 

sejam capazes de atingir estas soluções, os mesmos não serão ideais à normalização adotada em 

problemas de MIE. De facto, se um modelo MLP for capaz de aprender todas as variações do 

conjunto de dados de entrada, os seus erros residuais não terão qualquer significado e a 

normalização da resposta irá desprezar quaisquer alterações observadas na série temporal, até 

mesmo as alterações que resultam de alterações na estrutura (Santos, 2014).  

A complexidade do algoritmo de backpropagation aplicado a modelos MLP é definida pelo número de 

iterações do período de treino e pela arquitetura da rede. A função de erro, SSR, é uma função que 

decresce com o aumento do número de iterações, como mostra a Figura 14(a). Contudo, já foi 

referido na secção anterior que um erro associado a um conjunto de dados independente mostra 

geralmente um decréscimo seguido de um acréscimo de erro, à medida que a rede se aproxima de 

um estado overfitted (Bishop, 2006), como se mostra na Figura 14(b).  

 

Figura 14-Variação do erro SSR em função do número de iterações para (Adaptado de Bishop, 2006): (a) dados 
de treino de uma rede MLP; (b) conjunto de dados de validação (Fonte: Santos, 2014) 

A melhor estratégia para evitar o problema de overfitting para um elevado número de iterações é 

interromper o período de treino antes do erro obtido para um conjunto de dados previamente 

escolhido começar a aumentar (Santos, 2014). É comum chamar-se a este conjunto de dados o 
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conjunto de validação e esta técnica é conhecida por early stopping (Santos, 2014). Esta técnica para 

evitar o problema de overfitting é a única metodologia utlizada na literatura, no âmbito das SHM, 

podendo encontrar-se alguns exemplos em Cury (2010), Mata (2011), Figueiredo (2010), Ni et al. 

(2009), Zhou et al. (2010), Xu et al. (2012) e Kao, Loh (2011). Apesar da sua simplicidade, esta 

técnica requer que parte do conjunto de dados de treino seja utilizado para validação, reduzindo 

assim a capacidade da rede MLP descrever o conjunto de dados em estudo. No entanto, esta 

desvantagem pode ser evitada através do método cross-validation, descrito em Bishop (2006), 

associado a uma grande complexidade computacional.  

A arquitetura de uma rede MLP depende do número de neurónios colocados nas três camadas da 

rede – de entrada, intermédia e de saída, bem como do número de camadas, das ligações, entre 

outros. No entanto, enquanto as camadas de entrada e de saída têm de ter as dimensões do conjunto 

de dados de entrada e de saída, a camada intermédia pode fazer variar o número de unidades desde 

que esse número seja definido antes da rede iniciar o treino/aprendizagem (Santos, 2014). 

No âmbito das MIE, o número de unidades intermédias é geralmente obtido fazendo múltiplos testes 

para diferentes arquiteturas de rede, e escolhendo aquela que resulta num SSR menor obtido para o 

conjunto de dados de validação, utilizando a técnica de early stopping (Figura 14(b)). Como descrito 

na literatura de Mata (2011), H.F. Zhou et al. (2011), Xu et al. (2012) e Kao, Loh (2011), a maior 

vantagem deste procedimento de validação é a sua simplicidade, embora a elaboração de múltiplos 

testes de arquitetura exija elevada complexidade computacional e consumo de tempo.  

Uma estratégia alternativa para obter um nível elevado de generalização, referida por Santos (2014), 

consiste em adicionar um termo de regularização à função de erro SSR. Esta estratégia é utilizada 

nesta dissertação e o termo de regularização escolhido consiste num decaimento de peso quadrático, 

uma vez que é o mais utilizado na literatura devido à sua simplicidade e eficácia (Bishop, 2006). O 

termo é apresentado na Equação 30 e corresponde à soma dos valores dos pesos quadráticos 

multiplicados por um parâmetro de decaimento do peso, 𝜋 ≥ 0. 

𝑆𝑆𝑅 = ∑ ∑ 𝑅𝐸𝑛.𝑝
2 + 𝜋(∑ 𝑈𝑤

2
𝑤 )𝑛𝑝      (30) 

O método de regularização do decaimento dos pesos é baseado no princípio básico que estipula que 

as soluções overfitted são fortemente não lineares, como se viu na Figura 13 (c), e são obtidas por 

regiões extremas de funções de ativação como a função logística, onde exibem tendências não-

lineares. Ao assegurar pesos de reduzido valor, é possível garantir que as unidades de entrada das 

funções de ativação são próximas de zero, forçando a função de ativação (logística para o caso em 

estudo) a percorrer as suas regiões “mais lineares”, independentemente do número de iterações ou 

número de unidades da camada intermédia (Santos, 2014). 

Por fim, a influência dos pesos iniciais definidos para uma rede MLP também influencia a sua 

capacidade de generalização. De facto, os múltiplos mínimos exibidos numa superfície de erros 

tornam a solução final muito dependente da escolha dos pesos iniciais, os quais são definidos 
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aleatoriamente (Hastie, 2011). Assim, uma solução para este problema passa por definir um conjunto 

aleatório de pesos iniciais, 𝑈(0), de valores reduzidos de forma a que o processo de treino comece 

por avaliar soluções próximas de uma solução linear, ou seja, sem conter um elevado número de 

mínimos locais. 

Como solução alternativa, foi adotada uma metodologia que consiste em treinar a rede múltiplas 

vezes (utilizando o parâmetro de decaimento dos pesos) e escolhendo a solução com o melhor valor 

de SSR. Embora esta estratégia exija alguma complexidade computacional, é a mais sugerida na 

bibliografia para aplicação em dados resultantes da MIE (Bishop, 2006; Hastie, 2011; Theodoridis, 

Koutroumbas, 2009). 
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Parte II – Identificação de alterações da resposta estrutural 

4. Caso de estudo: a Ponte 25 de Abril 

4.1. Descrição do sistema estrutural 

A Ponte 25 de Abril, representada na Figura 15, atravessa o Rio Tejo, unindo Lisboa e Almada, e 

possui um comprimento total de 2277,5m: um vão principal suspenso com 1012,9m; dois vãos 

laterais suspensos de 483,4m; um vão não suspenso a sul com 98,6m; e dois vãos não suspensos do 

lado norte cada um com 99,6m. O alçado lateral está representado na Figura 16. A norte, o acesso à 

ponte é feito através de um viaduto com treze tramos e um comprimento total de 937,1m. 

 

Figura 15- Vista aérea da Ponte 25 de Abril, Portugal 

 

 

Figura 16- Modelo da Ponte 25 de Abril, Portugal 

O tabuleiro da ponte consiste numa viga de rigidez suspensa por 336 pendurais. Estes pendurais 

encontram-se também suspensos por quatro cabos principais ancorados nos pilares P1 e P7, e com 

desvios impostos nos pilares P2, P3, P4 e P5 (ver Figura 17). Tal como a viga, os pilares são 

estruturas metálicas treliçadas, à exceção do pilar P7 que é de betão armado. 
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Figura 17- Pormenor dos cabos (à esquerda) e pendurais (à direita) da Ponte 25 de Abril, Portugal 

A secção transversal da viga treliçada encontra-se representada na Figura 18 e tem 12,0m de altura e 

21,5m de largura. A corda superior suporta o tráfego rodoviário com seis vias de circulação (três por 

sentido) enquanto a corda inferior suporta o tráfego ferroviário com duas vias de circulação (uma por 

sentido). 

 

Figura 18- Pormenor da secção transversal da Ponte 25 de Abril, Portugal (esquema em cima e fotografia em 
baixo) 

Os pilares P1, P2, P5 e P6 têm aproximadamente 60,0m de altura, sendo constituídos por dois 

montantes ligados entre si através de perfis metálicos de secção menor cruzados de forma a 

(a) (b)
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contraventar os anteriores. Como se pode observar na Figura 19, os pilares P3 e P4 têm 180,0m de 

altura e apoiam a treliça suspensa a 60,0m. Até esta cota, todos os pilares referidos são idênticos. A 

altura adicional dos pilares P3 e P4 (dos 60,0m aos 180,0m) permite-lhes suportar os quatro cabos 

principais de suspensão, ou seja, grande parte das cargas permanentes e variáveis impostas à 

estrutura. O pilar P7 tem secção oca em betão armado e tem como principal função assegurar a 

transição entre o viaduto e a ponte. 

 

Figura 19- Pormenor de um pilar da Ponte 25 de Abril, Portugal (esquema à esquerda e fotografia à direita) 

As fundações dos pilares consistem em estacas de betão assentes nas mesmas camadas, à exceção 

das fundações dos pilares P3 e P4 que consistem em caixões de betão assentes em rocha firme. 

4.2. Descrição do sistema de monitorização 

O sistema de monitorização estrutural instalado na Ponte 25 de Abril segue o disposto no Programa 

de Instrumentação desenvolvido para o efeito. Segundo este programa, existem oito tipos de 

sensores instalados na ponte, permitindo caracterizar o seu comportamento estrutural em função das 

ações impostas à ponte. O esquema geral da instrumentação encontra-se representado na Figura 20. 

Os sensores instalados na estrutura estão representados na Figura 20 e encontram-se agrupados em 

zonas distintas, por forma a maximizar as variações devidas a possíveis cenários de dano estrutural. 

Estas zonas são identificadas de acordo com os pilares (P1 a P7) e com as secções da viga de 

rigidez (66S a 66N, nos quais “S” e “N” simbolizam respetivamente Sul e Norte).  

(a) (b)
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Figura 20- Esquema da monitorização da secção longitudinal da Ponte 25 de Abril, Portugal 

Legenda: 

ΔL- deslocamento relativo longitudinal 

ΔL2- deslocamento relativo longitudinal duplo 

Θxy- rotação (clinómetros elétricos de gravidade) 

a- aceleração (acelerómetros uniaxiais servo) 

aT- aceleração (acelerómetros triaxiais servo) 

ε/e- extensão (pontes de extensómetros de resistência elétrica) 

T- temperatura (termómetros de resistência elétrica) 

w- velocidade e rumo do vento (anemómetros de ultrassons) 

P- Peso dos eixos dos comboios (palmilhas com sensores de F.O.) 

Os acelerómetros (identificado com “a”, Figuras 20) instalados na estrutura encontram-se localizados 

nas secções 66N, 22N, 0, 22S e 66S de forma a captarem acelerações verticais e transversais, de 

acordo com o esquema representado na Figura 21 (a). O funcionamento destes sensores assenta no 

controlo elétrico de servos, permitindo boas respostas a sinais de baixa frequência e elevada 

sensibilidade.  

