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Resumo: Este trabalho tem por objetivo explicar o desenvolvimento da pesquisa, com embasamento teórico e 

experimentos científicos. Para tanto foi aplicado o Monitoramento da Integridade Estrutural (SHM), para 

gerenciamento das estruturas, além do uso dos algoritmos de clusterização e critérios de agrupamentos.  
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1. INTRODUÇÃO  

De acordo com FIGUEIREDO (2016), uma boa parte de colapsos de pontes ocorrem em 

países em desenvolvimento, como Índia e o Brasil. Segundo o autor, do ano de 2000 a 2016, foram 

registrados 7 colapsos de pontes no Brasil, como em 2010 uma ponte sobre o rio Jacuí, Rio Grande 

do Sul, desaba durante cheias intensas, ocasionando em 5 mortos. Em 2014 Viaduto em Belo 

Horizonte, colapso na construção durante a Copa do Brasil, 2 mortos. E em 2015 Ponte de Pedra 

Branca, Grande Aracaju, Estado de Sergipe. Na análise dos técnicos do CREA, o desabamento foi 

causado pela corrosão dos tirantes de aço, em decorrência da falta de manutenção da ponte. Esses 

dados preocupantes demostram a urgente necessidade de haver um monitoramento de estruturas. 

Portanto, o uso da monitorização de integridade estrutural (SHM) é certamente uma das 

ferramentas mais poderosas para o gerenciamento de infraestrutura. O processo de SHM envolve 

a observação de um sistema estrutural ao longo do tempo utilizando medições de resposta 

estrutural periodicamente amostradas a partir de uma rede de sensores, a extração de características 

sensíveis a dano dessas medições e a análise estatística dessas características para discriminar a 

condição estrutural atual. No campo da SHM, a aprendizagem supervisionada refere-se ao caso 

em que dados das condições não danificadas e danificadas estão disponíveis para treinar os 

algoritmos. Entretanto, a aprendizagem não-supervisionada refere-se ao caso em que os dados de 

treino só estão disponíveis a partir da condição não danificada.  

O paradigma de reconhecimento de padrões estatísticos (SPR) que estabelece duas etapas: 

- Aprender um modelo que compreende dados não danificados da condição estrutural normal, 

considerando quase todas as influências operacionais e ambientais. - Testar o modelo estimado 

classificando novos dados não danificados ou danificados, isto é, avaliando a condição atual da 

estrutura monitorada. Nesta pesquisa, métodos output-only adaptados serão propostos para a 

identificação de danos no contexto do SPR para SHM. Essas técnicas são relevantes nos casos em 

que as características sensíveis a dano extraídas das respostas estruturais são afetadas por 

mudanças causadas pela variabilidade operacional e ambiental e pelas mudanças causadas por 

dano.   



Portanto, o objetivo geral desta pesquisa é adaptar, desenvolver e aplicar vários métodos 

de inteligência artificial para detectar e quantificar danos em estruturas de engenharia sob 

influências operacionais e ambientais não medidas.   

2. MATERIAL E MÉTODOS  

Nesta pesquisa, foram utilizadas bases de dados experimentais advindas de uma 

estrutura de laboratório monitorada. Os resultados apresentados consideram apenas os estados 

sem dano da estrutura. Foi usado PCA (Principal Componente de Análise) para redução de 

dimensão.   

Algoritmos de clusterização 

O K-means (ou K-médias) fornece uma classificação em grupos de acordo com os 

próprios dados, baseada em análise e comparações entre os valores numéricos dos dados. [2]  

O GMM (ou Modelo de Misturas Gaussianas) considera modelos probabilísticos para 

representar subpopulações normalmente distribuídas dentro de uma população geral. [3]  

Linkage é um método para o cálculo da distância entre dois grupos ou clusters, 

pertencente ao mesmo cluster ou a clusters diferentes. [4]  

Critérios para determinação do número de agrupamentos ou clusters  

O índice de Calinski-Harabasz (𝐶𝐻) estima o número apropriado de clusters através da 

validade do agrupamento com base na média da soma dos quadrados dos cluster “between” e 

“within” . O número de clusters que estiver associado ao maior índice CH será considerado 

ótimo. [5]  

O índice Davies-Bouldin (𝐷𝐵) estima para cada cluster 𝐶, semelhanças entre 𝐶 e todos 

os outros clusters são computadas e o valor mais alto é atribuído a 𝐶, obtendo índice 𝐷𝐵. Quanto 

menor o índice DB, melhor será o resultado de agrupamento. [6]  

O índice Gap (G) é uma abordagem gráfica para validação do número ótimo de clusters. 

