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RESUMO 

Em muitos projetos dinâmicos e de diagnóstico de falhas de estruturas mecânicas, é 

necessário o conhecimento da força externa atuante. No entanto, a medição dessas 

forças muitas vezes é difícil ou impossível de ser realizada e, nesse caso, um 

problema inverso deve ser resolvido. Esta tese propõe um método inovador para a 

identificação de forças, usando a Metodologia de Superfície de Resposta com base 

em Delineamento Composto Central em conjunto com o algoritmo de Regressão de 

Floresta Aleatória. Esse procedimento requer, inicialmente, o modelo modal em 

elementos finitos da estrutura forçada. Em seguida, análises harmônicas são 

realizadas, variando os parâmetros de forças e, então, aplica-se a Metodologia de 

Superfície de Resposta para a geração de um banco de dados contendo os valores 

de amplitude, frequência e localização das forças, além dos valores de aceleração de 

vibração em vários pontos da estrutura. Este banco de dados foi utilizado para treinar 

e testar um modelo de Regressão de Floresta Aleatória utilizado para predizer 

qualquer localização, amplitude e frequência da força a ser identificada, tendo como 

informações somente a aquisição da vibração em determinados pontos da estrutura. 

Os resultados numéricos mostraram excelente precisão na identificação da força 

aplicada à estrutura. 

 

Palavras-chave: metodologia de superfície de resposta. identificação de força. 

método de elementos finitos. análise modal. análise harmônica. regressor via floresta 

aleatória. 



 

ABSTRACT 

Several dynamic projects and fault diagnosis of mechanical structures require the 

knowledge of the acting external forces. However, the measurement of such forces is 

often difficult or even impossible; in such cases, an inverse problem must be solved. 

This thesis proposes an innovative method for identification of forces, that uses the 

Response Surface Methodology based on Central Composite Design in conjunction 

with Random Forest Regression algorithm. The procedure initially requires the finite 

element modal model of the forced structure. Harmonic analyses are then performed 

with varied parameters of forces, and Response Surface Methodology generates a 

dataset containing the values of amplitude, frequency, location of forces, and vibration 

acceleration in several points of the structure. The dataset was used for training and 

testing a Random Forest Regression model for the prediction of any location, 

amplitude, and frequency of the force to be identified with information on only the 

vibration acquisition at certain points of the structure. Numerical results showed 

excellent accuracy in identifying the force applied to the structure. 

 

Keywords: response surface methodology. force identification. finite element method. 

harmonic analysis. random forest regression. 
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1 INTRODUÇÃO 

1.1 Contextualização 

1.1.1 Identificação de forças 

A identificação de forças usando dados de vibração estrutural atraiu nos últimos 

anos muito interesse na indústria. A identificação de carga inversa usando respostas 

do sistema é especialmente de interesse para o monitoramento de integridade 

estrutural (Structural Health Monitoring – SHM) em engenharia civil e mecânica 

estrutural. Para estruturas como turbinas eólicas ou asas de aeronaves, o 

conhecimento das cargas externas é essencial, uma vez que a medição direta das 

forças aplicadas nas estruturas é muitas vezes impossível. Muitas tentativas foram 

feitas para resolver este problema usando técnicas de medição indireta (problemas 

inversos). Esta abordagem consiste em computar os parâmetros de entrada de um 

sistema (cargas de excitação), com dados de saída conhecidos (vibração) e o modelo 

da estrutura. 

Segundo Rezayat et al. (2016), o grande desafio dos problemas inversos é que 

eles são matematicamente mal colocados em quase todos os casos, o que significa 

que não existe uma solução única para o problema, que dependa continuamente dos 

dados medidos. Essa falta de estabilidade está relacionada ao fato de que o modelo 

do sistema é deficiente em classificação e o número de condições é alto. Em outras 

palavras, uma ampla gama de soluções não realistas, mas matematicamente corretas, 

pode existir, todas resultando na mesma resposta estrutural. 

Na literatura, os problemas de identificação de força são tratados de forma 

diferente dependendo da escolha do domínio de trabalho e, em muitos estudos, as 

técnicas no domínio do tempo são utilizadas para resolver o problema. 

Na prática da engenharia, a localização e reconstrução de excitações externas 

é um problema difícil na ausência de conhecimento prévio. As abordagens tradicionais 

de regularização requerem a atribuição de parâmetros de regularização e parâmetros 

de forma antes de implementar a reconstrução. No entanto, uma seleção pobre 

desses parâmetros geralmente leva a uma reconstrução pobre. Neste sentido, Feng 

et al. (2020) propuseram um método Bayesiano hierárquico no domínio do tempo para 

localizar e reconstruir as excitações externas com seleção automática de parâmetros. 
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Outro exemplo em que se observa a importância do conhecimento das forças 

que causam falhas em máquinas e equipamentos pode ser visto na área das fontes 

de energias renováveis, pois essas fontes ganharam muita atenção devido à crise 

energética e à necessidade de se gerar energia limpa. Segundo Lin et al. (2008), entre 

as principais opções em estudo, a energia eólica é um forte concorrente devido à sua 

confiabilidade, à maturidade da tecnologia, boa infraestrutura e relativa 

competitividade de custos. Explicaram que para aproveitar a energia eólica de forma 

mais eficiente, o tamanho das turbinas eólicas tornou-se fisicamente maior, 

dificultando os trabalhos de manutenção e reparo e que, a fim de melhorar as 

considerações de segurança, minimizar o tempo de inatividade, diminuir a frequência 

de quebras repentinas e enormes custos associados de manutenção e logística e 

fornecer geração de energia confiável, as turbinas eólicas deveriam ser monitoradas 

periodicamente para garantir boas condições. Neste sentido, eles utilizaram, assim 

como outros autores, o sistema SHM para fornecer e identificar a integridade do 

sistema, o qual necessita do conhecimento prévio das forças atuantes na estrutura. 

Já em reatores, os estudos das vibrações induzidas pelo fluxo interno de seus 

vasos de pressão levaram ao desenvolvimento de métodos dedicados para 

monitoramento on-line. Porém, esses métodos necessitam de um certo estágio 

desenvolvido das falhas para serem detectados. Para obter uma detecção precoce 

real e sensível de falhas mecânicas de componentes internos do vaso de pressão do 

reator (Reactor Pressure Vessel – RPV), modelos teóricos de vibração foram 

desenvolvidos com base em elementos finitos. Por meio desses modelos são 

calculadas as frequências naturais e as formas dos modos correspondentes para o 

comportamento normal de vibração e com isso é possível diagnosticar e identificar 

componentes com falha.  

Em todos os trabalhos realizados com o objetivo de identificação de força pelo 

método inverso, a grande dificuldade está na representatividade temporal das 

medições, para que se possam conhecer as saídas em vários pontos de medição ao 

mesmo tempo em que o sistema é excitado. Por outro lado, a metodologia, proposta 

nesta tese, vem suprir esta necessidade, uma vez que um banco de dados robusto foi 

criado computacionalmente através do método de superfície de resposta, a partir de 

um modelo em elementos finitos, validado pelo método de análise modal utilizado para 

treinar um modelo de regressão de floresta aleatória. Com a adoção do método de 
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superfície de resposta utilizado computacionalmente, evita-se o tempo exaustivo em 

laboratório para a aplicação do delineamento de experimento e o modelo de floresta 

aleatória pode ser testado obtendo um erro menor do que 1%. Além disso, esta tese 

ainda propõe redução do número de pontos de medição, mantendo a métrica de 

eficiência de predição do modelo acima de 99%. 

1.1.2 Aprendizado de máquina 

Na construção civil, a previsão precisa da necessidade energética de um 

edifício desempenha um papel fundamental no projeto de construção, apesar do alto 

custo computacional para a busca de soluções otimizadas de economia de energia. 

Segundo Barbaresi et al. (2022), um avanço importante na redução do tempo 

computacional vem da aplicação de modelos de aprendizado de máquina, para 

contornar simulações de energia. Com o objetivo de limitar o número de simulações, 

investigaram o desempenho de regressão de diferentes modelos de aprendizado de 

máquina, tais como, Support Vector Machine (SVM), Random Forest (RF) e Extreme 

Gradient Boosting (EGB), treinados em um pequeno conjunto de dados de simulações 

de energia realizadas em um edifício de estudo de caso. 

Em turbomáquinas, as aplicações de engenharia encontram regimes de fluxo 

complexos envolvendo fluxos turbulentos e de transição (de laminar para turbulento), 

que abrangem uma ampla faixa de comprimento e escalas de tempo que aumentam 

com o número de Reynolds. Segundo Bhushan et al. (2021), simulações numéricas 

diretas (Direct Numerical Simulations – DNS) exigem resoluções de grade pequenas 

o suficiente para resolver toda a faixa de escalas turbulentas e estão além da 

capacidade computacional atual. A disponibilidade de DNS de alta fidelidade e 

conjuntos de dados experimentais incentivam o surgimento de ferramentas de 

aprendizado de máquina para melhorar a precisão, a convergência e a aceleração 

das previsões de fluxo turbulento. Em muitos casos, as ferramentas de aprendizado 

de máquina dependem de redes neurais para identificar a correlação entre recursos 

de entrada e saída e têm sido utilizadas de diferentes maneiras para previsões de 

fluxo turbulento, como estimativa de campo direto, estimativa de incerteza de 

modelagem de turbulência ou modelagem avançada de turbulência. Para isso, é 

necessário que o modelo aprenda a partir de conjunto de dados de treinamento. 
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O aprendizado de máquina é popular na solução de problemas de previsão de 

sistemas complexos, como previsão de consumo de combustível. Segundo Yang et 

al. (2022), ao fazer o modelo aprender o conjunto de treinamento, é possível que o 

modelo mostre um melhor efeito de previsão no conjunto de teste. Tem havido grande 

número de estudos sobre previsão de consumo de combustível com modelos de 

aprendizado de máquina, que tendem a se concentrar em um único aspecto de fatores 

que afetam a previsão de consumo de combustível, envolvendo fatores do veículo, 

fatores de comportamento de condução, fatores de condições da estrada, fatores 

climáticos, e assim por diante. No entanto, o consumo de combustível é afetado por 

muitos fatores, e dificilmente pode fazer uma previsão precisa apenas focando em 

uma única dimensão. Nesse caso, devido à limitação de aquisição de dados, faltam 

pesquisas de previsão de consumo de combustível com base em dados de fatores 

multidimensionais. Em todos esses exemplos percebe-se a importância do 

monitoramento e obtenção de histórico através da criação de banco de dados, que 

possam ser utilizados para treinar e testar o modelo de aprendizado de máquinas. 

Em linhas de transmissão, a pesquisa sobre a contaminação natural do isolador 

é um requisito básico do isolamento externo. O grau de contaminação dos isoladores 

é resultado do ambiente operacional real, que pode refletir as características de 

resistência à poluição dos isoladores em condições naturais. Segundo Ren, Li e Xiao 

(2017), devido ao ambiente de trabalho complexo dos isoladores, as características 

naturais de contaminação do isolador são difíceis de descrever com expressões 

matemáticas. Neste sentido, algoritmos de aprendizado de máquina são amplamente 

utilizados no estudo das características naturais de contaminação de isoladores. Eles 

afirmaram que as medições de densidade de depósito de sal equivalente e densidade 

de depósito não solúvel são um requisito básico dos sistemas de energia e para prever 

a severidade da poluição do local de isoladores, eles utilizaram uma metodologia 

baseada em algoritmo de florestas aleatórias. 

No estudo de previsão com uso do algoritmo de Florestas Aleatórias, destaca-

se o trabalho de (JOHANSSON et al., 2014). Relatam que a previsão conforme de 

regressão produz intervalos de previsão que são válidos, ou seja, a probabilidade de 

excluir o valor alvo correto é limitada por um nível de confiança predefinido. O critério 

mais importante na comparação de regressores conformes é a eficiência, onde os 

intervalos de previsão devem ser tão informativos quanto possível. Neste estudo, o 
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uso de florestas aleatórias como modelo subjacente para predição conforme de 

regressão foi investigado e comparado com técnicas de estado da arte existentes, que 

são baseadas em redes neurais e k-vizinhos mais próximos. 

1.1.3 Delineamento de experimentos com superfície de resposta 

Em diversos trabalhos envolvendo o estudo de superfície de resposta, destaca-

se o trabalho de Polidoro (2016), o qual justifica o seu trabalho, destacando que o 

esgotamento de reservas de petróleo e os problemas ambientais fomentados pela 

combustão de combustíveis fósseis gera interesse na utilização de biomassas na 

obtenção de combustíveis e produtos químicos. Explica que o bio-óleo, líquido viscoso 

de coloração escura, é produzido mediante pirólise de biomassa e que consiste em 

uma mistura complexa de compostos orgânicos e que o tegumento do grão de café 

(silverskin), sendo um subproduto oriundo da torra deste, é descartado, representando 

um grave problema ambiental. Logo, em seu estudo, otimizou a temperatura final e a 

vazão de gás inerte para a pirólise de silverskin em reator de leito fixo, utilizando um 

delineamento composto central aliado à superfície de resposta. 

As preocupações ambientais com o aquecimento global e as mudanças 

climáticas aumentaram muito o interesse em combustíveis renováveis para motores 

de combustão interna. Costarrosa et al. (2018) otimizaram a transesterificação de 

resíduos de óleo de cozinha com hidrotalcita Mg-Al usando Metodologia de Superfície 

de Resposta (Surface Response Methodology – SRM). Uma vez que eles relataram 

que o biodiesel se tornou uma alternativa muito promissora ao combustível diesel 

fóssil, no que diz respeito às preocupações ambientais e ao esgotamento dos recursos 

combustíveis e que, geralmente, o biodiesel é produzido por meio de 

transesterificação homogênea ou heterogênea de diferentes matérias-primas 

gordurosas. Embora a pesquisa principal tenha sido realizada com catalisadores 

homogêneos, informaram que catalisadores heterogêneos podem ser de interesse 

devido à facilidade de recuperação e reciclagem, bem como prontidão para 

processamento contínuo. Em seu trabalho, hidrotalcita de Mg-Al calcinada (HT) foi 

utilizada para a transesterificação heterogênea de óleo de cozinha residual. Três 

parâmetros de reação, a saber, tempo de reação, quantidade de catalisador e razão 

molar metanol-óleo, foram otimizados por meio da Metodologia de Superfície de 
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Resposta (RSM) a temperatura constante (65ºC), usando um design Box-Behnken. 

Nesta tese, diferentemente dos trabalhos citados, o método de superfície de resposta 

foi usado para gerar um banco de dados de forma computacional, para treinar um 

modelo de Regressão de Floresta Aleatória. 

1.2 Objetivo geral 

Propor metodologia inédita para identificação das características de forças 

harmônicas (amplitude, frequência e localização), conjugando a técnica de superfície 

de resposta e o algoritmo de regressão de floresta aleatória. 

1.2.1 Objetivos específicos 

a) Realizar análise modal experimental em uma chapa metálica; 

b) Realizar análise modal numérica via método de elementos finitos; 

c) Realizar análise harmônica numérica no modelo validado; 

d) Aplicar a metodologia de superfície de resposta para geração de banco de 

dados; 

e) Demonstrar a eficácia da metodologia proposta e sua otimização. 

1.3 Metodologia geral 

O procedimento estabelecido consistiu na realização de uma análise modal 

experimental em uma chapa de aço discretizada de forma arbitrária em 49 pontos, 

onde um sensor de força foi fixado em um ponto específico e a medição da vibração 

foi coletada em todos os pontos usando um acelerômetro, incluindo o ponto de fixação 

da força. Em seguida, um modelo usando o Método de Elementos Finitos (MEF) com 

uso do software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1 foi 

construído, sendo uma análise modal numérica realizada e validada pela comparação 

entre os parâmetros modais experimentais, por meio do Modal Assurance Criterion 

(MAC) e Coordinate Modal Assurance Criterion (COMAC), seguindo o procedimento 

descrito em Henkel; Weijtjens; Devriendt (2021); Dziedziech et al., Woo; Vacca (2022); 

Randall J. Allemang (2003).  
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Após o modelo modal numérico ter sido validado, análises harmônicas 

numéricas foram realizadas, a partir do modelo validado. Em seguida, o método de 

Delineamento de Experimento (Design of Experiments – DOE) de superfície de 

resposta com delineamento composto central (Central Composite Design – CCD) foi 

utilizado através da parametrização da amplitude e frequência da força e amplitude 

das respostas obtidas em nós de mesmas coordenadas dos pontos utilizados na etapa 

experimental. De posse da superfície de resposta gerada, um banco de dados foi 

criado com todas as respostas possíveis para cada aplicação de força harmônica. 

Este banco de dados foi então utilizado para treinar e testar um algoritmo de 

aprendizado de máquinas de regressão de floresta aleatória. 

Neste sentido, a metodologia abordada na tese inova com a forma como o 

banco de dados utilizado para treinar e testar modelos de aprendizado de máquinas 

foi criado, pois ao invés de realizarem inúmeros experimentos em campo, que 

dependendo do número de medições seria impraticável, se utiliza de modelos em 

elementos finitos aplicados em conjunto com a metodologia de superfície de resposta 

para a criação de um banco de dados robusto capaz de treinar e criar um modelo de 

aprendizado de máquinas usando o algoritmo de floresta aleatória, uma vez que os 

trabalhos estudados na literatura necessitam de grande esforço experimental e 

matemático para reproduzir e localizar a força em estruturas pelo método inverso. 

1.4 Organização do trabalho 

Esta tese está estruturada em 6 capítulos divididos da seguinte forma: 

• Capítulo 1 – INTRODUÇÃO: apresenta motivação para o desenvolvimento 

desta tese, discorrendo sobre técnicas utilizadas para a determinação e 

reconstrução de forças, descrevendo as dificuldades e limitações dessas 

técnicas. Além disso, apresenta o objetivo geral e objetivos específicos desta 

tese, seguindo com uma breve apresentação da metodologia utilizada e finaliza 

com a disposição dos capítulos do trabalho. 

• Capítulo 2 – REVISÃO BIBLIOGRÁFICA: apresenta o estudo da arte sobre a 

determinação de forças dinâmicas, uma vez que várias técnicas foram 

utilizadas durante os anos por se saber que essas forças são geralmente 

responsáveis pelas principais causas de falhas encontradas em estruturas de 
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diferentes tipos e geração de ruído, além de ser um parâmetro essencial em 

desenvolvimento de projetos. Também é realizado um estudo de delineamento 

de experimento usando a metodologia de superfície de resposta com CCD 

aplicada na otimização e correlação de parâmetros e como forma do 

desenvolvimento de um banco de dados e finaliza com o estudo sobre 

aprendizado de máquinas com algoritmo de regressor de floresta aleatória 

(Random Forest Regression – RFR), ressaltando os principais trabalhos que 

subsidiaram diretamente a realização desta tese. 

 

• Capítulo 3 – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA: apresenta a fundamentação 

teórica do DOE, RSM, CCD, correlação entre modelos modais e RFR. 

 

• Capítulo 4 – METODOLOGIA: apresenta a metodologia proposta neste 

trabalho através de um fluxograma, iniciando com a aplicação da análise modal 

experimental até a criação de um modelo de predição de forças com uso do 

algoritmo de RFR. 

