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RESUMO 

A segurança estrutural de uma barragem de betão é assegurada quando esta cumpre os requisitos de 

estabilidade estrutural enquanto o seu funcionamento não é afetado, compreendendo dessa forma um 

bom comportamento ao longo do seu ciclo de vida.  

O padrão do comportamento observado de uma estrutura especial pode ser traduzido por modelos 

mecânicos calibrados com recurso a dados provindos do seu sistema de monitorização. A dimensão 

desse é função das caraterísticas da estrutura, devendo, no caso de barragens, ter em conta o conjunto 

barragem-fundação-albufeira e seguir as normativas que definem o sistema de observação. 

Os sistemas de monitorização são compostos por instrumentos capazes de realizar medições de diversas 

grandezas importantes que permitem caraterizar o comportamento da estrutura. Estes sistemas possuem 

dispositivos onde o registo dos dados é efetuado manualmente ou, mais recentemente aplicados, 

sistemas onde esse registo é efetuado automaticamente. 

Uma base de dados completa permite o desenvolvimento de modelos caraterizadores do comportamento 

das estruturas, explorando, por exemplo, técnicas de Machine Learning, que noutras áreas da engenharia 

tem apresentado cada vez mais resultados e vantagens, antevendo-se que venha a ser uma mais-valia 

também na área da engenharia civil. O foco deste trabalho centra-se no desenvolvimento de modelos 

utilizando esta ferramenta, estabelecendo a comparação entre as várias opções de modelos, do tipo HST 

(Hydrostatic, Seasonal, Time) e HTT (Hydrostatic, Thermal, Time). 

Foram desenvolvidos modelos com recurso a dados provenientes do sistema de monitorização da 

barragem do Baixo Sabor, uma barragem em arco com dupla curvatura e com 123 metros de altura que 

possui um sistema de observação bastante completo, incluindo um conjunto de instrumentos que 

permitem o registo automático das grandezas observadas. 

Com os dados desse sistema, foram desenvolvidos modelos com o objetivo de estudar o deslocamento 

radial de pontos da barragem, recorrendo à aplicação dos métodos de Regressão Linear Múltipla e Redes 

Neuronais Artificiais do tipo Perceptrão Multicamada, utilizando dados de registo manual e automático, 

a fim de perceber as vantagens e desvantagens das aplicações destes. 

Foi também realizada uma análise do efeito da frequência da medição dos dados, com recurso aos 

registos automáticos horários, para se balizarem previsões com melhor ou pior desempenho. 

Foi ainda apresentado uma nova proposta de construção de modelo de interpretação quantitativa do tipo 

HTT através da consideração dos registos da temperatura do ar. 

A aplicação destes modelos tem por base abordagens que ditam as variáveis de entrada para cada um 

dos métodos utilizados, pelo que a comparação de resultados entre cada uma mostrou-se um caso de 

estudo interessante a acrescentar às comparações entre os vários modelos. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Barragem de Betão, Comportamento Estrutural, Machine Learning, Sistema de 

recolha automático de dados, Barragem do Baixo Sabor. 
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ABSTRACT 

The structural safety of a concrete dam is ensured when it meets the structural stability requirements 

while its operation is not affected, thus comprising a good behaviour throughout its life cycle. 

The observed behavior pattern of a special structure can be translated by numerical models developed 

using data from its monitoring system. The dimension of the monitoring system depends on the 

characteristics of the structure and, in the case of dams, it must take into account the dam-foundation-

reservoir set and follow the regulations that define the observation system. 

Monitoring systems are composed of instruments capable of carrying out measurements of several 

important quantities that allow characterizing the behavior of the structure. These systems have devices 

where data recording is performed manually or, more recently applied, systems where this recording is 

performed automatically. 

A complete database allows the development of models that characterize the behavior of structures, 

exploring, for example, Machine Learning techniques, which in other areas of engineering have shown 

more and more results and advantages, and it is expected that it will become a more-also valid in the 

field of civil engineering. The focus of this work is on the development of models using this tool, 

establishing the comparison between the performance of various models, of the HST (Hydrostatic, 

Seasonal, Time) and HTT (Hydrostatic, Thermal, Time) type. 

Models were developed using data from the monitoring system of the Baixo Sabor dam, a double-

curvature arch dam with a height of 123 meters that has a very complete monitoring system, including 

a set of devices that allow automated recording of the observed quantities. 

With the data from this system, models were developed to study the radial displacement of points of the 

dam, using the application of Multiple Linear Regression and Multilayer Perceptron Artificial Neural 

Networks methods, using manual and automated recording data, to understand the advantages and 

disadvantages of their applications. 

An analysis of the effect of the frequency of data measurement was also carried out, using automatic 

hourly records, in order to mark out forecasts with better or worse performance. 

It was also presented a new proposal for the construction of a model of quantitative interpretation of the 

HTT type through the consideration of air temperature records. 

The application of these models is based on approaches that dictate the input variables for each of the 

methods used, so the comparison of results between each one proved to be an interesting case study to 

add to the comparisons between the various models. 

 

KEYWORDS: Concrete Dam, Structural behaviour, Machine Learning, Automated monitoring system, 

Baixo Sabor Dam. 
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1 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

1.1. ENQUADRAMENTO AO TEMA 

O desenvolvimento de técnicas de Machine Learning dentro da engenharia civil tem aumentado a 

capacidade de resposta a cada vez mais e maiores desafios. Uma superestrutura, como o caso de uma 

barragem de betão, reúne alguns desses desafios no campo da análise e interpretação do comportamento 

observado, quer devido à alteração das propriedades dos materiais ao longo do tempo, quer resultante 

da variabilidade das ações a que a estrutura está sujeita e que deverão ser acauteladas no sentido de 

reduzir a probabilidade de incidentes ou acidentes que, em casos extremos, podem originar um 

acontecimento fatal. Podem encontrar-se em todo o mundo superestruturas deste tipo e, em Portugal, 

iniciou-se a construção destas estruturas a partir do início do século XX. Com o avançar da idade destas 

estruturas, associado a processos de deterioração relacionados com fenómenos que não eram conhecidos 

e tomados em conta na altura do seu projeto e construção, a segurança e a integridade estrutural 

começaram a ter mais relevância, o que se traduz num aumento da preocupação com este tema. 

Sabe-se que se podem fazer previsões do comportamento de uma barragem de betão em exploração com 

elevado grau de confiança para situações normais, tirando partido de todos os valores registados através 

dos instrumentos de observação que se utilizam. A análise do comportamento estrutural das barragens 

de betão tem de ser realizada de forma continuada, desde o seu projeto, depois durante a sua construção, 

o primeiro enchimento, fulcral no ciclo de vida de uma barragem onde é sujeita pela primeira vez às 

ações para a qual foi projetada e depois, durante o restante período de exploração. 

A instrumentação que compõe o sistema de monitorização de uma barragem de betão assume um papel 

bastante importante para a caracterização do comportamento de todo o conjunto barragem-fundação-

albufeira com relação às exigências da segurança estrutural. Ao longo do tempo, os sistemas de 

monitorização começaram a integrar capacidades tecnológicas para auxiliar o trabalho humano, desde 

as visitas técnicas até à receção, arquivo e tratamento dos dados. Com uma melhoria da qualidade e da 

quantidade dos dados, têm sido conseguidos progressos relevantes ao nível do conhecimento científico. 

Ao longo do tempo, os modelos expeditos usualmente utilizados para a avaliação e previsão do 

comportamento de todo o conjunto, sujeito a ações estáticas, foram desenvolvidos com base em modelos 

estatísticos de regressão dos resultados da observação. Estes modelos sempre foram bastante usados nas 

várias áreas da engenharia civil e na área em estudo desempenham até hoje, uma ferramenta de auxílio 

ao conhecimento empírico. 

Estas ferramentas têm-se mostrado e continuam eficazes, mas a criação de novas metodologias apoiadas 

em modelos de Machine Learning, leva à oportunidade de se explorarem, adaptarem e testarem estas 
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novas ferramentas computacionais. Este trabalho procurará explorar a aplicação de algumas destas 

novas ferramentas, iniciando assim uma fase de exploração e de comparação de modelos com os em 

uso, que poderá ser estendida a outras áreas. 

O Machine Learning promove a capacidade de aliar a grande quantidade de dados que se possui com a 

inovação da tecnologia que se tem alcançado com a finalidade da resolução de problemas. Aplicada a 

este domínio, mas também à resolução de outros tantos problemas na área da engenharia civil, a 

exploração de ferramentas de Machine Learning pode trazer inúmeras vantagens, nomeadamente no 

âmbito da identificação e caracterização de padrões no comportamento observado. 

 

1.2. OBJETIVOS DO TRABALHO 

O presente trabalho estabelece como objetivo principal o desenvolvimento, calibração e comparação de 

vários modelos para a análise da evolução de grandezas, mais especificamente do deslocamento radial, 

no contexto da observação de barragens de betão, temática essa que se integra no controlo da segurança 

estrutural. Estes modelos irão utilizar técnicas de Machine Learning, impulsionando assim um caminho 

que se vem traçando no sentido da aplicação desta tecnologia à observação de barragens, com a 

agregação de dados de monitorização registados automaticamente. 

Este objetivo será dividido em três componentes de trabalho a ser produzido: 

• A primeira componente trata de produzir modelos de Regressão Linear Múltipla com todos os dados 

de recolha manual seguindo a abordagem mais comum HST. 

Com estes dados serão produzidos vários alçados da barragem utilizada no caso de estudo, onde 

serão representados os coeficientes de regressão caraterísticos do comportamento estrutural 

observado nas várias bases dos fios de prumo, para que seja descrita a evolução de cada efeito ao 

longo do corpo da barragem. 

• A segunda componente visa a produção de modelos HST utilizando métodos de Regressão Linear 

Múltipla e Redes Neuronais tipo Perceptrão Multicamada. Estes modelos serão elaborados com 

dados de recolha manual e automática. 

A utilização destes dados permite elaborar uma avaliação do efeito da frequência dos registos nos 

resultados de cada modelo. 

• A terceira e última componente passará pela aplicação de um novo modelo aos anteriormente 

desenvolvidos. A proposta de um novo modelo do tipo HTT com recurso ao uso dos registos de 

temperatura do ar, aplicando-o aos métodos Regressão Linear Múltipla e Redes Neuronais tipo 

Perceptrão Multicamada. Este modelo requer a transformação prévia da variável da temperatura do 

ar, de forma a “suavizar” a curva anual observada e depois será alvo de um “desfasamento” no 

tempo de forma que tenha uma fase semelhante à fase do efeito térmico anual da grandeza em 

estudo. Far-se-á uma avaliação do efeito da frequência dos registos. 

Este método necessitará de um tratamento dos dados da temperatura do ar, utilizados como entrada. 

O trabalho foi desenvolvido com recurso ao software R project (R Core Team, 2021) e do ambiente de 

desenvolvimento integrado Rstudio (RStudio Team, 2022). 

Todos os resultados destes modelos serão discutidos e comparados para se retirarem as devidas 

conclusões. Em seguida (Figura 1) apresenta-se sob a forma de um esquema, a metodologia adotada 

para a realização deste trabalho. 
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Figura 1 - Abordagem geral apresentada neste trabalho. 

 

1.3. ESTRUTURAÇÃO DA DISSERTAÇÃO 

Esta dissertação foi estruturada em cinco capítulos, de forma a obter uma organização de todos os 

conceitos e tópicos abordados. 

O primeiro capítulo conta com uma breve introdução ao tema que se estudou e desenvolveu, assim como 

os objetivos pretendidos com a execução do documento e a devida estrutura. 

No capítulo segundo realiza-se uma referência breve à história da evolução das barragens no Mundo e 

das barragens de betão em Portugal, assim como a importância crescente do controlo da segurança 

nessas estruturas. São ainda apresentados os tipos de barragens de betão mais comuns e as suas 

caraterísticas mais relevantes. De seguida, aborda-se o tema do controlo de segurança e observação, com 

referência a alguns acidentes históricos e fazendo a distinção das componentes do controlo de segurança. 

Na segunda parte deste capítulo é desenvolvida informação acerca da observação e da caracterização do 

comportamento estrutural, com base em deslocamentos horizontais observados em fios de prumo. 

O capítulo terceiro é dedicado às técnicas de Machine Learning, introduzindo-se o conceito e algumas 

das suas aplicações. Desenvolve-se a teoria subjacente aos modelos de Machine Learning que são 

utilizados no trabalho, complementada com a explicação dos métodos que se usam na área de estudo.  

No quarto capítulo apresentam-se os modelos desenvolvidos com os métodos e abordagens explicados 

no capítulo anterior, utilizando os dados da barragem de betão em estudo. É detalhada a barragem em 

causa, enquadrando-se o aproveitamento hidráulico e detalhando-se o sistema de observação.  

Apresenta-se sob forma gráfica os resultados dos modelos do tipo HST para a análise dos deslocamentos 
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horizontais radiais observados em fio de prumo. Apresentam-se os principais resultados dos modelos 

HTT elaborados. Em todos, é realizada uma avaliação do efeito da frequência de aquisição dos dados, 

aplicado aos modelos.  

Por último, conclui-se esta dissertação com algumas considerações finais sobre o trabalho realizado, 

com a discussão dos resultados obtidos e com algumas propostas de trabalho futuras. 
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2 
2. OBSERVAÇÃO E CONTROLO DA 

SEGURANÇA DE BARRAGENS DE 
BETÃO 

 

 

2.1. INTRODUÇÃO 

O primeiro registo da construção de uma estrutura que serviria de contenção de água é do final do quarto 

milénio a.C., na Jordânia, onde foi construída uma pequena barragem de alvenaria de baixa altura para, 

dada a localização geográfica daquelas populações, servir para o seu abastecimento. O segundo registo 

será da barragem de Sadd-el-Kafara, no ano 2600 a.C. com uma altura máxima de cerca de 14 m, 

localizada num afluente do rio Nilo (Garbrecht, 1985). 

Ao longo da história da humanidade, o ser humano continuou a utilizar os materiais que tinha à sua 

disposição para manipular os cursos de água, para satisfazer as suas necessidades, quer de proteção 

contra as cheias, como de abastecimento das populações ou de rega das plantações agrícolas (Quintela 

et al., 1986). 

Entre tantos anos, tantas construções de formas e arranjos diferentes, começou a pensar-se em utilizar a 

água como geradora de energia. Inicialmente, o aproveitamento dessa energia era feito de forma 

mecânica, tomando a posição do Homem nos moinhos de rio, através de engenhos para o ajudar na 

moagem de cereais. Com o passar dos anos, começou a idealizar-se um modelo onde a água produziria 

eletricidade, a energia hidroelétrica. A primeira realização deste tipo em Portugal, terá sido desenvolvida 

pela Companhia Elétrica e Industrial de Vila Real, em 1894 no rio Corgo, pela mão de Emílio Biel, 

nomeada de Central Hidroelétrica do Biel (Gonçalves, 2019). 

O início da construção de grandes barragens ocorreu em 1912, com a barragem da Lagoa Comprida 

(barragem de alvenaria) na Serra de Estrela que sofreu diversos atrasos na sua construção, sendo a 

barragem da Póvoa (barragem de alvenaria), localizada na ribeira de Niza, com um perfil de gravidade, 

iniciada em 1926 e terminada a sua construção por volta de 1932 (Serafim, 1962). Depois da II Guerra 

Mundial, em meados dos anos 50 do século XX, houve um crescimento exponencial da construção 

destas barragens (Gonçalves, 2019), iniciando-se o planeamento para o aproveitamento das capacidades 

hídricas do País e a geomorfologia, tendo deste modo sido construídos grandes aproveitamentos 

hidroelétricos, em 1942, como a barragem da Santa Luzia (barragem de betão), depois em 1951, como 

as barragens de Castelo do Bode e de Venda Nova (ambas barragens de betão). Em 1958 e 1960 surgiram 

as primeiras barragens do rio Douro: Picote e Miranda, respetivamente (Rodrigues, 2014). 
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Até ao dia de hoje, contam-se cerca de 260 barragens em Portugal, com grande predominância de 

betão/alvenaria no Norte, e de aterro no Sul do país (apambiente.pt). Na zona norte, os vales acentuados 

com condições geológicas favoráveis são rasgados pelos rios que originam as condições para a sua 

exploração a partir de barragens de betão, daí a grande quantidade destas estruturas nesta zona do país. 

Do centro ao sul, dadas as condições geomorfológicas, concentram-se a maior quantidade de barragens 

de aterro, como se pode observar na Figura 2. 

 

Figura 2 - Localização de barragens em Portugal Continental, adaptado de (apambiente.pt), acedido a 29 de 

março de 2022. 

 

Devido a um conjunto de fatores relacionados com o risco potencial associado a este tipo de obras, o 

assunto da segurança de barragens de betão assume cada vez mais importância no paradigma nacional, 

como destacado por (Portela, 1999): 



Desenvolvimento de modelos de Machine Learning baseados em dados de monitorização contínua de barragens de betão para 

interpretação do comportamento estrutural observado. 

 

23 

•  o elevado número de barragens em exploração e o seu crescente envelhecimento, algumas com 

mais de 70 anos de vida; 

• o facto de existirem obras de grandes dimensões, que podem ultrapassar os 100 m de altura, e 

com capacidades de armazenamento elevadas; 

•  a forte probabilidade de estas obras ultrapassarem o tempo de vida útil para o qual foram 

projetadas, mesmo que apresentem alguns sinais de deterioração; 

• o aumento das preocupações das sociedades em relação aos riscos inerentes às barragens, em 

termos de segurança das populações, dos seus bens e do meio ambiente; 

• a elaboração e a implementação de legislação referente às barragens, a qual permite a 

regularização e uniformização dos processos de controlo de segurança; 

• a evolução da ciência e da tecnologia nesta matéria. 

 

2.2. BARRAGENS DE BETÃO 

As barragens de betão, como qualquer outra obra de retenção de água, têm como objetivo resistir ao 

impulso da água que retêm e garantir a estanquidade da obra e da sua fundação. Estas estruturas podem 

ser classificadas consoante a sua forma estrutural (Figura 3). 

As barragens de gravidade apresentam uma forma do tipo triangular, na sua secção transversal e em 

planta tomam uma forma retilínea ou com uma ligeira curvatura. O princípio do dimensionamento está 

assente na resistência horizontal à pressão de água presente a montante, de forma a manter a estabilidade 

contra o deslizamento, pela mobilização do atrito entre a estrutura e a fundação (Chen, 2015). Como 

exemplo deste tipo de estrutura, encontram-se em Portugal as barragens de Castelo do Bode (1951), 

Alto Cávado (1964) e do Torrão (1988).  

As barragens de contrafortes podem ser consideradas barragens de betão gravidade aligeiradas, com 

contrafortes espaçados por distâncias regulares, permitindo reduzir o volume de betão e as subpressões 

em relação às barragens de gravidade. Este tipo de barragens exige maior capacidade resistente dos 

terrenos. Há ainda variados perfis possíveis para adotar, entre eles o de abóbadas múltiplas, contrafortes 

de cabeça espessa e contrafortes ocos (Rijo, 2007). Em Portugal destacam-se as barragens do Caia 

(1967), de Pracana (1950) e a da Aguieira (1981) que tem um desenho muito particular, formada por 

três arcos com dois contrafortes centrais. 

Com a forma em arco, as barragens de arco único (circular) apresentam somente uma curvatura segundo 

o plano horizontal com raio de curvatura praticamente constante. Com o advento do cálculo e do desenho 

por meios automáticos, generalizou-se a substituição de arcos circulares por outras curvaturas, com o 

que se podem constituir formas estruturais mais adaptadas ao vale e sujeitas a tensões mais favoráveis. 