Foi também instalado um acelerómetro triaxial na base do pilar P1 (identificado com “aT”, Figuras 20 e 

21 (a)), de funcionamento idêntico aos restantes, de forma a representar um sismómetro. Este 

equipamento deteta acelerações do solo na direção vertical e nas duas direções horizontais, paralela 

e perpendicular ao eixo da ponte. 

As pontes de extensómetros (identificadas com a letra “ε”, Figura 20) instaladas na estrutura (Santos, 

2015; Silveira, 2013) encontram-se distribuídas nas secções 66S, 0 e 66N, como representado na 

Figura 21 (b). Estas pontes são termicamente autocompensadas, de forma a que as extensões 

adquiridas não sejam as que de facto se observam nos elementos, mas sim as que são geradas por 

tensões impostas nos elementos estruturais monitorizados. Note-se que a sua instalação foi realizada 

de forma a captar tensões paralelas ao eixo da viga de rigidez e à altura da linha neutra dos perfis 

onde estão instaladas. Desta forma, apenas são detetadas tensões geradas por esforços normais. 
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Figura 21- Esquema da monitorização da secção transversal da Ponte 25 de Abril, Portugal 

Os termómetros instalados na Ponte 25 de Abril estão localizados nos mesmos locais dos 

extensómetros (identificados com “e”, Figura 21 (b)). 

Os quatro transdutores de deslocamentos relativos longitudinais (identificados com “ΔL”, Figura 20) 

têm um funcionamento magnetoestritivo e encontram-se posicionados sobre os pilares P1 e P7. 

Enquanto os dois transdutores instalados em P1 permitem medir a abertura da junta entre a ponte e o 

encontro sul, os outros dois transdutores instalados sobre o pilar P7 possibilitam a medição da 

abertura da junta entre a ponte e o viaduto norte. Em cada pilar referido, um dos sensores é instalado 

sobre a corda de montante da viga e o outro na de jusante, como se pode ver na Figura 20. 

Os clinómetros instalados na estrutura (identificados com “Θxy”, Figura 20) estão fixados no topo dos 

pilares P2, P5 e P6 de forma a medir a resposta dos pilares quando sujeitos a uma rotação. 

Os anemómetros ultrassónicos (identificados com “w”, Figura 20) foram instalados no topo dos postes 

de iluminação mais próximos dos pórticos 22S e 0, no passeio de jusante, de forma a poderem captar 

a velocidade do vento nas direções Vertical, Norte-Sul e Este-Oeste. 

As palmilhas de pesagem de composições ferroviárias (identificadas com “P”, Figura 20) foram 

inicialmente instaladas nos pilares P1 e P7 entre as travessas e os carris exteriores de cada uma das 

vias, com geometria idêntica às palmilhas tipicamente utilizadas para acomodar o carril sobre a 

travessa. Em dezembro de 2016 as palmilhas do pilar P7 foram transferidas para o pilar P1, entre os 

carris internos de ambas as vias e as travessas que já suportavam as palmilhas instaladas 

anteriormente. Desta forma, é possível monitorizar a todas as cargas ferroviárias nos quatro carris de 

uma secção da ponte. Estes sensores funcionam a partir de uma malha ortogonal de fibras óticas 

cuja deformação está relacionada com as alterações de peso sobre o carril. 

O sistema de aquisição de dados dos sensores instalados é constituído, até à data, por 22 dos 29 

bastidores montados in situ. Este sistema envolve unidades de controlo e unidades de 

condicionamento e conversão analógica-digital com 19 bits de resolução. Estas unidades de controlo 

encontram-se interligadas via rede ethernet implementada em fibra ótica. Cada unidade controla 
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unidades de condicionamento através de redes RS485 implementadas em fibra ótica ou cobre. O 

LNEC encarregou-se ainda de fabricar e instalar circuitos de condicionamento de sinal com a função 

de reduzir ruído eletromagnético e, portanto, melhorar a qualidade dos dados adquiridos in situ. 

Na base do pilar P7 está instalado um computador ligado à rede ethernet que foi montada na 

estrutura. Este computador é responsável pelo controlo da aquisição e armazenamento dos dados, 

com uma cadência de 500 leituras por segundo, por sensor, de modo a tirar partido dos filtros 

analógicos das unidades de condicionamento de sinal. Os dados são armazenados em ficheiros com 

formato binário no disco rígido do computador, sendo atribuído um ficheiro a cada controlador de 

aquisição instalado in situ. 

Após o processo de aquisição, os dados são sujeitos a filtragem, de forma a eliminar as componentes 

dos sinais com frequências superiores a 20 leituras por segundo, com um filtro Butterworth de ordem 

10. Desta forma é possível uma discretização no tempo de 50 leituras por segundo, valor este que foi 

considerado suficiente para caracterizar a resposta estrutural da ponte. Os dados filtrados e 

decimados são então armazenados num único ficheiro com formato binário e enviados, a cada hora, 

para um servidor situado no LNEC, onde são armazenados e analisados. 

4.3. Descrição do conjunto de dados adquiridos in situ 

A cadência da aquisição de dados é um fator condicionante no acompanhamento da variabilidade das 

grandezas a monitorizar, pelo que é fundamental que a unidade de aquisição garanta um ritmo de 

amostragem adequado ao sinal real (Marecos, V., 2007). 

Esta dissertação foi desenvolvida para um conjunto de dados adquiridos com cadência horária – 

refletindo repostas a ações lentas, livres do efeito das ações do tráfego. Note-se que todos os dados 

utilizados foram obtidos pelo Núcleo de Observação de Estruturas (NOE) do LNEC e gentilmente 

cedidos por este Núcleo e pela IP para a realização da presente dissertação. 

 

Figura 22- Exposição solar da seção ao longo de 24h 

Os dados adquiridos in situ cingem-se a um período que decorre de 1 de janeiro de 2016 a 31 de 

janeiro de 2017. Estes dados serão futuramente divididos num período de treino e num período de 
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teste. Note-se que o período de teste poderia ser de apenas um dia, como descrito teoricamente. No 

entanto, prevendo apenas um dia, os resultados perderiam significado graficamente quando 

comparados com o período de treino, como se verá em diante. 

Assim, serão apresentados alguns dos dados recolhidos da monitorização da Ponte 25 de Abril, 

nomeadamente para a secção 0 e para a secção 66N, bem como relações importantes a salientar 

para análises futuras. 

Para as duas secções em estudo (0 e 66N), foram adquiridos os valores das temperaturas medidos 

nos oito termómetros de cada secção e os valores das tensões obtidas indiretamente a partir dos oito 

extensómetros respetivos. 

Uma vez que as duas secções em estudo se tratam de secções de vão da ponte, as relações entre 

temperaturas e tensões serão semelhantes para estes dois conjuntos de dados. Como tal, a 

descrição e explicação das relações entre temperaturas e tensões foi apenas realizada para a secção 

0, de forma a ter uma breve descrição geral sobre os dados adquiridos para o desenvolvimento desta 

dissertação. 
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Figura 23- Localização dos extensómetros e1.0 e e2.0 (a), séries temporais de e1.0 e e2.0 (b) e pormenor das 
séries (c) 

Os dados adquiridos in situ para a secção 0 e para a secção 66N foram obtidos diretamente da 

aplicação SHM-LNEC, restrita de ser utilizada pela entidade LNEC. Apresenta-se uma pequena 

amostra dos dados para o período em estudo, apenas para demonstrar as relações necessárias à 

compreensão dos resultados a expor futuramente.  

Neste sentido, apresenta-se na Figura 23 a série temporal das tensões e1.0 e e2.0, bem como um 

pormenor de 28 de maio a 9 de junho. Devido à localização próxima dos dois sensores, verifica-se 

que têm o mesmo andamento, embora ligeiramente desfasado. De facto, o sol atinge primeiro e1.0 do 

que e2.0 (como explicado na Figura 22), o que leva a um ligeiro desfasamento temporal. No decorrer 

do dia o extensómetro e1.0 sofre maior exposição solar do que e2.0, originando valores de maior 

amplitude ao longo do dia.  

 

Figura 24- Localização dos extensómetros e1.0 e e5.0 (a), séries temporais de e1.0 e e5.0 (b) e pormenor das 
séries (c) 
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Na Figura 24 é possível observar que as amplitudes de tensão em ambos os sensores e1.0 e e5.0 

são menos discrepantes. Quando o sol nasce, apenas e1.0 fica exposto, pelo que se pode observar 

novamente que as suas amplitudes são mais elevadas. No entanto, e5.0 fica exposto ao sol algum 

tempo depois, atingindo, portanto, tensões quase tão elevadas como e1.0. Este “atraso” entre 

extensómetros é menos significativo do que no caso anterior, embora também seja possível observar 

algum desfasamento na Figura 24 (c). De notar ainda que e1.0 tem valores de tração superiores a 

e5.0 durante os meses de verão pois fica sujeito à exposição solar durante mais tempo do que os 

restantes sensores; o mesmo não se verifica nos meses de inverno, pois as amplitudes térmicas não 

são tão elevadas. 

 

 

Figura 25- Localização dos extensómetros e1.0 e e8.0 (a), séries temporais de e1.0 e e8.0 (b) e pormenor das 
séries (c) 

Analisando os extensómetros e1.0 e e8.0, observa-se na Figura 25 um grande desfasamento entre 

ondas. De facto, quase que se pode dizer que e1.0 está “ao sol” quando e8.0 está “à sombra”, visto 

que se encontram em pontos opostos da secção. Mais uma vez, e1.0 atinge valores superiores de 

tração visto que é o sensor sujeito a maior exposição solar.  



50 

Por último, a relação entre e1.0 e e4.0 é apresentada na Figura 26. Ainda mais acentuado do que no 

caso anterior, o desfasamento do sinal é notável uma vez que o extensómetro e1.0 é o primeiro a ser 

solicitado pela exposição solar, e o extensómetro e4.0 é o último. Por esta razão, e embora persista 

um desfasamento, as amplitudes das tensões que se fazem sentir são mais próximas do que no 

caso anterior, visto que ambos os extensómetros estão sujeitos ao mesmo tempo de exposição 

solar. As pequenas variações devem-se ao facto de as temperaturas no início do dia não serem 

exatamente iguais às do final do dia. É no verão que se nota maior essa diferença: as trações em 

e4.0 são mais acentuadas nos meses de calor pois as temperaturas do final do dia são superiores às 

do início do dia; contrariamente aos meses de inverno. 

 

 

Figura 26- Localização dos extensómetros e1.0 e e4.0 (a), séries temporais de e1.0 e e4.0 (b) e pormenor das 

séries (c) 
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5. Identificação de alterações 

Depois de apresentado o caso de estudo e os dados adquiridos in situ, está-se em condições de 

iniciar uma análise dos mesmos. Numa primeira fase, será realizada uma análise preliminar dos dados 

adquiridos, seguida da modelação automática da resposta estrutural e resultados que dela advêm. 