 

• Capítulo 5 – RESULTODOS E DISCUSSÕES: apresenta os resultados e 

discussões obtidos em cada etapa da metodologia aplicada nesta tese para a 

obtenção do modelo de predição de RFR, destacando testes para as reduções 

de pontos de medição e os erros obtidos. 

 

• Capítulo 6 – CONCLUSÕES: apresenta as conclusões da tese e sugestões 

para trabalhos futuros. 

O trabalho é finalizado com a apresentação das referências citadas nesta tese 

e o código em linguagem Python utilizado tanto para o tratamento dos dados, quanto 

para aplicação do RFR. O código encontra-se no Apêndice A deste trabalho e está 

disponível, também, em https://github.com/FabioSetubal/forceidentification. 

Finalmente, espera-se que este trabalho se constitua numa contribuição para o 

desenvolvimento de novas técnicas de identificação de forças de excitação de 

estruturas utilizando aprendizado de máquinas e que poderá ser aplicado em vários 

sistemas submetidos a vibrações mecânicas, sejam eles dispositivos elétricos, navais, 

ferroviários, mecânicos etc. 

https://github.com/FabioSetubal/forceidentification


 

2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Introdução 

Esta tese tem como objetivo a identificação de força a partir de dados de 

vibração usando a metodologia de superfície de resposta em conjunto com o algoritmo 

de regressão de floresta aleatória. Neste sentido, uma revisão bibliográfica sobre o 

assunto foi realizada, sendo este tema amplamente discutido por diversos 

pesquisadores, envolvendo diferentes análises com diferentes metodologias, por se 

tratar de tema importante para a redução de falhas e melhoria do desempenho das 

diversas máquinas e estruturas dinâmicas aplicadas em todas as áreas da 

engenharia. 

2.2 Estudo da arte 

Durante o estudo da literatura, observou-se que muitos autores, nos últimos 

anos, dedicaram seus esforços, para o desenvolvimento de modelos numéricos e 

analíticos que pudessem identificar e reconstruir forças atuantes em diversos sistemas 

com objetivo de melhorar as condições de projeto e minimizar defeitos e falhas desses 

sistemas, quando em operação. Neste sentido, em vários sistemas dinâmicos é de 

grande importância ter informações sobre as forças dinâmicas externas que atuam 

sobre esses sistemas vibratórios, especialmente para fins de projeto e/ou diagnóstico, 

como identificação de impactos em estruturas civis, pás de turbinas eólicas, 

transmissão de forças em núcleos de transformadores e em reatores elétricos de 

potência. 

Lu e Law (2006) apresentaram em seu trabalho uma metodologia baseada na 

sensibilidade no domínio do tempo para a identificação de força. Para os autores, 

existem essencialmente três classes de problema inverso. Uma classe significativa é 

onde as localizações das forças são consideradas conhecidas e apenas os históricos 

de forças são identificados. Outra classe é onde o histórico da força e sua localização 

são desconhecidos. A terceira classe é sobre a identificação de forças móveis em 

estruturas. Foi proposto um método para identificar o histórico temporal da força de 

excitação de entrada usando a resposta dinâmica da estrutura. As sensibilidades da 

resposta dinâmica em relação aos parâmetros da força de entrada foram calculadas 
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no domínio do tempo. Essas sensibilidades foram utilizadas para atualizar os 

parâmetros das forças identificadas de forma iterativa na análise inversa. Foram 

utilizadas as forças de excitação senoidal e impulsiva nas simulações. As forças de 

entrada foram aproximadas por série de Fourier. As matrizes de sensibilidade do 

deslocamento dinâmico, velocidade e de aceleração em relação aos parâmetros de 

força foram calculadas no domínio do tempo e utilizadas em um método baseado em 

sensibilidade para atualizar os parâmetros de força. Concluiu-se que a abordagem 

utilizada não era sensível a ruídos de medição e erros de modelagem do sistema. 

Apontaram uma vantagem ao método por ser necessário, no mínimo, uma medição 

para atualizar teoricamente os parâmetros de força. 

Maia, Lage e Neves (2012) apresentam outra abordagem de classificação de 

métodos de identificação de força com base em medidas de resposta, que classifica 

os métodos em três categorias: métodos determinísticos, métodos estocásticos e 

métodos baseados em aprendizado de máquinas. Alguns avanços na identificação de 

forças para dinâmica estrutural usando o conceito de transmissibilidade para sistemas 

de múltiplos graus de liberdade (multiple degree-of- freedom – MDOF) foram 

apresentados. 

Liu et al. (2014) desenvolveram, o que chamaram de uma nova técnica 

computacional inversa para identificação de força usando o método de função de 

forma de ajuste de mínimos quadrados móveis. Foi identificada a força dinâmica 

utilizando a metodologia de função de forma de ajuste de mínimos quadrados móveis. 

O histórico temporal da força foi discretizado e a carga local foi aproximada pelo 

método de função de forma (Shape Function Method – SFM) sob ajuste de mínimos 

quadrados móveis (Least Square Fitting – LSF). Foi descrita a força baseado nesse 

domínio local em movimento e a matriz de resposta foi formada através da montagem 

das respostas das cargas da função de forma em todos os domínios locais e o modelo 

direto foi estabelecido. Neste sentido, a carga dinâmica real foi descrita através de 

uma função de aproximação contínua de alta ordem sob o ajuste de mínimos 

quadrados no domínio do tempo local. Toda a carga dinâmica real foi aproximada 

movendo este domínio local e as respostas das mesmas cargas da função de forma 

em cada domínio de tempo local foram obtidas através do cálculo de elementos finitos. 

Então, toda a matriz de resposta das funções de forma foi formada pela montagem 

das respostas das cargas da função de forma em todas as unidades de tempo 
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adjacentes. Portanto, o modelo direto de identificação de carga dinâmica foi 

estabelecido através da operação matricial entre a força, que eles chamaram de 

carga, e a matriz discretizada. 

Qiao et al. (2015) apresentaram um método para identificação de força com 

base na transformada discreta de cosseno e relataram em seu trabalho que a 

identificação de força é um problema inverso clássico no qual os dados medidos e os 

modelos matemáticos de estruturas mecânicas são utilizados para determinar a força 

aplicada. No entanto, eles concluem que a força identificada pode divergir seriamente 

da verdadeira solução devido ao ruído desconhecido, que contamina os dados 

medidos e o inverso da matriz de transferência mal colocada que caracteriza a 

estrutura mecânica. Devido a esses dois pontos, foi proposto um método, baseado na 

transformada discreta de cosseno no domínio do tempo, utilizado para identificação 

de forças, que supera a deficiência da má-posição da matriz de transferência. A força 

desconhecida foi expandida usando um conjunto de funções de base de cosseno e, 

em seguida, a equação governante original foi reformulada para encontrar o 

coeficiente de cada função de base de cosseno. A simulação numérica revelou que 

comparado com o critério da curva L, o critério modificado de validação cruzada 

generalizada foi bastante robusto na presença de ruído. Os resultados experimentais 

apontaram que, em comparação com os métodos baseados em decomposição de 

valor singular truncado e baseados em polinômios de Chebyshev, o método baseado 

na transformada discreta de cosseno combinado com o critério de validação cruzada 

generalizada modificado pode reconstruir o histórico de tempo de força e identificar o 

pico de força de impacto com alta precisão. 

Qiao et al. (2016) estudaram a reconstrução esparsa de força de impacto a 

partir de medições altamente incompletas e imprecisas. Primeiro, levando em conta a 

característica esparsa da força de impacto no domínio do tempo, foi introduzido no 

campo do problema inverso da reconstrução da força de impacto, a ideia de 

regularização esparsa de norma l1 para resolver o sistema subdeterminado. Em 

segundo lugar, o algoritmo monotônico de encolhimento/limiar iterativo de duas etapas 

foi desenvolvido para a reconstrução esparsa da força de impacto a partir de medições 

altamente incompletas e imprecisas, onde a localização do impacto e o histórico de 

tempo da força de impacto são determinados simultaneamente. Finalmente, o método 

de regularização esparsa proposto foi examinado por simulação e experimento sob 
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diferentes estruturas, diferentes amplitudes, diferentes níveis de ruído branco, 

diferentes condições iniciais, diferentes níveis de ruído colorido, caso de fonte única e 

caso de duas fontes. Enquanto isso, o algoritmo monotônico de encolhimento/limiar 

iterativo de duas etapas também foi comparado com o método de regularização 

padrão de Tikhonov na resolução do problema inverso mal colocado em larga escala. 

As localizações dos casos de fonte única e de duas fontes foram determinadas 

exatamente entre nove fontes candidatas, considerando um alto nível de ruído. Os 

históricos de tempo das forças de impacto de fonte única e de duas fontes foram 

reconstruídos simultaneamente a partir de um único acelerômetro. Os erros relativos 

de pico de todos os casos considerados foram inferiores a 10%, seja no caso de fonte 

única ou no caso de duas fontes. 

Rezayat et al. (2016) propuseram uma metodologia para a identificação de 

forças dinâmicas usando esparsidade de grupo no domínio da frequência. Relatam 

que para um determinado modelo estrutural, as técnicas inversas oferecem a 

possibilidade de reconstruir as forças de entrada do sistema a partir de dados de 

vibração. Explicam que o problema inverso é altamente sensível ao ruído de medição, 

e que o método pseudo-inverso clássico geralmente falha em encontrar as cargas 

corretas. Em seu trabalho eles propuseram uma função de penalidade que combina 

as vantagens das propriedades da ℓp-norm, juntamente com uma técnica de 

otimização iterativa modificada. O algoritmo proposto por eles foi utilizado para 

localizar e reconstruir forças pontuais dinâmicas em uma estrutura de viga, sem 

conhecimento prévio sobre a localização das forças e foi validado por meio de várias 

simulações e experimentos. Concluem que seu trabalho trouxe como contribuição, 

uma nova técnica introduzida para identificação de força pontual no domínio da 

frequência, adaptando métodos iterativos penalizados e que a melhor solução foi 

selecionada minimizando o Critério de Informação Bayesiano (Bayesian Information 

Criterion – BIC). Vários cenários de carregamento com diferentes configurações de 

sensores foram investigados. As simulações e os experimentos mostraram que a 

localização e o histórico de tempo de forças discretas em estruturas reais foram 

estimados corretamente usando o método proposto. Entretanto, afirmaram que apesar 

das vantagens do método em localização e precisão, ele sofre com o alto tempo de 

processamento computacional. 



Capítulo 2 – Revisão Bibliográfica 27 

 

A maioria dos métodos de regularização anteriores para resolver o problema 

inverso da reconstrução da força são para minimizar a norma l2 da força desejada. 

No entanto, esses métodos tradicionais de regularização, como a regularização de 

Tikhonov e a decomposição de valores singulares truncados, geralmente falham em 

resolver o problema inverso mal colocado de grande escala com custo computacional 

moderado (QIAO et al., 2017). 

Neste sentido, Quiao et al. (2017) introduziram pela primeira vez no campo da 

reconstrução da força de impacto a ideia de deconvolução esparsa, levando em 

consideração a característica esparsa da força de impacto, construindo um modelo 

geral de deconvolução esparsa da força de impacto. Alternativamente, em seu 

trabalho, um outro método de reconstrução de força de impacto baseado no método 

de ponto interior primal-dual (Primal-Dual Interior Point Method – PDIPM) foi proposto 

para resolver um modelo de deconvolução esparsa de grande escala, onde a 

minimização da norma l2 foi substituída pela minimização da norma l1. 

Consequentemente, os autores relataram que o algoritmo de gradiente conjugado pré-

condicionado foi utilizado para calcular a direção de busca do PDIPM e dois 

experimentos, incluindo a reconstrução de força de impacto simples em pequena ou 

média escala e a reconstrução de força de impacto consecutiva em escala 

relativamente grande, foram conduzidos em uma pá de turbina eólica composta e uma 

estrutura de concha para ilustrar a vantagem do método. Segundo os autores, 

comparado com a regularização de Tikhonov, o PDIPM se mostrou mais eficiente, 

preciso e robusto, seja na reconstrução da força de impacto único ou na reconstrução 

da força de impacto consecutiva. 

Wambacq et al. (2019) propuseram um algoritmo para localizar e identificar 

forças dinâmicas em estruturas através do método de pontos interiores usando 

esparsidade de grupo. A estimação da força foi realizada no domínio da frequência 

com base em um número limitado de sensores e um modelo de sistema dinâmico 

linear através da minimização de uma função objetivo penalizada com um termo de 

esparsidade de grupo. A minimização da função objetivo foi formulada como um 

programa de cone de segunda ordem, que foi resolvido usando um método de pontos 

interiores. Segundo os autores isso permitiu uma redução do tempo de cálculo, 

quando comparado a outros algoritmos atualmente disponíveis para impor 

esparsidade de grupo nas forças, especialmente para problemas de grande escala. O 
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algoritmo foi inicialmente verificado usando simulações numéricas. Em seguida, os 

autores realizaram uma validação usando dados obtidos em um teste de campo em 

uma passarela, onde dois locais específicos e arbitrários na ponte foram excitados por 

meio de impactos de martelo e a localização da força foi realizada assumindo um total 

de 108 possíveis localizações de força. Concluíram que a validação usando medições 

in situ em uma ponte mostra que o algoritmo pode ser utilizado para localizar forças 

em estruturas complexas com grande número de localizações de força possíveis na 

presença de erros de modelagem, carga ambiente e ruído de medição. 

Segundo Feng et al. (2020), na prática da engenharia, a localização e 

reconstrução de excitações externas é um problema difícil devido à grande dimensão 

do problema e à falta de informações prévias sobre a precisão e os parâmetros de 

forma das forças. A seleção de parâmetros de regularização adiciona complexidade 

adicional ao problema. Neste sentido os autores criaram um método Bayesiano 

hierárquico no domínio do tempo para localizar e reconstruir as excitações externas 

com seleção automática de parâmetros. O método foi realizado em duas etapas. 

Primeiro baseado na propriedade da função de distribuição de probabilidade posterior 

dos parâmetros de forma, um novo critério sem força foi proposto para determinar 

rapidamente as localizações sem força. Em seguida, com base nas localizações de 

forças determinadas, um problema de dimensão reduzida foi construído e as 

distribuições posteriores dos parâmetros foram amostradas por um algoritmo 

Metropolis-Within-Gibbs com técnica de bloqueio aninhado. Simulações numéricas e 

experimentos de laboratório de uma viga engastada sob várias condições de carga 

foram realizadas para validar o método proposto. Segundo os autores, em 

comparação com as técnicas tradicionais de regularização, os resultados do método 

proposto por eles apresentaram melhor desempenho tanto na localização quanto na 

reconstrução do histórico de forças. 

Goutaudier et al. (2020) apresentaram em seu trabalho uma proposta de uso 

de sensor único para localização de impacto e reconstrução de força usando modos 

de vibração discriminativos. Eles relatam que em comparação com as técnicas de 

triangulação que requerem pelo menos três sensores em uma estrutura tipo placa, 

apenas um sensor foi utilizado em seu trabalho para localizar o ponto de impacto. A 

abordagem proposta consistiu em extrair ponderações modais específicas como 

assinatura do local de impacto, ou seja, o problema de localização foi abordado 
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identificando as contribuições de modos de vibração específicos na resposta como 

uma assinatura da localização do impacto. Segundo os autores, a robustez da 

estimativa das ponderações modais foi aumentada posicionando o sensor em um 

ponto neutro de um conjunto de modos de vibração selecionados e o problema de 

reconstrução de força foi simultaneamente abordado pelo ajuste de uma lei 

paramétrica e o procedimento proposto conseguiu capturar os principais parâmetros 

do histórico de carga como o tempo de impacto, sua duração e sua intensidade. 

Feng, Li e Lu (2020) propuseram uma metodologia baseada em um algoritmo 

recursivo, denominado por eles de filtro de Kalman esparso para localizar e reconstruir 

forças no domínio do tempo. A distribuição espacial das forças em cada passo de 

tempo foi estimada pelo Relevance Vector Machine (RVM). Os autores usaram a 

capacidade de indução de esparsidade do filtro de Kalman esparso para monitorar 

forças em grande número de locais potenciais com um número limitado de sensores, 

a uma velocidade muito maior do que os métodos tradicionais. Em cada simulação, 

diferentes frequências de amostragem, atrasos de suavização, níveis de ruído de 

medição e locais de força foram considerados para compreender de forma abrangente 

o desempenho do filtro de Kalman esparso e sua versão de suavização. No entanto, 

segundo os autores, a versão que eles propuseram do filtro de Kalman esparso não 

foi capaz de processar dados em tempo real e requer mais desenvolvimento no futuro. 

Qiu et al. (2020) desenvolveram uma metodologia para determinar a 

localização e reconstrução da força de impacto desconhecida na estrutura de uma 

placa experimental usando análise de séries temporais e reconhecimento de padrões. 

Eles justificam a metodologia empregada afirmando que a força de impacto é a carga 

que as estruturas reais geralmente experimentam e sua localização e reconstrução 

do histórico de tempo são importantes para o monitoramento da saúde e segurança 

estrutural. Afirmam que, no entanto, as técnicas clássicas de inversão para 

identificação aleatória da força de impacto são demoradas e inviáveis e que, portanto, 

elas não podem ser utilizadas para aplicações de engenharia. O estudo adotou várias 

análises de séries temporais e um método de reconhecimento de padrões para 

identificar forças de impacto aleatórias desconhecidas através de uma estratégia 

conhecida como método de reconhecimento de padrões combinado com uma métrica 

de similaridade (Pattern-Recognition Method Combined With a Similarity Metric – 

PRMCSM). Simulações numéricas do método proposto foram realizadas. No entanto, 
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suas descobertas não foram verificadas experimentalmente. Do ponto de vista 

experimental, o estudo considerou placa de aço suspensa como objeto de pesquisa, 

força de impacto como entrada de carga e aceleração como saída de resposta. No 

modelo experimental do estudo, a aceleração foi escolhida como a resposta estrutural, 

enquanto a tensão foi escolhida como a resposta estrutural na simulação de 

elementos finitos. No entanto, os resultados experimentais foram consistentes com os 

resultados da simulação, apesar das diferentes condições de contorno. Com base no 

ponto de referência do alvo identificado, o histórico de tempo da força de impacto foi 

reconstruído, mas, a precisão da reconstrução do histórico de tempo foi afetada pela 

densidade da discretização. 

Modelos de predição envolvendo técnicas de aprendizado de máquinas vêm 

sendo utilizados na solução de problemas inversos, entretanto, estes modelos 

necessitam de um banco de dados consistente e adequado para a realização de treino 

e de teste dos modelos. 

Breiman (2001) relata em seu trabalho que florestas aleatórias nada mais são 

do que uma combinação de preditores de árvores de forma que cada árvore depende 

dos valores de um vetor aleatório amostrado independentemente e com a mesma 

distribuição para todas as árvores da floresta. Ele explica que o erro de generalização 

para florestas converge até um limite à medida que o número de árvores na floresta 

se torna grande. Ele aprofunda a teoria sobre florestas aleatórias aplicadas a modelos 

de classificação e regressão. 