Surgem ainda as barragens abóbada, as quais apresentam curvatura em planta e em altura com a 

convexidade voltada para montante, conferindo uma distribuição de esforços encaminhados para os 

encontros e fundação da barragem, eliminando quase por completo as tensões de tração. Estas barragens 

são, por norma, indicadas para vales onde o quociente comprimento-altura (L/Z), ao nível do 

coroamento, é inferior a quatro, ou mesmo a seis. A sua forma estrutural é bastante eficiente, com o 

volume de betão reduzido e diferentes tipos de esforços gerados em relação aos dois tipos de barragens 

anteriormente mencionados, sendo também as mais altas e esbeltas (Rijo, 2007). As barragens do Cabril 

(1954), do Alqueva (2002), do Alto Lindoso (1992), do Baixo Sabor (2015) e agora em construção a do 

Alto Tâmega (previsão de conclusão 2023), são das barragens de dupla curvatura com mais relevância 

em Portugal pelas suas dimensões. 
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Figura 3 - Tipos de barragens de betão. 

 

2.3. OBSERVAÇÃO E CONTROLO DE SEGURANÇA 

As barragens de betão permitem armazenar grandes quantidades de água, o que eleva o risco potencial, 

considerando os efeitos que um acontecimento catastrófico causaria. Adicionado a este risco, dado os 

custos de uma obra desta dimensão, há todo o interesse em que a exploração da estrutura seja o mais 

prolongada possível, sendo que para isso é necessário assegurar o controlo da sua segurança. 

O controlo de segurança de uma barragem de betão segundo o Regulamento de Segurança de Barragens 

(RSB, 2018), corresponde ao “conjunto de medidas a tomar nas várias fases da vida da obra e 

contemplando aspetos estruturais, hidráulicos, operacionais e ambientais, com vista ao conhecimento 

adequado e continuado do estado da barragem, à deteção oportuna de eventuais anomalias e a uma 

intervenção eficaz sempre que esta se revele necessária”. A capacidade de uma barragem satisfazer todos 

os requisitos de segurança quando está sujeita aos vários tipos de cargas e outras influências associadas 

à fase de construção, operação e mesmo quando ocorrem eventos excecionais, é o que compreende a 

segurança estrutural (Mata, 2013). 

O controlo de segurança tem como atividades primárias a realização de ensaios de caraterização das 

propriedades dos materiais ao longo do ciclo de vida da obra, a realização de inspeções visuais e a 

observação e registo dos dados fornecidos pelos aparelhos de monitorização. Tradicionalmente, este 

registo é efetuado de forma manual e com a periodicidade adequada à fase e condição estrutural da 

barragem. Entretanto, ocorreu uma transição para uma certa digitalização do processo de registo das 

medições sendo que, nas construções mais recentes e com o desenvolvimento tecnológico, tem-se 

verificado a instalação de sistemas de recolha de dados automática e quase contínua. Com estes registos 

são criadas as bases para a construção de modelos de previsão e simulação do comportamento que serão 

também uma base para a tomada de decisões, perante o conhecimento científico e também o 

conhecimento empírico dos responsáveis, tendo em vista a possibilidade de deteção de eventuais 

anomalias de funcionamento (Mata, 2007). 
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Acidentes em barragens de betão 

Em Portugal não existem até aos dias de hoje registos de acidentes graves de segurança com barragens 

de betão, mesmo contando com um grande número destas estruturas e algumas com caraterísticas 

estruturais e geotécnicas bastante desafiantes. 

Atualmente o País conta com a implementação de Regulamentos, como o Regulamento de Segurança 

de Barragens (RSB, 2018) e o Regulamento de Pequenas Barragens (RPB), assim como com a 

implementação de documentos técnicos de apoio ao Regulamento de Segurança de Segurança. Estes 

documentos regulam as entidades públicas e privadas, que são envolvidas em todos os processos de 

controlo de segurança das barragens (INAG, 2001). 

Porém, na Europa há registos de alguns acontecimentos que causaram danos graves na história de alguns 

países, como por exemplo em França, a montante da região de Fréjus, onde em 1959 a barragem de 

Malpasset (Figura 4) colapsou, durante o primeiro enchimento da albufeira, provavelmente pelo 

desenvolvimento de um mecanismo de deslizamento provocado por subpressões elevadas e pela 

existência de duas descontinuidades geotécnicas sob o corpo da barragem, em forma de cunha na zona 

da margem esquerda. Este cenário desfavorável, acrescentado de uma chuva intensa, terá levado ao 

deslocamento excessivo de um bloco e da respetiva fundação, e por consequente à rotura da barragem, 

tendo sido registadas 423 mortes e inúmeros feridos e danos (Carmo, 2013). Foi a partir deste acidente 

que se tomou em conta a importância da análise do comportamento hidráulico da fundação e se iniciou 

a análise das subpressões, quer na base da barragem assim como em descontinuidades da fundação, 

complementando com a introdução de redes piezométricas e de drenagem no sistema de observação das 

barragens de betão. 

 

Figura 4 - Barragem de Malpasset no final da construção, à esquerda, e depois de ocorrer a rotura, à direita, 

adaptado de (Duffaut, 2013). 

 

Outra ocorrência, com outro tipo de ação causadora, foi o desastre ocorrido no norte de Itália, numa 

região que inclui a cidade de Longarone (Figura 5), onde estava construída a barragem de Vajont (Figura 

7), ocorreu um enorme deslizamento de terra de uma das encostas em direção à albufeira, provocando o 

galgamento da barragem e danos irreversíveis a jusante (Figura 6), para além de todas as mortes 

causadas (Hendron e Patton, 1986). Este último caso impressionou em todos os aspetos, inclusive a 

capacidade resistente de toda a estrutura e fundação, visto ter sofrido ações dinâmicas fortíssimas das 

ondas e do galgamento, mantendo a sua integridade estrutural. 
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Com estes acidentes, elevou-se a importância do cuidado com a monitorização em todo o conjunto da 

barragem-fundação-albufeira e também nas zonas envolventes, para além da importância da tomada de 

decisões atempada com base na observação realizada. 

 

Figura 5 - Cidade de Longarone, Itália, antes do 

deslizamento (1963). 

 

Figura 6 - Cidade de Longarone, Itália, depois da 

passagem da onda (1963). 

 

Figura 7 - Vista aérea a montante da barragem de Vajont, antes e depois do acidente. 

(Imagens retiradas de http://biblioteca.comune.belluno.it/). 

 

Já pelo resto do Mundo, mais precisamente em Taiwan, em 1999 o sismo de Chi-Chi com magnitude 

7,6 causou 2400 fatalidades e provocou danos muito graves, em três descarregadores de superfície livre, 

na barragem de Shih-Kang (Figura 8) essencialmente devido a movimentos de uma falha situada sob a 

fundação da barragem. 

 

Figura 8 - Colapso da barragem de Shih-Kang, junto à margem direita, retirado de (Mendes, 2010). 

 

http://biblioteca.comune.belluno.it/
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Ao contrário do último relato, onde não se consegue prever a magnitude de um sismo e, embora se 

consigam estudar alguns cenários, não há possibilidade de agir no imediato, nos outros dois 

acontecimentos, se houvesse mais conhecimento sobre, tanto do comportamento, assim como da 

observação e monitorização do sistema barragem-fundação-albufeira e também da restante área das 

encostas, podiam ter contribuído para uma melhor decisão ao nível do controlo da segurança e proteção 

civil, que levaria certamente à prevenção e à poupança das lamentáveis perdas de vidas humanas. 

 

2.4. CONTROLO DA SEGURANÇA  

O controlo da segurança deve realizar-se em quatro níveis, como representado na Figura 9, 

comtemplando o controlo de uma forma individual e no seu global, em todos os órgãos que compõem o 

sistema barragem-fundação-albufeira. 

Ao nível ambiental, a segurança pelo ecossistema envolvente deverá ser assegurada com os princípios 

da sustentabilidade de forma a reduzir impactos no que o compõe. A qualidade da água da albufeira e 

do solo bem como a manutenção do caudal ecológico e a utilização de escadas de peixes são algumas 

medidas mitigadoras dos efeitos negativos sobre o equilíbrio ecológico. 

A segurança operacional interliga-se com a hidráulica ao garantir a adequada exploração dos recursos e 

a correta funcionalidade e adequada resposta de todos os elementos que compõe o sistema hidráulico 

(folgas adequadas ou capacidade de escoamento dos descarregadores) e os órgãos de segurança, por 

exemplo as comportas dos descarregadores (Oliveira, 2000). 

A segurança estrutural compreende a garantia de uma boa resposta da estrutura face às exigências do 

comportamento durante todas as fases da vida da obra. 

 

Figura 9 - Componentes de segurança em barragens. 

 

O controlo da segurança estrutural deve ser feito de forma a seguir o Plano de Observação especificado. 

Neste sentido, as exigências de comportamento ao longo do ciclo de vida da barragem devem acomodar 

Segurança

Estrutural

Operacional 
e Hidráuica

Ambiental
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todos os cenários que a estrutura poderá experimentar, de forma a evitar incidentes e acidentes que são 

devidos a erros que poderiam ser evitados, ou deficiências de projeto, construção ou exploração (INAG, 

2001; Mata, 2007). 

 

2.5. OBSERVAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 

O comportamento estrutural é necessariamente único de obra para obra, dado que as características do 

sistema albufeira-barragem-fundação são ímpares. Os materiais que constituem a obra são especificados 

em caderno de encargo tendo em conta o meio em que se insere e as exigências a que a estrutura estará 

sujeita. A fundação tem também particularidades, quer seja um maciço mais ou menos heterogéneo quer 

seja nas condições geológicas que o compõem. Assim, a adoção de ensaios de caracterização das 

propriedades mecânicas e hidráulicas dos materiais da barragem e da fundação toma especial 

importância para a estimação de parâmetros caracterizadores do sistema barragem-fundação. Já as ações 

a que a estrutura estará sujeita tomam valores distintos consoante as condições envolventes, sendo as 

ações mais importantes as relacionadas com as variações do nível da água a montante e a jusante e com 

as variações de temperatura do ar e da água. 

Desta forma, o sistema de observação e a monitorização têm de ser adaptados a cada obra, seguindo a 

legislação e documentação estabelecida, para se assegurar a medição das grandezas físicas 

representativas das ações, propriedades e respostas estruturais que caraterizam e influenciam o 

comportamento real da obra durante as várias fases, desde a construção, primeiro enchimento e a 

exploração (Martins et al, 2012). Na Figura 10 apresenta-se, sob a forma esquemática, os elementos 

principais de um sistema de observação aplicado a um conjunto barragem-fundação-albufeira. 

 

Figura 10 -Representação esquemática de um conjunto barragem-fundação-albufeira e principais elementos 

de um sistema de observação (Oliveira, 2000). 
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Adamo et al. fizeram menção às principais atividades que se devem desenvolver em torno da inspeção 

visual acompanhada da monitorização, conforme a fase da obra em que se encontra a estrutura. 

As fases da vida da obra estão explicadas e ordenadas na Figura 11, onde também estão definidos os 

períodos afetos à garantia de segurança necessária e as fases onde será necessário realizar a observação 

das várias grandezas definidas no Plano de Observação, um documento de apoio ao Regulamento de 

Segurança de Barragens, sendo o mesmo elaborado exclusivamente para cada uma das barragens 

tornando um documento com uma importância ímpar para as atividades de suporte ao controlo de 

segurança das obras. 

 

Figura 11 - Fases da vida da obra (Mata, 2007). 

 

2.5.1. OBSERVAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS AÇÕES 

As barragens de betão estão sujeitas a ações estáticas, sendo as mais importantes o peso próprio dos 

materiais constituintes da estrutura, a ação da água e as variações de temperatura exterior e interior da 

estrutura. A sedimentação no reservatório é aceite como uma ação estática (Adamo et al. 2021a). 

As ações dinâmicas, também têm um papel no comportamento das barragens, quer seja a ação sísmica 

ou as vibrações durante as operações ocorridas na barragem, como as descargas.  

Podem também ocorrer outras ações, que são excecionais e até pouco prováveis de acontecer em função 

da localização no globo terrestre, como explosões, a ação do gelo, impacto de placas de gelo no corpo 

da barragem em momentos de descarga e deslizamentos de terra. 

 

Peso próprio dos materiais 

O peso próprio dos materiais (1) que constituem a barragem, pode classificar-se como uma ação estática 

gravítica, depende do seu peso específico [kN/m3] e do seu volume (m3):  

 𝐺 = 𝛾 ∗ 𝑉   (1) 

O betão, que é o material com maior relevância neste ponto, dada a sua participação em grande volume, 

apresenta uma baixa dispersão do seu peso específico, que toma valores entre 𝛾c = 23,0 e 23,5 kN/m3, 

conforme o tipo de agregado. 

O peso próprio dos equipamentos fixos deve ser considerado, como as comportas e estruturas fixas à 

barragem. Pelo contrário, os equipamentos móveis podem em alguns casos ser ignorados (Chen, 2015). 
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Ação da água  

A água assume-se como uma ação mecânica sobre o corpo da barragem, designando-se por ação 

hidrostática que nada mais é do que a pressão exercida na superfície do sólido impermeável. Desta forma 

a ação da água divide-se em duas ações mecânicas: uma sobre os paramentos, com a albufeira a montante 

e a bacia de dissipação a jusante, e uma outra sobre as fundações, designando-se por subpressões 

resultantes do movimento natural da água pelo maciço, mais concretamente a percolação (Mata, 2007). 

A primeira ação é calculada pelo integral do vetor da pressão hidrostática (2), que é normal ao 

paramento, ao longo da área solicitada desse paramento. 

 �⃗� = ∫  �⃗⃗� 
 

𝐴

 𝑑𝐴 (2) 

O valor da pressão hidrostática, equação (3), é calculado de forma simples, pela multiplicação do peso 

próprio da água 𝛾𝑤 = 9,8 (kN/m3) pela altura que é medida, ℎ (m). 

 𝑝 =  𝛾𝑤  ℎ (3) 

A Figura 12 representa, sob a forma de um esquema a expressão acima descrita, aplicada ao paramento 

de montante de uma barragem de betão. 

 

Figura 12 - Ação da pressão hidrostática sobre o paramento de montante. 

 

A medição manual do nível da água é feita por escalas limnimétricas localizadas na albufeira, em alguma 

zona em que seja facilmente lido o valor, como por exemplo em torres de tomadas de água, como se 

apresenta na Figura 13. A medição automática através de sensores de pressão tem também sido utilizado 

em diversas obras. Mais recentemente, têm sido integrados medidores automáticos do nível da água 

como o apresentado na Figura 14, que utilizam um emissor de radar. Os dados são recolhidos e 

transmitidos diretamente para a central de recolha, que pode estar na barragem e emitirá os dados para 

o gabinete responsável pela segurança, ou podem ser diretamente enviados via satélite, se forem 

capacitados dessa tecnologia. 
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Figura 13 - Escala limnimétrica, colocada numa 

tomada de água, retirado de (Moura, 2005). 

 

Figura 14 - Medidor automático do nível da água com 

emissor de radar. 

 

Relativamente às subpressões, estas são consideradas uma ação para a estrutura em betão da barragem, 

mas são resultado das respostas hidráulicas do maciço rochoso face à ação da água na barragem. 

Considerando a componente que se traduz como ação que se instala na fundação e na base do corpo da 

barragem, embora se façam tratamentos de consolidação e impermeabilização das fundações para 

reduzir os caudais percolados e para não ocorra arraste de material sólido e se faça a rede de drenagem 

para reduzir as subpressões, esta ação deve ser monitorizada com bastante cuidado e com maior atenção 

a longo prazo. Esta grandeza é observada através da instalação de piezómetros distribuídos ao longo da 

fundação, na rede piezométrica, em furos orientados em função da localização das cortinas de 

impermeabilização e da rede de drenagem (Figura 15). Nos piezómetros instalados em galerias ou em 

locais onde a pressão ultrapassa a cota do piso da galeria, a medição da pressão é efetuada em 

manómetros acoplados (Figura 16), sendo também possível a medição de caudais através de uma 

pequena válvula, usualmente localizada próxima do manómetro. Nos casos em que a água não chega ao 

manómetro, a medição do nível freático faz-se por meio de uma sonda (INAG, 2001; Mata 2007). 

 

Figura 15 - Corte com indicação da posição relativa 

da cortina de impermeabilização, da rede de 

drenagem e da rede piezométrica. 

 

Figura 16 - Manómetro de um piezómetro simples, 

retirado de (Moura, 2005). 
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Ações termo-higrométricas 

O facto de as estruturas hidráulicas deste tipo operarem sob condições de temperatura ambiental variável 

e variações de humidade do ar, levam a que a temperatura interna do betão varie, fazendo com que a 

estrutura se deforme, expandindo ou retraindo. As barragens de betão, principalmente as de arco, 

apresentam condições de apoio muito rígidas, pelo que se desenvolvem tensões internas no betão que 

podem traduzir-se em diferentes comportamentos da estrutura (Chen, 2015). 

O sistema de registo da temperatura exterior pode ser feito externamente com termómetros de máxima 

e mínima ou por termómetros, que são instalados em locais adequados para o correto registo. Na maioria 

das barragens existentes, assim como em novas/ou em construção, já existem estações meteorológicas 

(Figura 17) que permitem medir diversos parâmetros, como a temperatura do ar, a humidade relativa, a 

precipitação e a velocidade do vento. 

A temperatura interna do betão também é uma grandeza medida com instrumentos embebidos no betão 

na fase de construção, ligados a painéis de controlo onde são observados os dados, ou podendo até 

mesmo já ter tecnologia de recolha automática. Estes termómetros devem ser colocados ao longo da 

barragem em grupos distribuídos pelo perfil da mesma, de forma a serem medidas as variações da 

temperatura nesse mesmo plano transversal. A medição com estes instrumentos começa logo quando 

são colocados, ajudando na caracterização e na avaliação da temperatura do betão durante a construção 

da obra (Adamo et al., 2021c). Os instrumentos mais usados em Portugal são termómetros de resistência 

elétrica, como o apresentado na Figura 18. 

Também é medida a temperatura da água da albufeira ao longo do paramento de montante com 

termómetros instalados na superfície deste, de modo a ficarem em contacto com a água após o 

enchimento da albufeira. 

O efeito das variações térmicas do ar numa barragem pode ser aproximado por uma onda sinusoidal de 

período anual. As variações correspondentes à onda térmica anual são as que têm maior importância no 

comportamento da obra. Por outro lado, a onda térmica diária apenas representa a variação diária das 

temperaturas que tem em regra, menor amplitude e afeta apenas a zona superficial da barragem, com 

cerca de 0,5 a 0,8 metros de profundidade, no lado dos paramentos expostos ao ar (Mata, 2007). 

 

Figura 17 - Estação meteorológica, retirado de (Mata, 

2013). 

 

Figura 18 - Instalação de um termómetro de 

paramento, retirado de (Sampaio, 2015). 
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Ações dinâmicas 

De entre as mais comuns ações dinâmicas que possam atuar em qualquer estrutura, as que mais se 

destacam no campo das barragens de betão são as vibrações induzidas pelo funcionamento dos órgãos 

de descarga, pelo funcionamento da central hidroelétrica, quando existente, e as ações sísmicas. Contudo 

podem ser observadas outras ações como as resultantes de fenómenos que induzam ações dinâmicas no 

conjunto (como foi o caso da barragem da Vajont, Figura 7). A instrumentação utilizada para a 

caracterização das ações dinâmicas baseia-se em acelerómetros, dispostos pela base das barragens e em 

locais das margens das albufeiras. As barragens de betão tendo por base de dimensionamento resistir a 

ações horizontais, normalmente exibem um bom comportamento para sismos de magnitudes não 

excecionais (Mendes, 2010). 