5.1. Análise preliminar dos dados de MIE 

A análise preliminar dos dados adquiridos in situ tem como objetivo apresentar correlações do ponto 

de vista estrutural entre tensões e temperaturas. Uma vez que as secções 0 e 66N são caracterizadas 

como secções de vão, as relações entre tensões e temperaturas apresentam as mesmas tendências.  

De forma a entender melhor o conjunto de dados adquiridos com cadência horária, apresentados no 

Capítulo 4, foi então realizada uma análise preliminar para os dados da secção 0 que se encontra 

dividida em duas fases: uma primeira fase em função da hora do dia, seguida de uma análise mensal, 

como se pode ver na Figura 27. 

 

Figura 27- Representação esquemática do procedimento a adotar na análise preliminar 

Note-se ainda que a análise irá passar apenas por alguns dos gráficos obtidos como resultados, 

embora estes se encontrem apresentados no Anexo A. 

Dando início à 1ª Fase, apresenta-se na Figura 28 a evolução das temperaturas medidas in situ, ao 

longo de 24h. 

1ª Fase

•Avaliar correlações entre variações de temperaturas diárias medidas nos
diferentes termómetros da secção 0 ao longo do dia, para o período de treino

•Avaliar correlações entre as tensões adquiridas dos diferentes extensómetros da
secção 0 ao longo do dia, para o período de treino

2ª Fase

•Avaliar correlações entre variações de temperaturas diárias medidas nos
diferentes termómetros da secção 0 ao longo do dia, para o período de 1 mês -
foram escolhidos dois meses de estudo, janeiro e agosto

•Avaliar correlações entre tensões adquiridas dos diferentes termómetros da
secção 0 ao longo do dia, para o período de 1 mês - foram escolhidos dois meses
de estudo, janeiro e agosto
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Figura 28- Temperaturas estimadas na secção 0 (em °C) 

Observando a Figura 28 (a), que relaciona T1.0 (ordenadas) com T2.0 (abcissas), verifica-se uma 

tendência aproximadamente linear entre os dois termómetros. No entanto, a Figura 28 (d), que 

relaciona T1.0 com T5.0, apresenta menos dispersão nos dados. Isto deve-se ao facto de as 

temperaturas medidas em T2.0 não serem tão próximas de T1.0 como as temperaturas medidas em 

T5.0. De facto, há menos exposição solar nos elementos interiores da seção, como é o caso de T2.0, 

quando comparados com os exteriores. 

Tanto na Figura 28 (c), que relaciona T1.0 com T4.0, como na Figura 28 (g), que relaciona T1.0 com 

T8.0, verifica-se uma dispersão significativa dos dados, nomeadamente quando comparados com a 

Figura 28 (d). Os elementos T4.0 e T8.0 são solicitados pela exposição solar nos períodos em que 

T1.0 não está exposto ao sol. Esta “oposição” da localização dos elementos a analisar justifica a sua 

dispersão. 

De seguida, apresenta-se na Figura 29 a evolução das tensões estimadas in situ, ao longo de 24h, tal 

como foi feito para as temperaturas.  

 

Figura 29- Tensões estimadas na secção 0 (em MPa) 

Observando a Figura 29 (a), que relaciona e1.0 (ordenadas) com e2.0 (abcissas), pode concluir-se 

que, de facto, no início do dia as tensões de compressão correspondentes a ambos os extensómetros 

são elevadas, sendo atenuadas durante o resto do dia uma vez que estes elementos vão ficando 

cada vez menos expostos ao sol. Já na Figura 29 (d), que relaciona e1.0 com e5.0, o elemento e5.0 

apresenta trações baixas no início do dia, tendencialmente crescentes com o passar do dia. Ora, 

nestes dois casos é notável uma tendência aproximadamente linear com declive positivo, uma vez 

que se tratam de elementos que são solicitados a temperaturas mais elevadas de manhã e menos 

elevadas ao final do dia. 

T2.0 T3.0 T4.0 T5.0 T6.0 T7.0 T8.0 

e2.0 e3.0 e4.0 e5.0 e6.0 e7.0 e8.0 
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Observando a Figuras 29 (g), que relaciona e1.0 com e8.0, e a Figura 29 (c), que relaciona e1.0 com 

e4.0, o mesmo já não se verifica. De facto, enquanto e1.0 tem variações significativas de manhã, e8.0 

e e4.0 tem mais variações nos períodos da tarde. Este desfasamento provoca uma tendência linear 

com declive negativo, contrariamente aos casos anteriores. 

Comparado os dois gráficos, Figura 29 (g) e (c), verifica-se ainda que o primeiro tem uma tendência 

aproximadamente linear mais evidente, uma vez que os elementos em causa são respetivamente o 

primeiro e o último a serem solicitados diretamente pelo sol, provocando uma simetria temporal dos 

resultados obtidos. 

Numa 2ª fase foram então avaliados os mesmos dados adquiridos in situ referidos anteriormente, 

mas apenas para dois períodos de destaque: durante o mês de janeiro e durante o mês de agosto. 

Os resultados são apresentados integralmente no Anexo A, sendo apresentados alguns exemplos 

nesta secção. Nas Figuras 30 e 31, apresentam-se os resultados da evolução das temperaturas de 

janeiro e de agosto, respetivamente.  

 

Figura 30- Temperaturas estimadas na secção 0 para o mês de janeiro (em °C) 

 

Figura 31- Temperaturas estimadas na secção 0 para o mês de agosto (em °C) 

Com estes gráficos pretende-se mostrar que as temperaturas no mês de inverno são menos 

dispersas do que no mês de verão, como seria de esperar. De facto, para além da dispersão devida à 

localização dos termómetros, já explicada pelos gráficos anteriores, existe ainda uma dispersão mais 

acentuada entre temperaturas no mês de agosto. É evidente que a amplitude entre dia e noite é mais 

significativa no verão do que no inverno, como mostram este gráficos. 

De seguida, encontram-se representadas nas Figuras 32 e 33 as evoluções das tensões ao longo do 

mês de janeiro e agosto, respetivamente. As tendências observadas nestes gráficos são as mesmas 

das Figuras 30 e 31, pretendendo-se com estes gráficos mostrar que essa tendência é mais evidente 

no mês de janeiro do que no mês de agosto. 

T2.0 T3.0 T4.0 T5.0 T6.0 T7.0 T8.0 

T2.0 T3.0 T4.0 T5.0 T6.0 T7.0 T8.0 
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Figura 32- Tensões estimadas na secção 0 no mês de janeiro (em MPa) 

No mês de inverno os resultados são menos dispersos do que no mês de verão. De facto, é no verão 

que se sente uma maior variação de temperaturas entre dia e noite, como se pode ver pela nítida 

separação entre temperaturas baixas e elevadas na Figura 33. Já na Figura 32 o aglomerado de 

cores claras (temperaturas elevadas) é significativamente menor e mais centrado na amostra de 

resultados geral. Com isto pretende-se mostrar que a tendência linear é mais acentuada pelos meses 

de verão, devido à amplitude térmica sentida entre termómetros ao longo do dia. 

 

Figura 33- Tensões estimadas na secção 0 no mês de agosto (em MPa) 

Em suma, os dados de resposta apresentados anteriormente mostram grandes dispersões 

relativamente à tendência linear. De facto, o comportamento da estrutura não é linear embora as 

ações a que a estrutura está solicitada indiquem uma variação linear ao longo do dia. Como tal, a 

resposta estrutural do caso de estudo será modelada com base em redes neuronais artificiais, de 

forma a melhor reproduzirem o seu comportamento quando sujeito a variações de temperatura. 

5.2. Modelação automática da resposta estrutural com RNA 

Após uma análise preliminar dos dados recolhidos in situ, está-se em condições de modelar a 

resposta estrutural da ponte. Como indicado no Capítulo 3, a estrutura será alvo de duas modelações 

distintas: uma modelação linear (RL) e uma modelação com recurso a redes neuronais artificiais 

(RNA). 

5.2.1. Descrição da RNA implementada na Ponte 25 de Abril 

No âmbito das redes neuronais artificiais, é importante escolher adequadamente a rede a utilizar, 

nomeadamente a sua arquitetura e alguns parâmetros caraterísticos, tais como os limiares, de forma 

a maximizar a precisão nos resultados obtidos. 

e2.0 e3.0 e4.0 e5.0 e6.0 e7.0 e8.0 

e2.0 e3.0 e4.0 e5.0 e6.0 e7.0 e8.0 
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5.2.1.1. Aspetos gerais do modelo MLP 

Como referido anteriormente, foi adotada uma análise supervisionada com recurso ao modelo MLP, 

descrito exaustivamente no Capítulo 3. A melhor arquitetura da rede é fortemente dependente do 

conjunto de dados em estudo e do objetivo do estudo, nomeadamente no que diz respeito ao número 

de variáveis de entrada e de variáveis de saída da mesma. Neste caso particular, e de forma a 

simplificar a implementação, optou-se por um modelo com diversas variáveis de entrada e apenas 

uma variável de saída. 

A otimização da RNA passa também por encontrar o número ótimo de neurónios da camada 

intermédia. Na maioria dos casos isto só é possível através do treino de diversas redes e estimativa 

do erro de cada uma. De facto, existem inúmeras variáveis que afetam a eficácia da rede, tais como o 

número de unidades de entrada e saída, o número de casos de treino, a arquitetura da própria rede, o 

tipo de função de ativação das camadas intermédias, entre outras (Oscurato, 2011). 

De forma a otimizar a rede MLP, é necessário ter em conta que demasiadas unidades intermédias 

permitem reduzir o erro de treino, mas aumentam a generalização do erro devido ao fenómeno de 

overfitting e à grande variância. No entanto, se forem adotadas poucas unidades intermédias, o erro 

de treino é demasiado elevado e a generalização do erro também é elevada devido ao fenómeno de 

underfitting. 

Alguns estudos divulgados sugerem algumas regras básicas para o cálculo do número ótimo de 

neurónios. No entanto, estas regras foram obtidas por conhecimento empírico e ignoram algumas das 

variáveis a ter em conta no cálculo.  

O número de neurónios da camada intermédia foi obtido por um processo iterativo, como sugerido 

por Bishop (2006), e consistiu em treinar diversas redes e estimar a média dos erros quadráticos para 

cada rede, escolhendo para cada caso o melhor número de parâmetros livres que para o mínimo 

valor de MSE representa o melhor equilíbrio entre underfitting e overfitting. Para além deste processo 

iterativo e de forma a melhor controlar o problema do overfitting, optou-se ainda por aplicar a cada 

rede a técnica de regularização do decaimento dos pesos.  