Segal (2003) aborda sobre Benchmarks de aprendizado de máquina e 

regressão de floresta aleatória. Ele inicia seu trabalho falando sobre a importância da 

classificação de conjunto e da metodologia de regressão abordada por Breiman 

(2001) para o desempenho em relação ao erro de previsão em conjunto de dados de 

referência. Como os constituintes básicos do ensemble são preditores estruturados 

em árvore e como cada um deles é construído usando uma injeção de aleatoriedade, 

o método é chamado de “florestas aleatórias”. Ele explica a notoriedade da 

metodologia de florestas aleatórias que pelo fato do alto desempenho obtido com, 

aparentemente, apenas um único parâmetro de ajuste, para o qual a sensibilidade é 

mínima. Ele afirma que as árvores individuais que compõem a floresta são todas 

cultivadas até a profundidade máxima. 
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Johansson et al. (2014) fazem em seu trabalho, previsão conforme de 

regressão com florestas aleatórias. Eles relatam que a previsão conforme de 

regressão produz intervalos de previsão válidos, ou seja, a probabilidade de excluir o 

valor alvo correto é limitada por um nível de confiança predefinido. Afirmam que o 

critério mais importante na comparação de regressores conformes é a eficiência. Em 

seu trabalho, o uso de florestas aleatórias como modelo subjacente para predição 

conforme de regressão foi investigado e comparado com técnicas de estado da arte 

existentes, que são baseadas em redes neurais e k-vizinhos mais próximos. Os 

autores observaram que além do desempenho preditivo robusto, as florestas 

aleatórias permitem determinar o tamanho dos intervalos de predição usando 

estimativas fora da bolsa, em vez de exigir um conjunto de calibração separado. No 

trabalho, eles concluíram que o uso de florestas aleatórias foi proposto como um forte 

candidato à predição conforme de regressão, pois permitiu a calibração necessária a 

ser realizada nos exemplos fora da bolsa, possibilitando assim utilizar todos os dados 

disponíveis como um conjunto de treinamento adequado. Os resultados mostraram 

que a abordagem sugerida, em quase todos os níveis de confiança e usando funções 

de não conformidade padrão e normalizada, produziu preditores conformes 

significativamente mais eficientes do que as alternativas existentes naquele momento. 

Em particular, a configuração geral mais eficiente foi a sugerida em seu trabalho, ou 

seja, um preditor de conformidade de floresta aleatória calibrado usando uma função 

de não conformidade normalizada com base em erros fora da bolsa de instâncias 

vizinhas. A evidência empírica, portanto, sugeriu fortemente que as florestas 

aleatórias em conjunto com a calibração fora da bolsa (Out-of-Bag – OOB) são um 

regressor conforme altamente competitivo. 

Huang et al. (2016) apresentaram um método de seleção de features baseado 

em importância de permutação para previsão de carga de eletricidade de curto prazo 

usando floresta aleatória. Eles relatam que a precisão da previsão de carga de curto 

prazo (Short-Term Load Forecast – STLF) depende da escolha do modelo de previsão 

e do resultado da seleção das features. Em seu trabalho, eles propuseram um método 

de seleção de features baseado em floresta aleatória para STLF. Primeiro, 243 

features relacionadas foram extraídas dos dados históricos de carga e das 

informações de tempo dos pontos de previsão para formar o conjunto de features 

original. Posteriormente, o conjunto de features original foi utilizado para treinar um 
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modelo de floresta aleatória como o modelo original. Após o processo de treinamento, 

o erro de previsão do modelo original no conjunto de teste foi registrado e o valor de 

importância de permutação de cada feature foi obtido. Os resultados experimentais 

baseados em dados de carga real verificaram a eficácia do método de seleção de 

features baseado em florestas aleatórias proposto para STLF. 

Ren, Li e Xiao (2017) realizaram uma análise da influência e previsão de 

medições de densidade de depósito de sal equivalente e densidade de depósito não 

solúvel com base em florestas aleatórias. Para prever a severidade da poluição do 

local dos isoladores, um método baseado em florestas aleatórias foi proposto. Os 

modelos de regressão de florestas aleatórias e SVM foram construídos e comparados, 

com o objetivo de suprir a falta de informação na previsão de trabalhos anteriores. 

Lu et al. (2018) aplicaram o algoritmo de floresta aleatória aprimorado na 

previsão da carga de carregamento de veículos elétricos. Para lidar com a crescente 

demanda de carregamento de veículos elétricos, os autores propuseram em seu 

trabalho um método de previsão de carga de carregamento de veículos elétricos 

baseado no algoritmo de floresta aleatória e nos dados de carga de uma única estação 

de carregamento. O método foi composto pelo algoritmo de árvore de classificação e 

regressão para realizar a previsão de curto prazo para a estação. Paralelamente, foi 

proposto o algoritmo de previsão da capacidade de carregamento diário de estações 

de carregamento com diferentes escalas e localizações. Ao combinar os algoritmos 

de regressão e classificação, o aprendizado efetivo de uma grande quantidade de 

dados históricos de cobrança foi finalizado. Após analisarem uma grande quantidade 

de dados de carregamento, os autores observaram que a carga de carregamento do 

veículo elétrico também possui características de distribuição temporal e espacial. No 

entanto, a feature de dados com maior grau de discriminação foi selecionada com 

base nos dados existentes para fornecer a base para a aplicação da floresta aleatória 

na previsão de cobrança. 

Yang et al. (2022) desenvolveram um modelo usando aprendizagem de 

máquina para prever o consumo de combustível de veículos a gasolina em relação a 

energia e impacto ambiental com uso de big data multidimensional. Eles realizaram 

em seu trabalho uma análise comparativa através da construção de cinco modelos de 

regressão para prever a taxa de consumo de combustível do mundo real de veículos 

leves a gasolina na China com base em big data das perspectivas de fatores do 
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veículo, fatores ambientais, e fatores de comportamento de condução. Após 

treinamento e teste, os resultados mostraram que os valores de erro absoluto médio, 

erro percentual absoluto médio, erro quadrático médio, R² e valores de validação 

cruzada de 10 vezes entre os valores de previsão e a taxa real de consumo de 

combustível foram muito melhores do que o valor de referência. Neste sentido, o 

modelo de regressão de floresta aleatória teve o melhor desempenho entre os cinco 

modelos candidatos, com um erro absoluto médio de 0,630 l/100 km, um erro 

percentual absoluto médio de 7,5%, um erro quadrático médio de 0,805, um R² de 

0,776, e uma pontuação de validação cruzada de 10 vezes de 0,791. 

Barbaresi et al. (2022) aplicaram modelos de aprendizado de máquina para 

prever a necessidade de energia na construção civil. Os autores explicam que a 

previsão exata da necessidade energética de um edifício desempenha um papel 

fundamental na etapa de projeto da construção, apesar do alto custo computacional 

para a busca de soluções otimizadas de economia de energia. Eles relatam que um 

avanço importante na redução do tempo computacional pode vir da aplicação de 

modelos de aprendizado de máquina para contornar as simulações de energia. Com 

o objetivo de limitar drasticamente o número de simulações, eles propõem em seu 

trabalho a investigação do desempenho de regressão de diferentes modelos de 

aprendizado de máquina, como SVM, RF e EGB, treinados em um pequeno conjunto 

de dados de simulações de energia realizadas em um edifício de estudo de caso. Os 

autores concluíram que o tempo computacional para cada previsão foi instantâneo e 

substancialmente menor do que os solicitados para uma simulação de energia em 

software. A validação dos modelos mostrou uma alta acurácia e precisão alcançadas 

por todos os três modelos com o aumento de EGB fornecendo os melhores resultados 

em termos do erro médio absoluto (Mean Absolute Error – MAE), erro médio 

quadrático (Mean Squared Error – MSE) e tempo computacional. Finalizaram 

explicando que a forte não linearidade do problema fornece limitações para a adoção 

de modelos lineares, que podem ser aceitáveis apenas para uma previsão preliminar. 

No entanto, mesmo com modelos computacionais, que reduzem a necessidade 

de testes físicos, podem surgir dificuldades na obtenção de um banco de dados 

extenso e consistente. 

Dang et al. (2022) propuseram um método de previsão de carga energética de 

curto prazo usando algoritmo de regressão de floresta aleatória para resolver o 
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problema de que o modelo de previsão pontual não pode quantificar a incerteza da 

carga energética. Eles estabeleceram três modelos de previsão de ponto de carga de 

curto prazo baseados em redes neurais profundas multimodais para extrair features 

espaço-temporais multimodais contendo mais informações ocultas. Usando esses três 

modelos de previsão de ponto de carga de curto prazo e os resultados da previsão de 

ponto de transição puderam ser obtidos. Eles relataram em seu trabalho que apenas 

as informações do histórico de carga, histórico dos preços de carga, mês, semana, 

feriado e hora foram utilizados para prever a probabilidade de carga energética de 

curto prazo. No entanto, na prática, os fatores que influenciam a carga energética são 

de difícil obtenção e a previsão precisa da carga energética de curto prazo pode não 

ser alcançada apenas com base nas features citadas. Portanto, eles informam que 

pesquisas subsequentes precisam considerar a influência de outros fatores na carga 

energética, como temperatura, umidade, economia regional e meio ambiente, de 

modo a melhorar a precisão da previsão de carga de curto prazo. 

Em relação ao estudo sobre correlações entre variáveis de entrada e saída em 

processos, técnicas de DOE, como experimentos fatoriais, experimentos usando 

RSM, métodos de Taguchi etc., se apresentam como alternativa na otimização de 

processos e criação de banco de dados, uma vez que estudos mostram que a RSM é 

geralmente utilizada para determinar condições ideais de um produto em seu 

processo de fabricação, determinando condições ótimas de correlação entre variáveis 

de entrada e saída no processo. 

Box e Wilson (1951) já haviam apresentado uma metodologia para obtenção 

ótima de um determinado processo a partir de condições experimentais. O 

desenvolvimento do trabalho deles surgiu principalmente em resposta a problemas de 

determinação de condições ótimas em investigações químicas e eles acreditaram que 

os métodos seriam valiosos em outros campos onde a experimentação é sequencial 

e o erro bastante pequeno. Eles relataram que as circunstâncias que influenciam a 

estratégia do experimentador são a magnitude do erro experimental, a complexidade 

da superfície de resposta e se os experimentos podem ou não ser conduzidos 

sequencialmente para que cada conjunto possa ser projetado usando o conhecimento 

adquirido nos conjuntos anteriores. Neste sentido, uma maneira segura de encontrar 

condições ótimas seria explorar toda a região experimental. Como o erro experimental 

é pequeno, pequenas mudanças podem ser determinadas com precisão e o 
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experimentador pode explorar adequadamente uma pequena sub-região de toda a 

região R com apenas alguns experimentos. Além disso, como os experimentos são 

sequenciais, surge a possibilidade de usar os resultados obtidos em uma sub-região 

para passar para uma segunda em que a resposta seja maior. Pela aplicação 

sucessiva de tal procedimento, um ponto máximo ou pelo menos quase estacionário 

de alta resposta deve ser alcançado. Ao restringir a região em que os experimentos 

são conduzidos, pode-se encontrar apenas um máximo local e perder um máximo 

último mais alto, no entanto, onde uma exploração mais completa é impraticável, essa 

possibilidade deve ser aceita e não se considera o risco implícito problemático. 

Anguebes-Franseschi et al. (2018) otimizaram a esterificação da oleína de 

palma africana bruta usando metodologia de superfície de resposta e catálise ácida 

heterogênea. Eles estudaram o efeito da zeólita montmorillonita-KSF na esterificação 

de ácidos graxos livres da oleína bruta de palmeira africana. Para otimizar a 

esterificação dos ácidos graxos livres da oleína de palma africana bruta, foi utilizada 

a metodologia de superfície de resposta baseada em um design rotativo composto 

central. Os efeitos de três parâmetros foram investigados: (a) carga de catalisador 

(2,6–9,4% em peso%), (b) temperatura de reação (133,2–166,2 ºC) e (c) tempo de 

reação (0,32–3,68 h). 

Almasi et al. (2019) investigaram a possibilidade de produção de biodiesel a 

partir de um genótipo de canola (TERI (OE) R-983). Uma abordagem ultrassônica foi 

utilizada para intensificar a reação. A metodologia de superfície de resposta foi 

aplicada para identificar as condições ótimas do processo. 

2.3 Conclusões do capítulo 

Nesta tese é apresentado um método para identificar as características de uma 

força harmônica determinando sua amplitude, frequência e localização em uma 

estrutura, aplicando RSM com base em CCD em conjunto com o algoritmo RFR. 

O algoritmo de Florestas aleatórias se baseia na combinação de preditores de 

árvores de decisão de modo que cada árvore dependa dos valores de um vetor 

amostrado de forma independentemente e com a mesma distribuição em todas as 

árvores da floresta (DANG ET AL., 2022). O erro de generalização de florestas 

converge até um limite conforme aumenta o número de árvores na floresta. Neste 
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sentido, o erro de generalização de uma floresta de classificadores de árvores, por 

exemplo, depende da força das árvores individuais da floresta e da correlação entre 

eles, então, quando o parâmetro a ser determinado é contínuo por natureza, o 

algoritmo de regressão deve ser utilizado no lugar de um algoritmo de classificação 

(BREIMAN, 2001; JOHANSSON ET AL., 2014; SEGAL, 2003). Com isso, um modelo 

de regressor de floresta aleatória foi desenvolvido neste trabalho para predizer a força 

de excitação em função das vibrações obtidas em determinados pontos de uma 

estrutura, denominadas de features. 

Neste sentido, a revisão da literatura deixa clara a importância do tema para a 

acurácia da previsão de forças pelo método inverso e redução do tempo 

computacional e pela redução da exaustão em se obter experimentalmente um banco 

de dados a ser utilizado para treinar e testar modelos de aprendizado de máquinas. 

Diversos autores abordam metodologias de reconstrução e localização de forças em 

diversas estruturas pelo método inverso, ou seja, a partir de dados de vibração. 

Entretanto, a presente tese busca, identificar essas forças a partir da aplicação da 

teoria de superfície de resposta aplicada computacionalmente em modelo de 

elementos finitos, para a obtenção de banco de dados capaz de treinar e validar 

modelo de aprendizado de máquinas com uso do algoritmo regressor de floresta 

aleatória.



 

3 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

3.1 Introdução 

Neste capítulo será abordada a fundamentação teórica referente aos materiais 

e métodos utilizados nesta Tese. Inicialmente serão apresentadas as equações que 

governam o delineamento de experimentos. Em seguida, um estudo referente à 

metodologia de superfície de resposta é abordado utilizando o delineamento 

composto central. Na sequência é realizado um estudo sobre a metodologia de análise 

modal experimental utilizada para a validação do modelo computacional em 

elementos finitos e, para tanto, as correlações entre os modelos experimental e 

numérico é estudada e aplicada usando o MAC e o COMAC, seguindo da 

apresentação das análises numéricas utilizadas com o software Ansys® Academic 

Research Mechanical, Versão 2021 R1. A seção é finalizada com uma breve 

apresentação da base teórica do algoritmo regressor de floresta aleatória. 

3.2 Delineamento de experimentos 

Com o intuito de criar uma metodologia experimental para analisar as respostas 

devido entradas específicas e verificar como esses parâmetros se correlacionam, o 

delineamento de experimento (design of experiments – DOE) foi desenvolvido. Este 

é, basicamente, uma metodologia utilizada para se planejar experimentos. Neste 

sentido, os experimentos são realizados de forma planejada, onde os fatores 

(variáveis independentes) são modificados de modo a avaliar seu impacto sobre a 

resposta (variável dependente) (BOX; WILSON, 1951; NAJAFI et al., 2018). 

Haaland (2020) apresenta três metodologias utilizadas na condução de um 

procedimento experimental: análise univariada, matriz de combinações experimentais 

e a metodologia de delineamento composto central (Central Composite Design – 

CCD). A Figura 1 apresenta a configuração esquemática de cada metodologia na 

condução de um experimento com 3 variáveis independentes.  
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Figura 1 – (a) Análise univariada; (b) Matriz com todas as combinações; e (c) CCD. 

 

     (a)                                         (b)                                            (c) 

Fonte: Adaptado de Polidoro (2016). 

O procedimento experimental mais difundido é o da análise univariada [Figura 

1 (a)]. Nesta metodologia, enquanto uma das variáveis é analisada, as demais 

permanecem fixas. Embora esse método seja muito utilizado, ele é incompleto, pois 

não trata dos efeitos causados pelas interações entre as variáveis, além de restringir 

os resultados à uma região limitada do espaço experimental. Em contrapartida, a 

metodologia usando matriz de combinação de todos os fatores [Figura 1 (b)] explora 

o espaço experimental de forma abrangente, porém tem a desvantagem de necessitar 

de um número elevado de medições, o que requer um tempo muito maior para a 

realização dos experimentos. Além disso, por não possuir ensaios repetidos, não 

possibilita estimar o erro inerente às manipulações e medidas experimentais. 

Por fim, a condução do procedimento experimental mediante um CCD [Figura 

1 (c)] permite explorar o espaço experimental de modo abrangente, utilizando um 

número reduzido de medidas, quando comparado com o método da matriz contendo 

todas as combinações possíveis no experimento. Além disso, esse delineamento 

permite estimar o erro mediante repetição de ao menos 3 vezes o ensaio na condição 

experimental central. Outra vantagem desse delineamento é a possibilidade de 

elaborar um modelo matemático empírico que, quando validado estatisticamente, 

pode ser traduzido por uma superfície de resposta (BOX; WILSON, 1951; POLIDORO, 

2016; HAALAND, 2020).  
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3.2.1 Metodologia de superfície de resposta 

A Metodologia de Superfície de Resposta (Response Surface Methodology – 

RSM) é uma técnica de otimização que se baseia em planejamentos fatoriais os quais 

determinam as relações entre variáveis de entrada e de saída de um experimento 

(BOX; WILSON, 1951; COSTARROSA et al., 2018; JO et al., 2022). Neste sentido, 

pode-se dizer que o RSM representa uma coleção de técnicas estatísticas utilizadas 

para estudar as relações entre respostas e variáveis de entrada independentes. 

Utilizam-se superfícies de respostas, quando as variáveis de respostas são 

influenciadas por muitas variáveis de entrada e o objetivo do uso do RSM é de otimizar 

essas respostas. Esse método baseia-se na construção de modelos matemáticos 

empíricos, geralmente empregando funções polinomiais lineares ou quadráticas para 

descrever o sistema estudado (abdullah et al., 2021; box; wilson, 1951; jo et al., 2022; 

KANEKO et al., 2020), oferecendo condições de explorar o sistema até a sua 

otimização. 