 

2.5.2. OBSERVAÇÃO E MONITORIZAÇÃO DAS PRINCIPAIS RESPOSTAS 

As respostas mais frequentemente observadas são deslocamentos de pontos da estrutura e da fundação, 

movimentos relativos entre blocos definidos por juntas ou por outras descontinuidades e ainda rotações, 

tensões, extensões e caudais, como referidas em (Directorate, 2018; Barthlomew e Haverland, 1987). 

 

Deslocamentos 

A medição dos deslocamentos é feita em vários pontos que configuram, em conjunto, uma representação 

do comportamento global da barragem. Essa medição dos deslocamentos é organizada nas direções 

horizontal e vertical, com valores absolutos ou relativos. 

Os deslocamentos horizontais são usualmente medidos por métodos de geodesia de posição ou por fios-

de-prumo direitos ou invertidos. 

O sistema de observação geodésica que compõe uma barragem de betão geralmente são compostos por 

sistemas independentes planimétricos e altimétricos (Casaca e Henriques, 2002). Os métodos mais 

utilizados para medição, dos deslocamentos no paramento de jusante da barragem são os de triangulação. 

A rede de triangulação exterior é composta por vértices, materializados por pilares com fundação 

adequada nas encostas, que servirão de locais a partir dos quais é realizada a observação, e por alvos de 

pontaria, colocados ao longo da superfície do paramento e no maciço de fundação. Para a medição da 

grandeza, são realizadas campanhas onde os peritos fazem a observação da rede com recurso à 

topografia de precisão, e com base no princípio da triangulação obtêm-se os resultados que são 

ajustados, validados e transformados em deslocamentos (Lutz et al., 2006). Quando não existem 

condições externas para a medição por triangulação a adoção de poligonação no interior das galerias é 

uma opção por vezes adotada para a medição de deslocamentos horizontais. O recurso ao GNSS, uma 

técnica que tem vindo a ser aplicada, pode complementar os resultados de geodesia referidos atrás, 

formando um sistema híbrido de medição  (Lima e Casaca, 2018; Scaioni et al., 2018). 

A medição dos deslocamentos horizontais recorrendo a fios de prumo é utilizada na maioria das grandes 

barragens e, dependendo da sua importância, são colocados mais ou menos bases de coordinómetros e 

fios de prumo, direitos ou invertidos. Os fios de prumo direitos funcionam como um pêndulo, que é 

fixado na extremidade mais elevada e suspenso por um peso na outra, ficando o fio tensionado. Os fios 

de prumo invertidos funcionam de forma invertida, com a extremidade mais baixa fixa, através de 

injeção de calda cimentícia num furo na fundação com uma profundidade a qual se estime não haver 

deslocamentos, ou seja, considerado um ponto fixo, com a outra extremidade (a superior) num flutuador 

dentro de um reservatório com água anticongelante. As medições manuais são efetuadas com um 
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coordinómetro ótico para medir os deslocamentos, que são colocados em bases localizados na estrutura 

e posicionados próximos do fio (Figura 19) (Barthlomew e Haverland, 1987; Martins et al, 2012) e 

(Mata, 2013). As medições automáticas são usualmente efetuadas com recurso a telecoordinómetros. 

Os resultados obtidos pelos fios de prumo invertidos são considerados deslocamentos absolutos dadas 

as condições de fixação, porém, dos fios de prumo direitos resultam valores relativos em relação ao 

ponto fixo. Existem também situações, que resultante de limitações advindas da geometria da barragem, 

existe a conjugação de fios de prumos direitos e invertidos. 

 

Figura 19 - Nicho de Fio de prumo (direito e invertido), 

retirado de (Barros e Suarez, 2016). 

 

As deformações das fundações são medidas a partir de extensómetros de varas instalados em furos 

abertos no maciço de fundação, na forma de um varão ancorado num furo realizado até uma 

profundidade e com uma inclinação estabelecidas. Os valores que são medidos através de defletómetros 

de precisão, correspondem à medição da distância entre a extremidade superior da vara (Figura 20) e a 

cabeça de leitura fixa à estrutura. Estes valores são movimentos relativos entre os dois pontos extremos 

da vara. Podem também ser instalados extensómetros de varas múltiplas, até seis varões ao longo do 

furo. Admite-se que as varas não sofrem deformações (Lutz et al., 2006; Mata, 2007). 
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Figura 20 - Cabeça de um extensómetro de varas de 

fundação, retirado de (Sampaio, 2015). 

 

Conforme referido anteriormente, os deslocamentos na direção vertical no coroamento da barragem são 

usualmente medidos através de técnicas de nivelamento de precisão (Barthlomew e Haverland, 1987), 

podendo também ser medidos deslocamentos verticais (no coroamento ou em pontos acessíveis da 

barragem) através de extensómetros de varas, instalados ao longo do corpo da barragem. 

 

Movimentos de juntas e fissuras 

A medição do movimento relativo entre blocos em juntas de contração pode fazer-se através de 

equipamentos embebidos no betão durante a construção, ligados por cabo às centrais de registo ou por 

equipamentos fixados à superfície (INAG, 2001).  

São exemplo de equipamentos fixos à superfície as bases tridimensionais (Figura 21) que permitem a 

leitura da abertura ou fecho das juntas e de deslizamentos relativos nas direções horizontal e vertical. 

As fissuras e movimentos de juntas podem também ser avaliadas por bases de alongâmetros (Figura 22), 

que formam um triângulo equilátero com o qual se conseguem determinar os deslocamentos relativos 

entre os vértices, através do estabelecimento de relações geométricas (Moura, 2005). Podem ainda ser 

utilizados medidores de movimento de resistência elétrica ou de corda vibrante no caso da 

instrumentação embebida. Os instrumentos que são embebidos durante a construção, fornecem 

informação relevante para compreender o comportamento dos blocos nessa fase que posteriormente é 

complementada pelos registos dos instrumentos aplicados na superfície. No entanto apresentam uma 

desvantagem, que se prende com o facto de quando ocorre um problema ou uma avaria não é possível a 

sua reparação, ou substituição. 
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Figura 21 - Base tridimensional, retirado de (Barros e 

Suarez, 2016). 

 

Figura 22 - Base de alongâmetro, retirado de 

(Martins e Ribeiro, 2016). 

 

Tensões e extensões  

A medição destas grandezas é feita usualmente por rosetas de extensómetros de resistência elétrica (tipo 

Carlson) colocados cuidadosamente no corpo da barragem ao longo da construção, que permitem a 

medição das extensões sendo depois possível, considerando as caraterísticas reológicas do betão, a 

determinação do estado de tensão. Próximo do coroamento ou em locais onde se estimam estados de 

tensão fundamentalmente unidirecionais, utilizam-se um ou dois extensómetros segundo essa direção e 

um extensómetro corretor, que fica inserido num balde metálico com dupla parede ficando assim isolado 

do campo de tensões da estrutura, sendo utilizado para realizar a medição das extensões que não induzem 

tensões e a determinação do coeficiente de dilatação térmica linear (Moura, 2005). Em determinadas 

zonas, admitem-se estados planos de tensão, pelo que se usam cinco extensómetros e um extensómetro 

corretor, noutras zonas o estado de tensão é tridimensional (Figura 23), então são utilizados nove 

extensómetros e um extensómetro corretor. Estes instrumentos são conectados a uma central de leitura 

por cabos como é explicado por (Barthlomew e Haverland, 1987). 

Há também a possibilidade de serem colocados tensómetros que medem diretamente tensões de 

compressão ou descompressão, perto dos extensómetros de forma a permitir comparação dos valores, 

porém é menos comum dadas as dificuldades de instalação e o preço (Mata, 2007; Moura, 2005). 

 

Figura 23 - Grupo de extensómetros de resistência elétrica, pormenor 

de montagem antes da betonagem, retirado de (Sampaio, 2015). 
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Caudais 

Os caudais são medidos através de drenos materializados por tubos que incorporam a rede de drenagem, 

para o alívio das subpressões instaladas na fundação. Esses caudais são usualmente recolhidos em 

galerias de drenagem (Figura 24), onde se calcula o tempo que demora a encher um reservatório de 

volume conhecido. As galerias de drenagem recolhem também caudais provenientes de infiltrações do 

corpo da barragem, que são conduzidos para bicas totalizadoras, onde as mais comuns têm um 

descarregador em V que permite fazer a medição do caudal total através da medição indireta da altura 

de água acima do vértice. Nos dias de hoje já se utilizam métodos de recolha automática para a medição 

de caudais em bicas através da medição da altura de água com recurso a sensores ultrassom como 

podemos ver pela Figura 25. 

 

 

Figura 24 - Terminal dos drenos, retirado de (Barros e 

Suarez, 2016). 

Figura 25 - Bica totalizadora com medidor 

automático, retirado de (Mata, 2013). 

 

Acelerações 

No que se refere à medição destas grandezas, são implementados na estrutura sensores (acelerómetros) 

que medem as acelerações que se verificam nela e também estações sísmicas na zona em torno da 

albufeira. Os dados da medição desta grandeza permitem fazer avaliar os parâmetros da resposta 

dinâmica (frequências naturais, configurações e amortecimentos modais) (Pereira, 2019) e a 

caracterização da ação sísmica (Mendes, 2010). 

 

2.5.3. ERROS NA MEDIÇÃO DE GRANDEZAS 

O valor do erro de medição é obtido pela diferença entre o valor medido e o valor real. A medição de 

qualquer uma das grandezas está sujeita a erros, sejam eles aleatórios, grosseiros ou erros sistemáticos. 

Esses erros podem ter várias origens, como o erro de leitura do técnico, o erro provindo do próprio 

instrumento, o erro desse instrumento poder não estar calibrado, entre outros. 

A forma de contornar esses erros de leitura, é através do estabelecimento de procedimentos adequados 

de recolha de dados, por repetição, por verificação ou por aplicação de relações entre quantidades 

observáveis diferentes, calibrações periódicas e conservação adequada dos instrumentos (Mata, 2007). 
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No Quadro 1, reúnem-se as principais grandezas e os equipamentos associados para a sua medição assim 

como a precisão associada a cada um deles. Foi incluída uma coluna com algumas observações que 

podem ser relevantes para um entendimento de algumas medições de certas grandezas. 

Quadro 1 - Precisão das medições das grandezas, adaptado de (Lutz et al., 2006; Mata, 2007). 

Grandeza 
Equipamento ou método de 

medição 

Precisão 

 
Observações 

Nível da água Medidor de nível ± 0,01 m 
Necessária 

redundância 

Altura de sedimentação Medidor da profundida água ± (0,2 a 0,5) m - 

Temperatura ar e água 

Termómetros e 

termómetro de máxima e 

mínima 

± 0,15 ºC 
Fácil manutenção do 

instrumento ± 0,5 ºC 

Temperatura betão Termómetro de resistência ± 0,15 ºC - 

Pluviosidade Pluviómetro ± 10 % 
Medido na estação 

meteorológica 

Deslocamento 

horizontal 
Triangulação 

Depende de 

caso para 

caso 

Redundância 

necessária 

Deslocamento vertical Nivelamento 0,5 mm/km - 

Deslocamento 

horizontal 
Fio de prumo ± 0,2 mm - 

Deslocamento das 

fundações 
Extensómetro de varas ± 0,01 mm - 

Movimentos em juntas 

e fissuras 

Base de alongâmetro ± 0,02 mm Resultados podem 

ser influenciados pela 

localização Base tridimensional ± 0,01 mm 

Temperatura Extensómetro de resistência 

elétrico 

± 0,5 ºC 
- 

Extensão - 

Temperatura Tensómetro de resistência 

elétrico 

± 0,5 ºC 
- 

Tensão - 

Caudal 

Dreno Variável, 

usualmente 

inferior a 5 % Necessários cuidados 

com a limpeza da 

bica 

Bica totalizadora 

Piezómetro 

- 

Subpressão 
Usualmente 

± 0,1 bar 
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Atividade sísmica Sismógrafo 
Δt ≤ 0,005 

seg. 
- 

 

2.5.4. FREQUÊNCIA DE LEITURAS E VALIDAÇÃO DOS DADOS 

Os dados são recolhidos em boletins apropriados ou em terminais digitais portáteis, onde há campos 

para todas as anotações necessárias. De seguida é efetuada a validação dos dados. Quando a recolha é 

feita manualmente nem sempre é possível realizar no local essa validação pelo que deve fazer-se por 

comparação com a série de dados relativos à mesma grandeza. Se os valores não corresponderem com 

as expectativas ou se forem valores anormais, fazem-se novas medições para se confirmar o valor da 

medição e posteriormente averiguar se é preciso uma manutenção do equipamento ou alguma 

intervenção de outro tipo (Directorate, 2018). Para um ganho de eficácia no controlo de segurança deve 

ser elaborada uma tabela com valores representativos dos limites, em condições normais para 

solicitações representativas (INAG, 2001). 

Os sistemas de recolha automática de dados (RAD) permitem um registo com a frequência que seja 

necessária, por exemplo horária. Estes dados são enviados para a central de registo onde se fará uma 

validação desses mesmos, quando necessário alguma verificação realiza-se uma inspeção física ao 

sistema RAD. 

As diferentes frequências destas leituras durante as várias fases da obra de uma barragem são 

encontradas no Plano de Observação, elaborado com base nas recomendações dos documentos técnicos 

de apoio (APA, 2018). De notar que, em cenários onde uma grandeza esteja a tender para valores fora 

do esperado, as frequências de leituras são necessariamente aumentadas. 

A grande quantidade de informação existente e o grande número de pontos da obra que são 

monitorizados fazem com que os modelos expeditos, baseados em dados da observação, sejam 

ferramentas importantes para a identificação atempada de possíveis desvios entre os valores observados 

e os valores esperados. Neste âmbito os sistemas de arquivo e de processamento da informação são 

essenciais para o desenvolvimento destas ferramentas de apoio. No capítulo seguinte é apresentada uma 

explicação mais detalhada sobre os principais modelos expeditos utilizados nas atividades de controlo 

de segurança das barragens de betão.  
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3 
3. INTERPRETAÇÃO DO 

COMPORTAMENTO ESTRUTURAL 
OBSERVADO COM RECURSO A 

MODELOS DE MACHINE LEARNING 

 

 

3.1. INTRODUÇÃO 

O peso da inteligência artificial na sociedade tem tomado cada dia que passa um valor maior, auxiliando 

na resposta às necessidades atuais e futuras ao nível do desenvolvimento e da produção de produtos e 

serviços. Quando uma determinada área apresenta uma estrutura capaz de recolher dados, pode ser 

desencadeadora de um processo de aplicação de metodologias e tecnologia da área da inteligência 

artificial para a sua resolução. Esses dados serão geridos, processados e interpretados com auxílio da 

área do Data Science, ou ciência dos dados onde, os engenheiros de dados aplicam vários algoritmos 

para cada um dos problemas. O Machine Learning nasce como uma ferramenta capaz de, com esses 

dados, criar algoritmos com base em regras predefinidas. Esses algoritmos originam modelos como o 

de reconhecimento de padrões, entre outros modelos possíveis. São desenvolvidos cenários, os quais 

necessitam de uma resposta. Essas técnicas de Machine Learning aplicam o conceito da inteligência 

artificial que tem como ideia base dar às máquinas as capacidades para auxiliar os especialistas na 

tomada de decisões mais informadas. 

A Figura 26 traduz os vários níveis em que podemos organizar a temática da inteligência artificial, 

considerando a relação entre cada um, que foi introduzida acima. 

 

Figura 26 - Organização da temática da inteligência artificial. 
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Ao longo do dia a dia interagimos com estas técnicas com imensa regularidade, mesmo que não seja 

visível para o utilizador final, como por exemplo nas pesquisas na inter-rede, nas recomendações de 

vídeos e publicidade em diversas plataformas, ou até mesmo nos filtros de spam no nosso e-mail.  

Na Figura 27 estão apresentados os principais tipos de Machine Learning que se dividem consoante os 

princípios em que se baseiam, seguidos de alguns dos tipos de problemas mais comuns que geram a 

criação dos diversos modelos. 

Estes modelos de Machine Learning desenvolvidos para cada tipo de problema são construídos com 

base em algoritmos que utilizam dados de uma amostra previamente recolhidos e tratados para em 

seguida se fazerem previsões para novos dados. 

A técnicas de Machine Learning estão a ser adotadas amplamente em muitos campos de engenharia, 

sendo que este trabalho mostra um campo na engenharia civil com grande potencial para explorar, o 

qual ainda poucos investigadores e empresas aplicam e principalmente com a oportunidade resultante 

da integração de dados de recolha automática na monitorização do comportamento de grandes 

infraestruturas. 

Os principais modelos de Machine Learning são o resultado da qualidade e quantidade de dados de que 

se dispõe e do tipo de funcionamento dos algoritmos. 

 

Figura 27 - Tipos de Machine Learning. 

 

Os primeiros tipos de modelos Machine Learning a serem utilizados estão divididos em dois grandes 

grupos de aprendizagem, um supervisionado e outro não supervisionado, explicados em (Bonaccorso, 

2017).  

A aprendizagem supervisionada utiliza algoritmos que, na fase de treino, rastreiam todas as entradas que 

irão resultar em saídas desejadas. Neste tipo de aprendizagem todas as entradas e as saídas utilizadas no 

processo de aprendizagem são conhecidas. Quanto à sua aplicação, pode dividir-se em modelos de 

regressão e classificação (Ayodele, 2010).  

Principais tipos de aprendizagem em Machine Learning

Aprendizagem 
Supervisionada

Regressão 

Classificação

Aprendizagem não 
supervisionada

Clustering

Aprendizagem por 
reforço

Aprendizagem 
semi-

supervisionada
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Por outro lado, um dos modelos mais comuns da aprendizagem não supervisionada, que difere por não 

ter conhecimento da saída que irá ocorrer, são os nomeados clustering, como explicado em (Kourou et 

al., 2015).  

O reinforcement learning, a aprendizagem por reforço, tal como descreveu (Kaelbling et al, 1996), é 

uma vertente do Machine Learning que tem sido trabalhada cada vez mais, dado que esta visa aumentar 

a precisão da interação dos humanos com a máquina. O seu potencial está no aspeto em que o algoritmo 

fará com que a máquina entenda por si própria o que pode ou não fazer. Este algoritmo experimenta um 

processo de aquisição de conhecimento para depois tomar as decisões dentro de um ambiente, sendo 

que neste ambiente o algoritmo é compensado ou punido consoante a avaliação da ação realizada. 

Recentemente têm sido praticados modelos chamados ensembles, utilizados em qualquer um dos tipos 

de aprendizagem, os quais utilizam uma técnica de combinar algoritmos para produzir um modelo ótimo, 

especialmente quando existem dificuldades de resolução de um problema recorrendo a um único modelo 

(Polikar, 2012). 

Os modelos supervisionados têm à sua disposição vários algoritmos. Caruana e Niculescu-Mizil 

realizaram uma comparação empírica com os vários modelos, sendo eles SVM, Redes Neuronais, 

Logistic Regression, Naive Bayes, Memory-based learning, Random Forests, Decision Trees, Bagged 

Trees, Boosted Trees e Boosted Stumps (Caruana e Niculescu-Mizil, 2006). Algumas das técnicas 

utilizadas nos modelos de aprendizagem não supervisionada foram detalhados por Usama et al., (2019). 