A seleção do parâmetro ótimo de decaimento dos pesos é um passo essencial para o correto treino 

da rede uma vez que este influencia diretamente a estabilidade do modelo e, de acordo com Bartlett 

(1997), a dimensão dos pesos é mais importante do que o número de pesos que determinam a 

generalização.  

Repetindo o procedimento adotado para o estudo do número ótimo de neurónios da camada 

intermédia, foi realizado um processo iterativo com diferentes valores adotados para o decaimento, 

avaliando o erro para cada rede e selecionando o decaimento do peso que minimiza o valor estimado 

do MSE. Note-se que foram adotados valores dentro do intervalo [0,0001 ÷ 0,01], como sugerido por 

Ripley (1996). 
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No que diz respeito à função de ativação tanto da camada intermédia como da camada de saída, a 

escolha foi fortemente influenciada pelos seguintes critérios: 

1. A aplicação de funções de ativação logísticas na camada intermédia, contínuas e 

diferenciáveis em cada ponto simplifica a implementação do algoritmo de backpropagation, 

tirando partido da não-linearidade para a caracterização da resposta; 

2. A função de ativação da camada de saída não precisa de ser a mesma da camada 

intermédia, uma vez que os neurónios das duas camadas desempenham papéis diferentes 

na rede. 

Assim, a rede neuronal artificial MLP foi reproduzida em linguagem R, num software descrito na 

secção 5.2.1.3. A rede MLP foi implementada para uma função de ativação logística aplicada a cada 

neurónio da camada intermédia e para uma função de ativação linear para a camada de saída. Na 

Figura 34 apresenta-se um esquema da rede neuronal MLP implementada para 𝑛 unidades de 

entrada, 𝑚 unidades intermédias (caracterizadas pela função de ativação logística) e uma unidade de 

saída (com uma função de ativação linear).  

 

Figura 34-RNA adotada (adaptado de Oscurato, 2011) 

5.2.1.2. Influência do período de treino 

O modelo considerado neste estudo, a rede neuronal artificial MLP, é caracterizada por ter um 

conjunto de dados para o período de treino (training set), composto por exemplos de variáveis de 

entrada e de saída, que desempenha o papel de “professor” no sistema. Na prática, a rede aprende 

as relações entre as variáveis de entrada e de saída (conhecidas a priori) através do algoritmo de 

backpropagation, permitindo alterar pesos e outros parâmetros da rede de forma a minimizar o erro 
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durante o período de treino da rede. Uma vez “ensinada”, a rede fica capaz de fazer previsões de 

valores de saída mesmo sem conhecimento a priori do mesmo. 

De forma a escolher o período de treino adequado à rede neuronal, começou-se por avaliar o erro 

quadrático médio da previsão de cada uma das tensões na secção 0, com as 8 temperaturas 

medidas in situ na mesma secção a corresponderem a variáveis de entrada. Uma vez visto que os 

pesos na rede se adaptam de maneira diferente a cada tentativa, optou-se por repetir o processo 10 

vezes, apresentando-se na Figura 35 um gráfico com os resultados médios do erro quadrático médio 

para os extensómetros da secção 0. Note-se ainda que o período de teste foi mantido para o mês de 

janeiro de 2017, de forma a assegurar a fiabilidade dos resultados.  

 

Figura 35- Evolução da média dos EQM para o período de teste em função do período de treino adotado 

Como se pode verificar, a tendência da função do erro é decrescente até aos 6 meses, seguindo-se 

no geral um aumento (máximo local) entre os 6 e os 8 meses. O mínimo global das funções 

apresentadas na Figura 35 acontece tipicamente para um período de treino de 9 meses. 

Refira-se particularmente às tensões medidas em e4.0 que apresentam uma tendência crescente a 

partir dos 8 meses, seguida de um patamar aproximadamente constante. Esta variação acentuada 
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das tensões poderá indicar uma rede sujeita a overfitting, invalidando a possibilidade de garantir uma 

rede treinada com sucesso para um período de um ano.  

De facto, no que diz respeito às condições ambientais, seria de esperar que um ano seria um ciclo 

perfeito de estações que se repetem, tornando-o adequado para período de treino. No entanto, a rede 

acaba por “decorar” o ano de 2016 de tal forma que não consegue prever o mês de janeiro de 2017 

sem copiar alguma informação adquirida do ano anterior. Embora teoricamente o ano seja um ciclo 

de estações, na prática não há qualquer tipo de certeza que o ano seguinte seja similar ao anterior, 

levando a que seja preferível não ensinar um ciclo completo de estações, dando liberdade à rede 

para aprender as variações que poderão existir nas condições ambientais. Note-se ainda que o 

resultado obtido é específico de cada caso de estudo, pelo que este tipo de análise deve sempre ser 

realizada previamente. 

Como tal, foi adotado o período de treino entre 1 de Abril de 2016 e 31 de Dezembro de 2016, de 

forma a prever a resposta estrutural no período de teste que decorre de 1 a 31 de Janeiro de 2017. 

Note-se que a noção de “período de treino” e de “período de teste” definida para o modelo de redes 

neuronais artificiais será aplicado ao modelo linear, de forma a simplificar a comparação dos modelos 

nas secções seguintes. 

5.2.1.3. Breve descrição do software utilizado 

Depois de definir os parâmetros da rede a adotar neste estudo, reúnem-se as condições para 

implementar o modelo em ambiente R. O R é um pacote integrado de software livre para a 

manipulação de dados, cálculo e apresentação gráfica de resultados criado por Ross Ihaka e Robert 

Gentleman na Universidade de Auckland, Nova Zelândia (Oscurato, 2011). 

Este software dispõe de uma variedade de técnicas estatísticas e gráficas, incluindo modelação linear 

e não linear, testes de estatística, análise de séries temporais, classificação, análise de clusters, entre 

outros. Entre outras características, o R é de fácil instalação e eficaz manuseamento de dados; 

permite uma utilização simplificada de operações com vetores e matrizes; tem uma vasta, coerente e 

integrada coleção de ferramentas de análise de dados; rege-se por uma linguagem de programação 

simples e eficaz (de nome “S”), que inclui ciclos, condições, funções a definir pelo utilizador, etc 

(Oscurato, 2011). 

O termo “ambiente” pretende caracterizar o R como um sistema coerente e planeado, ao invés de um 

acréscimo incremental de ferramentas inflexíveis como é frequente acontecer com outros programas 

de software de análise de dados (Venables et al., 2011). 

O R é um meio adequado para novos métodos de análise de dados, tendo vindo a crescer 

constantemente através da introdução de novos pacotes na sua coleção. Um pacote é uma coleção 

de ficheiros e diretorias (ou pastas) que facilita a escrita da linguagem de programação para 

utilizadores novos (Oscurato, 2011). 
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Em particular para este estudo, foi utilizada um pacote de nome nnet, desenvolvida em 2009 pelo 

Prof. Ripley, que permite modelar de forma simples uma rede neuronal com uma camada intermédia, 

embora também exista a possibilidade de omitir a camada intermédia. Neste sentido, instalou-se esse 

pacote e especificaram-se os parâmetros da rede, criaram-se ciclos para facilitar a manipulação dos 

dados e permitir o treino da rede. Numa primeira fase os ciclos permitiram obter o número ótimo de 

neurónios na camada intermédia e de decaimentos de pesos (como descrito anteriormente); 

posteriormente os ciclos permitiram obter os fitted values e os erros residuais para os dados de treino 

(Oscurato, 2011). 

O código escrito para aplicação de redes neuronais na ponte em estudo também permite prever 

variáveis após o período de treino adequado para a rede aprender o comportamento da ponte. Estes 

resultados serão alvo de análise estatística nas secções seguintes. 

5.2.2. Caracterização estatística dos erros e sensibilidade das RNA 

Na presente secção pretende-se introduzir alguns conhecimentos estatísticos que serviram de base à 

análise de resultados, bem como definir os parâmetros estatísticos que foram selecionados de forma 

a avaliar a sensibilidade dos modelos adotados. 

5.2.2.1. Sensibilidade das RNA 

Os modelos utilizados nesta dissertação são notoriamente diferentes. Enquanto a regressão linear 

reproduz sem margem de dúvidas um modelo linear, o mesmo não acontece com o modelo que 

recorre a redes neuronais artificiais para reproduzir relações não lineares entre variáveis. 

O carácter aleatório da regressão linear provém da aleatoriedade das variáveis em estudo. Por esta 

razão, é essencial garantir que os dados adquiridos são aleatórios, para que o modelo linear forneça 

relações precisas e fidedignas acerca das variáveis em estudo. 

Os dados adquiridos in situ são inteiramente dependentes das condições atmosféricas do período 

selecionado. Note-se que os dados da temperatura apresentam uma tendência para se repetir 

ciclicamente ano após ano, ameaçando o carácter aleatório necessário para se obterem resultados 

precisos acerca da previsão destes parâmetros. Ainda assim, pensa-se que o carácter aleatório 

possa ser assegurado desde que as variáveis a relacionar não sejam dependentes.  

O modelo que recorre a redes neuronais artificiais exibe duas fontes de aleatoriedade: os dados 

adquiridos e a própria rede. As RNA constituem de facto uma fonte de aleatoriedade uma vez que se 

tratam de uma iteração que depende fortemente dos pesos a que recorre. Ora, a cada vez que se 

repete o ciclo para o mesmo conjunto de dados de entrada e de saída da rede, os pesos atribuídos às 

ligações diferem, obtendo-se, portanto, uma rede diferente. 

Esta característica do modelo que recorre a RNA conduz a resultados diferentes acerca de erros ou 

parâmetros estatísticos a adquirir do modelo. No entanto, os parâmetros estatísticos dos modelos não 
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divergem muito entre gerações para as mesmas variáveis, mantendo-se na mesma ordem de 

grandeza. Como tal, sempre que necessário, serão gerados 10 modelos não lineares e os parâmetros 

necessários à validação dos modelos serão obtidos a partir de uma média aritmética dos valores 

obtidos para cada geração. 

5.2.2.2. Fronteiras de confiança 

No âmbito da MIE, esta dissertação tem em vista a deteção de alterações no comportamento da 

estrutura. Para esse fim, surge a necessidade de criar fronteiras de confiança para os dados de 

previsão obtidos para cada modelo em estudo. 