De maneira geral, a RSM tem por objetivo relacionar e identificar essa relação 

existente entre fatores controláveis (variáveis independentes) e as respostas 

(variáveis dependentes) do sistema analisado. A superfície de resposta é 

representada por um gráfico que descreve o comportamento da resposta em função 

de fatores tomados dois a dois, permitindo analisar os fatores que afetam o sistema 

(BEEBE K.R.; PELL R.J.; SEASHOLTZ M.B., 1998; BOX; WILSON, 1951; ZHAO et 

al., 2022). A função matemática que descreve a superfície de resposta é dada pela 

Equação 3.1 em que 𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘 representam os fatores experimentais, 𝑦 é a variável 

dependente (resposta), 𝑘 é o número de variáveis independentes estudadas e 𝜀 é o 

erro aleatório associado à determinação experimental: 

𝑦 = 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑘) + 𝜀                                                             (3.1) 

Para determinar a superfície de resposta é necessário determinar a relação 

matemática entre a variável dependente e as variáveis independentes (BOX; 

WILSON, 1951). O primeiro modelo a ser verificado no ajuste da resposta deve ser o 

linear, representado pelo polinômio de primeira ordem a seguir, na Equação 3.2, no 

qual 𝛽0, 𝛽1, 𝛽2, … , 𝛽𝑘 representam os coeficientes deste: 
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𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥2 + ⋯ + 𝛽𝑘𝑥𝑘 + 𝜀                                       (3.2) 

Segundo Polidoro (2016) quando a Análise de Variância (Analysis of Variance 

– ANOVA) apontar que o modelo linear não se ajusta bem às respostas experimentais, 

devido a presença de uma curvatura na superfície de resposta, a função a ser 

aproximada no conjunto de resultados é um polinômio de maior ordem, como um 

modelo quadrático, representado pelo polinômio a Equação 3.3: 

𝑦 = 𝛽0 + ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖
𝑘
𝑖=1 + ∑ 𝛽𝑖𝑖𝑥𝑖

2𝑘
𝑖=1 + ∑ ∑ 𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗𝑗𝑖 + 𝜀                               (3.3) 

Neste sentido, pode-se dizer que a ANOVA é sempre utilizada, quando se deseja 

verificar a influência de cada fator e nível utilizado no experimento, na variável de 

resposta. 

3.2.2 Delineamento composto central 

O CCD, terceiro caso apresentado na Figura 1 é o delineamento experimental 

mais apropriado para ajustar o modelo polinomial completo de segunda ordem a 

dados experimentais. O CCD introduzido por Box e Wilson em 1951 são construções 

formadas por três partes: 

(1) parte fatorial, no qual as variáveis independentes são estudadas em 2 níveis 

(2𝑘), baixo (𝑥𝑖 = −1) e alto (𝑥𝑖 = +1), para todos 𝑖 = 1, … , 𝑘 pontos dos vértices; 

(2) 2𝑘 pontos axiais (ou estrela), com todas as coordenadas nulas, exceto uma, 

que corresponde a um valor 𝛼 (onde, 𝛼 = √2𝑘4
), ou−𝛼; 

(3) o ponto central (𝑥1 = ⋯  = 𝑥𝑘 = 0), que deverá ser replicado ao menos 3 

vezes para fins de estimativa de erro. Dessa forma, o delineamento possuirá uma 

forma circular, quando 𝑘 = 2 (Figura 2a) e esférica, quando 𝑘 = 3 (Figura 2b) (BOX E 

WILSON, 1951).  
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Figura 2 – (a) CCD para dois fatores (𝑘 = 2 e 𝛼 = √2); (b) CCD para três fatores (𝑘 = 3 e 𝛼 = √3). 

 

Fonte: Adaptado de Polidoro (2016). 

3.3 Correlação entre modelos modais 

O método de análise modal experimental, como o próprio nome indica, visa a 

identificar os parâmetros modais de uma estrutura real, a partir das respostas que esta 

apresenta quando sujeita a estímulos externos. Os modos de vibração de uma 

estrutura são maneiras peculiares pelas quais o sistema tende a vibrar, sendo 

caracterizados normalmente por uma forma de vibração, uma frequência natural de 

vibração e um fator (ou coeficiente) de amortecimento. Quando se estimula, na 

prática, uma estrutura a vibrar, seja de forma livre ou forçada, a sua resposta é uma 

combinação dos modos de vibração. Há, portanto, uma mistura das formas de 

vibração, com a presença de várias frequências naturais simultaneamente. Assim, a 

análise modal experimental permite identificar os parâmetros dos modos de vibração 

presentes numa certa faixa de frequências, a partir de suas respostas. Estes 

parâmetros são a forma de vibração, frequência natural e coeficiente de 

amortecimento. 

Há duas categorias básicas de métodos experimentais de extração de 

parâmetros modais: no domínio do tempo e no domínio da frequência. Os métodos no 

domínio do tempo requerem a aquisição de respostas livres do sistema, como funções 

temporais. Um inconveniente é que, a princípio, estas respostas teriam que ser 

obtidas simultaneamente, o que se torna difícil quando se tem em mente realizar uma 

análise modal que envolve, normalmente, na prática, algumas centenas de pontos 

distribuídos ao longo da estrutura. O número de canais de medição disponíveis seria, 

assim, uma limitação fundamental. Há maneiras de contornar este problema, 
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aplicando a Transformada de Fourier Inversa sobre funções de resposta em 

frequência, mas este procedimento implica no uso duplo de Transformadas de Fourier 

(direta e inversa), o que, em boa parte, anula uma das principais vantagens dos 

métodos no domínio do tempo, que seria a capacidade de trabalhar com os sinais 

diretamente na forma em que estes são adquiridos, ou seja, como funções temporais. 

Já os métodos no domínio da frequência são aplicados sobre funções resposta 

em frequência, as quais são obtidas por processamento dos sinais adquiridos de 

excitação (normalmente força) e de resposta (aceleração, velocidade ou 

deslocamento, como exemplos) da estrutura. As funções respostas em frequência 

(Frequency Response Function – FRF) podem ser entendidas como sendo a relação 

entre a Transformada de Fourier da resposta e a Transformada de Fourier da 

excitação. Assim podem-se obter, por exemplo, os valores de 𝑋/𝐹(), fornecendo 

uma curva conhecida como receptância, onde 𝑋 representa a amplitude da resposta 

em termos de deslocamento, enquanto 𝐹() a força de excitação. Podem também ser 

obtidas curvas inversas, trocando as posições (numerador/denominador) entre forças 

e respostas, sendo que tais respostas podem ainda se apresentar como velocidades 

ou acelerações. A Tabela 1 indica a designação mais comum às curvas assim obtidas. 

Tabela 1 – Designação das Funções Resposta em Frequência (FRF’s). 

Tipo de resposta Razão resposta/força Razão força/resposta 

Deslocamento receptância rigidez dinâmica 

Velocidade mobilidade impedância mecânica 

Aceleração inertância massa aparente 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

A Equação 3.4 representa a receptância para um modelo de amortecimento 

viscoso. 

𝑋
𝐹(𝜔)⁄ =

1

𝑘−𝑚𝜔2+𝑖𝜔𝑐
=

1
𝑘⁄

1−(𝜔
𝜔𝑛⁄ )

2
+𝑖2(𝜔

𝜔𝑛⁄ )
                                    (3.4) 

Na qual,  é o fator de amortecimento viscoso e 𝜔𝑛 é a frequência natural em rad/s. 
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Lembrando que �̇�(𝜔) = 𝑖𝜔𝑋(𝜔) e que �̈�(𝜔) = −𝜔2𝑋(𝜔), obtêm-se, neste caso, a 

mobilidade (�̇� 𝐹(𝜔)⁄ ) e a inertância (�̈� 𝐹(𝜔)⁄ ) simplesmente multiplicando a equação 

4, respectivamente, por 𝑖𝜔 e −𝜔2. 

A aplicação óbvia da análise modal experimental é a obtenção dos parâmetros 

modais de uma dada estrutura real, a qual é o seu objetivo. Para cada um dos modos 

presentes na faixa de frequências sob análise são obtidos então, normalmente, uma 

frequência natural, um fator de amortecimento e uma forma espacial de vibração. 

Como consequência, pode ser utilizada para “sintonizar” um modelo numérico obtido, 

por exemplo, através do Método dos Elementos Finitos. Nesta situação atualiza-se o 

modelo numérico de forma que as frequências naturais numéricas e experimentais 

aproximem ao máximo os seus valores. Adicionalmente, o modelo numérico pode ser 

melhorado através da busca de uma melhor concordância entre as formas de vibração 

dos modos, numéricas e experimentais. 

A metodologia computacional em elementos finitos necessita de dados 

experimentais para o ajuste dos modelos e validação da solução. Desta forma, a 

massa específica, o módulo de elasticidade e a espessura da chapa foram os 

parâmetros a serem usados para a realização dos ajustes. A principal ferramenta para 

fornecer os dados necessários que amparem a metodologia proposta é a Análise 

Modal Experimental (Experimental Modal Analysis – EMA). 

A EMA é utilizada para identificar os parâmetros modais de uma estrutura real 

(frequências naturais, modos de vibração e amortecimentos), a partir das respostas 

de vibração da estrutura, quando sujeita a estímulos externos. No caso do 

experimento proposto, o método foi no domínio da frequência o qual é aplicado sobre 

FRF, as quais foram obtidas por processamento dos sinais de excitação (força) e de 

resposta (vibração da estrutura) adquiridos experimentalmente, usando a técnica 

Single Input Single Outputs (SISO), onde foram coletados simultaneamente pelo 

módulo de aquisição, um sinal de força (entrada) e um sinal de resposta (saída). Foi 

utilizado para o sinal de força um excitador de vibração (shaker) com um transdutor 

de força (célula de carga) aplicada no ponto demarcado 49 na chapa, enquanto o sinal 

de resposta variava sua localização em todos os pontos demarcados nesta chapa. 

Os dados da análise modal experimental são sempre tratados por algoritmos 

específicos utilizados para a extração dos parâmetros modais. Quando muitas peças 

ou conjuntos semelhantes são avaliados, a quantidade de modos pode ser 
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suficientemente grande para dificultar a avaliação dos resultados. Nesse caso, o 

principal critério utilizado é o MAC. Este critério tem a função de prover uma medição 

da consistência (grau de linearidade) entre estimativas de um vetor modal, fornecendo 

um fator de confiança adicional na avaliação dos vetores modais extraídos de 

diferentes locais de excitação (referência) ou de diferentes algoritmos de estimativa 

dos parâmetros modais. 

Por outro lado, quando se deseja comparar dois métodos como, análise modal 

numérica com a experimental, através da correlação entre os modos de vibração 

destes, com intuito, por exemplo, de validação e calibração do modelo numérico, uma 

abordagem adequada a ser seguida corresponde a comparação das formas modais 

experimentais com as formas modais numéricas. Neste sentido, o uso do MAC se 

torna uma ferramenta indispensável na validação do modelo numérico. O coeficiente 

MAC é obtido por meio da Equação 3.5. 

MAC(𝑖,𝑗) =
|{𝑖

𝑟}
𝑇

{𝑗
𝑐}|

2

({𝑖
𝑟}

𝑇
{𝑖

𝑟})({𝑗
𝑐}

𝑇
{𝑗

𝑐})
                                               (3.5) 

Em que: 

{𝒊
 𝒓} é o vetor modal do modelo de referência do i-ésimo modo; 

{𝒋
 𝒄} é o vetor modal do modelo calculado do j-ésimo modo; 

O coeficiente MAC correlaciona os pares de vetores modais e seu valor varia 

entre 0 e 1. Quando MAC é igual a 1 significa que os vetores modais são idênticos e 

possuem uma boa correlação. Por outro lado, quando o coeficiente MAC é igual a 0 

significa que os vetores modais são ortogonais entre si, sem correlação.  

Há, no entanto, uma dependência espacial dos parâmetros de correlação em 

relação à função de cada Grau de Liberdade (GDL) individualmente denominado 

COMAC. (WOO; VACCA, 2022) correlacionam os graus de liberdade contidos em dois 

vetores modais, onde um deles é a condição de referência. O COMAC fornece uma 

indicação da contribuição de cada grau de liberdade nos valores do MAC. Os valores 

do COMAC variam, assim como os valores do MAC, de 0 a 1, conforme Equação 3.6: 

COMAC(𝑗) =
(∑ {𝑖

𝑟}
𝑗
{𝑖

𝑐}
𝑗

𝑛
𝑖=1 )

2

(∑ {𝑖
𝑟}

𝑗
{𝑖

𝑟}
𝑗

𝑛
𝑖=1 )(∑ {𝑖

𝑐}
𝑗
{𝑖

𝑐}
𝑗

𝑛
𝑖=1 )

                                        (3.6) 
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3.4 Análises numéricas com o software Ansys 

3.4.1 Etapas Básicas no Método dos Elementos Finitos 

As etapas básicas envolvidas em qualquer análise realizadas a partir do MEF 

correspondem as descritas a seguir: 

• Fase de pré-processamento 

➢ Criar o domínio de solução e, em seguida, discretizá-lo em elementos 

finitos, isto é, subdividir o problema em nós e elementos; 

➢ Assumir uma função de forma para representar o comportamento físico 

de um elemento, isto é, uma função contínua é assumida de modo a 

representar a solução aproximada de um elemento; 

➢ Desenvolver as equações para um elemento; 

➢ Juntar os elementos para representar o problema inteiro e construir a 

matriz de rigidez global; 

➢ Aplicar as condições de contorno, condições iniciais e o carregamento. 

• Fase de solução 

➢ Resolver um conjunto de equações algébricas lineares ou não-lineares 

simultaneamente para obter resultados nos nós, tais como, por exemplo, 

valores de deslocamento em um problema de mecânica dos sólidos ou 

valores de temperatura em um problema de transferência de calor ou 

valores de potencial elétrico em problemas de eletromagnetismo. 

• Fase de pós-processamento 

➢ Obter outras informações importantes. Neste ponto, o interesse pode 

ser a determinação dos valores de tensões principais, fluxos de calor, 

corrente elétrica etc. 

Em geral, existem várias aproximações para a formulação dos problemas pelo 

MEF, como Formulação Direta; Formulação da Energia Potencial Total Mínima; e 
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Formulação dos Resíduos Ponderados. Entretanto, é importante observar que as 

etapas básicas envolvidas em qualquer análise de elementos finitos são as mesmas, 

independentemente de como o modelo de elementos finitos é gerado, ou seja, da 

formulação utilizada. 

3.4.2 Análise modal 

Em uma análise modal, as equações que governam esse tipo de modelagem 

não levam em conta a dissipação de energia e, portanto, não consideram a matriz de 

amortecimento. Neste sentido, essas equações constituem um problema de auto 

solução, que nada mais é do que um mecanismo utilizado para a determinação de 

autovalores e autovetores associados, dados pela eq. (3.7), a seguir. 

[𝑘]{∅𝑖} = 𝜔𝑖
2[𝑀]{∅𝑖}                                                     (3.7) 

Sendo: 

[𝑘] a matriz de rigidez do sistema; 

{∅𝑖} o vetor da forma modal do modo i ou autovetor; 

𝜔𝑖 a frequência natural do modo i, em que 𝜔𝑖
2 é o autovalor; 

[𝑀] a matriz de massa do sistema. 

O software ANSYS possui diversos algoritmos para obter o modelo dinâmico de 

estruturas. Alguns dos mais utilizados são: 

• Método do Subespaço; 

• Bloco de Lanczos; 

• Energia Dinâmica; 

• Método Reduzido; 

• Método Assimétrico; 

• Método Amortecido. 

Nesta Tese, utilizou-se o método de bloco de Lanczos para a extração dos 

autovalores. Este método é muito utilizado para resolver problemas simétricos e com 

grande número de nós. Além de ser um método de rápida taxa de convergência para 

problemas com baixo amortecimento, este método torna-se a base teórica para o 

mecanismo de autossolução. 
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Destaca-se, ainda, que o uso do método do bloco de Lanczos para a resolução 

de problemas maiores (com cerca de cem mil graus de liberdade, por exemplo) pode 

gerar grande número de equações de restrição, conduzindo a arquivos grandes para 

processamento. 

É estabelecida na Tabela 2 a seguir, uma comparação entre quatro métodos 

de extração modais muito utilizados dentro do software Ansys. 

Tabela 2 – Características de métodos de extração modais disponíveis no software Ansys. 

Método de 
Solução 

Aplicação 

Memória 
requerida 
A – Alta; 
M – Média; 
B – Baixa 

Espaço em 
disco 
Requerido 
A – Alto; 
M – Médio; 
B – Baixo 

Subespaço 

Serve para encontrar alguns modos (cerca de 
quarenta) de modelos grandes; 
É recomendado quando o modelo consiste em um 
sólido regular e elemento do tipo casca; 
Trabalha bem, quando se possui memória limitada. 
 

B A 

Bloco de 
Lanczos 

Serve para encontrar muitos modos (quarenta ou 
mais) de modelos grandes; 
É recomendado quando o modelo consiste em um 
sólido irregular e elementos do tipo casca ou a 
combinação desses dois elementos; 
Trabalha mais rápido, porém requer cerca de 50 % a 
mais de memória do que o método do subespaço. 
 

M B 

Energia 
Dinâmica 

Serve para encontrar poucos modos (cerca de vinte) 
de modelos grandes; 
É recomendado quando se quer processamento 
rápido de autovalores de modelos de mais de cem 
mil graus de liberdades; 
Em modelos onde a discretização é grosseira, as 
frequências naturais são aproximadas. 
 

A B 

Reduzido 

Encontra todos os modos (modelos com menos de 
dez mil graus de liberdades); 
Pode ser utilizado para encontrar alguns modos 
(cerca de quarenta) de modelos maiores com a 
seleção de um grau de liberdade mestre; 
A precisão da frequência depende da seleção deste. 

B B 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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3.4.3 Análise harmônica 

Para obter as funções de resposta em frequência de inertância, por exemplo, 

ou seja, aceleração dividido pela força, os sistemas a serem analisados com uma 

força, tendo frequência variável dentro da faixa que contém os modos obtidos na 

análise modal, devem ser excitados. 

No software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1, existem 

três métodos para a solução de problema de excitação harmônica, a saber: o método 

completo, o reduzido e o da superposição modal. O método completo resolve o 

problema forçado para sistemas considerando todos os seus graus de liberdade, de 

translação ou de rotação, variando os passos de carga em uma faixa de frequência 

predeterminada pelo usuário. 

Durante a solução, este procedimento resolve o problema de autovalor e 

autovetor, para fornecer a resposta harmônica dos sistemas nas regiões de 

ressonância (caso existam frequências naturais na faixa de frequência em análise), 

onde ocorrem amplificações consideráveis nas amplitudes de vibrações. Por este 

motivo, esta análise requer um custo computacional elevado. 

O método reduzido é uma adaptação do completo. A diferença básica reside 

no fato de este procedimento considerar apenas o grau mestre de liberdade, que é a 

direção preferencial de solução, reduzindo as dimensões das matrizes contendo as 

propriedades dinâmicas dos sistemas analisados e simplificando os cálculos 

numéricos, o que reduz bastante o tempo de processamento. 

O método da superposição modal é um procedimento um pouco mais 

trabalhoso, porém, de resultados precisos e bem rápidos. Para executar este método, 

deve-se inicialmente calcular o modelo modal da estrutura a ser analisada por um 

método que não leve em consideração o amortecimento modal, tal como o método do 

Bloco de Lanczos, por exemplo. Com o modelo modal calculado, deve-se expandi-lo, 

ou seja, obter os coeficientes de participação modal, que fazem com que a solução 

harmônica tenha validade dentro de toda a faixa de frequência em análise. 

A superposição modal baseia-se exatamente nos coeficientes de participação 

modal para gerar uma resposta harmônica dentro da faixa a ser estudada. Para que 

se analise com correção toda esta faixa, é recomendado no help do software Ansys® 

Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1, que a frequência máxima de 
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excitação harmônica da estrutura seja, pelo menos, 50% maior do que a frequência 

do último modo presente dentro deste limite. Isto é feito com o intuito de se obter os 

resíduos superiores presentes nas FRF’s de receptância. Os resíduos consideram a 

influência dos modos de ordem superior e inferior nos modos a serem analisados. 