Em Salazar et al. 2015 é apresentada uma comparação empírica das várias técnicas de Machine Learning 

na análise do comportamento de barragens. 

De entre todos estes modelos optou-se por utilizar, na realização deste trabalho, modelos do tipo de 

aprendizagem supervisionada, nomeadamente modelos clássicos de interpretação quantitativa com 

recurso a métodos de regressão multivariadas, a explicar em 3.2 e depois modelos com recurso a Redes 

Neuronais Artificiais do tipo Perceptrão Multicamada que será explicado com mais detalhe em 3.4. 

 

3.2. MODELOS DE REGRESSÃO LINEAR MÚLTIPLA 

Dentro dos tipos de aprendizagem supervisionada de Machine Learning um dos métodos mais utilizados 

é o de regressão, que estabelece a ligação entre variáveis de entrada e de saída. Um exemplo disso é a 

Regressão Linear Múltipla que usa uma relação linear entre uma variável dependente e uma ou mais 

variáveis independentes. 

Na observação de barragens as ações desenvolvem respostas por parte do sistema barragem-fundação, 

como foi referido ao longo do presente documento. O conjunto de ações cujos efeitos se destacam, 

resulta da variação de condições ambientais e operacionais como o nível de água na albufeira, a 

temperatura, entre outros. 

Se se verificar que: i) durante o período em análise não houve alterações estruturais importantes; e que 

ii) a estrutura funciona com baixos níveis de tensão, apresentando, por isso, um comportamento elástico, 

linear e reversível; é possível considerar válido o princípio da sobreposição dos efeitos das ações sobre 

a estrutura sendo considerado válido o princípio da sobreposição dos efeitos, simplificando a análise 

através de modelos construídos com o método de Regressão Linear Múltipla. 

Em resumo, estes modelos têm como objetivo caracterizar o padrão de comportamento observado, com 

base na história das observações da obra, o qual se traduz numa relação estatística entre as principais 
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variáveis ambientais (nível da água na albufeira e variações térmicas) e o efeito do tempo e as grandezas 

observadas (Mata, 2007). 

Há diversas opções para a escolha das variáveis independentes que são utilizadas na construção dos 

modelos de interpretação quantitativa (Castro, 1998), cada um com caraterísticas próprias, adaptadas às 

necessidades de cada caso de estudo. 

Os modelos de interpretação quantitativa são modelos estatísticos em que o utilizador tira partido do 

conhecimento da obra e do seu comportamento para definir os termos independentes a utilizar para a 

definição da relação entre a variação de cada solicitação e a correspondente resposta. Esta relação é feita 

por meio de expressões analíticas paramétricas que contêm funções associadas a coeficientes 

determinados por uma relação estatística. Os coeficientes da regressão e a constante são 

tradicionalmente obtidos através da aplicação do método dos mínimos quadrados.  

A forma mais genérica de se estimar o valor de cada grandeza através de um modelo é apresentada na 

equação (4) (Mata, 2007):  

 𝑈 =  ∑𝑋𝑗

𝑃

𝑗=1

∗  𝛽𝑗 + 𝑘 + 휀 (4) 

com, 

𝑈 - Valor observado da grandeza em análise; 

𝑋𝑗 - j ésimo   termo associado às ações (com P termos); 

𝛽𝑗 - Coeficiente linear correspondente ao termo 𝑋𝑗; 

𝑘 - Constante que corresponde à diferença entre os valores observados e os calculados no 

início do período utilizado para o ajuste do modelo; 

휀 - Resíduo da observação, dado pela diferença entre o valor estimado e o valor 

observado. 

 

3.2.1. ESTIMATIVA DOS COEFICIENTES  

Os coeficientes que constam nos modelos anteriores, escritos como 𝛽𝑗 são determinados pela aplicação 

de um método de Regressão Linear Múltipla através do método dos mínimos quadrados. Esses modelos 

de comportamento são facilmente generalizados para uma determinada grandeza Y com o seguinte 

aspeto: 

 𝑌 = 𝛽0 + 𝛽1 ∗ 𝑋1 + 𝛽2 ∗ 𝑋2+. . . +𝛽𝑗 ∗ 𝑋𝑗+. . . +𝛽𝑝 ∗ 𝑋𝑝 + 휀  (5) 

onde 𝑝 é o número de variáveis independentes (𝑝 + 1 é a quantidade de parâmetros livres), 𝑋𝑗 é a 𝑗é𝑠𝑖𝑚𝑎 

variável independente, 𝛽𝑗 ( 𝑗 = 0,… , 𝑃 ) é o 𝑗é𝑠𝑖𝑚𝑜parâmetro desconhecido e 휀 é o resíduo associado a 

cada componente de observação (ICOLD, 2003; Castro, 1998). 
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Este modelo por ser escrito como um sistema com 𝑛 equações na forma matricial (6), 

 𝑌 = 𝑋 ∗ 𝛽 + 휀 (6) 

sendo, 

 

𝑌 = {

𝑦1

⋮

𝑦𝑛

} ;  𝑋 = [

𝑥11

⋮

𝑥1𝑛 
  

⋮

⋮

⋮

  

𝑥𝑝𝑛

⋮

𝑥𝑝𝑛

  

1
⋮

1
] ; 𝛽 = {

𝛽1

⋮

𝛽𝑝

𝛽0

} ;  휀 = {

휀1
⋮

휀𝑛

} 

(7) 

O parâmetro 𝛽𝑗 é estimado através do método dos mínimos quadrados de forma a minimizar o somatório 

dos quadrados dos resíduos 휀, 

 
∑휀𝑖

2

𝑛

𝑖=1

= 휀𝑇 ∗ 휀 = (𝑌 − 𝑋 ∗ 𝛽)𝑇 ∗ (𝑌 − 𝑋 ∗ 𝛽) 
(8) 

Se a matriz  𝑋𝑇 ∗ 𝑋 for invertível, os valores estimados dos parâmetros 𝛽𝑗 são dados por, 

 �̂� = (𝑋𝑇 ∗ 𝑋)−1 ∗ 𝑋𝑇 ∗ 𝑌 (9) 

O método dos mínimos quadrados é um método fiável quando são verificadas algumas particularidades 

dos resíduos, tais como: 

• Os resíduos não apresentam nenhuma tendência, sendo o valor esperado do erro 𝐸(휀𝑖) = 0; 

• Os resíduos têm todos aproximadamente a mesma variância, 𝑣𝑎𝑟(휀𝑖) = 𝜎2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒; 

• Os resíduos não são correlacionáveis, isto é, 𝑐𝑜𝑣 (휀𝑖 , 휀𝑗) = 𝑐𝑜𝑟𝑟 (휀𝑖 , 휀𝑗) = 0 para  𝑖 ≠ 𝑗; 

• Os resíduos seguem uma distribuição normal, 휀𝑖~𝑁(0, 𝜎2). 

O ajuste do modelo pode ser avaliado estatisticamente através do coeficiente de determinação múltipla 

(𝑅2). O 𝑅2 é um indicador sobre a quantidade da variância dos dados que é explicada pelo modelo e 

varia entre 0 e 1. Quanto maior for o 𝑅2 mais explicativo é o modelo. 

 

3.2.2. MODELOS DE INTERPRETAÇÃO QUANTITATIVA UTILIZADOS NO CONTROLO DE SEGURANÇA 

DE BARRAGENS 

Neste trabalho serão utilizados modelos estatísticos que podem ser aplicados, desde que haja um número 

suficiente de observações que permita um tratamento estatístico que cubra as variações habituais das 

ações (ICOLD, 2003). 

A abordagem mais comum no campo da engenharia de barragens designa-se por HST (Hydrostatic, 

Season, Time) e foi desenvolvido em 1960, em França. Este baseia-se na hipótese de que a grandeza em 

estudo, como são os deslocamentos horizontais, são resultado da combinação dos efeitos da carga 

hidrostática, da variação sazonal da temperatura através de funções sinusoidais e do tempo. Existe 

também a abordagem do tipo HTT (Hydrostatic, Thermal, Time) e que o que difere da abordagem HST 

é o termo da temperatura é representado através das temperaturas medidas no corpo da obra ou de registo 

noutros locais, como a temperatura do ar medida numa estação meteorológica. 

Ambas as abordagens fundamentam-se em alguns princípios, como os efeitos serem independentes, 

embora se reconheça a existência de alguma correlação entre si, sendo exemplo disso a influência que 

o nível de água na albufeira tem na resposta térmica da barragem, dado que a temperatura do ar e da 

água diferem.  
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Estas abordagens configuram um método estatístico prestimoso quando as funções que o compõem são 

capazes de estimar o comportamento da grandeza. Para isso as observações devem respeitar os períodos 

durante os quais não ocorram alterações estruturais importantes. Também se supõe que a resposta da 

barragem pode ser separada em efeitos reversíveis e irreversíveis.  

Para tal, a expressão que se adequa é apresentada como (10): 

 𝛿(ℎ𝑖, 𝑠𝑖 , 𝑡𝑖) = 𝑈ℎ(ℎ𝑖) + 𝑈𝑠(𝑠𝑖) + 𝑈𝑡(𝑡𝑖) + 𝑘 + 휀𝑖 (10) 

 

em que, 

𝛿(ℎ𝑖, 𝑠𝑖, 𝑡𝑖) - Valor observado da grandeza em análise na observação i, que depende da 

pressão hidrostática, da temperatura e do instante em que se realiza a observação; 

𝑈ℎ(ℎ𝑖), 𝑈𝜃(𝑠𝑖), 

 𝑈𝑡(𝑡𝑖) 

- São, respetivamente, as parcelas das grandezas correspondentes ao efeito 

elástico do nível de água na albufeira, ao efeito elástico da variação sazonal da 

temperatura e ao efeito do tempo na iésima observação; 

𝑘 - Constante que corresponde à diferença entre valores observados e calculados 

no início do período utilizado para o ajuste do modelo; 

휀𝑖 - Resíduo da iésima observação, dado pela diferença entre o valor estimado e o 

valor observado.  

Cada uma das parcelas 𝑈𝑖 corresponde ao efeito de uma grandeza, pode ser aproximada por somatórios 

de função do nível, da temperatura e do tempo, adequadamente escolhidas (ICOLD, 2003; Mata, 2007), 

como se descreve nos itens seguintes. 

Efeito do nível da água na albufeira 

A componente do efeito do nível da água na albufeira é considerada uma componente reversível, 

aproximada de uma função polinomial habitualmente até quarta ordem (11) que depende de h, altura da 

água no reservatório. 

 𝑈ℎ(ℎ) = 𝑎1 ∗ ℎ4 + 𝑎2 ∗ ℎ3 + 𝑎3 ∗ ℎ2 + 𝑎4 ∗ ℎ (11) 

sendo, 

ℎ - Altura de água na albufeira (m); 

𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, 𝑎4 - Coeficientes a ajustar. 

 

Alguns autores (Breitenstein et al., 1985; Widman, 1967) acrescentam ainda um termo que considera 

efeitos diferidos, onde se tem em conta a variação do nível da água num período antecessor ao período 

de medição. A expressão (12) é a apresentada por Breitenstein et al.: 

 𝑎11 ∗ (ℎ − ℎ𝑘) (12) 

sendo, 

ℎ𝑘 - Altura de água na albufeira (m), 𝑘 dias antes da medição; 

𝑎11 - Coeficiente a ajustar. 
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Efeito da temperatura 

A influência reversível dos efeitos térmicos está diretamente relacionada com as variações sazonais da 

temperatura. Na abordagem HST, este efeito é simulado pela aproximação de funções sinusoidais de 

período anual. Esta evolução pode ser considerada através da sobreposição de dois tipos de funções 

periódicas.  

A onda térmica anual é caraterizada pelos seguintes termos (13): 

 𝑈𝜃(𝜃1)
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑏1 ∗ COS(𝜃1) + 𝑏2 ∗ SIN(𝜃1) + 𝑏3 ∗ 𝑠𝑖𝑛2(𝜃1)

 + 𝑏4 ∗ COS(𝜃1)

∗ SIN (𝜃1) 
(13) 

com, 

 𝜃1 =
2∗𝜋∗𝑡𝑑

365
   1 ≤ 𝑡𝑑 ≤ 365 (14) 

onde, 

𝑡𝑑 - Número de dias decorridos desde o início do ano até à data da observação; 

𝑏1, 𝑏2, 𝑏3, 𝑏4 - Coeficientes a ajustar. 

 

De referir que a abordagem HTT, (Hydrostatic, Thermal, Time) utiliza uma expressão diferente da 

apresentada em (13) já que o efeito térmico é representado através de temperaturas medidas. Esta 

abordagem, na sua aplicação mais comum, traz consigo uma dificuldade da escolha dos termómetros 

instalados na barragem mais apropriados para o desenvolvimento do estudo (Salazar et al., 2017; Léger 

e Leclerc, 2007). A temperatura no corpo da barragem resulta  da incidência da radiação solar, da 

temperatura do ar e da temperatura da água, que pode ser determinada indiretamente pelas estações 

meteorológicas e medida através de termómetros embebidos no betão, respetivamente, como explicado 

em 2.5.1.. A análise da transferência do calor na barragem pode ser feita de diversas formas sendo que 

esse tema foi e tem sido estudado por diversos autores (Léger et al. 1993a, b; Léger e Leclerc, 2007; 

Léger e Seydou, 2009; Bühlmann, 2018). 

No presente trabalho irão utilizar-se apenas os dados da temperatura do ar para a caraterização do efeito 

da temperatura na resposta observada. Esta proposta traduz-se numa melhor caracterização do efeito da 

variação da temperatura do ar quando comparada com a utilização de uma função sinusoidal de período 

anual. Por exemplo, a partir de uma análise da evolução da temperatura anual é possível constatar que a 

variação da temperatura na transição dos meses quentes para os frios ocorre de forma mais acentuada 

do que o contrário, onde a subida gradual das temperaturas diárias ocorre mais suavemente. Também os 

valores anuais máximos e mínimos não são igualmente distantes da temperatura média nem iguais de 

ano para ano, como representado em funções sinusoidais de período anual. Isto traduz-se numa 

abordagem simplificada da abordagem HST visto que as funções sinusoidais têm uma curvatura perfeita 

e simétrica que não representa em detalhe o efeito das variações da temperatura do ar efetivamente 

observadas.  

 𝑈𝑇(𝑇) = 𝑑1 ∗ 𝑇𝑎𝑟
∗   (15) 

com, 

𝑇𝑎𝑟
∗  - Termo que é função da temperatura do ar; 

𝑑1 - Coeficiente a ajustar. 
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Efeito do tempo 

O efeito do tempo na estrutura é uma componente irreversível associada aos efeitos das ações inelásticas, 

como os efeitos de fluência e/ou de relaxação do betão e os que se relacionam com fenómenos evolutivos 

como os de deterioração. Em condições de exploração normal onde são bem conhecidas as variações 

das solicitações principais, uma grande parte dos “efeitos do tempo” pode ser justificada por esse 

comportamento diferido do betão (Mata, 2007). 

A combinação de funções polinomiais é frequentemente utilizada no contexto desta componente, 

havendo diversas formas de escrever essa equação (16), variando com o autor.  

 𝑈𝑡(𝑡) = 𝑐1 ∗  𝑡3 + 𝑐2 ∗  𝑡2 + 𝑐3 ∗  𝑡 + 𝑐4 ∗ 𝑙𝑛  (1 +
𝑡

𝑎
) (16) 

com, 

𝑡 - Número de dias entre a campanha e o início da observação; 

𝑎 - Número de dias entre o primeiro enchimento e a data do início da análise; 

𝑐1, 𝑐2, 𝑐3, 𝑐4 - Coeficientes a ajustar. 

 

Termo constante 

A constante 𝑘 corresponde à diferença entre os valores observados e os calculados no início do período 

utilizado para o ajuste do modelo. 

 

3.3. REDES NEURONAIS ARTIFICIAIS  

Outra forma de serem solucionados problemas de regressão no Machine Learning incorpora a utilização 

das Redes Neuronais Artificias. 

Em 1943, McCulloch e Pitts apresentaram vários teoremas acerca do comportamento do sistema nervoso 

e a sua aplicabilidade no campo da lógica. Anos mais tarde, com o avanço tecnológico e no 

conhecimento computacional, as Redes Neuronais Artificiais começaram a ser aplicadas em vários 

campos da ciência. 

O cérebro humano é responsável por comandar todo o funcionamento do corpo em resposta às ações a 

que os Humanos estão sujeitos. As Redes Neuronais Artificiais têm o seu funcionamento assente na 

simulação do comportamento biológico, mais concretamente no sistema nervoso e nos neurónios (Figura 

28). 

Através de uma quantidade muito grande de neurónios, as informações para determinadas respostas são 

transmitidas, vindas do cérebro até ao local do corpo pretendido, passando assim pelo sistema nervoso. 

A partir das dendrites, com a forma de uma ramificação, há a receção dos sinais de outros neurónios 

através de ligações sinápticas, direcionados para o corpo central onde se localiza o núcleo. No núcleo 

processa-se o sinal recebido e produz-se um impulso elétrico para a transmissão de informação para o 

próximo neurónio, através do axónio, que funciona como um canal de saída do sinal. 

Nas sinapses, que são as ligações entre cada neurónio, mais precisamente entre o axónio e as dendrites 

do próximo neurónio, são feitas as trocas de sinais classificados como excitadores ou inibidores, 

conforme a intensidade do estímulo, (Graupe, 2013; Park e Lek, 2016). Seguindo a analogia, as Redes 

Neuronais Artificiais são constituídas pela interligação de vários neurónios artificiais. Funcionam com 
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N entradas às quais são atribuídos pesos escalares que representam a influência de cada entrada na 

respetiva saída, simulando a ação das dendrites. Estes são combinados com o limiar de disparo através 

de uma regra de propagação sendo transferido o resultado para a função de ativação, o núcleo do 

neurónio, onde são produzidos os valores de saída (Goh, 1995; Mata, 2007). 

Durante largos anos que se estudam as Redes Neuronais Artificiais tem-se feito deduções e descobertas 

no processo de estimação dos valores dos pesos, para o limiar de disparo e para as funções de ativação. 

 

Figura 28 - Constituição de um neurónio, adaptado de (Davidovits, 2018) 

 

3.4. REDES NEURONAIS DO TIPO PERCEPTRÃO MULTICAMADA 

As Artificial Neural Networks (ANN), ou Redes Neuronais Artificiais, são modelos não lineares que 

utilizam uma estrutura similar à do cérebro humano (Goh, 1995). Estes modelos, são treinados durante 

um determinado intervalo de tempo para posteriormente poderem fazer previsões. Há diversos tipos de 

Redes Neuronais, tais como Perceptrão, Feed Forward, Perceptrão Multicamada, Convolutional, etc. 

Para o presente trabalho, foram utilizadas redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada (NN - MLP), 

que apresentam benefícios em aplicações onde não podem ser construídos modelos teóricos completos 

e quando se tratam problemas não lineares (Gardner e Dorling, 1998). 

Este tipo de redes neuronais consiste na combinação de vários neurónios numa estrutura que tem um 

número de camadas que se deseja e que estão todas interligadas pelo que todos os valores de entrada e 

saída estão interligados. 

 

3.4.1. ARQUITETURA 

A organização da rede e a sua constituição retratam a arquitetura da rede. A arquitetura mais complexa 

resulta de um processo difícil e demorado pois requer várias tentativas experimentais e tempo de 

execução. Consoante o que o problema exige e a experiência do utilizador, o mais comum é testar vários 
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métodos de aprendizagem e diferentes configurações que uma rede possa ter para a resolução desse 

problema (Miranda et al., 2009). 