A estimativa reproduzida pela regressão linear consiste numa população de amostras, 𝛽�̂�, cuja 

distribuição se aproxima idealmente de uma distribuição normal. A população de amostras pode ser 

estatisticamente avaliada para um intervalo de confiança definido a partir da distribuição normal 

dessa população. Assim, a distribuição dos erros residuais obtidos para o modelo linear será 

analisada para um nível de confiança de 95% sugerindo esse valor a probabilidade da estimativa dos 

erros residuais se encontrar entre a e b. 

As redes neuronais artificiais estimam diretamente a parâmetro em estudo, �̂�, isto é, não se trata de 

uma estimativa, mas de uma população de amostras diretamente. Isto invalida a utilização direta da 

definição teórica dos intervalos de confiança, pelo que se fará uma aproximação necessária para se 

poderem comparar os dois modelos. De forma a viabilizar o estudo, o percentil utilizado na definição 

das fronteiras de confiança foi obtido a partir de um nível de confiança novamente de 95%. 

Assim, foram adotadas fronteiras de confiança tanto para o período de treino como para o período de 

teste. Enquanto o período de teste permite diretamente avaliar a segurança da estrutura em função 

dos resultados dos erros residuais de previsão se encontrarem dentro ou fora da fronteira definida; o 

período de treino permite garantir a adequação dos dados deste período a uma previsão precisa. 

De modo a simplificar a comparação entre os dois modelos numa análise posterior, utilizar-se-á a 

designação de intervalos de confiança (IC) para o modelo com RNA. Contudo, ressalva-se que esta 

designação não deverá ser interpretada como a definição formal atribuída ao modelo RL. 

5.2.2.3. Validação dos modelos 

A validação dos modelos deve ser assegurada durante a análise de resultados obtidos a partir dos 

mesmos. Como previamente referido para os IC, qualquer outro parâmetro estatístico definido para a 

distribuição obtida para o modelo RNA será tratado como um parâmetro estatístico válido, uma vez 

que de facto se trata de uma regressão que gera uma distribuição semelhante à do modelo linear. 

Foram selecionados dois indicadores para validar os modelos: o módulo do desvio entre os valores 

médios dos erros residuais (𝜇) para a distribuição obtida para o período de treino (regressão) e para o 

período de teste (previsão), na Equação 31: 
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 |∆𝜇| = |𝜇𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜 − 𝜇𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜|     (31) 

e o rácio entre os desvio padrão (𝑟) obtidos para as mesmas distribuições referidas (regressão e 

previsão) na Equação 32: 

𝑟 =
𝐷𝑃𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜

𝐷𝑃𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜
      (32) 

Note-se que se designa o desvio padrão por 𝐷𝑃, uma vez que 𝜎 pode ser confundido por tensão no 

âmbito desta dissertação. 

O primeiro parâmetro é tanto menor quanto maior for a proximidade entre as distribuições obtidas 

para o período de treino e para o período de teste. Logo, para valores pequenos de |∆𝜇| tem-se um 

elevado grau de exatidão da previsão das variáveis em causa. Em alternativa, o grau de precisão dos 

resultados é tanto maior quanto mais perto da unidade for o rácio definido anteriormente. 

5.2.3. Descrição dos resultados 

O estudo desenvolvido para esta dissertação compreende duas fases distintas. Numa primeira fase 

pretende-se avaliar a precisão dos dois modelos adotados para avaliar as respostas estruturais da 

ponte. Assim, serão estudadas as correlações entre variáveis medidas na secção 0 da ponte – 

temperaturas, tensões individuais e tensão média da secção. 

A fase seguinte consistirá no estudo da possibilidade de poder prever a resposta estrutural com base 

numa resposta conhecida para uma secção da estrutura. Assim, serão analisadas as relações entre 

temperaturas, tensões individuais e tensão média da secção 0 da ponte e a tensão média da secção 

66N (Figura 21 (b)). 

5.2.4. Secção 0 

Quando sujeita a variações de temperatura diferenciais, a ponte fica sujeita a tensões que provocam 

deslocamentos entre as diferentes extremidades da secção. A relação entre as tensões e as 

variações de temperatura para um dado material pode ser expressa pela Equação 33. 

𝜎 = 𝐸𝛼∆𝑇      (33) 

Onde 𝜎 representa as tensões, 𝐸 o modo de elasticidade, 𝛼 o coeficiente térmico e ∆𝑇 a variação de 

temperatura. É recorrente a definição teórica de uma relação linear entre as variáveis ∆𝑇 e 𝜎, será 

analisada uma regressão linear (RL), para uma análise linear da estrutura. No entanto, sabe-se que o 

comportamento das estruturas é geralmente descrito por relações não lineares, pelo que será 

também analisado um modelo com base em redes neuronais artificiais (RNA).  
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Para uma variável de entrada correspondente às oito temperaturas medidas na secção 0 (T1.0 a 

T8.0), foram estudas oito variáveis de saída correspondentes às oito tensões estimadas a partir dos 

extensómetros da secção 0 (e1.0 a e8.0). 

Na Figura 36 (a) representa-se a série temporal das tensões na secção 0, com a respetiva regressão 

linear, a verde, e a previsão a azul. Nas Figuras 36 (b) e (c) apresentam-se também as séries 

temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, respetivamente. As linhas a 

encarnado indicam o IC de 95% para o período de treino e as linhas a azul indicam o IC de 95% para 

o período de previsão. 

 

 

Figura 36-(a) Série temporal das tensões referentes ao extensómetro e1.0 com recurso à regressão linear; (b) 
Série temporal dos erros residuais da regressão; (c) Série temporal dos erros residuais da previsão 

A série temporal das tensões (Figura 36 (a)) mostra a evolução desta variável ao longo do período de 

treino obtida para medições realizadas in situ, bem como a regressão linear obtida para esse conjunto 

de dados (verde). A partir desta regressão, é possível também obter a previsão esperada para as 

tensões no período de teste (azul).  

Contudo, é importante complementar com as séries dos erros residuais obtidos para os dois períodos 

temporais. Como referido anteriormente, os erros residuais são dados pela diferença entre os valores 
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reais e os valores da regressão, para o período de treino; e pela diferença entre os valores reais e os 

valores da previsão, para o período de teste.  

Pela Figura 36 (b) pode verificar-se que muitos dos erros se afastam do valor nulo, pelo que a relação 

linear pode não ser a que melhor descreve a correlação entre as variáveis em causa. No entanto, as 

fronteiras de confiança para o período de teste (a azul) são mais estreitas do que para o período de 

treino (a encarnado), como se observa na Figura 36 (c); confirmando que o período de treino é de 

facto suficiente para a análise das previsões. 

 

 

Figura 37-(a) Série temporal das tensões referentes ao extensómetro e1.0 com recurso a redes neuronais 
artificiais; (b) Série temporal dos erros residuais da regressão; (c) Série temporal dos erros residuais da previsão 

É relevante mostrar que os ER obtidos para a previsão têm uma tendência para sair dos limites 

definidos para o IC. Sabendo a priori que a ponte não sofreu alterações para o período em estudo e 

que os estes erros residuais são inferiores a 5%. Como alternativa ao modelo linear, apresentam-se 

em seguida os resultados obtidos para um modelo com recurso a redes neuronais artificiais.  

Na Figura 37 (a) representa-se a série temporal das tensões na secção 0, com a respetiva resposta 

com recurso a RNA, a verde, e a previsão a azul. Nas Figuras 37 (b) e (c) apresentam-se também as 

séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, respetivamente. As linhas a 
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encarnado indicam novamente o IC de 95% para o período de treino e as linhas a azul o IC de 95% 

para o período de previsão. 

De facto, ao nível das séries temporais parece não haver grande diferença entre os resultados dos 

dois modelos. As mesmas conclusões tiradas para o modelo linear, poderiam ser tiradas para o 

modelo RNA, à exceção dos limites de confiança da previsão (a azul na Figura 37 (c)) não se 

encontrar inserido nos limites de confiança do período de treino (a encarnado na Figura 37 (c)). 

Todavia, o limites do período de previsão são novamente mais estreitos, provando que o período de 

treino adotado é suficiente para adquirir previsões fidedignas. 

 

 

Figura 38-( a) Histograma dos ER para a regressão linear entre T0 e e1.0 durante o período de treino; (b) 
Histograma dos ER para a RNA entre T0 e e1.0 durante o período de treino; (c) Histograma dos ER para a 

regressão linear entre T0 e e1.0 durante o período de teste; (d) Histograma dos ER para a RNA entre T0 e e1.0 
durante o período de teste 

De modo a facilitar a análise dos resultados anteriores, são apresentados na Figura 38 os 

histogramas dos erros residuais obtidos para os dois modelos durante o período de treino e de 

previsão. 

No entanto, é ao nível da previsão que se conseguem identificar algumas particularidades nos 

modelos. Embora os dois modelos consigam reproduzir uma relação suficientemente precisa entre as 

(a) 
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temperaturas e as tensões obtidas do e1.0,é interessante analisar as diferenças entre os dois 

modelos, apresentando-se ainda os diagramas de caixa para os dois modelos na Figura 39. As linhas 

a encarnado e a azul representam respetivamente o valor médio obtido para o modelo linear (RL) e 

para o modelo RNA. 

Relativamente ao período de treino, o modelo RNA apresenta uma simetria mais evidente do que o 

modelo linear. De facto, o modelo com recurso a RNA permite obter uma distribuição dos ER em 

período de treino relativamente mais próxima de uma distribuição normal. 

Na Figura 39 (a), é evidente que o modelo com recurso a RNA apresenta uma caixa mais estreita, 

bem como os limites mais próximos da caixa. Estas características permitem concluir que as redes 

neuronais artificiais conseguem ajustar-se melhor à relação entre as variáveis em causa. Contudo, ao 

nível dos valores discrepantes, eles não são obviamente simétricos para nenhum dos modelos e 

constituem uma mancha significativa no diagrama. Logo, pode concluir-se novamente que ambos os 

modelos permitem obter uma previsão suficientemente precisa dos valores das tensões obtidas de 

e1.0. 