Com a expansão modal realizada, pode-se analisar harmonicamente a 

estrutura com um tempo mínimo de processamento, o que faz com que este método 

seja o mais rápido dos três. 

3.4.4 Elementos finitos utilizados na modelagem no software Ansys 

Para modelar numericamente a chapa, foi utilizado o elemento finito do tipo 

elemento de casca estrutural de 4 nós (SHELL181). 

O SHELL181 é adequado para analisar estruturas de casca fina a 

moderadamente espessa. É um elemento de quatro nós com seis graus de liberdade 

em cada nó: translações nas direções x, y e z e rotações em torno dos eixos x, y e z. 

(Se a opção de membrana for utilizada, o elemento terá somente grau de liberdade 

translacional). A opção triangular degenerada deve ser utilizada apenas como 

elementos de preenchimento na geração de malha. O SHELL181 é adequado para 

aplicações lineares, de grande rotação e/ou de grande deformação não linear. A 

mudança na espessura da casca é contabilizada em análises não lineares. No 

domínio do elemento, os esquemas de integração completa e reduzida são 

suportados. O SHELL181 pode ser utilizado para aplicações em camadas para 

modelagem de cascas compostas ou construção em sanduíche. A precisão na 

modelagem de cascas compostas é governada pela teoria de formação de 

cisalhamento de primeira ordem (geralmente chamada de teoria de casca de Mindlin-

Reissner). A formulação do elemento é baseada em medições logarítmicas e 

medições reais da tensão. A cinemática do elemento permite deformações finitas da 

membrana (alongamento). No entanto, as mudanças de curvatura dentro de um 

incremento de tempo são consideradas pequenas. 

Na Figura 3, pode-se observar o elemento descrito. Esta Figura mostra a 

geometria, as localizações dos nós e o sistema de coordenadas do elemento para 

este elemento. O elemento é definido por informações de seção de casca e por quatro 

nós (I, J, K e L). 
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Figura 3 – Geometria do elemento SHELL181 utilizado nos modelos em MEF. 

 

Fonte: Help do software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1.  

x0 = Eixo x do elemento, se ESYS não for fornecido; 

x = Eixo x do elemento se ESYS for fornecido; 

3.5 Regressor de floresta aleatória 

Florestas aleatórias são uma combinação de preditores de árvores, de modo 

que cada árvore depende dos valores de um vetor amostrado de forma independente 

e com a mesma distribuição para todas as árvores da floresta (BREIMAN, 2001). As 

melhorias significativas na precisão da classificação resultam do crescimento de um 

conjunto de árvores e da permissão que essas selecionem a classe mais popular. 

Para que esses conjuntos cresçam, geralmente são gerados vetores aleatórios que 

governam o crescimento de cada árvore no conjunto. Segundo Breiman (2001), um 

exemplo inicial é a metodologia chamada bagging, que usa uma seleção aleatória 

(sem reposição), a partir dos exemplos do conjunto de treinamento, com o objetivo de 

fazer crescer cada árvore. Ele relata em seu trabalho um outro exemplo referente à 

seleção por divisão aleatória onde em cada nó a divisão é selecionada aleatoriamente 

entre as K melhores divisões. 

O elemento comum em todos esses procedimentos é que, para a k-ésima 

árvore, um vetor aleatório Θ𝑘 é gerado, independente dos vetores aleatórios passados 

Θ1, … , Θ𝑘−1, com a mesma distribuição e uma árvore é cultivada usando o conjunto de 
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treinamento e Θ𝑘, resultando em um classificador ℎ(𝐱, Θ𝑘), onde 𝐱 é um vetor de 

entrada. Por exemplo, no ensacamento, o vetor aleatório Θ é gerado como as 

contagens em N caixas resultantes de N dardos lançados aleatoriamente nas caixas, 

onde N é o número de exemplos no conjunto de treinamento. Na seleção por divisão 

aleatória Θ consiste em um número de inteiros aleatórios independentes entre 1 e 𝑘. 

A natureza e dimensionalidade de Θ depende de seu uso na construção de árvores. 

Depois que grande número de árvores é gerado, seleciona-se a classe mais popular. 

Segundo (BREIMAN, 2001; JOHANSSON ET AL., 2014), esse procedimento é 

chamado de floresta aleatória. 

Definição 1 – Uma floresta aleatória é um classificador que consiste em uma 

coleção de classificadores estruturados em árvore {ℎ(𝐱, Θ𝑘), 𝑘 = 1, . . . } em que {Θ𝑘} 

são vetores aleatórios identicamente distribuídos independentes e cada árvore 

seleciona uma classe mais popular na entrada 𝐱. 

3.5.1 Caracterizando a precisão de florestas aleatórias 

A precisão de uma floresta aleatória está relacionada, em primeira instância 

com a sua convergência. Neste sentido, dado um conjunto de classificadores ℎ1(𝐱),

ℎ2(𝐱), … , ℎ𝑘(𝐱), e com o conjunto de treinamento extraído aleatoriamente da 

distribuição do vetor aleatório 𝑦, 𝐱, define-se a função de margem com a Equação 3.8. 

𝑚𝑔(𝐱, 𝑦) = 𝑎𝑣𝑘𝐼(ℎ𝑘(𝐱) = 𝑦) − max𝑗 ≠ 𝑦𝑎𝑣𝑘𝐼(ℎ𝑘(𝐱) = 𝑗)                             (3.8) 

Em que 𝐼(ℎ𝑘(𝐱) = 𝑦) ou 𝐼(ℎ𝑘(𝐱) = 𝑗) é a função do indicador. 

A margem mede até que ponto o número médio de votos em 𝐱, 𝑦, para a classe 

certa, excede o voto médio para qualquer outra classe. Quanto maior a margem, maior 

será a confiança na classificação. O erro de generalização é dado pela Equação 3.9. 

𝑃𝐸∗  =  𝑃𝐱 ,𝑦(𝑚𝑔 (𝐱, 𝑦) < 0)                                                (3.9) 

Em que os subscritos 𝐱 , 𝑦 indicam que a probabilidade é sobre o espaço 𝐱 , 𝑦. 

Em florestas aleatórias, ℎ𝑘(𝐱) = ℎ𝑘(𝐱, Θ𝑘). 
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Ainda, segundo Breiman (2001), para muitas árvores, segue-se da Lei Forte 

dos Grandes Números e da estrutura da árvore que: 

Teorema 1. À medida que o número de árvores aumenta, quase certamente 

para todas as sequências Θ1, … 𝑃𝐸∗ converge para: 

𝑃𝐱,𝑦(𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − max𝑗≠𝑦𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗) < 0)                            (3.10) 

Esse resultado explica por que as florestas aleatórias não superajustam à 

medida que mais árvores são adicionadas, mas produzem um valor limite do erro de 

generalização. 

Segundo Henkel, Weijtjens e Devriendt (2021), a Lei dos Grandes Números é 

aplicada nos casos em que as variáveis são aleatórias independentes e identicamente 

distribuídas com média finita e existência do quarto momento central. 

Para florestas aleatórias, um limite superior pode ser derivado para o erro de 

generalização em termos de dois parâmetros que são medidas de quão precisos são 

os classificadores individuais e da dependência entre eles. A interação entre esses 

dois fornece a base para entender o funcionamento das florestas aleatórias. 

Definição 2 – A função de margem para uma floresta aleatória é dada pela 

Equação 3.11: 

𝑚𝑟(𝐱, 𝑦) = 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − max𝑗≠𝑦𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗)                              (3.11) 

e a robustez do conjunto de classificadores {ℎ(𝐱, Θ)}, pela Equação 3.12. 

𝑠 = 𝐸𝐱,𝑦𝑚𝑟(𝐱, 𝑦)                                                      (3.12) 

Assumindo que 𝑠 ≥  0, a inequação de Chebyshev resulta em 

𝑃𝐸∗  ≤ var(𝑚𝑟) 𝑠2⁄                                                        (3.13) 

Uma expressão mais reveladora para a variância de 𝑚𝑟 é derivada do seguinte: 
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𝑗̂(𝐱, 𝑦) = arg max𝑗≠𝑦 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗)                                         (3.14) 

Neste sentido, 

𝑚𝑟(𝐱, 𝑦) = 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗̂(𝐱, 𝑦)) = 𝐸Θ[𝐼(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − 𝐼(ℎ(𝐱, Θ) =

𝑗̂(𝐱, 𝑦))]                                                                                                                                                        (3.15) 

Definição 3 – A função de margem bruta é dada pela Equação 3.16: 

𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦) = 𝐼(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − 𝐼(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗̂(𝐱, 𝑦))                             (3.16) 

Assim, 𝑚𝑟(𝐱, 𝑦) é a expectativa de 𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦) em relação a Θ. Para qualquer função 

𝑓 da identidade abaixo (Equação 3.17) em que Θ, Θ′ são independentes com a mesma 

distribuição. 

[𝐸Θ𝑓(Θ)]2 = 𝐸Θ,Θ′𝑓(Θ)𝑓(Θ′)                                             (3.17) 

Isso implica que 

𝑚𝑟(𝐱, 𝑦)2 = 𝐸Θ,Θ′𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦)𝑟𝑚𝑔(Θ′, 𝐱, 𝑦)                                   (3.18) 

A partir da Equação 3.18 tem-se: 

var(𝑚𝑟) = 𝐸Θ,Θ′cov𝐱,𝑦𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦)𝑟𝑚𝑔(Θ′, 𝐱, 𝑦) = 𝐸Θ,Θ′(𝜌(Θ, Θ′)𝑠𝑑(Θ)𝑠𝑑(Θ′))      (3.19) 

Em que: 

 𝜌(Θ, Θ′) é a correlação entre 𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦) e 𝑟𝑚𝑔(Θ′, 𝐱, 𝑦), mantendo Θ, Θ′ fixo. 

E 𝑠𝑑(Θ) é o desvio padrão de 𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦) mantendo Θ fixo. 

Então: 

var(𝑚𝑟) = �̅�(𝐸Θ𝑠𝑑(Θ))
2

≤ �̅�𝐸Θvar(Θ)                                     (3.20) 

Em que �̅� é o valor médio da correlação; isso é: 
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�̅� = 𝐸Θ,Θ′(𝜌(Θ, Θ′)𝑠𝑑(Θ)𝑠𝑑(Θ′)) 𝐸Θ,Θ′(𝑠𝑑(Θ)𝑠𝑑(Θ′))⁄                         (3.21) 

Portanto, 

𝐸Θvar(Θ) ≤ 𝐸Θ (𝐸𝐱,𝑦𝑟𝑚𝑔(Θ, 𝐱, 𝑦))
2

− 𝑠2 ≤ 1 − 𝑠2                               (3.22) 

Combinando as Equações 3.13, 3.20 e 3.22, resulta que: 

Teorema 2. Um limite superior para o erro de generalização é dado por 

𝑃𝐸∗  ≤ �̅�(1 − 𝑠2) 𝑠2⁄                                                     (3.23) 

Embora o limite provavelmente seja indefinido, esse cumpre a mesma função 

sugestiva para florestas aleatórias que os limites de outros tipos de classificadores. 

Isto mostra que os dois parâmetros envolvidos no erro de generalização para florestas 

aleatórias são a força dos classificadores individuais na floresta e a correlação entre 

eles em termos das funções de margem bruta. A razão 𝑐/𝑠2 é a correlação dividida 

pelo quadrado da robustez, quanto menor, melhor. 

Definição 4 – A razão 𝑐/𝑠2 para uma floresta aleatória é definida pela Equação 

3.24. 

𝑐 𝑠2⁄ = �̅�/𝑠2                                                          (3.24) 

Existem simplificações na situação de duas classes. Neste sentido, a função margem 

é representada pela Equação 3.25. 

𝑚𝑟(𝐱, 𝑦) = 2𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = y) − 1                                           (3.25) 

A exigência de que a robustez seja positiva (ver Equação 3.13), torna-se 

semelhante à condição familiar de aprendizagem fraca 𝐸𝐱,𝑦𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = y) > 5. A 

função de margem bruta é 2𝐼(ℎ(𝐱, Θ) = y) − 1 e a correlação �̅� está entre 

𝐼(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) e 𝐼(ℎ(𝐱, Θ′) = 𝑦) . Em particular, se os valores de 𝑦 forem considerados 

+1 e -1, então 
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�̅� = 𝐸Θ,Θ′[𝜌(ℎ(∙, Θ), ℎ(∙, Θ′))]                                               (3.26) 

de modo que �̅� é a correlação entre dois membros diferentes da floresta calculados 

sobre a distribuição Θ, Θ′. 

Para mais de duas classes, a medida da robustez, definida pela Equação 3.27 

depende da floresta, bem como das árvores individuais, pois é a floresta que 

determina 𝑗̂(𝐱, 𝑦). Outra abordagem é possível, escrevendo: 

𝑃𝐸∗ = 𝑃𝐱,𝑦(𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − max𝑗≠𝑦𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗) < 0) ≤ ∑ 𝑃𝐱,𝑦(𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) −𝑗

𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗) < 0)                                                                                              (3.27) 

E definindo 

𝑠𝑗 = 𝐸𝐱,𝑦(𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗))                                  (3.28) 

Para ser a robustez do conjunto de classificadores ℎ(𝐱, Θ) em relação à classe 𝑗. 

Observa-se que essa definição de robustez não depende da floresta. Usando a 

inequação de Chebyshev, assumindo que todo 𝑠𝑗 > 0 leva a 

𝑃𝐸∗ ≤ ∑ var(𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑦) − 𝑃Θ(ℎ(𝐱, Θ) = 𝑗)) 𝑠𝑗
2⁄𝑗                            (3.29) 

e usando identidades semelhantes às utilizadas para se chegar na Equação 3.20, as 

variâncias na Equação 3.29 podem ser expressas em termos de correlações médias. 

Breiman (2001) não usou estimativas das quantidades na Equação 3.29 em seu 

estudo empírico, entretanto, o autor acredita que elas seriam interessantes em 

problemas de múltiplas classes. 

3.5.2 Usando features aleatórias 

Segundo Breiman (2001), algumas florestas aleatórias relatadas na literatura 

têm erro de generalização consistentemente menor do que outras. Ele citou exemplos 

como a seleção aleatória dividida ser melhor do que o ensacamento. Outra questão 

diz respeito à redução do erro de generalização devido à introdução de ruído aleatório 

nas saídas. Mas, segundo o autor, nenhuma dessas três florestas funciona tão bem 



Capítulo 3 – Fundamentação Teórica 56 

 

quanto Adaboost ou outros algoritmos de reponderação adaptativa do conjunto de 

treinamento. 

Para melhorar a precisão, a aleatoriedade injetada deve minimizar a correlação 

�̅� enquanto mantém a robustez do método. As florestas estudadas consistem em usar 

aleatoriamente entradas selecionadas ou combinações de entradas em cada nó para 

cultiva e fazer crescer cada árvore. As florestas resultantes fornecem precisão que se 

compara favoravelmente com o Adaboost. Esta classe de procedimentos tem 

características desejáveis: 

• Sua precisão é tão boa quanto o Adaboost e às vezes melhor. 

• É relativamente robusta às discrepâncias (outliers) e a ruídos. 

• É mais rápido do que a metodologia de ensacamento (bagging) ou da 

Adaboost. 

• Fornece estimativas internas úteis de erro, robustez, correlação e 

importância variável. 

• É simples e facilmente paralelizável. 

3.5.3 Usando estimativa OOB para monitorar erro, força e correlação 

Em alguns casos de utilização do algoritmo de florestas aleatórias, o 

ensacamento é utilizado em conjunto com a seleção aleatória de features. Cada novo 

conjunto de treinamento é extraído, com reposição, do conjunto de treinamento 

original. Em seguida, uma árvore é cultivada no novo conjunto de treinamento usando 

a seleção aleatória das features. Neste caso, as árvores cultivadas não são podadas. 

Há duas razões para usar o ensacamento. A primeira é que o uso de 

ensacamento parece aumentar a precisão quando features aleatórios são utilizadas. 

A segunda é que o ensacamento pode ser utilizado para fornecer estimativas 

contínuas do erro de generalização (𝑃𝐸 ∗) do conjunto combinado de árvores, bem 

como estimativas de robustez e correlação. Essas estimativas são feitas da forma out-

of-bag, o que é explicado a seguir. 

Considerando um método para construir um classificador a partir de qualquer 

conjunto de treinamento. Dado um conjunto de treinamento específico 𝑇, forma-se 

conjuntos de treinamento bootstrap 𝑇𝑘, em seguida, deve-se construir classificadores 

ℎ(𝐱, 𝑇𝑘) e deixá-los votar para formar o preditor ensacado ou empacotado. Para cada 
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𝑦, 𝐱 no conjunto de treinamento, agrega-se os votos apenas sobre os classificadores 

para os quais 𝑇𝑘 não contém y, x. Então a estimativa out-of-bag para o erro de 

generalização é a taxa de erro do classificador OOB no conjunto de treinamento. 

O estudo de estimativas de erro para classificadores ensacados, apresentado 

por Breiman, mostra que a estimativa out-of-bag é tão precisa quanto a utilização de 

um conjunto de teste do mesmo tamanho do conjunto de treinamento. Portanto, 

segundo o autor, usar a estimativa de erro OOB pode eliminar a necessidade de um 

conjunto de teste reservado. 

Em cada conjunto de treinamento de bootstrap, cerca de um terço das 

instâncias são deixadas de fora. Portanto, as estimativas out-of-bag são baseadas na 

combinação de apenas cerca de um terço dos classificadores da combinação principal 

em andamento. Como a taxa de erro diminui à medida que o número de combinações 

aumenta, as estimativas out-of-bag tenderão a superestimar a taxa de erro atual. Para 

obter estimativas imparciais out-of-bag, é necessário passar do ponto em que o erro 

do conjunto de teste converge. 

A força e a correlação também podem ser estimadas usando métodos out-of-

bag. Isso fornece estimativas internas que são úteis para entender a precisão da 

classificação e como melhorá-la. 

3.5.4 Florestas aleatórias para regressão 

Ainda segundo Breiman (2001), florestas aleatórias utilizadas para regressão 

são formadas pelo crescimento de árvores dependendo de um vetor aleatório Θ tal 

que o preditor de árvore ℎ(𝐱, Θ) assume valores numéricos em oposição aos rótulos 

de classe. Os valores de saída são numéricos e assume-se que o conjunto de 

treinamento é construído independentemente da distribuição do vector aleatório 𝐱, 𝑦. 

O erro de generalização médio quadrático para qualquer preditor numérico ℎ(𝑋) é 

apresentado na Equação 3.30. 

𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − ℎ(𝐱))2                                                       (3.30) 

O preditor de floresta aleatória é formado tomando a média sobre 𝑘 das árvores 

ℎ(𝐱, Θ𝑘). Da mesma forma que no caso de classificação, é válido o seguinte: 
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Teorema 3. Como o número de árvores na floresta vai ao infinito, então 

𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − 𝑎𝑣𝑘ℎ(𝐱))2 → 𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − 𝐸Θ(ℎ(𝐱, Θ))2                                  (3.31) 

Denota o lado direito de Equação 3.31 como 𝑃𝐸∗(𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎) o erro de generalização 

da floresta. Define-se o erro médio de generalização de uma árvore como: 

𝑃𝐸∗(á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒) = 𝐸Θ𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − ℎ(𝐱, Θ))2                                      (3.32) 

Teorema 4. Suponha-se que para todo Θ, 𝐸𝑦 = 𝐸𝐱ℎ(𝐱, Θ). Então 

𝑃𝐸∗(𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎) ≤ �̅�𝑃𝐸∗(á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒)                                          (3.33) 

Em que �̅� é a correlação ponderada entre os resíduos 𝑦 − ℎ(𝐱, Θ) e 𝑦 − ℎ(𝐱, Θ′) onde 

Θ, Θ′ são independentes. 

Uma vez que: 

𝑃𝐸∗(𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎) = 𝐸𝐱,𝑦[𝐸Θ(𝑦 − ℎ(𝐱, Θ))]2 = 𝐸Θ𝐸Θ′𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − ℎ(𝐱, Θ))(𝑦 − ℎ(𝐱, Θ′))    (3.34) 

O termo à direita na Equação 3.34 é uma covariância e pode ser escrito como: 

𝐸Θ𝐸Θ′(𝜌(Θ, Θ′)𝑠𝑑(Θ)𝑠𝑑(Θ′)) 

Em que: 

𝑠𝑑(Θ) = √𝐸𝐱,𝑦(𝑦 − ℎ(𝐱, Θ))2 define a correlação ponderada como: 

�̅� = 𝐸Θ,Θ′(𝜌(Θ, Θ′)𝑠𝑑(Θ)𝑠𝑑(Θ′)) (𝐸Θ𝑠𝑑(Θ))
2

⁄                                  (3.35) 

Então, 𝑃𝐸∗(𝑓𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠𝑡𝑎) = �̅�(𝐸Θ𝑠𝑑(Θ))
2

≤ �̅�𝑃𝐸∗(á𝑟𝑣𝑜𝑟𝑒). 

O Teorema (11.2) indica os requisitos para florestas de regressão precisas, tais 

como: baixa correlação entre resíduos e árvores de baixo erro. A floresta aleatória 

diminui o erro médio das árvores empregadas pelo fator 𝜌. A aleatoriedade empregada 
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precisa visar a baixa correlação. As demonstrações das formulações apresentadas 

nesta sessão 3.7 podem ser vistas nos apêndices do trabalho de Breiman (2001). 

3.6 Considerações sobre o capítulo 

Neste capítulo foram tratadas as principais bases teóricas que subsidiaram esta 

Tese. O capítulo iniciou tratando da metodologia DOE, especificamente com o uso do 

método de superfície de resposta com delineamento composto central. Em seguida, 

foi abordada a metodologia utilizada para correlacionar os modelos experimentais e 

teóricos como pré-requisito para validação dos modelos em MEF. Uma breve 

apresentação sobre a análise numérica em elementos finitos utilizada no software 

Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1 foi abordada. O capítulo foi 

finalizado com a fundamentação teórica referente à metodologia de florestas 

aleatórias. No próximo capítulo serão apresentadas as metodologias utilizadas nesta 

tese, para a obtenção do objetivo proposto, as quais servirão de base para a validação 

dos modelos gerados no MEF, além da apresentação do algoritmo de aprendizado de 

máquinas com uso de floresta aleatória.



 

4 METODOLOGIA 

Neste capítulo será apresentada a metodologia seguida como pré-requisito 

para a obtenção do objetivo geral desta tese. Como forma de simplificar o 

entendimento metodológico, a Figura 4, a seguir, apresenta em forma de diagrama a 

metodologia utilizada para identificar a força de excitação em detrimento da vibração, 

criando um modelo regressor via floresta aleatória, a partir de um conjunto de dados 

gerados por superfície de resposta.  Cada etapa realizada e apresentada na Figura 4 

será detalhada, nas seções 4.1 a 4.4, a seguir. 

Figura 4 – Fluxograma das etapas fundamentais realizadas para a obtenção do objetivo do trabalho. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

4.1 Análise experimental 

4.1.1 Análise modal experimental 

Este tópico traz informações que visam permitir a realização de medições de 

vibrações, tanto de movimentos como de forças, da forma mais precisa possível.  

Ruídos, erros nos procedimentos de medição e nas localizações de sensores, falhas 

no processamento digital, dentre outros, são fatores que prejudicam a qualidade dos 

dados obtidos experimentalmente, dificultando a atuação dos processos posteriores 

de identificação de parâmetros modais.  Assim, as influências de tais fatores devem 

ser eliminadas ou minimizadas, visto que alguns deles estarão sempre presentes nas 

medições. Os métodos de extração de parâmetros modais podem ser aplicados no 
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domínio do tempo ou no domínio da frequência.  Para aqueles que se desenvolvem 

no domínio do tempo, seria necessário somente medir as respostas do sistema, porém 

de forma simultânea, para que o sinal da força aplicada fosse comum a todas as 

respostas.  Como esta situação não é viável para um número muito elevado de 

respostas, torna-se necessário utilizar as funções respostas impulsivas, que são as 

transformadas inversas de Fourier das FRF’s. Os métodos no domínio da frequência 

são, a princípio, baseados no processamento de FRF’s. Assim, em ambos os casos, 

recai-se em geral na necessidade da determinação de FRF’s e, consequentemente, 

na medição tanto da força aplicada ao sistema como da sua resposta. 

Um sistema básico de medição, com capacidade de gerar vibrações e de 

capturar sinais de força e de resposta, é apresentado na Figura 5 a seguir. Percebe-

se claramente que a cadeia de instrumentos pode ser subdividida em dois ramos: um 

que promove a vibração do sistema (gerador interno de sinais da placa do 

microcomputador, amplificador de potência e vibrador) e outro que permite a medição 

e a análise dos sinais de força e de resposta (transdutores, pré-amplificadores, se 

houver, e placa de aquisição do microcomputador). 

Figura 5 – Sistema básico de medição utilizado na análise modal experimental usando o excitador de 
vibrações (Shaker). 

 
Fonte: Adaptado de Maia et al. (1997). 

 

No sistema apresentado na Figura 5, admite-se o uso de um computador com 

placa de aquisição de sinais, que ofereça, pelo menos, uma saída e duas entradas de 

sinais. O sinal proveniente da saída necessita ser amplificado para poder alimentar o 
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vibrador (shaker), o que se obtém com o auxílio de um amplificador de potência.  O 

vibrador, normalmente do tipo eletromagnético, transforma a energia elétrica do sinal 

em energia mecânica, fazendo vibrar a estrutura. 

Na ligação mecânica entre o vibrador e a estrutura se insere o transdutor de 

força, em geral do tipo piezoelétrico, que tem por finalidade gerar um sinal elétrico 

proporcional à força aplicada na estrutura. 

Na captação do movimento tem-se comumente o acelerômetro (também 

piezoelétrico), que, como o próprio nome indica, gera sinal proporcional à aceleração 

do ponto em que está montado.  Se desejado, alguns pré-amplificadores permitem a 

integração do sinal, de forma a obter sinais de velocidade e de deslocamento. 

Alternativamente, tais integrações podem ser feitas posteriormente, via 

processamento digital dos resultados. Os pré-amplificadores são inseridos para fazer 

a conversão da carga elétrica, que é o tipo de grandeza gerada nos transdutores 

piezoelétricos, em diferença de potencial (tensão), além de proporcionarem uma 

amplificação dos sinais suficiente para que estes possam ser encaminhados aos 

instrumentos que se seguem. Atualmente, está bastante difundido o uso de 

acelerômetros com eletrônica embarcada, quando então não se utilizam os pré-

amplificadores. Neste caso, um pequeno circuito eletrônico vem embutido no próprio 

acelerômetro, fazendo o papel do pré-amplificador.  Deve-se atentar, contudo, para a 

necessidade da alimentação de tal circuito, que é providenciada pelo próprio cabo que 

retorna o sinal de medição. O instrumento ao qual tal tipo de acelerômetro é ligado 

deve estar apto, consequentemente, a providenciar a correta tensão de alimentação. 

O osciloscópio é utilizado, na Figura 5, para garantir a qualidade dos sinais medidos.  

Isto porque este oferece a visualização dos sinais no tempo, permitindo assim que se 

evitem situações problemáticas evidentes como, por exemplo, o corte dos picos do 

sinal por sobrecarga (overload) de algum instrumento. 

Entretanto, quando se utiliza um microcomputador ou um analisador digital, é 

possível normalmente obter destes instrumentos a mesma visualização dos sinais no 

tempo, daí a importância de o osciloscópio não ser mais tão fundamental. Porém, ao 

se fazerem medições de funções respostas em frequências, as curvas que são 

tratadas são normalmente no domínio da frequência, e, portanto, o auxílio do 

osciloscópio é providencial, por este ser um instrumento que fornece continuamente 
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um monitoramento dos sinais como funções temporais. Em relação à fixação da 

estrutura, há duas condições básicas ao suportar a estrutura, denominadas fixa e livre. 

Ao considerar a estrutura fixa, admite-se que alguns de seus pontos estão 

firmemente conectados a pontos externos fixos. Portanto tais pontos da estrutura não 

devem apresentar qualquer tipo de movimento. A estrutura livre, ao contrário, está de 

alguma maneira suspensa no ar, permitindo que todos os seus pontos se 

movimentem.  A condição livre perfeita seria aquela obtida, por exemplo, com a 

estrutura flutuando no espaço sideral, sem a ação de qualquer tipo de campo 

gravitacional, portanto sem necessidade de fixação. Ocorreriam, então, seis modos 

de corpo rígido, com frequências naturais nulas, correspondentes aos seis 

movimentos possíveis, sendo três de translação e três de rotação, do corpo como um 

todo, indeformado. Como os testes devem ser realizados no ambiente terrestre, sob 

a ação da gravidade, algum tipo de suspensão deve ser providenciado. Se a 

suspensão for bastante flexível, o conjunto suspensão/corpo rígido apresenta 

frequências naturais dos modos de corpo rígido bastante baixas, não sendo mais 

nulas, mas distantes das frequências naturais correspondentes aos modos reais de 

vibração, ou seja, aqueles em que há deformação da estrutura. O corpo pode, para 

simular a condição livre, ser suspenso por molas bem flexíveis, ser suspenso por fios 

flexíveis para funcionar como um pêndulo ou ainda ser depositado sobre algum 

material bem macio, como espuma de poliuretano ou espuma de colchão. Quando se 

opta pela suspensão na forma de pêndulo, pode-se aproximar a estrutura como se 

fosse um pêndulo simples, obtendo então a frequência natural 𝜔𝑛 = √𝑔 𝑙⁄ , onde g é a 

aceleração da gravidade e l é o comprimento efetivo do cabo, do ponto superior de 

fixação ao centro de gravidade da massa, como pode ser visto na Figura 6. 
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Figura 6 – Suspensão “livre” da estrutura, como pêndulo. 

 

Fonte: Adaptado de Maia et al. (1997). 

 

É importante perceber que esta é a frequência pendular, ou seja, 

correspondente ao movimento horizontal, perpendicular ao plano definido pelos cabos 

de suspensão.  A aplicação de forças, então, deve ser nesta direção, como indicado 

na Figura 6.  Considerando os cabos como molas, tracionando-os axialmente, as suas 

constantes de rigidez são significativas. Portanto, a frequência natural correspondente 

ao movimento vertical da estrutura apresenta valores significativos, podendo se inserir 

na faixa de frequências dos modos reais de vibração, com deformação, o que não 

pode ocorrer. Na prática, para montar a suspensão tipo pêndulo, é comum o uso de 

fios de nylon ou finos cabos de aço. Em termos quantitativos, é recomendável que as 

frequências naturais de corpo rígido que aparecem nas FRF’s atinjam, no máximo, 10 

a 20 % da primeira frequência natural de modo flexível, ou seja, a frequência natural 

mais baixa correspondente a modo para o qual exista deformação. Se já se tem uma 

estimativa da forma do primeiro modo flexível, é conveniente que os pontos de fixação 

da estrutura se situem nos nós desta forma de vibração, pois assim a fixação terá 

influência mínima sobre o comportamento na estrutura nesta primeira ressonância de 

modo flexível. 

Esta etapa de configuração experimental é essencial, pois os modelos 

numéricos precisam de informações experimentais para que eles possam ser 

ajustados e suas respostas validadas. Neste sentido, foi utilizada uma chapa 

suspensa por fios de nylon, simulando condição livre, discretizada, de forma arbitrária, 
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em 49 pontos, conforme apresentada na Figura 7 (a). A chapa tem dimensões de 420 

mm x 360 mm e 3 mm de espessura. A malha desenhada na chapa tem um offset de 

10 mm das bordas. Cada ponto foi espaçado do outro ponto por uma distância de 66,2 

mm, na horizontal, e de 56,7 mm, na vertical. O ponto 49 foi o local escolhido para 

aplicação da força de excitação, Figura 7 (a), por ser um local que consegue excitar 

uma quantidade maior de modos, devido não coincidir com pontos nodais na 

quantidade de modos de interesse. O acelerômetro foi fixado em cada interseção das 

linhas horizontais com as verticais nas localizações 1 a 49, mudando sua fixação a 

cada medição, seguindo a sequência numérica da Figura 8 (a). O sistema de 

aquisição, incluindo analisador de sinais, computador e amplificador, é apresentado 

na Figura 8 (b). 

Figura 7 – Sistema experimental: (a) chapa suspensa com os pontos de medição de força e de 
aceleração; (b) sistema de aquisição de sinais. 

 

                             (a)                                            (b) 
Fonte: Fotografia tirada pelo autor (2021). 

Os 49 pontos foram estabelecidos na parte frontal da chapa, iniciando de cima 

para baixo e da esquerda para direita [ver Figura 8 (a)], selecionados para a medição 

da vibração. O ponto 49, localizado na parte inferior direita, foi escolhido para fixar o 

sensor de força (célula de carga) e inserir a força de excitação, por excitar maior 

quantidade de modos da chapa. A direção da excitação e das respostas é 

perpendicular à superfície da chapa. Na Figura 7 (a) anterior, é mostrada a posição 

do excitador de vibração (shaker) fixado à chapa no ponto 49 e o acelerômetro fixado 

no ponto 1 para a medição da vibração. 
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Ainda na Figura 7, pode-se observar todo o sistema de medição constituído de 

um acelerômetro (PCP 353B16), um sensor de força (B&K 8001), tipo célula de carga, 

um excitador de vibração (B&K 4809), um amplificador de sinais (B&K 2716), um 

analisador de sinais (B&K 3160-B-042) com software Pulse Labshop e um notebook. 

Os valores das frequências naturais foram utilizados para validar o modelo descrito 

na seção 4.2, a seguir. As FRF’s foram extraídas com o espectro cruzado entre um 

acelerômetro móvel e o sensor de força (célula de carga). Para a obtenção dos 

parâmetros modais, utilizou-se o software TestLab. Este software extrai os parâmetros 

modais de uma estrutura, em função das FRF´s extraídas dela por uma EMA. Antes 

é necessário que se forneça as FRF’s salvas em um arquivo universal com extensão 

do tipo *.uff. Com isso, é possível visualizar a FRF pontual ou dos demais pontos da 

malha e a soma de todas elas, bem como as frequências naturais e as formas modais 

extraídas através da análise das bandas de frequências. 

As FRF’s aquisitadas nos testes foram do tipo inertância. Estas significam, no 

domínio da frequência, a razão entre a resposta em aceleração do sistema e a força 

imposta pelo shaker a este. A unidade da inertância no sistema internacional é m/Ns². 

Estas funções são analisadas e delas extraídos os modelos modais, tendo como 

ferramenta o software TestLab, que usa como base o método POLYMAX de extração 

dos parâmetros modais. Através da modelagem da chapa, composta de nós e linhas, 

é possível, com os dados experimentais, verificar a maneira como a estrutura em 

análise se comporta em função da frequência e verificar quais as frequências naturais 

da chapa. 

4.2 Análises numéricas com elementos finitos usando o software Ansys® 

Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1 

Esta seção do capítulo tem como objetivo a criação dos modelos da chapa 

usando MEF. O primeiro modelo, baseado na análise modal, será calibrado e validado 

através dos resultados da análise modal experimental, onde os valores das 

frequências naturais e formas modais serão comparados e os ajustes no modelo serão 

realizados para aproximar os resultados numéricos do experimental. A sessão iniciará 

com a descrição das características e dados relevantes, com o intuito de subsidiar a 

concepção do modelo dinâmico, descrevendo a metodologia e finalizando com a 
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determinação e análise dos resultados das simulações. Em seguida, uma análise 

harmônica será realizada, a partir do modelo modal validado, como pré-requisito para 

a aplicação da metodologia de superfície de resposta, que será utilizada para a criação 

do banco de dados, aplicado posteriormente na etapa de treino e teste em 

aprendizado de máquinas com regressor de floresta aleatória. 

4.2.1 Análise modal numérica 

Considerando a forma de representar a chapa em uma análise bidimensional 

realizada através de um programa de elementos finitos, há a necessidade de se 

conhecer as propriedades dinâmicas do material da chapa, assim como sua geometria 

e condições de contorno. Além disso, durante a etapa de criação da malha, há, 

também, a necessidade de se fazer coincidir as localizações de alguns nós com as 

localizações dos pontos de medição utilizados na etapa experimental, para que a 

comparação seja a mais fiel possível. 

A chapa utilizada é feita de aço e foi modelada sem restrições nas condições 

de contorno. 

Para a criação do modelo numérico da chapa, as propriedades do material 

utilizadas no modelo numérico estão apresentadas na Tabela 3. 

Tabela 3 – Propriedades do aço utilizadas nos modelos numéricos. 

Propriedades do aço 

Módulo de Young 207 Gpa 

Massa específica 7800 kg/m³ 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Nesta análise, utilizou-se o elemento SHELL181 (para mais detalhes sobre este 

elemento, ver sessão 3.4.4 do capítulo 3 deste trabalho), por atender as análises 

dinâmicas, modal e harmônica, realizadas nesta tese. 

As etapas que descrevem, tanto a análise modal numérica, quanto a análise 

harmônica, em elementos finitos, no software Ansys® Academic Research 

Mechanical, Versão 2021 R1 podem ser seguidas de acordo com os tópicos a seguir: 

 

• Início do pré-processamento e definição dos parâmetros iniciais de operação; 
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• Definição dos elementos; 

• Definição dos materiais; 

• Construção da geometria; 

• Atribuição das características às superfícies; 

• Discretização das superfícies (malha); 

• Atribuição das condições de contorno; 

• Tipo de solução da análise; 

• Pós-processamento. 

 

A análise modal numérica foi realizada através do método de elementos finitos 

usando o software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1. Na 

etapa de pré-processamento, foi utilizado material com mesmas especificações da 

chapa de aço e condições de contorno para modelo livre, ou seja, não se aplicou 

nenhuma restrição nas condições de contorno. Na etapa de processamento foi 

utilizado elemento de placa e o método block lanczon para a extração modal. Além 

disso, foi adotado o modelo de superposição modal para extração dos modos, no qual 

as formas modais foram expandidas e utilizadas nas análises harmônicas descritas 

na próxima seção. Na Figura 8a, pode ser vista a geometria do modelo com detalhe 

para a manutenção da discretização utilizada experimentalmente na chapa. Na Figura 

8b é mostrada a malha estruturada contendo 4.060 elementos e 4.129 nós. 