A divisão da arquitetura de uma rede é feita em três grupos: uma camada de entrada, a(s) camada(s) 

intermédia(s) e uma camada de saída. Segue na Figura 29 o esquema geral da arquitetura de uma rede, 

sendo meramente exemplificativo a quantidade de valores das várias camadas, dado estas se adaptarem 

ao problema em resolução. 

 

Figura 29 - Arquitetura de uma rede neuronal do tipo MLP. 

Pela camada de entrada entram as informações na rede que são depois distribuídas para as camadas 

intermédias, através de uma conexão representada por pesos. Nessas camadas intermédias, também 

apelidadas de camadas escondidas, ocorrem parte dos processos para a resolução dos problemas, 

podendo existir várias camadas dependendo da complexidade da arquitetura que se escolheu. Depois de 

passarem pelas camadas intermédias, as informações são enviadas para a camada de saída onde se obtêm 

os resultados do problema (Park e Lek, 2016). 

Dentro do campo da arquitetura das redes há ainda a distinção entre redes diretas (Feedforward), que 

como o nome indica apresentam uma ligação direta entre as camadas seguindo apenas um sentido, e as 

redes recorrentes (Feedback), onde a troca de informações dentro da rede é mais complexo pois contém 

ciclos, sendo a resolução feita de forma iterativa até uma certa condição de paragem. 

A representação que se utiliza, bem como a nomenclatura é apresentada na Figura 30 onde há N entradas, 

uma camada intermédia, l, com Q unidades de processamento, neurónios artificiais, e uma camada de 

saída, L, com uma única unidade de saída. 
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Figura 30 - Esquema detalhado da arquitetura de uma rede neuronal do tipo Perceptrão Multicamada. 

Na camada de entrada são representados os pesos entre cada neurónio e cada camada, com a letra 𝑤𝑖𝑗
𝑙 . 

Depois na camada intermédia, o valor da ativação apresenta-se como 𝑠𝑗
𝑙,𝑝

, do neurónio 𝑗 da camada 𝑙 

para o padrão 𝑝. Resultante da aplicação da função de ativação 𝑓𝑗
𝑙 dessa camada, saem os valores 𝑦𝑗

𝑙,𝑝
 

que seguem como entradas para a camada seguinte. No caso da arquitetura da Figura 30 a camada 

seguinte trata-se logo da camada de saída, onde os valores de entrada são combinados e depois 

transformados na última função de ativação para se obter a resposta.  

Os valores de saída, são calculados como 𝑦𝑗
𝑙,𝑝

= 𝑓𝑗
𝑙(𝑠𝑗

𝑙,𝑝
) através da função de ativação que pode ser de 

diversos tipos. Algumas das funções mais comuns, como enunciaram (Sharma et al., 2020; Rasamoelina 

et al., 2020), são: 

• a função linear, que é diretamente proporcional à entrada, é utilizada para tarefas simples, sendo 

do tipo 𝑓(𝑥) = 𝑥; 

• a função sigmoid, bastante utilizada quando se trata de problemas não-lineares, é uma função 

continua diferenciável, do tipo 𝑓(𝑥) = 1 (1 + 𝑒−𝑥)⁄ ; 

• A função arctan possuí valores de ativação no intervalo [-π/2, π/2] e possuí a vantagem de 

reduzir o número de cálculos na utilização computacional. Aparece como 𝑓(𝑥) = atan(𝑝𝑥); 

• a função hiperbólica que é idêntica à anteriormente comentada porém, ao contrário dessa é 

simétrica na sua origem e tem o contradomínio no intervalo ]-1;1[ , sendo igualmente contínua 

e diferenciável, do tipo 𝑓(𝑥) = 2 (1 + 𝑒(−2𝑥)) − 1⁄ . 

 

3.4.2. APRENDIZAGEM 

A aprendizagem, é o processo que resulta no ajuste dos pesos de forma à rede melhor responder às 

entradas a que está sujeita durante um período, denominado  período de aprendizagem, como podemos 

observar na Figura 31. O valor inicial dos pesos é atribuído aleatoriamente sendo este valor um fator 
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decisivo na velocidade da aprendizagem pelo que, ao longo de anos vários autores tem realizado estudos 

para encontrarem o intervalo de valores para os pesos que permita a otimização da velocidade do 

processo, como enunciados em (Thimm e Fiesler, 1994). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existem várias estratégias de aprendizagem, a mais utilizada no campo da engenharia de barragens é a 

validação cruzada, que consiste na utilização de três subconjuntos do período de aprendizagem para a 

escolha do modelo a utilizar: o subconjunto de treino, o de validação cruzada e o de teste. Nesta 

estratégia o subconjunto de treino é utilizado diretamente no processo iterativo de alteração dos pesos 

sinópticos (o processo iterativo de otimização dos pesos faz com que os valores previstos se aproximem 

cada vez mais dos valores observados podendo, em alguns caso, proporcionar um ajuste excessivo do 

modelo), o subconjunto de validação cruzada é utilizado para a escolha da rede e do conjunto de pesos 

que proporciona melhor desempenho (para este subconjunto de dados, promovendo a escolha de um 

modelos com melhor capacidade de generalização) e o subconjunto de teste serve para validar a 

adequabilidade da escolha feita, dando indicações consistentes sobre a capacidade de generalização da 

rede (Bishop, 1995; Salazar, 2017). 

Referente a esse período de aprendizagem é feita uma divisão nos dados de forma aleatória. A 

percentagem de cada uma é de livre escolha do utilizador, pelo que os valores que foram adotados neste 

trabalho e também utilizados vulgarmente em outros são respetivamente, 65 %, 15 % e 20 % para cada 

uma das fases (Mata, 2011). 

Para que a nossa rede tenha o melhor desempenho para os novos dados (melhor capacidade de 

generalização), temos de definir um critério de paragem que irá definir o ponto ótimo onde o qual a rede 

termina a iteração de cálculo. Esse ponto é dado para a iteração onde o subconjunto de validação cruzada 

apresenta o menor valor de erro (que é dado pela diferença entre o valor observado e o valor calculado) 

ou de uma outra função de custo, como podemos observar pela Figura 32. 

 

Figura 32 - Critério de paragem. 

 

Observações 

 

Período Aprendizagem 

(Treino, validação cruzada e testes) Período Previsões 

 

t0 t1 t2 t3 

Figura 31 - Esquema com a definição dos subconjuntos de aprendizagem e previsão. 
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Nas redes neuronais Perceptrão Multicamada onde é utilizado um tipo de aprendizagem supervisionada, 

escolhe-se uma série de valores de entrada com as respetivas respostas de saída conhecidas e são 

apresentados à rede. Para iniciar o treino são atribuídos valores aleatórios aos pesos 𝑤𝑖𝑗
𝑙 . Depois da 

iniciação do treino, como referiram (Ettaouil e Ghanou, 2009; Ramchoun et al, 2016), são ajustados os 

pesos durante as várias iterações, visando minimizar os resíduos (diferença entre os valores calculados 

e os desejados). No fim deste passo, os pesos foram adquirindo informação importante sobre o padrão 

observado do processo. Como enunciou (Bishop, 1995), é usualmente utilizado um algoritmo 

denominado Error back-propagation, uma técnica de gradiente descente para minimizar a função de 

custo, C, ou os resíduos, que sirva para formular um critério de paragem. A função de custo escrita na 

equação (17) (Bishop, 1995; Mata, 2007) foi a adotada neste trabalho. 

 
𝐶 =

1

2
∑(𝑦𝑝 − 𝑡𝑝)2
𝑃

𝑝=1

 (17) 

em que, 

𝑦𝑝 - Valor da resposta do modelo da unidade de saída; 

  𝑡𝑝 - Valor desejado da unidade de saída; 

𝑃 - Total de observações do subconjunto de treino considerado. 

 

3.5. METODOLOGIA E TRABALHOS PROPOSTOS NO ÂMBITO DA DISSERTAÇÃO 

Tomando partido de todos os conceitos teóricos enunciados, o presente trabalho inclui uma aplicação a 

um caso real, a apresentar no capítulo 4. Esta próxima fase incluirá o desenvolvimento dos modelos da 

ferramenta em que este trabalho tem o seu foco, o Machine Learning e todos os processos subjacentes 

a estes. Pretende-se ainda com este subcapítulo a apresentação de cada uma das metodologias de trabalho 

a desenvolver no capítulo 4: 

A primeira proposta a desenvolver (Figura 33) consiste na construção de modelos de Regressão Linear 

Múltipla com os dados de recolha manual, dos quais existem registos desde a fase do primeiro 

enchimento da albufeira, seguindo a abordagem mais comum HST, com o principal objetivo de analisar 

a influência de cada efeito na grandeza em estudo. Com os dados destes efeitos procedeu-se à produção 

de alçados da barragem utilizada no caso de estudo, onde serão representados vários coeficientes 

caraterísticos, para que seja descrito peso relativo de cada efeito ao longo do corpo da barragem. 
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Figura 33 - Metodologia para construção de modelos HST com Regressão Linear Múltipla e representação dos 

coeficientes de regressão no alçado da barragem. 

 

A segunda proposta inclui a produção de modelos HST utilizando o método de Regressão Linear 

Múltipla e redes neuronais tipo Perceptrão Multicamada com o objetivo de avaliar o efeito da frequência 

das medições no desempenho dos modelos. Para tal, irá proceder-se a uma divisão dos dados registados 

automaticamente, que apresentam uma frequência horária, com a intenção de simular diferentes cenários 

de registo de frequências (Figura 34). 

A metodologia destes dois modelos, apresentam diferenças na sua composição dadas as caraterísticas 

de cada um, no entanto o script do modelo de Regressão Linear Múltipla que irá ser utilizado mantém-

se o anteriormente desenvolvido (Figura 33), apenas sofre algumas alterações para acolher os diferentes 

dados. A metodologia apresentada na Figura 35 refere-se ao procedimento a adotar para a elaboração 

do modelo com abordagem HST e método de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada. 

Estes dois modelos serão elaborados com dados de recolha manual e automática com a devida avaliação 

do efeito da frequência de aquisição, no entanto o estudo irá ser realizado apenas para os valores 

observados numa base de fio de prumo, localizada no FP5 à cota 230,22 m. 
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Figura 34 - Metodologia de divisão dos dados RAD com a frequência desejada. 

 

 

Figura 35 - Metodologia para construção de modelos HST com redes neuronais do tipo Perceptrão 

Multicamada. 

 

A terceira e última proposta passa pelo desenvolvimento de uma nova variante aos modelos de 

abordagem tipo HTT com recurso à utilização dos registos da temperatura do ar. O modelo HTT 

proposto tem a particularidade de considerar como entrada uma transformada dos valores registados da 

temperatura do ar. Tendo como base a possibilidade de utilização de medições obtidas com frequência 

horária, os valores da temperatura do ar são transformados de forma obter uma onda térmica anual do 

ar “suavizada”. Em termos médios, a parcela da resposta observada relativa ao efeito térmico apresenta 

um certo desfasamento temporal relativamente à temperatura do ar. Como consequência e para efeitos 

de cálculo, a onda térmica do ar “suavizada” será alvo de  um “desfasamento” no tempo de forma que  

esteja em fase com o efeito da resposta em análise, neste caso o deslocamento num fio de prumo. Esse 
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método nomeado de HTT utiliza, como explicado anteriormente, diferentes dados de entrada na 

componente da temperatura para os demais modelos, pelo que se avaliará a resposta a esta abordagem 

menos comum nesta temática. Estas diferenças requerem algumas adaptações da metodologia adotada 

pelo que, se apresentam na Figura 36 e Figura 37 as respetivas metodologias para cada um dos modelos. 

Far-se-á uma avaliação do efeito da frequência dos registos tal como realizado na proposta anterior. 

Este método necessitará de um tratamento dos dados da temperatura do ar, utilizados como entrada, que 

se encontra representado a sua descrição na metodologia da Figura 36. Estando a trabalhar com valores 

da temperatura do ar registados automaticamente, a todas as horas, é necessário encontrar um valor 

médio representativo de cada dia, com o intuito de formar uma curva temporal da temperatura, que 

represente a variação anual. A resolução deste problema é proposta aplicando uma função dentro do 

software Rstudio denominada loess, que se carateriza como uma abordagem não paramétrica que ajusta 

uma curva polinomial baseando-se em regressões múltiplas locais numa janela móvel previamente 

definida (Cleveland e Devlin, 1988). Para o caso de estudo optou-se por uma janela móvel com o 

tamanho de quatro semanas, que corresponde a n= 28/365. 

Realizado este passo, o seguinte será a identificação do desfasamento a realizar na temperatura do ar 

“suavizada” para coincidir com a fase do efeito térmico na resposta, com auxílio do método HST de 

Regressão Linear Múltipla. A forma escolhida para tal, consiste na aplicação da correlação cruzada para 

funções discretas da curva suavizada da temperatura do ar e da resposta sob análise, tendo como base o 

efeito térmico obtido do modelo HST. 

 

 

Figura 36 - Metodologia para construção de modelos HTT proposto com Regressão Linear Múltipla. 
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Figura 37 - Metodologia para construção de modelos HTT proposto recorrendo a redes neuronais do tipo 

Perceptrão Multicamada. 

 

No final da realização destas várias tarefas, irão ser realizadas comparações e retiradas conclusões entre 

os diferentes modelos produzidos. 
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4 

4. CASO DE ESTUDO: BARRAGEM 
DO BAIXO SABOR 

 

 

4.1. INTRODUÇÃO 

Neste capítulo apresenta-se o caso de estudo às metodologias anteriores. Com recurso aos dados da 

monitorização da barragem do Baixo Sabor, que tinham valores dos registos manuais (RMD) e também 

automáticos (RAD). 

Numa primeira parte, composta pelos subcapítulos 4.2 e 4.2.1 descreve-se o aproveitamento 

hidroelétrico do Baixo Sabor, onde está inserida a estrutura que será alvo de estudo e o seu sistema de 

observação. 

Na segunda parte, iniciam-se os capítulos com os estudos do foco deste trabalho. Em 4.3 desenvolve-se 

uma análise dos principais parâmetros caracterizadores do comportamento observado em todas as bases 

de fio de prumo, com os dados RMD de cada uma, a partir de uma abordagem HST com recurso a um 

modelo de Regressão Linear Múltipla, que são representadas no alçado da barragem. Com esses dados 

é possível uma interpretação expedita do comportamento observado nos fios de prumo. 

Nos dois subcapítulos 4.3.1 e 4.3.2, consideram-se apenas as observações efetuadas na base do fio de 

prumo FP5, à cota 230,22 m. Com os dados dessa base, RMD e RAD, foram desenvolvidos modelos de 

Regressão Linear Múltipla e também de redes neuronais, tendo sido aproveitados esses modelos para 

analisar o efeito da frequência de aquisição no desempenho dos modelos criados. 

No subcapítulo 4.4 foram desenvolvidos modelos com abordagem do tipo HTT com recurso ao registo 

horário da temperatura do ar para a previsão do deslocamento radial observado numa base de fio de 

prumo anteriormente analisado, recorrendo aos dois métodos aplicados, Regressão Linear Múltipla (em 

4.4.1) e redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada (em 4.4.2), com o intuito de se estudar uma 

nova abordagem e de quantificar o ganho de desempenho no caso de estudo, assim como a avaliação do 

desempenho de cada modelo quando sujeito a dados com diferentes frequências de registo. 

Por fim, em 4.5 efetua-se a comparação entre os diversos modelos criados ao longo deste capítulo. 

Conforme referido anteriormente, foi utilizado um software disponível de forma gratuita focado para 

análise estatística e gráfica, baseado na linguagem de programação R, utilizando o ambiente de 

desenvolvimento integrado RStudio que é composto por uma interface organizada e de acessível 

manuseamento e visualização. 
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4.2. APRESENTAÇÃO DO APROVEITAMENTO HIDROELÉTRICO DO BAIXO SABOR 

O aproveitamento hidroelétrico do Baixo Sabor, localizado no distrito de Bragança, no troço final do 

Rio Sabor, que nasce na província de Zamora (Espanha) e desagua na margem direita do Rio Douro em 

Torre de Moncorvo, incorpora duas grandes barragens de betão, respetivamente a 3 km e 12 km de 

distância da foz desse mesmo rio. Este aproveitamento foi premiado com o Prémio Secil de Engenharia 

Civil 2014. 

No escalão de jusante encontra-se uma barragem de betão de gravidade, nomeada de Barragem do 

Feiticeiro (Figura 38), com altura máxima de 45 m, desenvolvimento do coroamento de 315 m, com 

quatro vãos centrais, compostos por comportas no descarregador de cheias com capacidade de vazão 

máxima de 4 x 1250 m3/s e capacidade de descarga de fundo de 51,5 m3/s, com volume total de betão 

de 170 000 m3, e em cuja central estão instaladas 2 turbinas-bomba do tipo Francis de eixo vertical. A 

sua albufeira tem capacidade total de 31 hm3, o nível pleno de armazenamento (NPA) é de 138 m e o 

caudal de cheia é de 6400 m3/s para um período de retorno de 5000 anos. 

 

Figura 38 - Barragem do Feiticeiro, adaptado de https://www.secil-group.com/prizes/engenharia-2014/ visitado 

em 08/04/2022. 

 

A montante, a barragem do Baixo Sabor (Figura 39) é uma barragem, de betão de arco com dupla 

curvatura de altura máxima de 123 m, com desenvolvimento do coroamento de 505 m, com cota inferior 

do corpo da barragem de cerca de 112 m, com uma largura teórica variável entre 15,39 m na margem 

esquerda, 15,73 m na direita e até 17 m na zona baixa do vale; e um volume total de betão de 670 000 m3 

divido pelos 32 blocos, que são separados por juntas de contração verticais. No centro do coroamento o 

descarregador de cheias é composto por quatro vãos, dotados de comportas radiais, com capacidade de 

vazão total de 5000 m3/s e na descarga de fundo uma capacidade de 220 m3/s. O grupo de turbinas que 

equipa a central hidroelétrica inclui duas turbinas Francis reversíveis. Na estrutura da barragem estão 

incluídas seis galerias de visita horizontais e uma galeria geral de drenagem que contata com a fundação. 

A sua albufeira tem a área de 3447 km2 com capacidade útil de 630 hm3 e o NPA de 234 m (Gomes et 

al., 2012; Moura et al., 2018). 

https://www.secil-group.com/prizes/engenharia-2014/
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Figura 39 - Vista aérea da barragem do Baixo Sabor, adaptado de https://www.secil-

group.com/prizes/engenharia-2014/, visitado em 08/04/2022. 

 

4.2.1. SISTEMA DE OBSERVAÇÃO DA BARRAGEM DO BAIXO SABOR 

O sistema de observação que integra a barragem do Baixo Sabor está adaptado para as dimensões e a 

importância da barragem. As grandezas observadas por este sistema são: 

• nível da albufeira; 

• temperatura do ar e humidade do ar; 

• temperatura do betão; 

• deslocamentos; 

• movimentos das juntas e fissuras; 

• caudais drenados e infiltrados; 

• subpressões; 

• tensões e extensões; 

• acelerações (de origem sísmica ou outras). 

 

O sistema de observação satisfaz os requisitos do Regulamento de Segurança de Barragens (RSB, 2018). 