 

Figura 39-(a) Diagramas em caixa dos modelos linear (RL) e não linear (RNA) entre T0 e e1.0 para o período de 
treino; (b) Diagramas em caixa dos modelos linear (RL) e não linear (RNA) entre T0 e e1.0 para o período de 

teste 

Na Figura 39 (b) podem então ser comparados os dois resultados da previsão para obtida para cada 

um dos modelos. Como referido, a comparação entre os dois modelos passa por relacionar os 

parâmetros estatísticos, 𝜇 e 𝐷𝑃, obtidos para o período de treino e para o período de previsão. Assim, 

para a relação entre as temperaturas na secção 0 (T0) e as tensões medidas no extensómetro 1 da 

secção 0 (e1.0), tem-se que a variação do valor médio, |∆𝜇|, é expressa pelas Equações 34 e 35. 

|∆𝜇|𝑅𝐿 = |𝜇𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜
𝑅𝐿 − 𝜇𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜

𝑅𝐿 | = 0,8916 MPa    (34) 
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|∆𝜇|𝑅𝑁𝐴 = |𝜇𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜
𝑅𝑁𝐴 − 𝜇𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜

𝑅𝑁𝐴 | = 0,5842 MPa    (35) 

Comparando o modelo RL com o modelo RNA, verifica-se que o desvio entre os valores médios é 

significativamente menor para o modelo RNA, como seria de esperar. De facto, observando 

novamente os diagramas de caixa (Figura 39 (a)), verifica-se que a linha encarnada (RL) e a linha 

azul (RNA) são coincidentes para o período de treino. Mas ao analisar o período de teste (Figura 39 

(b)), nota-se que o desvio da linha encarnada é mais acentuado do que a azul. 

Para as mesmas variáveis, sabe-se ainda que o rácio entre os desvios-padrão, 𝑟, é calculado pelas 

Equações 36 e 37. Para este rácio, confirma-se novamente que o modelo RNA apresenta melhores 

resultados (11%), uma vez que o rácio respetivo se aproxima mais da unidade. 

(𝑟)𝑅𝐿 = (
𝐷𝑃𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜

𝐷𝑃𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜
)

𝑅𝐿

= 0,6788     (36) 

(𝑟)𝑅𝑁𝐴 = (
𝐷𝑃𝑝𝑟𝑒𝑣𝑖𝑠ã𝑜

𝐷𝑃𝑟𝑒𝑔𝑟𝑒𝑠𝑠ã𝑜
)

𝑅𝑁𝐴

= 0,7877    (37) 

O estudo realizado para a variável de saída correspondente às tensões do extensómetro e1.0 foi 

repetido para tensões dos extensómetros restantes da secção 0 (e2.0, e3.0, e4.0, e5.0, e6.0, e7.0 e 

e8.0). Os gráficos obtidos para estas variáveis encontram-se no Anexo B, e os resultados dos 

parâmetros estatísticos |∆𝜇| e 𝑟 mostram-se na Tabela 3.  

Tabela 3-Valores dos parâmetros estatísticos da análise realizada no sentido de comparar os dois modelos RL e 
RNA, para a relação entre as temperaturas na secção zero e cada uma das tensões estimadas nos 

extensómetros da secção 0 

 
|∆𝜇| [MPa] 𝑟 

 
RL RNA RL RNA 

T0 vs. e1.0 0,8916 0,5842 0,6788 0,7877 

T0 vs. e2.0 0,6551 0,2812 0,7170 0,8050 

T0 vs. e3.0 0,1379 0,7700 0,9476 1,1831 

T0 vs. e4.0 0,6806 0,6790 0,8110 0,9123 

T0 vs. e5.0 0,9230 0,1721 0,8894 0,9022 

T0 vs. e6.0 0,6761 0,0979 0,8894 0,8286 

T0 vs. e7.0 0,0027 0,2434 0,7532 0,9080 

T0 vs. e8.0 0,0581 0,1720 0,8357 0,9439 

Média 0,5031 0,3750 0,8152 0,9089 

 

Analisando os outros extensómetros verifica-se que, no geral, o modelo RNA reproduz em média 

melhor a previsão em cerca de 13% para o parâmetro |∆𝜇| e em cerca de 9% para o parâmetro 𝑟 
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Contudo, a relação entre as temperaturas da secção 0 e cada uma das tensões individuais de um 

ponto da secção zero tem uma precisão mais fraca do que seria de esperar. Estes resultados podem 

ser explicados pelo facto de as tensões individuais não representarem de facto a resposta da secção 

no seu todo. Para uma variável de entrada fixa que corresponde à evolução das temperaturas ao 

longo do tempo, torna-se contraproducente tentar estimar a resposta de apenas um extensómetro 

uma vez que individualmente não será capaz de reproduzir a resposta global da secção em estudo.  

Todavia, através da média dos valores, torna-se evidente que o modelo com recurso a RNA 

apresenta uma variação do valor médio menor e um rácio entre desvios padrão mais próximo da 

unidade, provando novamente que o modelo RNA permite obter previsões mais exatas do que o 

modelo RL.  

De facto, a monitorização da secção deve ser feita para o conjunto, pelo que, em seguida, será 

analisada a tensão média da secção 0, para a mesma variável de entrada. 

 

 
Figura 40-(a) Série temporal da tensão média na secção 0 com recurso à regressão linear; (b) Série temporal 

dos erros residuais da regressão; (c) Série temporal dos erros residuais da previsão 
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Para uma variável de entrada correspondente às oito temperaturas medidas na secção 0 (T1.0 a 

T8.0), foi então estudada a variável de saída correspondente à tensão média calculada a partir das 

oito tensões obtidas dos extensómetros da secção 0 (e1.0 a e8.0), utilizando a mesma metodologia. 

Tem-se, portanto, que a tensão média, 𝜎𝑚, é dada pela Equação 38. 

𝜎𝑚 =
𝜎1.0+𝜎2.0+𝜎3.0+𝜎4.0+𝜎5.0+𝜎6.0+𝜎7.0+𝜎8.0

8
 [𝑀𝑃𝑎]    (38) 

Na Figura 40 (a) representa-se a série temporal da tensão média na secção 0, com a respetiva 

regressão linear, a verde, e a previsão a azul. Nas Figuras 40 (b) e (c) apresentam-se também as 

séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, respetivamente. As linhas a 

encarnado indicam o IC de 95% para o período de treino e as linhas a azul o IC de 95% para o 

período de previsão. 

 

 

Figura 41-(a) Série temporal da tensão média na secção 0 com recurso a RNA; (b) Série temporal dos erros 

residuais da regressão; (c) Série temporal dos erros residuais da previsão 

A série temporal da tensão média mostra a evolução desta variável ao longo do período de treino 

obtida para medições realizadas in situ, bem como a regressão linear obtida para esse conjunto de 

dados (verde). A partir desta regressão, é possível também obter a previsão esperada para a tensão 

média no período de teste (azul). 
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Mais uma vez se complementam os resultados com as séries temporais dos erros residuais para o 

período de treino – Figura 40 (b) – e para o período de teste – Figura 40 (c). É notável a melhoria dos 

resultados quando comparados com os obtidos anteriormente. O modelo linear apresenta uma série 

temporal dos ER para a previsão onde os erros estão menos aglomerados fora do IC, pelo que não 

se espera um número de falsos positivos desprezável aquando da identificação de alterações da 

resposta estrutural com recurso a este modelo. 

Na Figura 41 (a) representa-se a série temporal da tensão média na secção 0, com a respetiva 

resposta do modelo com recurso a RNA, a verde, e a previsão a azul. Nas Figuras 41 (b) e (c) 

apresentam-se também as séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, 

respetivamente. As linhas a encarnado indicam o IC de 95% para o período de treino e as linhas a 

azul o IC de 95% relativo ao período de previsão. 

 

 

Figura 42-(a) Histograma dos ER para a regressão linear entre T0 e tm0 durante o período de treino; (b) 
Histograma dos ER para a RNA entre T0 e tm0 durante o período de treino; (c) Histograma dos ER para a 

regressão linear entre T0 e tm0 durante o período de teste; (d) Histograma dos ER para a RNA entre T0 e tm0 
durante o período de teste 

A série temporal da tensão média mostra a evolução desta variável ao longo do período de treino 

obtida para medições realizadas in situ, bem como a resposta obtida pelo modelo RNA obtida para 

esse conjunto de dados (verde). A partir desta regressão, é possível também obter a previsão 



70 

esperada para a tensão média no período de teste (azul). Na mesma figura mostram-se também os 

resultados com as séries temporais dos erros residuais para o período de treino – Figura 41 (a) – e 

para o período de teste – Figura 41 (c) – onde se pode de facto ver as mesmas melhorias detetadas 

para a RL, quando comparadas com o estudo anterior. 

Pelos histogramas da Figura 42 é possível ter uma melhor perceção da precisão dos resultados 

obtidos. Para o período de treino, ambos os modelos permitem uma melhoria na distribuição dos 

erros residuais em relação ao estudo para as tensões individuais. Mas é no período de teste que se 

torna claro que o modelo RNA reproduz uma distribuição simétrica ao contrário do modelo linear.  

De forma a certificar esta conclusão, mostram-se na Figura 43 os diagramas de caixa da distribuição 

dos erros residuais de cada modelo para o período de treino e para o período de teste. 

 
Figura 43-(a) Diagramas em caixa dos modelos linear (RL) e RNA entre T0 e tm0 para o período de treino; (b) 

Diagramas em caixa dos modelos linear (RL) e RNA entre T0 e tm0 para o período de teste 

A partir dos diagramas da Figura 43 é possível verificar que as variáveis em estudo são indicadas 

para prever a resposta estrutural, uma vez que os diagramas para os dois períodos não se 

contradizem, isto é, tanto os limites da caixa como os limites do fio de bigodes são próximos para os 

dois períodos. Validando as variáveis está-se em condições de comparar os dois modelos. 

O modelo linear apresenta uma caixa mais larga e os limites mais afastados da caixa, pelo que os 

resultados deste modelo são mais fracos do que os resultados obtidos para o modelo RNA. No que 

diz respeito aos valores discrepantes, note-se que para o período de treino são claramente mais 

simétricos do que para o período de teste. No entanto, observando novamente os histogramas da 

Figura 42 (c) e (d) tem-se uma perceção maior da falta de simetria da distribuição dos erros residuais 

para o modelo linear, quando comparada com a do modelo RNA. 

Por fim, apresentam-se na Tabela 4 os resultados obtidos para os parâmetros estatísticos |∆𝜇| e 𝑟. 

Confirma-se então que o modelo RNA permite obter uma diferença entre o valor médio da previsão e 
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da regressão inferior à diferença obtida para o modelo linear (RL), provando que as redes neuronais 

artificiais são vantajosas já que podem originar previsões mais precisas do que a regressão linear em 

cerca de 17% para o parâmetro |∆𝜇| e em cerca de 9% segundo o parâmetro 𝑟. A mesma conclusão 

pode ser tirada a partir do rácio dos desvios-padrão obtidos para os dois modelos, verificando-se que 

o rácio para o modelo RNA toma um valor mais próximo da unidade.  