Figura 8 – Modelo numérico em MEF utilizado na análise modal e harmônicas: (a) geometria com as 
localizações dos pontos de medição; (b) discretização com 4.060 elementos SHELL181. 

 
                         (a)                                                                            (b) 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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4.2.2 Análise harmônica numérica 

Com o modelo modal numérico validado, através da análise modal 

experimental, realizou-se as análises harmônicas. Nessa etapa, a componente na 

direção z da força, perpendicular ao plano do modelo, foi inserida em cada ponto de 

medição. Para cada fixação da força em determinado ponto, uma análise harmônica 

foi realizada. Nas Figuras 9, 10 e 11 podem ser observadas as fixações das forças 

nos pontos 1, 6 e 49, respectivamente. O ponto 49 é o ponto onde a força foi aplicada 

de forma fixa, enquanto se varria a posição do acelerômetro durante as medições, na 

análise modal experimental. 

Por outro lado, na análise harmônica numérica, foram realizadas 49 análises 

harmônicas. Para cada análise, fixou-se a força em determinado ponto, varrendo, 

assim, as 49 localizações da chapa. 

Figura 9 – Fixação da força no ponto 1 do modelo da análise harmônica numérica. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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Figura 10 – Fixação da força no ponto 6 do modelo da análise harmônica numérica. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Figura 11 – Fixação da força no ponto 49 do modelo da análise harmônica numérica. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Na Figura 12, pode-se observar as etapas para a realização da análise 

harmônica: Informações construtivas do material utilizado em Engineering Data, uso 

da geometria da chapa em Geometry, criação da malha do modelo, nesta etapa não 

se estabeleceu condições de contorno no modelo, utilizando o padrão para 

configuração livre em Model, Setup, Solution e Results. Foram ainda definidas as 
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parametrizações das variáveis de força e de aceleração, assim como o método de 

solução escolhido e outras configurações. Para cada análise harmônica realizada, as 

informações parametrizadas foram enviadas ao bloco B, para serem processadas por 

DOE utilizando RSM. 

Figura 12 – Configuração utilizada para a criação do banco de dados no software Ansys® Academic 
Research Mechanical, Versão 2021 R1. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

4.3 Análise com superfície de resposta usando Design Exploration do 

software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1  

Nesta etapa, o modelo realizado na análise harmônica numérica já foi resolvido 

com as variáveis de entrada (forças) e saída (aceleração) parametrizadas. Para se 

conhecer as relações entre essas variáveis, pode-se usar um delineamento de 
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experimento de superfície de resposta, que extrapola essas informações, gerando 

uma superfície com todos os possíveis relacionáveis entre essas variáveis. 

4.3.1 Delineamento de experimentos 

Na etapa de delineamento de experimentos, as variáveis parametrizadas na 

entrada, no modelo harmônico são as amplitudes das componentes das forças no eixo 

z em cada um dos 49 pontos do modelo, variando no intervalo especificado na etapa 

de DOE. Por outro lado, as variáveis de saída parametrizadas no modelo harmônico 

são os valores médios das amplitudes das acelerações nos 49 pontos. Uma 

observação deve ser feita, no sentido de que para cada posição da força, as respostas 

harmônicas são obtidas em todos os nós dos elementos do modelo em MEF. Isso é 

repetido para cada valor da frequência, em hertz, também, parametrizada. 

O DOE utilizado foi configurado usando o padrão fornecido pelo software, com 

tipo de delineamento CCD, com tipo de projeto autodefinido, que otimiza o DOE com 

base no número de parâmetros de entrada. Neste sentido, é possível verificar os 

valores para as saídas usando os gráficos de cartas dos pontos de projetos (valores 

da aceleração nos 49 pontos) versus esses parâmetros. A Figura 13 mostra a relação 

entre a aceleração no ponto 49 e a amplitude da força, também neste ponto, com 

relação a 9 pontos de projeto em análise. O objetivo deste gráfico é comparar essas 

informações com resultados de uma análise harmônica experimental, o que seria 

impraticável, devido a quantidade de medições que deveriam ser realizadas para se 

criar um bando de dados consistente. 
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Figura 13 – Pontos de projeto versus parâmetros. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
 

Dentro da abordagem desta tese, devido ao modelo já ter sido validado 

anteriormente, assume-se que esses valores configuram a reprodução real em 

laboratório. Entretanto, de forma a simplificar o entendimento, a Figura 13 anterior 

fornece uma ideia da comparação entre os valores de duas variáveis de interesse 

escolhidas de forma arbitrária. Dentre todas essas comparações entre as variáveis, 

poderia existir uma que ficasse mais próxima da análise experimental. Neste caso, 

esta análise não consegue prever todo o comportamento entre as amostras, criando 

uma dificuldade na utilização das interpolações para se encontrar um arranjo ótimo 

com as saídas. Neste sentido, o uso da superfície de resposta tem por objetivo 

interpolar os valores nessas múltiplas dimensões. 

4.3.2 Superfície de resposta 

Na guia de superfície de resposta no software Ansys® Academic Research 

Mechanical, Versão 2021 R1 existe uma gama de superfícies de respostas diferentes. 

Nesta tese optou-se por utilizar um meta-modelo de superfície de resposta padrão, 

que usa polinômios completos de segunda ordem. Neste tipo, somente o refinamento 

manual é requerido. Para a geração da superfície de resposta, todas as demais 

configurações padrões foram mantidas. Após a superfície de resposta ter sido criada, 

pode-se analisar alguns resultados nos pontos de respostas, através de um conjunto 

de gráficos. Inicialmente, se analisou o gráfico de resposta tridimensional, em 3D 
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(Figura 14), considerando a superfície de resposta para aceleração no ponto 1, em 

função da componente de força e da frequência. Como na análise harmônica, a cada 

passo, tem-se, somente um valor de amplitude da força para todas as respostas, na 

faixa de frequência especificada. O gráfico da superfície de resposta mostra somente 

uma fileira colorida, as demais regiões são exibidas em cinza. Essa região em cinza 

representa o espaço total interpolado pela superfície de resposta. Na Figura 15, a 

superfície de resposta apresenta a amplitude média da aceleração no ponto 49, 

variável de saída, em relação à componente de força, variável de entrada, e da 

frequência em Hz. 

Figura 14 – Superfície de resposta para aceleração no ponto 1, em função da componente de força e 
da frequência. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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Figura 15 – Superfície de resposta para aceleração no ponto 49, em função da componente de força 
e da frequência. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Nas Figuras 14 e 15 pode-se observar a não linearidade entre as variáveis. Isto 

mostra que o meta modelo considerando polinômios de segunda ordem foi capaz de 

prever os resultados corretamente. Neste sentido, é possível observar, também, como 

um parâmetro de saída selecionado muda em resposta a variações dos parâmetros 

de entrada. 

4.3.3 Geração numérica do banco de dados utilizando (DOE e RSM) 

Para cada ponto de fixação da força, calculou-se em cada um dos 49 pontos 

do modelo o valor da amplitude de aceleração, para posteriormente aplicar o RSM. A 

amplitude da força foi variada com passo de 0,1 mN, iniciando de 0,1mN até 5mN e, 

para cada valor de amplitude, variou-se a frequência da força com passo de 5Hz, 

iniciando de 5Hz até 250Hz. Com isso, o banco de dados gerado pela RSM tem 

122.500 linhas e 53 colunas. A Figura 16 apresenta a comparação entre os valores 

da superfície de resposta previstos versus os pontos de projeto observados (valores 

das acelerações em cada ponto, para cada configuração de força aplicada). A Figura 

16 ainda mostra dados de qualidade de ajuste para uma ou mais saídas. Os valores 

das acelerações, obtidos pela análise harmônica numérica nos 49 pontos, estão 
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representados por quadrados coloridos (design points), enquanto os valores preditos 

pelo RSM estão representados como círculos. A reta em 45º mostra o quão próximos 

estão os valores preditos, dos valores observados. 

Figura 16 – Reta em 45º com a comparação entre a predição do RSM e os valores observados. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

4.4 Aprendizado de máquinas – floresta aleatória 

O modelo adotado no aprendizado de máquinas foi o de floresta aleatória 

aplicado à regressão, o qual tem por objetivo reconhecer um padrão no conjunto de 

dados que possa ser utilizado para predizer a força de excitação. Uma vantagem do 

algoritmo de Florestas Aleatórias é que este pode ser utilizado tanto para tarefas de 

classificação, quanto para regressão, o que representa a maioria dos sistemas de 

aprendizagem de máquina atuais. Foi utilizado um modelo de regressão, pelo fato de 

os dados possuírem variáveis contínuas. Inicialmente foi separado de forma 

randômica para treinar o modelo RFR 80% dos dados e reservados de forma também 

randômica, os outros 20%, para testar o modelo, seguindo a metodologia apresentada 

por (BREIMAN, 2001). 

A base de dados gerada pela RSM utilizada para treinamento e validação do 

modelo RFR tem 122.500 linhas e 53 colunas, onde destacam-se 49 features 



Capítulo 4 – Metodologia 77 

 

(respostas de vibração) e 4 classes (amplitude, frequência, posição na coordenada x 

e posição na coordenada y das forças). 

Com o objetivo de reduzir o número de features, previamente se analisou o 

grau de importância delas na predição do modelo, utilizando o próprio algoritmo de 

RFR. Em seguida, avaliou-se a correlação entre as features remanescentes utilizando 

a correlação de Spearman (SHAIKH; BARBÉ, 2019). O Dendrograma de Spearman 

apresenta na ordenada as features e o eixo das abcissas representa o índice de 

Spearman, que varia de 0 a 1. Quanto mais próximo de 1 for o índice, menor será a 

correlação entre as features e seus grupos. Desta forma, se pode dizer que, quanto 

maior for a correlação entre as features, mais redundantes são suas informações para 

o modelo e, neste caso, pode-se excluir uma delas, sem prejudicar a acurácia do 

modelo. O pacote com o algoritmo de aprendizado de máquinas para floresta aleatória 

aplicada à regressão foi obtido pelo site do Scikit-Learn. Pode ser acessado pelo link: 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html. 

O comando de classe na linguagem Python para criar um modelo de RFR é: 

sklearn.ensemble.RandomForestRegressor(n_estimators=100,*,criterion='squared

_error',max_depth=None,min_samples_split=2,min_samples_leaf=1,min_weight

_fraction_leaf=0.0,max_features=1.0,max_leaf_nodes=None,min_impurity_decr

ease=0.0,bootstrap=True,oob_score=False,n_jobs=None,random_state=None,ve

rbose=0,warm_start=False,ccp_alpha=0.0,max_samples=None) 

Para utilizar este comando, é necessário compreender que uma floresta 

aleatória é um meta-estimador, pois usa modelos como base e combina-os ou 

seleciona-os para melhorar sua métrica de desempenho. Neste sentido, este ajusta 

um número de árvores de decisão de classificação em várias subamostras do conjunto 

de dados e usa a média para aumentar a precisão preditiva e controlar o ajuste 

excessivo. O tamanho da subamostra é controlado pelo parâmetro max_samples, 

sempre que o parâmetro bootstrap=True, por (padrão), caso contrário, todo o 

conjunto de dados é utilizado para construir cada árvore. No Apêndice A é 

apresentado um quadro com os significados de cada parâmetro e seus atributos. 

 

 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html
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4.5 Considerações sobre o capítulo 

Este capítulo apresentou a metodologia seguida nesta tese. Iniciou com a 

apresentação do fluxograma das etapas fundamentais realizadas para a obtenção do 

objetivo do trabalho e, em seguida, discorreu de forma detalhada cada uma das etapas 

apresentadas no fluxograma, iniciando pela análise modal experimental, seguida dos 

modelos em MEF em conjunto com o delineamento de experimento e superfície de 

resposta e finalizando o capítulo com a apresentação do aprendizado de máquina 

referente ao algoritmo de floresta aleatória.



 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

A análise modal experimental utilizada para validação do modelo MEF, 

identificou frequências naturais de alguns modos de vibração da chapa livre. A Figura 

17 mostra uma típica FRF pontual de inertância medida no ponto 49 e caracterizada 

pelas suas antirressonâncias (picos decrescentes). 

Figura 17 – Função Resposta em Frequência pontual da chapa destacando as duas primeiras 
frequências naturais. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Na Figura 17, as duas retas verticais estão posicionadas nos picos referentes 

às duas primeiras frequências naturais de flexão da chapa obtidas experimentalmente. 

Esses valores, próximos de 60,0 Hz e 81,0 Hz, foram utilizados como valores de 

referência para validar o modelo MEF. Essa validação se deu alterando os valores da 

massa específica, módulo de elasticidade e espessura do modelo da chapa até os 

valores das frequências coincidirem ou ficarem mais próximas possíveis dos valores 

das frequências experimentais. Além disso, próximo de zero hertz pode-se observar 

dois picos referentes aos modos de vibração de corpo rígido, pois a estrutura foi 

testada na condição livre-livre. Acima de 81,0 Hz pode-se observar outras frequências 

naturais da chapa, referentes a outros modos de vibração. 

Nas Figuras 18 e 19 são apresentados os resultados da análise modal 

experimental e numérica do primeiro modo de flexão. O resultado numérico foi obtido 

após ajustes no modelo de acordo com o resultado modal experimental. Pode-se 

observar as curvaturas da forma modal nas duas imagens, para a frequência natural 
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apresentada. Ainda na Figura 18, é possível observar o primeiro modo de flexão na 

frequência natural de 59,9412 Hz. Este valor de frequência é próximo do valor de 

59,391 Hz obtido na análise modal numérica, na Figura 19. 

Na Figura 18, a seguir, o primeiro modo de vibração extraído com o software 

TestLab na frequência de 59,9412 Hz com fator de amortecimento de 0,26% pode ser 

visto. Pode-se comparar os valores das frequências e a formas modais entre as 

análises experimental e numérica.   

Figura 18 – Primeiro modo de flexão, obtido experimentalmente, na frequência natural de 59,94 Hz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Figura 19 – Primeiro modo de flexão do modelo na frequência natural de 59,39 Hz. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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A Figura 20 mostra o segundo modo de flexão com frequência natural de 

80,9943 Hz, obtido experimentalmente pelo software TestLab, valor próximo da 

frequência natural de 80,179 Hz obtido via MEF, apresentado na Figura 21.  

Observa-se ainda, nas Figuras 20 e 21, os valores do baixo amortecimento, 

extraído da análise modal experimental. 

Figura 20 – Segundo modo de flexão, obtido experimentalmente, na frequência natural de 80,99 Hz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Figura 21 – Segundo modo de flexão do modelo na frequência natural de 80,18 Hz. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

As comparações das frequências naturais e formas modais, através do MAC e 

COMAC, para os 10 primeiros modos, podem ser vistas nas Figuras 22 e 23, 
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respectivamente. A escolha do número de modos a ser estudada dependerá do tipo 

de problema. Para esta tese, escolheu-se analisar, somente os dois primeiros modos. 

Figura 22 – Gráfico com valores do MAC para os modelos experimental e numérico. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

De acordo com os valores do MAC, observa-se que os modos da diagonal estão 

próximos da unidade, indicando a boa correlação entre estes. Assim sendo, o COMAC 

também apresenta boa correlação entre os GDL dos modos, indicado pelos níveis 

próximos de 1, conforme apresentado na Figura 23 a seguir. 
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Figura 23 – Valores do COMAC utilizados na comparação dos GDL dos modos experimentais e 
numéricos. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Pelo fato de o modelo de floresta aleatória calcular internamente em seu 

algoritmo um ranking de importância das features, quanto maior a redução do erro em 

splits de decisões tomada com base em uma determinada feature, em cada árvore de 

decisão, mais importante a variável será. Nesta tese, as features analisadas foram as 

respostas de aceleração em cada um dos 49 pontos, para cada passo e posição da 

força de excitação no modelo. A Figura 24 mostra o gráfico da importância percentual 

dessas features e a posição que elas se encontram no modelo na condição de melhor 

predição da força pelo modelo RFR.  
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Figura 24 – Importância das localizações das medições de vibração (features), no eixo das 
ordenadas, e suas respectivas contribuições percentuais, no eixo das abscissas, na acuracidade do 

modelo RFR. 

 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Pode-se observar na Figura 24 que a feature da posição 37 (F37), primeira 

posição de cima para baixo, contribui com, aproximadamente, 1% na predição do 

modelo, assim como a feature no ponto 30 (F30), primeira posição de baixo para cima, 

possui uma importância de 5% na predição do modelo, sendo a variável mais 

importante na predição. Ressalta-se que embora essas duas features estejam 

próximas, uma da outra, é possível que esta discrepância na importância delas está 

relacionada as suas posições em relação aos possíveis pontos nodais, que surgem 

durante a deformação modal da chapa. 

A Figura 25 mostra o dendrograma de Spearman para as 49 variáveis 

analisadas nesta Tese. Observa-se que todas as variáveis possuem pouca 

correlação, pois suas informações só começam a se encontrar, a partir de índices de 

Spearman próximos de 60%, o que, deste ponto de vista, indica que não há 
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redundância significativa de informações e, consequentemente, não permite que seja 

excluída, nessa análise, nenhuma dessas no modelo. 

Figura 25 – Dendrograma de Spearman apresentando a correlação entre as 49 variáveis. 

 
Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 

Após analisar a importância das features, conforme Figura 24, verificou-se as 

possíveis redundâncias de informações nas 49 features do modelo. Concluiu-se, na 

Figura 25, que as features possuem baixa correlação e, por isso, não atribuem 

informações redundantes no modelo. Entretanto, se pôde reduzir a quantidade delas 

sem perda significativa nas métricas de desempenho do modelo, ao observar o grau 

de importância, conforme Figura 24. 

Na metodologia RFR, cada árvore da floresta utiliza amostras do banco de 

dados de forma aleatória, devolvendo ou não a amostra, para o banco de dados. 

A Tabela 4 mostra, através da comparação das métricas de predição entre os 

49 pontos iniciais de medição e através da comparação com reduções para 24 e 12 
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pontos, que a eficiência do modelo se manteve excelente, mesmo com a redução de 

pontos. Isto garante, na prática, uma redução no tempo de medição, devido à redução 

e escolha do melhor local de medição da vibração em medições futuras. Além disso, 

observa-se na Tabela 4, quando não há reposição das amostras, que o Erro Médio 

Absoluto (Mean Absolute Error – MAE) para os 49 pontos de medição, mantiveram 

seus valores entre 3% e 5%, em comparação com seus valores após a redução dos 

pontos de medição para 24 e para 12 pontos, mantendo a acuracidade acima de 99% 

nos três casos. 

Considerando a reposição da amostra, a metodologia Random Forest utiliza 

um parâmetro que é inerente ao processo de execução de seu algoritmo, chamado 

de método de validação cruzada Out of Bag (OOB), ou método com reposição. Cada 

árvore de decisão da floresta utiliza uma amostra aleatória do banco de dados e 

depois repõe essa amostra para o banco de dados, obtendo um erro aleatório e 

independente entre uma amostra e outra, até utilizar todas as amostras. Com isso, o 

método RFR obtém um erro médio de todos os erros, independentes de cada árvore, 

e exibe através do OOB. A Tabela 4 mostra, para cada caso de número de features, 

sem reposição da amostra, os valores de MAE e acuracidade (R²), obtidos tanto para 

dados de treino, quanto para os dados de teste, assim como o MAE e R² do respectivo 

valor de OOB, utilizado no processo de reposição da amostra, aplicado na etapa de 

teste no modelo de RFR. 