O deslocamento horizontal, representado no Anexo - I, é monitorizado em 27 bases de coordinómetro 

instaladas ao longo de 5 fios-de-prumo, em 32 vértices de linhas poligonais instaladas em três galerias 

de visita e em 3 pontos no coroamento, situados na prumada dos fios de prumo centrais, através de 

antenas GNSS. O deslocamento vertical é monitorizado em 100 vértices de 3 linhas de nivelamento 

geométrico de precisão desenvolvidas no coroamento (25), nas galerias de visita (69) e na parte 

horizontal da galeria geral de drenagem (6). Os deslocamentos verticais e horizontais na inserção da 

barragem com a fundação são medidos com 16 extensómetros de vara que estão na galeria de drenagem. 

Os movimentos relativos das juntas de contração são medidos por medidores de movimentos de juntas 

de resistência elétrica em 152 pontos e por bases tridimensionais colocados em quatro galerias de visita 

e na galeria de drenagem, num total de 103 pontos. 
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O estado de deformação do corpo da barragem é monitorizado em 40 pontos, com grupos de 

extensómetros de resistência tipo Carlson, com extensómetro corretor, sendo oito unidimensionais, 26 

bidimensionais e seis tridimensionais, colocados em 17 seções radiais. Há também 10 medidores de 

tensão colocados em 5 seções radiais, próximos de grupos de extensómetros. 

A temperatura do betão é medida por 52 termómetros de resistência elétrica, 26 deles próximos da 

superfície dos paramentos a montante e a jusante. Também é medida nos medidores de juntas, medidores 

de tensão e extensão, que por relações se obtém valores de temperatura, totalizando 480 instrumentos 

elétricos de medição da temperatura.  

A percolação que ocorre na fundação é monitorizada por 216 drenos, cinco drenos por bloco e 18 bicas, 

que permitem o cálculo do caudal drenado e o caudal de infiltração ao longo da barragem. 

A subpressão é medida através de um conjunto de 41 piezómetros, distribuídos ao longo da rede 

piezométrica. 

Estão embebidos no betão 3 conjuntos de células de fluência para caracterização in situ da 

deformabilidade do betão (módulo de elasticidade e fluência). 

O sistema de monitorização dinâmica é composto por 20 acelerómetros uniaxiais instalados radialmente 

ao longo das galerias superiores. Todos estes equipamentos estão conectados por fibra ótica e a 

sincronização dos dados é assegurada por antenas GPS em cada digitalizador (Figura 40) (Pereira et al., 

2021).  

 

Figura 40 - Sistema de monitorização dinâmica da barragem do Baixo Sabor: posição dos acelerómetros. 

Adaptado de (Pereira et al., 2021). 

 

A implementação do sistema de recolha automática de dados RAD (Anexo - II), cobre todas as 

grandezas físicas comtempladas pelo sistema de monitorização da barragem, sendo recolhidas cerca de 

300 grandezas. Este sistema tem uma dimensão bastante significativa, por volta de 27% das grandezas 

medidas (Moura et al., 2018).  

No Quadro 2 está resumido o sistema de monitorização da barragem do Baixo Sabor, não sendo 

distinguido os sistemas RAD ou RMD.  
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Quadro 2 - Resumo do sistema de monitorização, adaptado de (Moura et al., 2018). 

Grandezas Instrumentos de Medição Quantidades de instrumentos 

Ações ambientais 

Estação Meteorológica 1 

Sensor de Temperatura do Ar 1 

Sensor de humidade do Ar 1 

Sensor da radiação solar 1 

Medidor de pluviosidade 1 

Nível da água 
Escala limnimétrica (montante) 1 

Escala limnimétrica (jusante) 1 

Pressão no betão Células de pressão 6 

Subpressão Piezómetros 41 

Deslocamentos 

Bases de coordinómetro nos 

fios-de-prumo 
27 

Pontos de observação no 

coroamento com GNSS 
3 

Rede de nivelamento no 

coroamento 
1 

Redes de nivelamento nas 

galerias de visita 
4 

Linhas poligonais nas galerias 

de visita 
3 

Extensómetros de varas 16 

Medidores de movimentos de 

juntas de resistência elétrica 
152 

Bases tridimensionais 103 

Drenagem 
Drenos 216 

Bicas totalizadoras 18 

Temperatura no betão Termómetros de resistência 

elétrica 

52 

Tensões e Extensões 

Extensómetros de resistência 

elétrica 

262 

Tensómetros de resistência 

elétrica 

10 

Acelerações Acelerómetros 20 
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4.3. INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL COM MÉTODOS CLÁSSICOS 

Na sequência do que foi apresentado no capítulo 3.2, a utilização de métodos de interpretação 

quantitativa, ou clássicos, aplicada no controlo e monitorização de uma barragem é bastante frequente.  

A grandeza alvo deste estudo são os deslocamentos horizontais medidos nos fios de prumo. Esses 

deslocamentos horizontais  (𝐷𝐻𝑘
⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) apresentam duas direções principais (Figura 41), a radial  (𝐷𝐻𝑟𝑘⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ) e 

a tangencial  (𝐷𝐻𝑡𝑘⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗), sendo que a segunda componente apresenta valores reduzidos quando comparado 

com a primeira. No âmbito desta tese foram analisados os deslocamentos na componente radial. 

 

 

Figura 41 - Componentes do deslocamento horizontal (convenção de sinais para os deslocamentos radiais: 

valores positivos no sentido jusante-montante). 

 

Na figura do Anexo - I pode observar-se a localização de cada uma das bases de fios-de-prumo. 

Deu-se início à realização de uma abordagem HST, partindo de um método de Regressão Linear 

Múltipla, utilizando os dados RMD, para todos os deslocamentos radiais observados nas diversas bases 

de coordinómetro, compreendendo o período entre 07/01/2014 e 28/02/2022. 

A função utilizada para considerar cada um dos efeitos teve em consideração as funções apresentadas 

no capítulo 3.2.2. No Quadro 3 estão apresentadas todas as funções utilizadas. 

Quadro 3 - Funções utilizadas na Interpretação Quantitativa com abordagem HST. 

Efeito Função 

Nível da água 𝑈ℎ(ℎ) = 𝑎1 ∗ ℎ4 

Térmico 𝑈𝜃(𝜃1)
𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝑏1 ∗ cos(𝜃1) + 𝑏2 ∗ sin(𝜃1) 

Tempo 𝑈𝑡(𝑡) = 𝑐1 ∗ 𝑙𝑛  (1 +
𝑡

𝑎
) 

 

Os coeficientes associados a cada um dos termos são estimados a partir de uma função de regressão 

linear disponibilizada no software Rstudio, a função lm, e que recorre ao método dos mínimos quadrados 

(tal como descrito na secção 3.2.1). Com a utilização das funções do Quadro 3 são obtidos os 

coeficientes da regressão que serão posteriormente representados no alçado da barragem, sendo possível 

a visualização do peso relativo de cada um dos efeitos ao longo da barragem. 

Como exemplo, na Figura 42 é apresentado um gráfico com o resultado do efeito do nível dos 

deslocamentos radiais observados na base do fio-prumo direito FP2, localizada à cota 156,00 m. 

Segundo o eixo das abcissas está representada a altura de água e segundo o eixo das ordenadas está 
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representado o deslocamento relativo do fio de prumo nessa base correspondente ao efeito do nível, com 

as unidades em milímetros. É possível verificar que a função do deslocamento do fio de prumo, 

representada pela linha a preto, decresce em valores negativos, indiciando que a subida do nível da água 

provoca deslocamentos radiais para jusante. Os traços azuis apresentados sob o eixo das abcissas 

representam as observações do nível nas campanhas de observação realizadas durante o período de 

avaliação. No título do gráfico está apresentada a função, onde tem o coeficiente, neste caso com o valor 

de −8.7358𝑒−09, a multiplicar pela variável ℎ4, sendo h a altura de água na albufeira (m). 

O efeito térmico é apresentado na Figura 43 onde os coeficientes ajustados pelo modelo são apresentados 

no título, o eixo das abcissas representa os meses do ano o eixo das ordenadas o deslocamento relativo 

do fio de prumo em milímetros. Os traços vermelhos apresentados sobre o eixo das abcissas representam 

as datas das medições durante o período de avaliação. A linha contínua a preto apresenta essa variação 

da resposta ao longo do ano, sendo possível ver que há uma variação sazonal em fase com as estações 

do ano, representativas do efeito das variações de temperatura do ar. De referir que devido às dimensões 

variáveis dos blocos da estrutura e à respetiva inércia térmica, existe um campo de temperaturas na 

barragem (podendo ter valores distintos tanto nas direções margem esquerda - margem direita e em 

profundidade nas direções montante - jusante). Isto traduz que em diferentes pontos do corpo da 

barragem se apresentem respostas térmicas com fases distintas da fase da onda térmica do ar. 

 

Figura 42 - Gráfico do efeito do nível da base do  

FP2–156,00 m. 

  

Figura 43 - Gráfico do efeito térmico da base do 

FP2–156,00 m. 

Para o efeito do tempo é possível observar na Figura 44 o deslocamento do fio de prumo na base a 

156,00 m associado a esse efeito desde o início do registo das observações, em milímetros. Na prática, 

os efeitos provocados na estrutura, associados ao decorrer do tempo estão relacionados principalmente 

com a fluência do betão, daí uma descida acentuada no início do gráfico (coincidente com o início de 

enchimento e com betões mais novos) e uma atenuação da inclinação ao longo do passar do tempo. 

Os valores dos resíduos apresentados sob a forma de pontos azuis, traduzem a diferença que ocorre entre 

os valores observados e os calculados pelo modelo. Foram representados no mesmo gráfico pois são da 

mesma ordem de grandeza do efeito do tempo logo, por conveniência de apresentação, reduziu-se tudo 

no mesmo gráfico. 
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Figura 44 - Gráfico do efeito do tempo (linha a preto) e dos resíduos (pontos a azul) da base do                   

FP2 - 155,996 m. 

 

Para ser possível uma análise global de alguns resultados e coeficientes associados a cada um dos efeitos 

e resíduos foi elaborado um código que, tirando partido das funcionalidades do software Rstudio, 

desenha um alçado da barragem em estudo (Figura 45) identificando a posição de cada uma das bases 

dos fios de prumo invertidos (a azul) e direitos (a vermelho). Seguindo as linhas desse código foi 

adicionada a capacidade de representação dos valores do coeficiente associado ao efeito do nível e do 

deslocamento para uma condição de nível máximo da água. Foram considerados os valores absolutos 

dos deslocamentos, pelo que estes valores devem traduzir um movimento do corpo da barragem no 

sentido montante-jusante. O efeito do nível de água está representado na Figura 46.  

 

Figura 45 - Localização das bases dos fios-de-prumo. 
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Figura 46 - Valores para o efeito do nível de água na albufeira. 

 

Pela análise da imagem é possível validar os resultados pelo expectável. No ponto mais alto e mais 

centrado da estrutura encontra-se o ponto onde o deslocamento é maior, para uma situação de NPA, com 

os valores a partir desse ponto a decrescer, quando se afasta verticalmente (em direção ao maciço de 

fundação) e horizontalmente (em direção às margens).  

Igualmente para o efeito térmico, a Figura 47 apresenta o esquema do alçado onde estão representados 

os valores do coeficiente associado à onda sinusoidal que resulta da soma das duas funções utilizadas, 

cosseno e seno, de igual frequência (18) e também o valor da fase das ondas, na formatação dia e mês 

(19). 

 Amplitude da onda = [√(𝑏1)
2 + (𝑏2)

2 ]
 

 (18) 

 

 Fase da onda =[tan−1 (
𝑏1

𝑏2
) ∗ (

365

2𝜋
)]   (19) 

com,  

𝑏1 - Coeficiente associado ao termo cosseno; 

𝑏2 - Coeficiente associado ao termo seno. 
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Figura 47 - Valores para o efeito da temperatura. 

A fase da onda apresenta valores aproximadamente simétricos, o que era de esperar dada a simetria da 

obra, e decrescentes em altura, também de esperar por causa: i) da espessura variável dos blocos em 

altura e ii) da diminuição da temperatura da água e da sua variação em profundidade. Deu-se conta 

apenas de um valor que deve estar a ser influenciado por algum fator não identificado, no fio de prumo 

FP4, à cota 170,24 m. 

Na Figura 48 está representado o efeito do tempo com os valores do coeficiente estimado da variável 

utilizada neste modelo e também a constante explicada acima. Foi também elaborada uma análise 

representativa dos resíduos do modelo, tendo sido escrito para cada uma das bases o valor do resíduo 

mínimo e do máximo, assim como os resíduos absolutos máximo e mínimo e, para completar, o desvio-

padrão, presente na Figura 49. Esta figura serve para sensibilizar para a relação entre a localização de 

cada uma das bases na estrutura e o grau de desvio que os valores podem apresentar aos valores 

observados. 

 

Figura 48 - Valores para o efeito do tempo. 
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Figura 49 - Valores da análise dos resíduos. 

 

A complementar a informação gráfica, foi realizado um código capaz de esquematizar um corte do corpo 

da barragem e ilustrar o deslocamento dos pontos de um fio de prumo. Esta informação serve para o 

leitor ganhar sensibilidade para a escala de deslocamentos num bloco. 

Para isso foi escolhido o fio de prumo FP3, localizado no bloco 16/17, de forma a ilustrar o deslocamento 

radial da estrutura na zona quase central e no bloco com maior altura, dada a posição que este ocupa. O 

corte estrutural do corpo da barragem, tanto na zona do fio de prumo FP3 como os cortes dos restantes 

fios de prumo, podem ser encontrados no Anexo - III. 

Nesse sentido foram escolhidos sete conjuntos de valores de deslocamento radial de todas as bases desse 

fio de prumo, para um intervalo de tempo de cerca de um ano correspondente à transição do término da 

fase do primeiro enchimento, entre 05/01/2016 e 05/01/2017, com intervalos de cerca de 2 meses entre 

cada um dos valores. 

Na Figura 50 apresenta-se uma representação do deslocamento radial observado em diferentes dias. O 

eixo das ordenadas traduz a altura desde a base da estrutura até à última base de coordinómetro e no 

eixo das abcissas estão representados os deslocamentos. Foram representadas com símbolos e cores 

diferentes cada uma das campanhas de observação, com indicação da data da observação e a 

correspondente altura da água (h). 

As explicações dos resultados podem ter várias respostas, dada a combinação de fatores possível. Mas 

com uma análise mais generalista podemos concluir que, quanto maior o nível da água, maior é o 

deslocamento, sendo a linha verde com triângulos a correspondente, e a linha vermelha com quadrados 

a representativa de menor deslocamento associados a menor nível de água, 105,55 m. Porém, o efeito 

térmico também revela uma influência bastante significativa, principalmente a cotas superiores, onde a 

amplitude anual do efeito da temperatura é bastante maior em relação às cotas inferiores, como se 

observa na comparação das figuras Figura 51 e Figura 52. 

A melhor comparação deste efeito pode ser analisada entre a linha azul, observada a 02/03/2016 com 

altura de água, h=118,82 m, e a linha amarela observada a 06/09/2016 com h=117,56 m, em que a 

diferença de nível de água é de 1,26 m porém a diferença dos deslocamentos aumenta à medida que 
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subimos na cota, devido à data de cada uma das observações corresponder aos máximos da onda do 

efeito térmico, onde a amplitude absoluta entre extremos apresenta um valor cerca de 20 mm. 

 

Figura 50 - Deslocamento radial observado no fio de prumo FPD3. 

 

 

Figura 51 - Deslocamento devido ao efeito térmico 

no FP3 - 130,23 m. 

 

Figura 52 - Deslocamento devido ao efeito térmico no 

FP3 - 233,06 m. 
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4.3.1. DESENVOLVIMENTO DE MODELOS CLÁSSICOS E AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA NO 

DESEMPENHO DOS MODELOS 

O sistema de monitorização que a barragem incorpora é composto por instrumentos de medição manual, 

complementados por instrumentos com recolha automática de dados, descritos no Quadro 2. 

No subcapítulo anterior, seção 4.3, foram desenvolvidos modelos clássicos com dados RMD das bases 

dos fios-de-prumo, tendo sido apresentados os valores caraterísticos da regressão globais da estrutura 

no período analisado, partindo da utilização de um modelo HST.  

Tirando partido da existência de dados RAD, desenvolvem-se em seguida modelos utilizando ainda a 

abordagem HST para, por fim, avaliar o efeito da frequência de medição no desempenho dos modelos. 

A construção dos modelos clássicos de interpretação quantitativa foi então realizada, utilizando o mesmo 

software e realizando os cálculos para as funções do efeito do nível da água na albufeira e para o efeito 

térmico com recurso à regressão múltipla linear para calcular os coeficientes da regressão.  

Por opção, reduziu-se a análise a uma única base, que se localiza no fio de prumo FP5, à cota 230,22 m, 

cuja posição se encontra na Figura 45. 

A base de dados RAD utilizada contempla resultados no intervalo de tempo compreendido entre o dia 

06/01/2017 desde a sua primeira hora, até 29/10/2020 à primeira hora desse mesmo dia. Importa referir 

que, esta base de dados não permitirá fazer uma análise para o período do primeiro enchimento, pois 

durante esse período não existem dados provenientes do sistema RAD. 

Sendo assim, foi calculado um novo modelo HST utilizando dados RMD da base de fio de prumo FP5 

- 230,22 m para o mesmo intervalo de dados (de 2017 a 2020) com um total de 131 registos. Para o 

período em causa não foi considerado o efeito do tempo. Este modelo foi elaborado para adicionar às 

comparações que se irão fazer relativamente ao efeito da frequência, sendo interessante pelo facto de 

este não apresentar um intervalo entre medições constante, como existe nos dados RAD. 

Inicialmente, visando avaliar o efeito da frequência de medição, os dados RAD foram agrupados em 

quatro subconjuntos de matrizes, como se pode observar na metodologia, presente na Figura 34, no 

software. A primeira contendo dados espaçados de 1 hora, a segunda com um valor diário, uma outra 

com dados recolhidos semanalmente e por fim, uma quarta matriz com dados recolhidos 

quinzenalmente, as últimas três com a medição efetuada pelas 12 horas do dia, com a distribuição 

seguinte (Quadro 4): 

Quadro 4 - Distribuição dos dados da recolha automática nas diferentes matrizes. 

Dados horários Dados diários Dados semanais Dados quinzenais 

Data Ordem Data Ordem Data Ordem Data Ordem 

2017/01/06 

01:00 
1 

2017/01/06 

12:00 
1 

2017/01/06 

12:00 
1 

2017/01/06 

12:00 
1 

2017/01/06 

02:00 
2 

2017/01/07 

12:00 
2 

2017/01/13 

12:00 
2 

2017/01/20 

12:00 
2 

2017/01/06 

03:00 
3 

2017/01/08 

12:00 
3 

2017/01/20 

12:00 
3 

2017/02/03 

12:00 
3 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

…
 

2020/10/29 

00:00 
33408 

2020/10/28 

12:00 
1392 

2020/10/23 

12:00 
199 

2020/10/23 

12:00 
100 
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Após esta organização foi atualizado o código para a construção de modelos, com as características do 

utilizado em 4.3, e adaptado para conseguir ler os dados RAD, onde foi possível agrupar no Quadro 5 

os valores dos coeficientes de regressão estimados, bem como as medidas de dispersão. Para se proceder 

a uma comparação foi adicionada uma linha com os valores obtidos considerando as leituras manuais. 

Quadro 5 - Comparação do modelo HST - RLM do fio de prumo FP5 - 230,22 m. 