Tabela 4- Valores dos parâmetros estatísticos da análise realizada no sentido de comparar os dois modelos RL 

e RNA, para a relação entre as temperaturas na secção zero e a tensão média da secção 0 

 |∆𝜇| [MPa] 𝑟 

 RL RNA RL RNA 

T0 vs. tm0 0,3881 0,2163 0,8775 0,9632 

5.2.5. Secção 66N 

Depois de analisar os dados relativos à secção 0, será analisada outra secção monitorizada da Ponte 

25 de Abril, tendo sido selecionada a secção 66N. Note-se que para este subcapítulo apenas será 

estudada a análise com modelos de RNA, uma vez provado anteriormente que o modelo RNA 

apresenta resultados de previsão mais precisos do que a regressão linear. 

Para uma variável de entrada correspondente às oito temperaturas medidas na secção 0 (T1.0 a 

T8.0), foi estudada a variável de saída correspondente à tensão média calculada a partir das oito 

tensões estimadas dos extensómetros da secção 66N (e1.66N a e8.66N). 

Na Figura 44 (a) representa-se a série temporal da tensão média na secção 66N, com a respetiva 

resposta adquirida com recurso a RNA, a verde, e previsão, a azul. Nas Figuras 44 (b) e (c) 

apresentam-se também as séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, 

respetivamente. As linhas a encarnado indicam o IC de 95% para o período de treino e as linhas a 

azul representam o IC de 95% relativo ao período de teste. 

Através da série temporal da Figura 44 (b), verifica-se que os erros residuais são tendencialmente 

inferiores a 2 MPa, aproximando-se do valor nulo. No entanto, no mês de junho há um aglomerado de 

erros que se desviam significativamente para as fronteiras do intervalo de confiança. Esta mancha de 

erros poderia levar a uma anomalia nos resultados da previsão, mas a Figura 44 (c) mostra que a 

previsão apresenta um bom grau de precisão, com os erros compreendidos num intervalo inferior ao 

do período de treino.  

De forma a compreender melhor os resultados, uma vez que as séries apenas permitem uma análise 

qualitativa, apresentam-se na Figura 45 os histogramas e os diagramas de caixa obtidos para os 

valores da série temporal dos erros residuais durante o período de treino e durante o período de 

teste. Refira-se que as linhas a encarnado e a azul representam respetivamente o intervalo de 

confiança para 95% e o valor médio obtido para a distribuição dos erros residuais.  
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A partir destes gráficos, torna-se evidente que a distribuição dos ER resultantes da previsão não é 

simétrica – Figura 45 (b) – levando a que o valor médio da distribuição esteja desviado ligeiramente 

do valor zero. Este desvio também pode ser comprovado pelo diagrama de caixa da Figura 58 (d), 

através da falha da simetria dos valores discrepantes. 

Todavia, a previsão da tensão média na secção 66N para o período de teste apresenta uma caixa 

mais estreita, bem como uma maior proximidade dos limites à caixa, quando comparado com o 

período de treino, concluindo-se que o período de treino é suficiente para uma previsão fiável. 

 

 

Figura 44- (a) Série temporal da tensão média na secção 66N com recurso a RNA de variável de entrada 
correspondente às temperaturas na secção 0; (b) Série temporal dos erros residuais da regressão; (c) Série 

temporal dos erros residuais da previsão 

É interessante comparar estes resultados com os resultados obtidos para a secção 0 (Figura 43 (b)). 

De facto, para as mesmas variáveis de entrada correspondentes às temperaturas na secção 0, era de 

esperar que os resultados da resposta para a secção 0 fossem melhores do que os obtidos para a 

secção 66N. Mas o mesmo não se espera que aconteça quando for avaliada a previsão com base em 

variáveis de entrada relativas à resposta estrutural da secção zero.  

Assim, dá-se início ao estudo das relações entre a resposta da secção 66N (tm66N), quando 

solicitada a variações de temperatura diferenciais, e a resposta da secção 0 (e0 e tm0). Numa 
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primeira fase pretende-se avaliar a capacidade das redes neuronais artificiais para prever a tensão 

média na secção 66N a partir das variáveis de entrada correspondentes às tensões obtidas dos 

extensómetros da secção 0 (e1.0 a e8.0).  

Na Figura 46 (a) representa-se a série temporal da tensão média na secção 66N, com a respetiva 

resposta obtida com recurso a RNA, a verde, e previsão, a azul. Nas Figuras 46 (b) e (c) apresentam-

se também as séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, 

respetivamente. As linhas a encarnado e a azul são indicadoras do IC de 95% respetivamente para o 

período de treino e para o período de teste. 

 

Figura 45-(a) Histograma dos ER para a RNA entre T0 e tm66N durante o período de treino; (b) Histograma dos 
ER para as RNA entre T0 e tm66N durante o período de teste; (c) Diagrama de caixa dos ER para a RNA entre 
T0 e tm66N durante o período de treino; (d) Diagrama de caixa dos ER para a RNA entre T0 e tm66N durante o 

período de teste 

Observando a série temporal dos ER durante o período de treino (Figura 46 (b)) repara-se novamente 

no aglomerado de erros durante o mês de junho que se desvia da restante série. Assim, torna-se 

claro que este desvio se deve aos dados relativos às tensões obtidas dos extensómetros da secção 

66N. No entanto, esta falha no período de treino tem poucas implicações no período de teste, 

mostrando desta forma que a rede consegue generalizar os resultados ainda que lhe sejam 

fornecidos períodos com valores anómalos. De facto, observando a Figura 46 (c), nota-se que o 

intervalo que compreende os ER é inferior ao intervalo do período de treino, referindo-se ainda que a 

maioria dos ER se encontra dentro do IC, como seria de esperar para um mês de treino onde não há 

registo de anomalias na estrutura.  

Na Figura 47 apresentam-se também os histogramas e os diagramas de caixa relativos às duas 

séries temporais dos ER, relativas ao período de treino e ao período de teste. Estes gráficos vêm 

confirmar que a previsão da tensão média na secção 66N é mais precisa para valores de entrada 
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correspondentes às tensões da secção 0 (resposta) do que para valores de entrada correspondentes 

às temperaturas da secção 0 (ação). Refira-se ainda que as linhas a encarnado e a azul representam 

respetivamente o IC para 95% e o valor médio obtido para a distribuição dos erros residuais. 

 

 

Figura 46-(a) Série temporal da tensão média na secção 66N com recurso a RNA de variável de entrada 
correspondente às tensões na secção 0; (b) Série temporal dos erros residuais da regressão; (c) Série temporal 

dos erros residuais da previsão 

Por fim, será analisada mais uma relação resposta-reposta, mas agora para uma variável de entrada 

relativa à tensão média na secção 0 (tm0) e uma variável de saída correspondente à tensão média na 

secção 66N (tm66N). Uma vez verificado que os resultados obtidos para a tensão média na secção 0 

são mais fiáveis, será utilizada esta variável para prever as tensões médias na secção 66N.  

Na Figura 48 (a) representa-se a série temporal da tensão média na secção 66N, com a respetiva 

resposta obtida com recurso a RNA, a verde, e previsão, a azul. Nas Figuras 48 (b) e (c) apresentam-

se também as séries temporais dos erros residuais relativos à regressão e à previsão, 

respetivamente. As linhas a encarnado são indicadoras do IC de 95% para o período de treino e as 

linhas a azul indicam o IC de 95% para o período de previsão.  

Na série temporal dos ER para o período de treino (Figura 48 (b)) verificam-se desvios mais 

acentuados em relação ao valor nulo. No entanto, a previsão aparenta ser precisa quando se observa 
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a Figura 48 (c), uma vez que os erros estão compreendidos num intervalo inferior ao do período de 

treino (ver eixo das ordenadas dos dois gráficos). Para além disso, é de notar que o IC abrange a 

grande maioria dos erros de previsão, mostrando mais uma vez que de facto não há anomalias na 

estrutura para o período de teste escolhido. 

 

Figura 47--(a) Histograma dos ER para a RNA entre e0 e tm66N durante o período de treino; (b) Histograma dos 
ER para a RNA entre e0 e tm66N durante o período de teste; (c) Diagrama de caixa dos ER para a RNA entre 

e0 e tm66N durante o período de treino; (d) Diagrama de caixa dos ER para a RNA entre e0 e tm66N durante o 
período de teste 

Para uma análise mais quantitativa, mostram-se na Figura 49 os histogramas e os diagramas de 

caixa para os ER obtidos para a regressão (treino) e para a previsão (teste). Note-se que as linhas a 

encarnado e a azul representam respetivamente o IC para 95% e o valor médio obtido para a 

distribuição dos erros residuais. 

Os diagramas de caixa (Figura 49 (c) e (d)) mostram claramente uma melhoria do valor médio da 

distribuição quando comparado com o valor médio do estudo anterior. Ambas as distribuições são 

aproximadamente simétricas, sendo evidente pelos diagramas de caixa que a distribuição para o 

período de treino é menos simétrica ao nível dos valores discrepantes e a distribuição para o período 

de teste é menos simétrica para os valores da caixa, relativamente ao valor médio. 

Para terminar, os estudos desenvolvidos para a secção 66N serão alvo de comparação. Para tal, 

apresentam-se os valores dos parâmetros estatísticos |∆𝜇| e 𝑟 para os três estudos na Tabela 5. 

Estes parâmetros permitem validar o modelo utilizado e tirar conclusões acerca dos resultados 

obtidos com recurso a esse modelo. 
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Figura 48-(a) Série temporal da tensão média na secção 66N com recurso à RNA de variável de entrada 

correspondente à tensão média na secção 0; (b) Série temporal dos erros residuais da regressão; (c) Série 
temporal dos erros residuais da previsão 

 
Figura 49-(a) Histograma dos ER para a RNA entre tm0 e tm66N durante o período de treino; (b) Histograma 
dos ER para a RNA entre tm0 e tm66N durante o período de teste; (c) Diagrama de caixa dos ER para a RNA 
entre tm0 e tm66N durante o período de treino; (d) Diagrama de caixa dos ER para a RNA entre tm0 e tm66N 

durante o período de teste 
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Tabela 5- Valores dos parâmetros estatísticos da análise comparativa RL e RNA, para a relação secção 0 - 
secção 66N 

 |∆𝜇| [MPa] 𝑟 

T0 vs. tm66N 0,1073 0,8788 

e0 vs. tm66N 0,0944 0,6691 

tm0 vs. tm66N 0,0368 0,6855 

Começando por comparar os valores do parâmetro |∆𝜇|, nota-se que todos os valores são pequenos, 

provando que a previsão e a regressão estão coerentes, pelo que o modelo RNA consegue 

reproduzir eficazmente as tensões médias da secção 66N para qualquer uma das variáveis de 

entrada em causa. Pode reparar-se que a relação entre as tensões médias das duas secções 

apresenta um valor menor do que as outras relações (inferior em menos de 10%), sendo por isso 

uma boa escolha para prever a tensão média na secção 66N. 