A abordagem plota uma medida de erro versus vários números de clusters propostos, o “elbow” 

encontra-se nesse plot. O “elbow” ocorre no maior decrescimento na medida de erro. [7]  

O índice Silhouette (𝑆) estima o número ótimo de clusters por validação do desempenho 

de agrupamento baseado na diferença por pares de distâncias de clusters  

“between” e “within”. [8]  

Ferramenta de software e base de dados  

Para execução de teste foi usado o software MATLAB®, plataforma de programação 

projetada especificamente para aplicações de engenharia. Permiti analisar dados, desenvolver 

algoritmos e criar modelos e aplicativos. [9]  

A base de dados utilizada nos experimentos foi coletada através de um experimento 

laboratorial com uma estrutura de três pisos monitorada através de quatro sensores eletrônicos 

do tipo acelerômetros. Várias condições foram impostas à estrutura, observada na Tabela 1.   
Tabela 1. Base de dados com as 9 condições de estado estrutural sem dano ou normais.  

Identificação                 Condição estrutural          Descrição  

State#1                          Undamaged                     Baseline condition      

State#2                          Undamaged                     Added mass (1.2kg) at the base  

State#3                          Undamaged                     Added mass (1.2kg) on the I st floor  

State#4                          Undamaged                     Stiffness reduction in column I BD  
State#5                          Undamaged                     Stiffness reduction in column I AD and I BD  

State#6                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 2 BD  

State#7                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 2 AD and 2 BD  

State#8                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 3 BD  
State#9                          Undamaged                     Stiffness reduction in column 3 AD and 3 BD  



3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

O número de combinações se deve pelo cálculo do número de algoritmos de clusterização 

(3) multiplicado pelos critérios para seleção do número de clusters (4) e aplicação do algoritmo 

PCA (2) para a redução de dimensionalidade, totalizando 24 combinações esperadas, ou seja, 3 * 

4 * 2 = 24 combinações. O número 2 está associado ao PCA, devido a possibilidade de aplicar ou 

não redução de dimensão.      

Na Figura 1, temos um exemplo do critério Silhuotte. Neste gráfico, o eixo X é o número 

de clusters e no eixo Y os valores calculados pelo critério. O número de clusters ótimo está 

associado com o maior valor calculado pelo critério. Neste caso, o maior valor dado por este 

critério está associado com nove clusters, que é exatamente a quantidade de clusters esperada para 

classificar corretamente os dados. Entretanto, somente o critério não garante que os dados de um 

estado específico estejam no mesmo agrupamento. Precisa-se então analisar os resultados de 

clusterização.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1- Aplicação do critério Silhoutte na base de dados laboratorial 

Considerando todas as 24 possíveis combinações, apenas 2 combinações conseguiram 

obter 100% de acerto na estimação dos nove estados e no agrupamento dos dados de forma correta. 

Essas combinações são listadas na Tabela 2.  
Tabela 2 - Melhores combinações na base de dados com as 9 condições de estado estrutural 

 
Algoritmo de clusterização  Critério de estimação Aplicação do PCA 

GMM Calinski-Harabasz (𝐶𝐻) Não 

GMM Davies-Bouldin (DB) Não 

 

Com base na Tabela 2 pode-se inferir que o perfil probabilístico do GMM favorece a 

clusterização dos dados experimentais, dado um número de clusters estimado pelos critérios CH e 

DB. Os outros algoritmos de clusterização utilizados neste trabalho realizam uma clusterização 

“hard”, uma vez que eles definem que uma amostra qualquer deve fazer parte apenas de um cluster. 

Por outro lado, o GMM define que uma amostra pode fazer parte de vários clusters com uma 

probabilidade associada.  

Na Figura 2 a), o resultado do processo de clusterização por uma combinação com 100% 

de acerto. Para efeitos de visualização, o algoritmo PCA foi aplicado nos dados reduzindo a 

dimensão de 40 para 3. Cada cor é relacionada a um estado. É importante notar que alguns estados 

se encontram com uma separação espacial. Entretanto, outros estados apresentam-se bem 



próximos, o que dificulta o processo de clusterização dos algoritmos propostos. E na Figura 2 b), 

de um total de 450 observações sem dano, a abordagem proposta errou apenas 4 observações.   
   

Figura 2- A) Resultado de clusterização obtida com o algoritmo GMM. B) Resultado de detecção de dano obtida 

com o algoritmo GMM. 

4. CONCLUSÃO  

A capacidade de avaliar continuamente a integridade das estruturas de engenharia em 

tempo real oferece a oportunidade de reduzir os custos de manutenção e inspeção, 

proporcionando ao mesmo tempo maior segurança ao público. Portanto, com o auxílio das 

ferramentas de monitoramento é possível verificar as estruturas de engenharia em busca de 

danos estruturais.  
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