Frequência 

Leitura 

Coeficiente de regressão Resíduos (mm) 

Constante H4 COSD SIND 

Desvio

-

padrão 

R2 Máx. Mín. 

Absoluto 

Máx. Min. 

Manual 8,22 −1,267 𝑒−7 -4,23 -4,11 1,23 0,930 2,88 -3,20 3,20 0,01 

Horário 6,98 −1,206 𝑒−7 -3,96 -4,19 1,30 0,921 3,55 -3,76 3,76 0,00 

Diário 6,80 −1,201 𝑒−7 -3,89 -4,18 1,29 0,921 3,38 -3,60 3,60 0,00 

Semanal 6,31 −1,177 𝑒−7 -3,87 -4,23 1,30 0,922 3,01 -3,55 3,55 0,01 

Quinzenal 6,05 −1,163 𝑒−7 -3,82 -4,21 1,33 0,916 2,96 -3,50 3,50 0,03 

 

Os valores para o código com os valores RAD, apresentam poucas diferenças entre eles, para cada um 

dos parâmetros. Podemos reparar, dentro destas quatro frequências de medição, que a semanal é a que 

apresenta um valor de R2 mais próximo da unidade, mas muito próximo dos valores obtidos para as 

outras frequências, sendo por isso mesmo o modelo que consegue algum ganho no ajuste. O modelo 

com registo de frequência diária é o que apresenta o valor de desvio-padrão mais baixo, tendo assim os 

valores mais próximos da média, porém esse valor é bastante próximo dos modelos horário e semanal. 

Os resultados para o registo manual, apresentam um R2 que vale praticamente o mesmo dos obtidos para 

os registos automáticos, sendo neste caso o valor de desvio-padrão ligeiramente inferior. O valor da 

constante é maior que qualquer uma das frequências de registo automático. No entanto, qualquer uma 

das modalidades de registo, no que se refere às medidas de dispersão apresentam valores bastante 

próximos. 

Apresentam-se em seguida as representações gráficas, para cada execução de cada um dos scripts. Em 

análise do gráfico da Figura 53, percebe-se que até 2019 houve pequenos períodos onde se encontrou 

alguma dificuldade em aproximar a curva calculada à observada, mas depois desse ano já se nota uma 

melhoria. O gráfico com os resíduos traduz precisamente as zonas onde as curvas se afastam mais. Isto 

resulta, basicamente, da aplicação do método dos mínimos quadrados, fazendo com que as estimativas 

do modelo sejam por defeito nas zonas com valores extremos. 

É de notar que na representação horária (Figura 54) a curva calculada consegue representar com ligeira 

maior precisão as oscilações do deslocamento, quando comparado com as medições manuais dada a 

superioridade na quantidade de dados. Também a representação diária (Figura 55) apresenta uma boa 

descrição do deslocamento. À medida que frequência de medição reduz, como acontece na 

representação semanal (Figura 56) e depois na representação quinzenal (Figura 57), a curva não se 

mostra muito diferente, o que confirma os valores parecidos das medidas de dispersão, apresentadas 

anteriormente. Os gráficos dos resíduos não mostram diferenças substanciais sendo a amplitude destes, 

em torno de três milímetros de deslocamento para ambos os lados. 
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Figura 53 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos manuais. 
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Figura 54 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos horários. 
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Figura 55 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos diários. 
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Figura 56 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos semanais. 
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Figura 57 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos quinzenais. 
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4.3.2. DESENVOLVIMENTO DE MODELOS HST DE REDES NEURONAIS DO TIPO PERCEPTRÃO 

MULTICAMADA E AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA NO DESEMPENHO DOS MODELOS 

Como abordado no subcapítulo 3.4, os modelos de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada 

podem apresentar algumas vantagens e na sequência deste trabalho foi proposto o desenvolvimento de 

alguns modelos.  

O software utilizado continua a ser o mesmo já mencionado, Rstudio, tendo sido utilizada uma função 

apropriada para o método em questão, nomeada nnet (Venables e Ripley 2002). 

A mais-valia de possuirmos dados RAD e RMD neste estudo, é a possibilidade de criar dois modelos 

para comparar posteriormente resultados. Volta a ser utilizada a abordagem HST para análise do 

deslocamento da mesma base do fio de prumo FP5, à cota 230,22 m. O período temporal analisado vai 

de 06/01/2017 até 28/10/2020, sendo até dia 23/10/2020 nos registos com frequência semanal e 

quinzenal dado o intervalo da frequência de registo.  

O código constrói a rede (Figura 58) começando por definir a base de dados que será utilizada, dentro 

das disponíveis: RAD ou RMD. Em seguida são definidas as variáveis de entrada, o nível da água com 

ℎ4 e o efeito térmico com cos(𝜃1) e sen(𝜃1). A rede irá ser composta por funções de ativação nas 

camadas intermédias do tipo arctan e na camada de saída por uma função linear. 

 

Figura 58 - Estrutura genérica da rede para método HST. 

 

O período de aprendizagem segue os princípios explicados em 3.4.2 pelo que é utilizada uma função do 

programa que nos fornece aleatoriamente uma distribuição dos dados com as percentagens 65%, 15% e 

20% para o processo de treino, validação cruzada e teste, respetivamente, sendo eles agrupados em listas 

diferentes para depois serem utilizados na Rede Neuronal.  

A rede é criada com um processo iterativo de definição da arquitetura e de ajustes dos pesos para 

otimizar o seu desempenho garantindo uma boa capacidade de generalização. A primeira otimização 

que se procura é o número de neurónios na camada intermédia, que variam entre um valor mínimo igual 

ao número de entradas, no caso em estudo três, e um valor máximo de cinco, este escolhido de forma 

empírica, embora fosse admitido alargar até um número maior. A segunda opção consistiu na 

consideração de um número escolhido de inicializações para cada rede procurando o melhor 

desempenho do computador ao resolver as iterações.  

Esta rede inicia-se com a função que é adicionada ao software denominada nnet que possui alguns 

parâmetros a definir para o seu funcionamento, tais como o valor das entradas e o valor alvo do conjunto 

de treino, a quantidade de camadas intermédias, o intervalo para os valores aleatórios de iniciação e 
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também o parâmetro de decaimento do peso ao longo do processo, critérios de paragem e de otimização 

para redução do tempo do processo, a quantidade máxima de iterações, a função de saída, entre outros. 

Corrido o ciclo de iterações da rede é possível escolher a rede com melhor desempenho, escolhendo a 

rede com menor valor da variância dos resíduos para o conjunto de validação cruzada. 

A partir desse instante, o código foi desenvolvido de forma a ser capaz de desenhar o gráfico com os 

valores observados, com pontos de cor preta os valores previstos pelo modelo, e a azul os valores 

calculados pela melhor rede no código. Foi também adicionado um gráfico com os resíduos calculados. 

Em seguida são apresentados os gráficos para cada um dos grupos de dados (Figura 59 até Figura 63). 

Na Figura 59, está representado o gráfico com os dados do registo manual, onde percebemos que a curva 

calculada é capaz de se ajustar bem aos valores observados. Pela análise do gráfico dos resíduos os 

valores apresentam bom comportamento na sua generalidade destacando-se apenas alguns valores 

menos precisos no ano de 2017 onde há registo de um resíduo positivo com valor maior perto de 4 mm. 

 

Figura 59 - Deslocamento Radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com rede neuronal MLP utilizando registos 

manuais. 

 

Na Figura 60, apresenta-se o gráfico com a resposta para os dados provenientes do registo automático 

com a frequência horária. A aproximação da curva calculada aos valores observados é bastante notória 

em grande parte do gráfico, embora algumas variações dos valores observados não sejam acompanhadas 

pelas respostas. No ano de 2017, os valores aparentam afastar-se ligeiramente dando origem a resíduos 

com diferenças maiores, porém esses tendem a estabilizar em torno de zero nos períodos seguintes, 

segundo a análise do gráfico dos resíduos. Segue-se na Figura 61 a representação com a frequência de 

registos diária, em que é possível verificar alguns troços do gráfico onde os valores se ajustam com uma 

considerável boa qualidade, notando-se em alguns pontos que a curva da resposta não se ajusta tão bem, 

como por exemplo no caso dos pontos mais altos do ano 2018 e dos pontos do início do ano 2020. Estes 

pontos mais relevantes são identificados também no gráfico dos resíduos. 



Desenvolvimento de modelos de Machine Learning baseados em dados de monitorização contínua de barragens de betão para 

interpretação do comportamento estrutural observado. 

 

80 

 

Figura 60 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos horários. 

 

 

Figura 61 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos diários. 

 

Para a frequência semanal, na Figura 62, há também alguns valores calculados que se desviam dos 

observados, mas pela análise do gráfico dos resíduos há uma redução das diferenças positivas com os 

valores a estabilizarem perto de zero, de 2019 até ao final do registo. 
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Figura 62 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos semanais. 

 

Por fim, em relação à Figura 63 representativa da frequência quinzenal, há uma boa aproximação com 

maior destaque no ano de 2019 e último ano de registos, onde a discrepância ocorrida anteriormente não 

é tão notória. 

 

Figura 63 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HST com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos quinzenais. 
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No quadro abaixo apresentam-se os valores caraterísticos dos resíduos e a arquitetura da rede utilizada. 

A resposta produzida pelo modelo que utiliza o conjunto de dados de frequência manual apresenta um 

melhor desempenho confirmado pelo menor valor de desvio-padrão. No entanto não há um padrão claro 

de alteração do desempenho dos modelos com o aumento da frequência de medição, sendo os valores 

semelhantes. A arquitetura de cada rede criada é composta pelas três componentes caraterísticas do 

modelo HST que compõem a camada de entrada. Seguidas da camada intermédia com número de 

neurónios diferentes consoante o programa determinou sendo a mais competente, variando desde os três 

neurónios na camada intermédia na frequência semanal, quatro para a horária e quinzenal e por fim, 

para a frequência manual e diária utilizou cinco. A camada de saída apresenta apenas um neurónio 

devido à única variável do estudo. 

Quadro 6 - Comparação de resíduos entre os vários registos do modelo NN - MLP para abordagem HST. 

Frequência Leitura 

Resíduos (mm) 

Rede 
Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Absoluto 

Máximo Mínimo 

Manual 0,92 3,86 -2,28 3,86 0,01 3-5-1 

Horário 1,03 3,55 -3,17 3,55 0,00 3-4-1 

Diário 0,98 3,42 -2,89 3,42 0,00 3-5-1 

Semanal 1,05 3,01 -2,41 3,01 0,00 3-3-1 

Quinzenal 1,07 3,64 -2,32 3,64 0,00 3-4-1 

 

4.4. INTERPRETAÇÃO DO COMPORTAMENTO ESTRUTURAL COM RECURSO A MODELOS DO TIPO HTT 

UTILIZANDO REGISTOS DA TEMPERATURA DO AR 

Como explicado em 3.2.2, uma abordagem também possível de aplicar e admitida como mais precisa 

por alguns autores, é a abordagem HTT. Embora esta abordagem aparente revelar vantagens logo numa 

formulação teórica, algumas dificuldades práticas estão associadas com a utilização direta de dados da 

temperatura do ar como valor de entrada. Além da dificuldade já comentada em 3.2.2, uma outra prende-

se no facto de a fase da componente do efeito térmico da resposta estar desfasada da fase da onda térmica 

observada do ar, devido às caraterísticas da estrutura. 

• Estando a trabalhar com valores da temperatura do ar registados automaticamente, a todas as 

horas, é necessário encontrar um valor representativo médio de cada dia, com intuito de formar 

uma curva temporal da temperatura, que represente a variação anual. A resolução deste 

problema é proposta aplicando uma função dentro do software Rstudio denominada loess, que 

se denomina como uma abordagem não paramétrica que ajusta uma curva polinomial baseando-

se em regressões múltiplas locais (Cleveland e Devlin, 1988). Esta função trabalha localmente, 

dentro de uma janela definida pelo utilizador, neste trabalho foi utilizada uma janela da 

percentagem de dias de um mês num ano, com quatro semanas (28/365), onde calcula um valor 

ponderado pelos pesos dos pontos vizinhos, dentro do intervalo limite definido. O peso que cada 

ponto vizinho toma na primeira iteração apenas depende da função que o programa utiliza para 

esse parâmetro. 
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• Feita uma primeira aproximação de uma curva, esta função tem em consideração a influência 

de valores anómalos, mais conhecidos por outliers, que na primeira aproximação contaram com 

um peso desajustado. Sendo assim, é feita uma nova iteração de uma regressão ponderada local 

onde o peso de cada ponto está diretamente associado com a distância a que se encontra do 

ponto estimado em primeira instância. A nova curva que é calculada apresenta uma forma mais 

suave e ajustada (statquest.org, acedido a 17/maio/2022). 

• Realizado este passo, o seguinte será a identificação do desfasamento. A forma escolhida para 

tal, consiste na aplicação da correlação cruzada1 para funções discretas da curva suavizada da 

temperatura do ar e da resposta sob análise, tendo como base o efeito térmico obtido do modelo 

HST. Foi desenvolvido um script com a capacidade de identificar o desfasamento entre a onda 

térmica da temperatura do ar e o efeito térmico da resposta observada com base no modelo HST, 

de referência. O desfasamento adotado é aquele que origina um maior valor para a correlação 

cruzada entre as duas séries de valores referidas anteriormente. 

Na Figura 64, está representada a curva obtida que aproxima os valores da temperatura diária, a azul, 

incluídos nesta figura os registos, pontos de cor vermelha, dos valores medidos de hora em hora, já 

depois de ter sido tratada com a função loess e depois de feita a transformação segundo o eixo das 

abcissas, com o valor correspondente de 23 dias e 21 horas, para o caso da frequência horária. 

Pela observação do gráfico, consegue-se identificar rapidamente algumas caraterísticas que uma 

abordagem HST não iria conseguir resolver, como por exemplo, a altura do ano mais fria, entre o final 

de 2017 e 2018, apresenta uma duração bastante superior ainda que as temperaturas não fossem tão 

significativas, em comparação com o período homólogo entre 2018 e 2019, onde a duração foi bastante 

mais curta, mas com um período mais frio. Também pode observar-se a variação anual das temperaturas 

do ano de 2019, onde o período de aquecimento das temperaturas se estende mais que o período de 

arrefecimento. No ano de 2020 é percetível que, embora a função de suavização utilizada aplique vários 

procedimentos, a existência de alguns valores com temperaturas mínimas mais baixas no final do 

primeiro trimestre influencia ligeiramente a curva calculada pelo que, se utilizássemos outro método 

menos eficaz, poderia dar azo a valores mais discrepantes. 

 

Figura 64 - Função representativa da temperatura do ar, suavizada. 

 

1 Correlação cruzada é uma medida de similaridade entre dois sinais em função de um atraso aplicado a um deles. 
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Para a avaliação da frequência que se irá realizar, este desfasamento pode ser calculado, com base nos 

princípios teóricos explicados anteriormente, procurando utilizar apenas os dados de registos horários 

para encontrar a diferença da resposta, sendo esse valor de 23 dias e 21 horas. Conhecido esse valor 

criam-se as matrizes de valores dos subconjuntos de frequências de registo diferente devidamente 

desfasada, apenas 23 dias e 21 horas depois do primeiro registo (06/01/2017) até ao último registo em 

29-10-2020, e a partir dessas matrizes realiza-se cada um dos cálculos necessários para cada método. 

 

4.4.1. DESENVOLVIMENTO DE MODELOS HTT RECURSO AOS REGISTOS DA TEMPERATURA DO AR 

COM MÉTODO RLM E AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA NO DESEMPENHO DOS MODELOS 

Em seguida, apresenta-se o primeiro modelo construído para a abordagem HTT, com método de 

Regressão Linear Múltipla (HTT_RLM) no intervalo entre 29/01/2017 pelas 21:00 horas e o dia 

29/01/2020, dado o desfasamento acima explicado, com os subconjuntos de valores divididos por 

frequência de registo dos dados RAD, recorrendo aos registos horários da temperatura do ar. Servimo-

nos deste modelo para realizar depois a comparação de valores com o modelo HST obtido com recurso 

ao método de Regressão Linear Múltipla. 

As figuras seguintes apresentam o gráfico dos deslocamentos radiais observados e dos calculados por 

este modelo e também o gráfico dos respetivos resíduos calculados. A Figura 65 revela um desempenho 

do modelo para esta frequência de registos horária bastante capaz na generalidade do período observado, 

refletindo-se nos valores dos resíduos. Pela sua análise, a curva calculada no período do primeiro e 

último ano revela algumas diferenças mais acentuadas nas variações mais bruscas dos deslocamentos 

observados. 

 

Figura 65 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos horários da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

Na Figura 66 apresenta-se os resultados para a frequência de registos diária e na Figura 67 para registos 

semanais, onde o comportamento pode se observar bastante uniforme e poucas diferenças visíveis entre 

eles. 
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Figura 66 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos diários da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

 

Figura 67 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos semanal da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

A representação dos resultados para registos quinzenais aparece na Figura 68 onde se nota que com 

menos registos, não é possível a aproximação de resultados em algumas zonas, quando comparado com 

os registos de frequência superior. 
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Figura 68 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com Regressão Linear Múltipla utilizando 

registos automáticos quinzenais da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

No quadro seguinte são apresentados os valores caraterísticos para o modelo HTT, com esta alteração 

da fase, seguindo o método de Regressão Linear Múltipla (Quadro 7). Desta forma dá-se conta que para 

o modelo com método de Regressão Linear Múltipla, o desempenho é bastante uniforme, com as 

medidas de dispersão a variarem valores bastante pequenos. O melhor desempenho é obtido com o 

modelo de frequência diária. 

 

Quadro 7 - Comparação de valores entre os modelos HTT com RLM, para registos da resposta com frequências 

distintas e registos horários da temperatura do ar. 

Frequência 

Leitura 

Coeficiente de regressão Resíduos (mm) 

Constante H4 Tar* 
Desvio -

padrão 
R2 Máx. Mín. 

Absoluto 

Máx. Mín. 

Horário -3,77 −1,20 𝑒−7 0,61 0,97 0,956 2,47 -2,88 2,88 0,00 

Diário -4,06 −1,18 𝑒−7 0,62 0,97 0,957 2,37 -2,68 2,68 0,00 

Semanal -3,70 −1,20 𝑒−7 0,62 0,98 0,956 2,34 -2,43 2,43 0,02 

Quinzenal -4,21 −1,16 𝑒−7 0,61 1,00 0,953 2,32 -2,47 2,47 0,00 

 

4.4.2. DESENVOLVIMENTO DE MODELOS HTT RECURSO AOS REGISTOS DA TEMPERATURA DO AR 

COM MÉTODO REDES NEURONAIS - MLP E AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA NO DESEMPENHO DOS 

MODELOS 

Acrescenta-se agora um modelo de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada para a abordagem 

HTT (HTT_NN). O algoritmo utilizado foi idêntico ao anterior aplicado para a abordagem HST, porém 

as variáveis de entrada reduzem-se a duas, o nível da água representado pela variável ℎ4 e a 

transformada da temperatura média diária do ar, Tar*. 
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A arquitetura da rede, representada na Figura 69, elucida a configuração com a função nnet utilizada no 

software irá trabalhar, com as duas variáveis de entrada referidas acima dado o método em questão; as 

camadas intermédias, as quais terão um número de neurónios determinado pela melhor combinação 

possível realizada pelo algoritmo, formando dessa forma a resposta final; com um único neurónio na 

camada de saída, que é referente ao deslocamento radial, a resposta em análise. 

 

Figura 69 - Arquitetura da rede neuronal MLP para modelo HTT. 