Os rácios entre os desvios padrão apresentados na Tabela 5 assumem valores muito próximos da 

unidade. No entanto, o rácio mais próximo de um acontece para uma relação ação-resposta. Como a 

diferença entre os rácios obtidos para uma relação ação-resposta e para uma relação resposta-

resposta são muito próximos, pode concluir-se que utilizar respostas como variáveis de entrada pode 

ser uma alternativa viável à utilização de ações. 

5.2.6. Validação do estudo resposta-resposta 

Os modelos analisados poderiam ter sido aplicados a diversas variáveis de entrada e de saída. 

Todavia, considerou-se a temperatura por ser uma das solicitações mais relevantes à alteração do 

comportamento estrutural, e as tensões por serem uma variável exemplificativa da resposta estrutural 

quando sujeita a variações de temperatura. 

Nas secções anteriores foram apresentadas previsões do comportamento estrutural ao nível das 

tensões na secção 0 e na secção 66N, a partir de variáveis unicamente relativas às secção 0. Como 

tal, é necessário compreender o desvio associado à previsão da tensão média na secção 66N. 

Para determinar esse desvio, foi calculado, para cada secção em estudo, o desvio em percentagem 

dos rácios 𝑟, relativo à diferença entre os modelos que utilizam a temperatura como variável de 

entrada (ação-resposta) e os modelos que utilizam a tensão como variável de entrada (resposta-

resposta). Para uma variação da variável de entrada, os resultados apresentam-se na Tabela 6.  

Como era de esperar, os desvios apresentados na Tabela 6 e 7 mostram que a análise resposta-

resposta pode ser menos eficaz do que a análise ação-resposta. No entanto, as percentagens podem 

ser consideradas baixas, principalmente a percentagem relativa à previsão da tensão média na 

secção 66N. 
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Tabela 6- Desvios percentuais de cada secção em estudo 

 
Desvio 

Secção 0 26% 

Secção 66N 14% 

O facto de o valor do desvio entre modelos ação-resposta e resposta-resposta associado à secção 

66N ser inferior ao desvio entre os mesmos modelos relativo à secção 0, vem confirmar que as 

previsões do comportamento estrutural relativas a uma secção, realizadas a partir de parâmetros 

comportamentais adquiridos de outra secção, são viáveis. 

Torna-se relevante mostrar também os resultados obtidos para uma variação da variável de saída. 

Uma vez conhecidos o rácio 𝑟 relativo à relação entre temperaturas na secção 0 (variáveis de 

entrada) e a tensão média na secção 0 e na secção 66N (variáveis de saída), foi calculado o desvio 

em percentagem entre as duas secções. Os resultados apresentam-se na Tabela 7. 

Tabela 7- Desvio percentual entre resultados ação-resposta 

 
𝑟 

T0 vs. tm0 0,9632 

T0 vs. tm66N 0,8788 

Desvio 5% 

De facto, o desvio associado a estas análises toma um valor muito reduzido, validando assim o 

modelo ação-resposta, atualmente utilizado na monitorização do caso de estudo. Todavia, pretende-

se mostrar com a Tabela 8 que os modelos resposta-resposta (com variável de entrada 

correspondente às tensões na secção 0) também podem ter utilidade na monitorização de obras de 

arte, uma vez que se verifica um desvio relativamente reduzido entre previsões na secção 0 e 

previsões na secção 66N. 

Assim, conclui-se que o desvio associado à previsão da tensão média na secção 66N a partir de uma 

aprendizagem do comportamento estrutural na secção 0 se aproxima do desvio associado a uma 

aprendizagem das solicitações na secção 0. Logo, os resultados obtidos para a secção 66N são um 

forte indicador à monitorização com recurso a modelos resposta-resposta. 

Tabela 8- Desvio percentual entre resultados resposta-resposta 

 
𝑟 

e0 vs. tm0 0,5628 

e0 vs. tm66N 0,6691 

Desvio 9% 
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Parte III – Conclusões e trabalhos futuros 

6. Conclusões 

A presente dissertação permite concluir que é possível identificar alterações à reposta estrutural da 

Ponte 25 de Abril, através de metodologias de deteção automáticas com recurso a dados de 

monitorização permanente e em tempo real e a métodos de reconhecimento de padrões que têm por 

base algoritmos de aprendizagem do comportamento estrutural. 

Na literatura encontram-se diversos métodos de identificação de alterações estruturais aplicados a 

casos de estudo de Engenharia Civil. Com especial foco em pontes, foram estudados os dois tipos de 

abordagem: direta e indireta, bem como as vantagens e inconvenientes da aplicação das mesmas.  

Como conclusão deste estudo, a abordagem direta mostrou ser a metodologia mais adequada à 

identificação de alterações no comportamento de estruturas. A aplicação desta abordagem a um 

sistema monitorizado permanentemente permite a manutenção em tempo útil de estruturas. 

Consequentemente, uma estrutura monitorizada requer menos custos associados à manutenção, 

uma vez que esta metodologia mostrou ser adequada à deteção de alterações em tempo útil. 

No âmbito desta abordagem, foi possível identificar e dominar técnicas de estimativa da resposta que 

assentam nos procedimentos de aprendizagem automática estatística. De facto, conclui-se que as 

técnicas que recorrem a redes neuronais artificiais (RNA) permitem uma identificação de alterações 

estruturais automática, flexível e em tempo real. Assim, para uma capacidade de aquisição de um 

grande volume de dados de monitorização, as RNA permitiram adquirir previsões da resposta 

estrutural com um grau de precisão superior ao método de regressão alternativo, com recurso a 

regressões lineares multivariadas (RL). 

No seguimento da escolha do melhor método de aprendizagem a aplicar, foram definidos os critérios 

de identificação de alterações da resposta estrutural que ofereciam uma classificação mais adequada 

ao caso de estudo. Para tal, estabeleceram-se fronteiras de confiança baseadas em 95% de 

probabilidade de o valor real se encontrar dentro destas fronteiras, tal como se definem os intervalos 

de confiança estatísticos. No sentido de classificar a resposta estrutural, foram também definidos e 

determinados parâmetros de análise estatística como critérios de otimização das diferentes variáveis 

introduzidas nos modelos analisados. 

Respondendo ao desafio relativo às exigências do método de aprendizagem, foi possível definir as 

características da RNA que mais se adequavam à aquisição dos dados da monitorização. Para uma 

rede neuronal artificial do tipo Multi Layer Perceptron (MLP), foi determinado um período de treino 

favorável à capacidade de aprendizagem da rede, permitindo obter previsões da resposta estrutural 

de elevada precisão, aquando das observações dos resultados obtidos e das fronteiras de confiança 

estabelecidas na classificação estatística. 
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Ao aplicar as variáveis de entrada relativas a variações de temperatura a que a estrutura está sujeita, 

foi possível dominar as técnicas de identificação de alterações da resposta estrutural com recurso a 

redes neuronais artificiais cuja variável de entrada corresponde a solicitações estruturais.  

No sentido de responder ao objetivo relativo à utilização de dados de resposta como variáveis de 

entrada na rede, conclui-se que a previsão do comportamento de uma secção estrutural pode ser 

conseguida sem recorrer a dados de monitorização relativos a ações a que a estrutura está sujeita. 

De facto, para uma monitorização permanente e para as variáveis admitidas neste estudo, o desvio 

associado às duas modelações é praticamente desprezável, mostrando ser viável a utilização de 

dados da resposta estrutural de secções diferentes como variáveis de entrada e de saída da RNA. 

Note-se que este tipo de análise permite redundância na caracterização do comportamento 

observado de estruturas monitorizadas. 

Por último, conclui-se que o caso de estudo adotado permitiu a aplicação das técnicas estudadas da 

literatura. Assim, esta dissertação permitiu desenvolver uma metodologia de identificação de 

alterações no comportamento estrutural da Ponte 25 de Abril, em tempo real, com base numa 

monitorização permanente e em métodos de reconhecimento de padrões que recorrem a redes 

neuronais artificiais e a classificação estatística. 

7. Trabalhos futuros 

Na sequência do presente trabalho, podem ser desenvolvidos estudos alternativos ou que deem 

continuidade ao mesmo. Considerando as abordagens de MIE referidas no Capítulo 2, seria 

interessante aplicar uma classificação com recurso a algoritmos não vigiados, tais como a análise de 

clusters, ao presente estudo realizado para um modelo resposta-resposta. 

Um desenvolvimento futuro pode também passar por aplicar o estudo realizado para a Ponte 25 de 

Abril a outros casos de estudo. A necessidade de aplicar estratégias de MIE a diversos casos de 

estudo é frequentemente referida em trabalhos de investigação encontrados na literatura, uma vez 

que existe um número reduzido de casos de estruturas monitorizadas a exibir danos estruturais. 

Como trabalho futuro, propõe-se também o estudo da monitorização “ótima”. Concluiu-se deste 

estudo que é possível prever dados de resposta de uma secção não monitorizada especifica. 

Contudo, a extrapolação para a resposta total da estrutura só pode ser realizada garantindo a 

monitorização parcial da ponte. Ora, seria interessante conhecer o nível de conhecimento necessário 

da resposta estrutural para conseguir prever o comportamento estrutural na sua totalidade. 

No âmbito das topologias de redes neuronais artificiais, propõe-se ainda o desenvolvimento deste 

estudo com recurso a redes recorrentes. Estes algoritmos podem demostrar-se mais eficazes para a 

aprendizagem do comportamento estrutural uma vez que permitem automaticamente um ciclo de 

iterações que melhora constantemente o seu resultado de saída a partir do redireccionamento 

permanente às variáveis de entrada.  
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Parte V – Anexos 

Anexo A – Variação de grandezas obtidas in situ 

Anexo A.1 – Diagramas da variação das temperaturas no ano 2017 
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Anexo A.2 - Diagramas da variação das temperaturas no mês de agosto de 2017 
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Anexo A.3 - Diagramas da variação das temperaturas no mês de janeiro de 2017 

 

 



IV 

 

Anexo A.4 - Diagramas da variação das tensões no ano 2017 
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Anexo A.5 - Diagramas da variação das tensões no mês de agosto de 2017 
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Anexo A.6 - Diagramas da variação das tensões no mês de janeiro de 2017 
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Anexo B – Análise da relação entre temperaturas e tensões na secção 0 
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VIII 

 

 



IX 

 

Anexo B.2 – T0 vs. e3.0 

 

 



X 

 

 



XI 
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Anexo B.5 – T0 vs. e6.0 
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Anexo B.6 – T0 vs. e7.0 
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