 

Foram feitas análises para vários subconjuntos com diferentes frequências de registos com dados RAD, 

como anteriormente, de forma a avaliar as vantagens e desvantagens que cada uma exibe. 

Em seguida, surgem os resultados da resolução dos modelos HTT, utilizando as redes neuronais do tipo 

Perceptrão Multicamada. Na Figura 70, os resultados ilustrados são relativos à frequência de registo 

horária.  

 

Figura 70 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos horários da resposta e registos horários da temperatura do ar. 
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A Figura 71 e Figura 72 apresentam os resultados para as frequências de registo diária e semanal, sendo 

visível o bom comportamento da curva calculada ao longo do período, na sua grande maioria. 

 

Figura 71 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos diários da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

 

Figura 72 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos semanais da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

A Figura 73 representa os gráficos de resíduos e deslocamentos calculados e observados para a base de 

fio de prumo FP5 - 230,22 m com valores de registo quinzenais. 
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Figura 73 - Deslocamento radial no FP5 - 230,22 m: Modelo HTT com rede neuronal MLP utilizando registos 

automáticos quinzenais da resposta e registos horários da temperatura do ar. 

 

O Quadro 8 inclui os valores do desempenho do modelo HTT resolvido pela segunda forma, com 

método de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada, com os valores caraterísticos dos resíduos 

calculados, sendo apresentado o desvio-padrão para cada uma das frequências. Esta medida de dispersão 

mostra que o modelo utilizando os dados diários, tem o melhor desempenho, assim como a amplitude 

dos valores máximos e mínimos. Apenas o modelo com frequência quinzenal, utilizou a rede com uma 

camada intermédia com três neurónios, as restantes apresentaram o melhor desempenho para dois 

neurónios nessa mesma camada.  

Quadro 8 - Comparação de valores entre os modelos HTT com NN - MLP, para registos da resposta com 

frequências distintas e registos horários da temperatura do ar. 

Frequência Leitura 

Resíduos (mm) 

Rede 
Desvio-padrão Máximo Mínimo 

Absoluto 

Máximo Mínimo 

Horário 0,92 2,39 -2,85 2,85 0,00 2-2-1 

Diário 0,91 2,45 -2,42 2,45 0,00 2-2-1 

Semanal 0,98 2,21 -2,43 2,43 0,00 2-2-1 

Quinzenal 1,00 2,40 -2,31 2,40 0,00 2-3-1 

 

O desempenho deste modelo é bastante bom, levando a que as amplitudes dos valores dos resíduos sejam 

menores em relação ao modelo HST. 
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4.5. COMPARAÇÃO ENTRE MODELOS HST E HTT CLÁSSICOS E DE REDES NEURONAIS COM BASE 

NOS DADOS AUTOMÁTICOS REGISTADOS COM FREQUÊNCIA HORÁRIA. AVALIAÇÃO DA FREQUÊNCIA 

NO DESEMPENHO DOS MODELOS. 

Como já foi referido anteriormente, os modelos com recurso a Regressão Linear Múltipla seguindo a 

abordagem HST são os usualmente utilizados numa análise expedita. Os modelos explorados neste 

trabalho aplicam outros métodos e abordagens pelo que existe informação suficiente e adequada para 

apresentar uma comparação entre os modelos. As comparações gráficas seguintes foram feitas utilizando 

os dados RAD para uma frequência horária e com os períodos definidos anteriormente. 

Na Figura 74, apresenta-se um gráfico com os vários modelos desenvolvidos no presente trabalho, com 

a abordagem HST recorrendo aos métodos de Regressão Linear Múltipla (a verde) e de redes neuronais 

do tipo Perceptrão Multicamada (a amarelo), com a abordagem HTT recorrendo aos métodos de 

Regressão Linear Múltipla (a azul) e de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada (a vermelho) 

e incluindo também os valores observados a cor escura, durante o intervalo 06/01/2017 a 29/10/2020. 

Com este comparativo, conseguiu-se tirar duas ilações, uma primeira de como os valores calculados por 

cada modelo se afastam dos observados e uma segunda, de como as previsões dos modelos se 

aproximam ou afastam entre eles. 

O ano 2017 é representado por todos os modelos com uma aproximação superior, tendo em conta o sinal 

utilizado na representação do deslocamento, com maior afastamento na fase crescente da curva. De 

seguida, em 2018 os modelos HTT aproximam-se bastante, tratando com boa precisão os vários pontos 

máximos extremos ao contrário dos modelos HST que apresentam grandes desvios. Este comportamento 

mantém-se durante os meses iniciais de 2019, mas a partir do segundo semestre, dada alguma linearidade 

consecutiva de certos períodos, os modelos revelam melhor desempenho. No ano de 2020, que se inicia 

com algumas variações dos valores observados, os modelos HTT apresentam pior comportamento 

afastando-se levemente do esperado, porém os vários modelos não acompanham determinadas variações 

pontuais. No entanto, as abordagens HTT revelam melhores desempenhos graficamente. 

 

Figura 74 - Gráfico comparativo com os vários modelos e os valores observados. 

 

Na Figura 75 é apresentado o gráfico da relação entre os resultados obtidos para a abordagem HST, onde 

é possível notar que o modelo com as redes neuronais consegue estar mais próximo dos valores 

observados, apresentando menor dispersão e menor amplitude dos resíduos. 
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Figura 75 - Comparação entre métodos RLM e NN, com abordagem HST. 

 

A Figura 76 apresenta o gráfico da relação entre os resultados obtidos para a abordagem HTT. Este 

gráfico revela que a abordagem HTT apresenta uma baixa dispersão e mostra que entre cada um dos 

métodos utilizados, o desempenho é bom e semelhante. 

 

Figura 76 - Comparação entre métodos RLM e NN com abordagem HTT. 

 

Com base nos modelos que construíram estes gráficos comparativos, o Quadro 9 apresenta os valores 

das várias grandezas medidas para os resíduos para os registos horários. O modelo que se destaca, 

apresentado o menor valor da medida de dispersão, desvio-padrão, utiliza a abordagem HTT, como já 

se tinha concluído pela análise gráfica acima realizada e o método das redes neuronais, reforçando a 

precisão que esta combinação pode revelar ter. Contudo, a diferença desse modelo para o utilizador da 

Regressão Linear Múltipla é baixa. O método HST com Regressão Linear Múltipla apresenta um valor 
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maior de desvio-padrão, também um maior valor absoluto de diferença entre o previsto e o observado e 

uma amplitude total de resíduos, de 7,31 mm. A variação deste método utilizando as redes neuronais, 

integra um melhor desempenho, justificado pelo desvio-padrão com valor menor. 

Quadro 9 - Comparação dos resíduos entre os vários modelos com base em registo horários. 

Modelo 

Resíduos (mm) 

Desvio-padrão Máximo Mínimo 
Absoluto 

Máximo Mínimo 

HST RLM 1,30 3,55 -3,76 3,76 0,00 

HST NN 1,03 3,55 -3,17 3,55 0,00 

HTT RLM 0,97 2,47 -2,88 2,88 0,00 

HTT NN 0,92 2,39 -2,85 2,85 0,00 

 

Para uma análise entre o método de Regressão Linear Múltipla com abordagem HST e o método de 

redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada, seguindo a abordagem HTT revela-se novamente um 

melhor comportamento de previsão para o último modelo enunciado, visto este reunir mais valores 

previstos próximos do valor observado. Este modelo mostrou-se menor dispersão na previsão dos 

valores, resultando em valor máximo e mínimo de deslocamento radial inferiores. 

A Figura 77 apresenta uma comparação entre o modelo mais utilizado, abordagem HST com um método 

de Regressão Linear Múltipla e o modelo com melhor desempenho concluído neste estudo, seguindo a 

abordagem HTT com método de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada. É possível ver as 

diferenças entre cada um ao nível da dispersão dos valores calculados. 

 

Figura 77 - Comparação entre modelos com abordagem HST seguindo método RLM e modelos com 

abordagem HTT, seguindo método NN - MLP para frequência horária. 

 

A avaliação da frequência de cada um dos modelos feita ao longo deste trabalho, deu resultado à Figura 

78 que traduz a comparação entre os desvios-padrão de cada um dos modelos desenvolvidos para os 

diferentes subconjuntos de frequências de registos, onde é possível verificar que a abordagem HTT 
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produz os modelos com melhores desempenhos e, dentro desta, o método de redes neuronais do tipo 

Perceptrão Multicamada deu resultado aos melhores valores em todas as frequências, conforme 

observado no Quadro 9. 

 

Figura 78 - Desvio-padrão nos vários modelos HST e HTT para as distintas frequências de medição 

consideradas. 
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5 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

5.1. TRABALHO REALIZADO 

A realização deste trabalho segue uma linha de desenvolvimento das ferramentas utilizadas e aplicação 

de novas abordagens para a melhoria na construção de modelos de interpretação quantitativa, 

amplamente utilizados nas atividades de análise e interpretação do comportamento observado, no âmbito 

do controlo de segurança de barragens de betão. 

O capítulo 2 abordou uma componente introdutória da história sobre as barragens de betão, fazendo face 

às diferentes necessidades das povoações mais antigas até à civilização atual. As componentes da 

segurança estrutural foram enunciadas em resposta à necessidade em desenvolver mecanismos para 

deteção e prevenção para a repetição de acidentes históricos. Toda a parte de segurança estrutural foi 

suportada com a explicação das várias ações estáticas e dinâmicas possíveis de ocorrerem que 

desencadeiam respostas e devem ser observadas e monitorizadas com base no Plano de Observação, 

com o foco para os deslocamentos horizontais observados em fios de prumo. 

O capítulo 3 foi direcionado o foco para o Machine Learning, começando com a explicação da sua 

formação e o que compõe esta área. Foram explicados os vários tipos que existem e exemplificados 

alguns modelos mais utilizados. Como o trabalho se iria basear em dois métodos específicos, a 

Regressão Linear Múltipla e as redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada, seguiu-se o capítulo 

com alguma pormenorização destes dois métodos. O primeiro método foi explicado com a descrição 

dos vários modelos que podem ser utilizados, incidindo nos modelos estatísticos, que iriam ser 

utilizados, dadas as caraterísticas que favorecem a sua aplicação nos estudos de segurança estrutural de 

barragens de betão. Foram enunciadas as expressões que compõem as abordagens utilizadas neste 

campo, HST e HTT, incluindo as suas vantagens. Posteriormente foram apresentados os conceitos que 

compõem as Redes Neuronais, com a analogia à fisiologia humana que serviu de mote para a criação 

deste modelo de Machine Learning, seguido da explicação da vertente do tipo Perceptrão Multicamada. 

Estes dois capítulos, serviram de introdução aos temas colocados em prática no caso de estudo, no 

capítulo 4. O estudo foi aplicado à barragem do Baixo Sabor, a qual foi devidamente identificada e o 

seu sistema de monitorização detalhado no início do capítulo. Os dados da monitorização da barragem 

do Baixo Sabor foram utilizados para o desenvolvimento dos modelos que se propusera no trabalho. 

Numa primeira secção foram utilizados os dados dos registos manuais para a elaboração de um modelo 

utilizando método de RLM com abordagem HST com intuito de se obterem valores de referência para 

comparação com valores de outros modelos. A partir de um código desenvolvido no software Rstudio, 

foi elaborada a sua representação num alçado da barragem. Com estes valores conseguiu-se também 
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ilustrar um corte de um bloco e do respetivo fio de prumo onde, incluindo neste corte os deslocamentos 

observados em cada uma das bases de coordinómetro, que serviu para caracterizar as variações sofridas 

ao longo de um período para essa grandeza. 

Depois, uma segunda secção foi iniciada visando estudar o efeito da frequência dos registos dos dados. 

Para tal foram escolhidos os dados de uma base de um fio de prumo, tanto os valores registados 

manualmente (RMD) como os dados registados automaticamente (RAD) cuja frequência de medição se 

efetua de hora em hora. Com os dados RAD, foi realizada uma subdivisão para se estabelecerem vários 

cenários de diferentes frequências. Em seguida foram realizados modelos com abordagem HST, 

seguindo o método de Regressão Linear Múltipla e também o método de redes neuronais do tipo 

Perceptrão Multicamada, tendo sido posteriormente avaliados o desempenho dos vários modelos 

desenvolvidos. 

Por fim, foi realizada uma secção onde foram utilizados apenas os dados RAD da mesma base de fio de 

prumo e propôs-se uma nova abordagem para o desenvolvimento de modelos do tipo HTT com recurso 

ao uso da temperatura do ar. Realizaram-se modelos HTT com recurso a métodos de Regressão Linear 

Múltipla e de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada com as devidas adaptações para ser 

possível avaliar os resultados obtidos, comparando-se entre eles o efeito que a frequência das medições 

produz com esta abordagem e também com os valores da abordagem HST. 

 

5.2. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A aplicação de diferentes modelos, com características distintas, à temática da interpretação do 

comportamento estrutural observado traz associadas vantagens e desvantagens. Nesse sentido, o 

trabalho realizado permitiu fazer um estudo de viabilidade na aplicação destas novas metodologias.  

Relativamente aos resultados apresentados em alçado, formam uma mais-valia para a interpretação das 

grandezas que caraterizam o comportamento estrutural, numa visão global do corpo da barragem. Os 

valores da representação são extraídos do modelo que utiliza o método de Regressão Linear Múltipla 

com abordagem HST para todas as bases do corpo da barragem. Com este resultado, o comportamento 

da estrutura revelou-se sem anomalias nem assimetrias de valores. Os resultados para os efeitos 

calculados pelos modelos, em comparação com os valores observados estiveram em concordância, o 

que confirma a adequabilidade que tem para a caraterização do comportamento observado. O efeito do 

nível, quando há um aumento na altura de água na albufeira, traduz-se num deslocamento da barragem 

em direção a jusante. Em relação ao efeito da temperatura, a resposta do corpo da barragem está 

desfasada da ação, um valor influenciado pela localização no próprio corpo da barragem. Este efeito 

produz valores de deslocamento no sentido para montante em resposta à variação da época fria para a 

quente, pelo contrário, da época do ano fria para a quente o sentido do deslocamento toma a direção 

para jusante. Para o efeito do tempo, o deslocamento deve-se fundamentalmente à fluência dos materiais 

nesta obra, tendo maior expressão no período inicial do ciclo de vida da estrutura. Com esta análise 

também nos permite deduzir as zonas onde há maior amplitude de movimentos, sendo a parte superior 

do bloco central essa mesmo. À medida que descemos aproximando-nos da fundação e das encostas a 

amplitude dos deslocamentos diminui. Estas observações são muito visíveis nesta obra dadas as 

dimensões caraterísticas desta barragem. 

A utilização da recolha de dados automáticos revela uma potencialidade na sua integração nos sistemas 

de monitorização de barragens de betão. Desde logo, permite reduzir erros acidentais de medição 

cometidos por técnicos, permite o registo com uma frequência igual em todos os aparelhos reduzindo 

diferenças de tempo entre o registo, por exemplo, entre bases do mesmo fio de prumo, dado estas estarem 
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localizadas em diferentes galerias de visita, a cotas variadas e possibilita a monitorização com a 

frequência que for convencionada para o período da barragem. Algumas desvantagens passam pelo custo 

do sistema completo e a manutenção e a probabilidade de ocorrerem outros tipos de erros de leitura. 

Os resultados produzidos para o modelo HST com método de Regressão Linear Múltipla, aquando da 

utilização dos dados RAD de que se dispunha, mostram algumas diferenças, em relação aos dados RMD, 

na aproximação dos valores observados aos calculados pelos modelos, os quais se refletem na dispersão 

dos resíduos. No entanto, as diferenças produzidas entre as diferentes frequências de registo dos modelos 

RAD, não foram muito relevantes, com os valores das medidas de dispersão dos resíduos a variarem 

muito pouco, embora as representações gráficas apresentem algumas diferenças de detalhes.  

A incorporação do método das redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada, pode acarretar alguma 

dificuldade computacional pelos processos que envolve, em relação ao modelo Regressão Linear 

Múltipla. No entanto, trazem maior flexibilidade ao nível da sobreposição de efeitos. Esta potencialidade 

do algoritmo traduz-se em vantagens no desempenho dos dados, quer na abordagem HST, quer na HTT. 

O efeito da frequência de registo dos dados para modelos com redes neuronais não mostrou vantagens 

promissoras ao nível dos resíduos entre cada um, pois o desvio padrão de cada uma das frequências 

altera numa ordem de grandeza muito baixa, mas a representação gráfica mostra que há mais 

pormenorização, quando a quantidade de dados aumenta. Por outro lado, comparando os valores dos 

modelos com redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada e com os modelos utilizando Regressão 

Linear Múltipla, há uma redução da amplitude dos medidores de dispersão dos resíduos.  

Para os modelos utilizando a Regressão Linear Múltipla com abordagem HTT, a variação da frequência 

de dados mostrou gerar valores de desvio-padrão baixos para medições diárias, mas valores mais altos 

para registos quinzenais, revelando-se assim uma mais-valia quando a frequência de dados é maior, 

compensando dessa forma o trabalho adicional necessário. 

De uma forma geral, embora a integração destes modelos menos comuns compreenda uma mudança e 

aposta em mais conhecimento, pode refletir vantagens dada a possibilidade de ter modelos em 

redundância.  

 

5.3. PROPOSTAS DE DESENVOLVIMENTOS FUTUROS  

Como perspetivas futuras é proposta a continuação da aplicação, para a mesma obra, destes modelos 

desenvolvidos para aferição do comportamento, se o mesmo se mantém regular ou diverge do que teve 

até então. Elaboração dos mesmos modelos para analise de outras grandezas cujo comportamento é mais 

difícil de representar pelo método de Regressão Linear Múltipla (como subpressões e movimentos de 

juntas) para esta obra em estudo e outras. 

Construção de modelos considerando a temperatura medida no betão para o mesmo caso de estudo, 

analisando as diferenças para os modelos aqui construídos com a temperatura do ar, que seguem a 

abordagem HTT. 

Dedução de modelos com método de redes neuronais do tipo Perceptrão Multicamada com a camada de 

saída com diferentes quantidades de neurónios, alojando mais do que uma resposta, para mostrar a 

influência que possa haver nos resultados em relação a uma saída isolada. 

Aplicação de novos algoritmos para ultrapassar o problema de identificação nos modelos HTT da fase 

da onda, quando não houver capacidade de registos horários da temperatura. Estudo da possibilidade da 

integração de valores da temperatura medidos em estações meteorológicas de locais próximos. 
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Sugere-se a aplicação de dados de recolha automática com ambos os modelos aqui trabalhados, para a 

análise de outras grandezas que também são alvo de avaliação. Estas aplicações podem produzir 

resultados onde sejam notórios ganhos em relação ao praticado atualmente. 

Implementação de ferramentas simples e automáticas para validação das leituras e de validação da 

segurança da obra em tempo real. Exploração de novos modelos de Machine Learning com potencial 

que tem começado a ser aplicados por outros autores, como por exemplo (Salazar et al. 2015; Flah et 

al. 2021; Mata et al. 2021) já mostraram, com a integração de dados registados automaticamente. 

Aplicação a barragens com menor dimensão e sistemas de observação mais reduzidos, onde não existem 

modelos determinísticos de Elementos Finitos, para suportar a avaliação da segurança. 
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Anexo - I : Sistema de observação dos deslocamentos horizontais- fios de prumo. 
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Anexo - II : Sistema de observação com instrumentação RAD. 
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Anexo - III : Cortes com representação dos fios de prumo. 

 

 