Tabela 4 – Comparação das métricas de predição entre os 49 pontos iniciais de medição e suas 
reduções para 24 e 12 pontos de medição. 

time: 3min 56s – com 

49 Pontos de medição 

time: 1min 38s – redução para 

24 pontos de medição 

time: 56.1s – redução para 

12 pontos de medição 

 MAE R²  MAE R²  MAE R² 

Treino 0,034146 0,999749 Treino 0,039241 0,999733 Treino 0,055990 0,999635 

Teste 0,085874 0,998355 Teste 0,096125 0,998335 Teste 0,145074 0,997431 

OOB (Teste) 0,092646 0,998172 OOB (Teste) 0,106599 0,998049 OOB (Teste) 0,151995 0,997316 

Fonte: Elaborada pelo autor do trabalho. 
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5.1 Considerações finais do capítulo 

Neste capítulo foram apresentados os passos necessários para a aplicação do 

algoritmo de RFR, a partir de um banco de dados, obtido numericamente com o 

software Ansys® Academic Research Mechanical, Versão 2021 R1. 

O modelo numérico foi validado pelos resultados de análise modal 

experimental, através do MAC e COMAC. Com o modelo validado, uma análise 

harmônica foi realizada e seus parâmetros de entrada, como a amplitude e frequência 

da força e da saída como a vibração em cada ponto, foram utilizados para criar um 

banco de dados por meio da metodologia estatística de superfície de resposta. 

Analisou-se o grau de importância dos pontos de medição e verificou-se a correlação 

entre as vibrações medidas nessas localizações usando o dendrograma de 

Spearman, sendo possível assim reduzir o número de pontos de medição sem perda 

significativa da precisão do algoritmo de regressão de Floresta Aleatória. Desta forma, 

a metodologia proposta na presente tese foi plenamente observada a partir dos 

resultados obtidos. 

No capítulo seguinte serão apresentadas as principais considerações acerca 

das conclusões obtidas nesta tese, seguido das recomendações para trabalhos 

futuros.



 

6 CONCLUSÕES 

6.1 Conclusões 

Esta tese apresentou a proposta e os resultados da aplicação de uma 

metodologia, baseada em aprendizado de máquinas, utilizando o método de 

superfície de resposta em conjunto com o uso do algoritmo de regressão de floresta 

aleatória, para a identificação de forças a partir de modelo baseado no MEF. 

A metodologia desenvolvida foi testada utilizando um banco de dados gerado 

por simulação computacional, aplicando o MEF, RSM e RFR, o qual foi dividido em 

duas partes: treino e teste do modelo. De acordo com os resultados obtidos, foi 

possível verificar que o modelo testado conseguiu predizer, com precisão e rapidez, a 

amplitude, frequência e localização das forças, obtendo-se, desta forma, uma precisão 

acima de 99%. 

Nas análises, com variações dos parâmetros, pôde-se observar que o método 

de redução de features se mostrou eficiente, com o qual se conseguiu reduzir de 49 

para 12 pontos específicos de medição, com uma acurácia de 99%. Além disso, o 

processo de redução de pontos de medição permitiu identificar as localizações mais 

importantes para se realizar as medições de vibração, com redução de tempo 

computacional. 

Observa-se que a aplicação do RFR sem reposição das amostras, por cada 

árvore, fornece erros menores e acuracidade melhor, do que no procedimento do RFR 

considerando a reposição das amostras por cada árvore de decisão. Esse 

procedimento do método com reposição é demonstrado através dos valores de MAE 

e R² para o OOB, o qual, para o estudo de caso apresentado nesse trabalho, mostrou-

se menos eficiente. 

A tese apresentou uma metodologia alternativa, para a identificação de forças, 

a partir do método inverso, sem a necessidade de obtenção de grandes bancos de 

dados obtidos experimentalmente, uma vez que este foi criado de forma 

computacional, reduzindo custos com sensores e analisadores de medição aplicados 

experimentalmente para tal obtenção e evitando os problemas de mau 

condicionamento (Ill-Condition in Problems) encontrados nos métodos tradicionais de 

solução de problemas inversos. 
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Desta forma, esta tese contribuiu com a implementação de uma ferramenta de 

suporte, baseada em aprendizado de máquinas, que pode ser integrada diretamente 

às áreas de engenharias elétrica, civil e mecânica, garantindo um aumento 

considerável na confiabilidade de projetos estruturais de equipamentos elétricos de 

potência como nos transformadores, reatores, projetos ferroviários, civis e mecânicos. 

Além disso, a presente tese de doutorado ainda gerou como produto um artigo 

publicado em Periódico Qualis CAPES A1, conforme apresentado a seguir: 

Setúbal, Fábio A.d.N., Sérgio d.S. Custódio Filho, Newton S. Soeiro, Alexandre L.A. 

Mesquita, and Marcus V.A. Nunes. 2022. "Force Identification from Vibration Data by 

Response Surface and Random Forest Regression Algorithms" Energies 15, no. 10: 

3786. https://doi.org/10.3390/en15103786 

6.2 Sugestões para trabalhos futuros 

A metodologia proposta nessa tese foi realizada em um único estudo de caso. 

Neste sentido, ressalta-se a necessidade de experimentar a metodologia abordada 

em outros estudos de casos, para se ter uma maior confiabilidade do método proposto. 

Propostas de trabalhos futuros: 

a) Aplicar o método em novas configurações estruturais como em 

transformadores, reatores, pontes, torres de linhas de transmissão etc.; 

b) Testar novos métodos de aprendizado de máquinas como figura modelo de 

rede neural, método baseado em processos Gaussianos, método de 

regressão de vetor de suporte etc.; 

c) Testar os vários métodos de aprendizado de máquinas em cada tipo de 

estudo de caso e comparar as metodologias a partir de um ranking contendo 

a eficiência dos algoritmos utilizados para cada tipo de estudo de caso. 
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APÊNDICE A – CÓDIGO EM PHYTON 

# coding: utf-8 
#%% importando os principais módulos utilizados 
 
import numpy as np 
import pandas as pd 
import matplotlib 
import matplotlib.pyplot as plt 
 
import sklearn.model_selection 
import sklearn.metrics 
import sklearn.ensemble 
 
# As linhas abaixo exibem as versões das bibliotecas 
 
print(np.__version__) 
print(pd.__version__) 
print(matplotlib.__version__) 
print(sklearn.__version__) 
 
#%% 
 
# Importando dados 
 
PATH       = 
'C:/Users/geffa/PycharmProjects/pythonProject/Codigo_Python_Fabio/' 
 
Filenames  = 'dataset.csv' 
 
df_dataset = pd.read_csv(f'{PATH}{Filenames}', 
                         encoding = 'UTF-8', sep = ',', low_memory = 
False) 
 
#%% 
 
# Authors: Fábio A. N. Setúbal <fabioans@ufpa.br> 
 
# No Aprendizado de Máquina, não é boa prática utilizar na etapa de 
treino todos os dados disponíveis. Sempre se deve reservar uma parcela 
dos dados para efetuar um teste, de modo a verificar a capacidade 
preditiva do modelo. 
 
# Separando os dados em X (variáveis preditoras) e y (variáveis 
preditas). 
 
X = df_dataset.drop(['Point', 'Amplitude','Frequency', 'X', 'Y'], 
axis=1) 
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y = df_dataset[['Point', 'Amplitude','Frequency']] 
# X, y = df_raw.drop(['Point', 'Amplitude','Frequency', 'X', 'Y'], 
axis=1), df_raw['Point'] 
# X, y = df_raw.drop(['Point', 'Amplitude','Frequency', 'X', 'Y'], 
axis=1), df_raw['Amplitude'] 
# X, y = df_raw.drop(['Point', 'Amplitude','Frequency', 'X', 'Y'], 
axis=1), df_raw['Frequency'] 
# X, y = df_raw.drop(['Point', 'Amplitude','Frequency', 'X', 'Y'], 
axis=1), df_raw[['Amplitude','Frequency', 'X', 'Y']] 
 
# Acima estão sendo considerados: o ponto de aplicação da força, a 
amplitude 
# e a frequência. As suas coordenadas X e Y NÃO foram consideradas. 
#%% 
 
# Separando 1% dos dados do dataset de forma aleatória, para posterior 
validação. 
 
# Para efetuar a separação do conjunto df_dataset (X, y) em dados de 
treino 
# e dados de teste, será utilizada a função train_test_split: 
 
# Antes disso, 1% dos dados de X e de y serão reservados para validação 
do modelo. 
# Esses dados não serão utilizados durante a etapa de otimização. 
 
X_train,X_validation,y_train,y_validation=sklearn.model_selection.tr
ain_test_split(X, y, test_size = 0.01, random_state = 0) 
 
# Na linha acima, é separado um conjunto de dados para validação final. 
# Esse conjunto de dados não será utilizado durante as etapas de treino 
e teste. 
# Esse conjunto de dados é extraído de forma aleatória do conjunto de 
dados inicial. 
 
#%% 
 
# Separando dados para treino e teste 
 
X_train,X_test,y_train,y_test = 
sklearn.model_selection.train_test_split(X_train, y_train, test_size 
= 0.2, random_state = 0) 
 
# A função sklearn.model_selection.train_test_split() separa os dados 
em treino e teste 
# de maneira aleatória. 
# No caso acima, uma fração de 20% dos dados é reservada para teste. 
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# Obs: o argumento random_state especifica a semente de geração de 
# pseudo-aleatoriedade do algoritmo; Se defalt, os dados são 
randomizados a cada execução 
# Se for inserido um inteiro, os dados são randomizados, mas se repetem 
nas execuções 
# futuras. Para testes isso é bom, mas na prática, deve-se deixar o 
default. 
 
#%% 
# A função abaixo aceita um DataFrame e plota um gráfico do tipo 
dendrograma 
# mostrando as correlações de Spearman entre as variáveis: 
 
def dendrogram_spearman(df, tags): 
 
    import scipy.cluster.hierarchy 
    import scipy.stats 
     
    corr = np.round(scipy.stats.spearman(df).correlation, 4) 
    corr_condensed = scipy.cluster.hierarchy.distance.squareform(1-
corr) 
    z = scipy.cluster.hierarchy.linkage(corr_condensed, 
method='average') 
    fig=plt.figure(figsize=(30,15)) 

dendrogram=scipy.cluster.hierarchy.dendrogram(z,labels=tags,orien
tation='left', leaf_font_size=16) 

    plt.show() 
 
#%% 
     
dendrogram_spearman(X_train, X_train.columns) 
 
#%% 
# Para poupar tempo, uma função será definida, chamada display_score, 
# que aceita um modelo treinado e imprime na tela as métricas 
#  MAE, MSE, RMSE e R2 relativas ao treino e teste: 
 
def mae(y_true, y_pred): 
     
    return sklearn.metrics.mean_absolute_error(y_true, y_pred) 
 
def mse(y_true, y_pred):  
     
    return sklearn.metrics.mean_squared_error(y_true, y_pred) 
 
def rmse(y_true, y_pred):  
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    return np.sqrt(sklearn.metrics.mean_squared_error(y_true, 
y_pred)) 
 
def r2(y_true, y_pred):  
     
    return sklearn.metrics.r2_score(y_true, y_pred) 
 
 
def display_score(m): 
     
    results = [[mae( y_train, m.predict(X_train)), 
                mse( y_train, m.predict(X_train)), 
                rmse(y_train, m.predict(X_train)), 
                r2(  y_train, m.predict(X_train))], 
               [mae( y_test, m.predict(X_test)), 
                mse( y_test, m.predict(X_test)), 
                rmse(y_test, m.predict(X_test)), 
                r2(  y_test, m.predict(X_test))]] 
     
    score = pd.DataFrame(results, columns=['MAE','MSE','RMSE','R2'], 
                         index = ['Treino','Teste']) 
     
    if hasattr(m, 'oob_score_'):  
        score.loc['OOB'] = [mae(y_train, m.oob_prediction_), 
                            mse(y_train, m.oob_prediction_), 
                            rmse(y_train, m.oob_prediction_), 
                            m.oob_score_] 
    display(score) 
 
# Out-of-bag score 
 
# Devido a amostragem com reposição, cada árvore ignora uma parcela 
de observação. 
 
# A métrica OOB (out-of-bag) se vale desse fato para medir a capacidade 
# preditiva do modelo sem a necessidade de um conjunto de teste em 
separado. 
 
# Para efetuar as predições e calcular o OOB, cada árvore utiliza 
# os dados de treino que foram por ela ignorados. 
# Como a árvore não treinou o modelo com esses dados, 
# eles efetivamente funcionam como um bom conjunto de teste! 
 
# No scikit-learn, é preciso fornecer o parâmetro oob_score = True 
# para que o OOB seja calculado durante o treino. 
 
#%% 
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# Função para visualizar uma árvore: 
 
# draw_tree(m_tree.estimators_[0], X_train, precision=3) 
 
def draw_tree(t, df, size=10, ratio=1, precision=0): 
    
    import re 
    import graphviz 
    import sklearn.tree 
    import IPython.display 
s=sklearn.tree.export_graphviz(t,out_file=None,feature_names=df.colu
mns,filled=True,special_characters=True, rotate=True, 
precision=precision) 
    IPython.display.display(graphviz.Source(re.sub('Tree {', 
       f'Tree {{ size={size}; ratio={ratio}', s))) 
 
#%% 
 
==================================================================== 
#================ PRIMEIRO TESTE: RFR DEFAULT ====================== 
 
# O modelo de regressão escolido será o modelo de florestas aleatórias. 
# Ele será importado do scikit-learn, armazenado em um objeto chamado 
"model_RFR". 
 
# PARÂMEROS DO MODELO RFR 
 
n_estimators = 100            # (n_estimators = 100) default 
criterion = 'mse'             # (criterion = 'mse') default  
max_depth = None              # (max_depth = None) default 
min_samples_split = 2         # (min_samples_split = 2) default 
min_samples_leaf = 1          # (min_samples_leaf = 1) default 
min_weight_fraction_leaf = 0.0 # (min_weight_fraction_leaf = 0.0) 
default 
max_features = 0.5            # (max_features = 'auto') default 
max_leaf_nodes = None         # (max_leaf_nodes = None) default 
min_impurity_decrease = 0.0   # (min_impurity_decrease = 0.0) default 
min_impurity_split = None     # (min_impurity_split = None) default 
bootstrap = True              # (bootstrap = True) default 
oob_score = True              # (oob_score = False) default 
n_jobs = -1                   # (n_jobs = None) default 
random_state = 0              # (random_state = None) default 
verbose = 0                   # (verbose = 0) default 
warm_start = False            # (warm_start = False) default 
ccp_alpha = 0.0               # (ccp_alpha = 0.0) default 
max_samples = None            # (max_samples = None) default 
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model_RFR=sklearn.ensemble.RandomForestRegressor(n_estimators=n_esti
mators,criterion=criterion,max_depth=max_depth,min_samples_split=min
_samples_split,min_samples_leaf=min_samples_leaf,min_weight_fraction
_leaf=min_weight_fraction_leaf,max_features=max_features,max_leaf_no
des=max_leaf_nodes,min_impurity_decrease=min_impurity_decrease,min_i
mpurity_split=min_impurity_split,bootstrap=bootstrap,oob_score=oob_s
core,n_jobs=n_jobs,random_state=random_state,verbose=verbose,warm_st
art=warm_start, ccp_alpha=ccp_alpha,max_samples=max_samples) 
 
#%% 
 
%time model_RFR.fit(X_train, y_train) 
 
y_test_pred = model_RFR.predict(X_test) 
display_score(model_RFR) 
 
#%% 
plt.plot(y_test, y_test_pred,'.') 
 
# plotando a reta x=y 
plt.plot(plt.gca().get_ylim(), plt.gca().get_ylim()) 
 
# legenda dos eixos 
plt.xlabel('y_test') 
plt.ylabel('y_test_pred') 
# A reta da figura acima não é o modelo! É apenas a reta  x=y. 
# Não se pode visualizar o modelo no plano cartesiano, já que ele é 
multidimensional. 
# O modelo de florestas aleatórias é não-linear, portanto, não 
assumiria a forma de uma reta. 
 
#%% 
 
# Da análise acima, pode-se motivar várias perguntas: 
 
# 1 - Como entender melhor a natureza dos dados? 
# 2 - O que se deve fazer quando há problemas nos dados (valores 
faltantes, outliers etc.)? 
# 3 - Mesmo que os dados não tenham problemas, é possível mexer neles 
        # antes de entregá-los ao modelo de florestas aleatórias, 
        # de modo a melhorar os resultados? Como? 
# 4 - O que são as florestas que compõem o modelo? 
# 5 - É possível mexer nas florestas de modo a melhorar os resultados? 
Como? 
# 6 - Se a estratégia de separação treino/teste utilizada acima não 
for adequada, 
        # que outras estratégias se podem adotar? 
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# 7 - O que fazer se o conjunto de dados for muito grande, 
        # tornando o treino exageradamente demorado? 
# 8 - É possível interpretar os resultados? 
 
#%% 
 
# Interpretação do modelo 
 
# Em particular, o modelo de florestas aleatórias pode fornecer muitas 
# informações sobre a natureza das predições e as influências exercidas 
# por cada variável nos resultados. 
# Essas informações podem ser valiosas na importante atividade de 
engenharia 
# de características (mais conhecida pela expressão em inglês feature 
engineering), 
# que consiste na manipulação das variáveis (colunas) 
# do conjunto de dados com o objetivo de melhorar o desempenho dos 
modelos. 
# Importâncias das variáveis 
 
# O modelo de florestas aleatórias calcula internamente um ranking 
# de importância das variáveis. 
# Para uma dada variável, quanto maior a diminuição do erro em splits 
de 
# decisões tomadas com base nessa variável, mais importante ela será. 
 
# Esse ranking fica armazenado no atributo feature_importances_ do 
modelo. 
 
# Abaixo, será criada uma função que aceita um modelo e uma lista 
# com os nomes das variáveis, 
# imprime na tela informações relativas ao ranking de importância 
# e retorna um DataFrame com o ranking em si. 
 
#%% 
 
def plotar_importancias(modelo, tags, n=10): 
     
    fig, ax = plt.subplots(1,2, figsize = (20,4)) 
 
    coefs = [] 
    abs_coefs = [] 
 
    if hasattr(modelo,'coef_'): 
        imp = modelo.coef_ 
    elif hasattr(modelo,'feature_importances_'): 
        imp = modelo.feature_importances_ 



Apêndice A – Código em Phyton 102 

 

    else: 
        print('Configure o coef. ou o feature_importances do modelo!') 
        return 
 
    coefs = (pd.Series(imp, index = tags)) 
    coefs.plot(use_index=False, ax=ax[0]); 
    abs_coefs = (abs(coefs)/(abs(coefs).sum())) 
    abs_coefs.sort_values(ascending=False).plot(use_index=False, 
ax=ax[1],marker='.') 
 
    ax[0].set_title('Importâncias relativas das variáveis') 
    ax[1].set_title('Importâncias relativas das variáveis - ordem 
decrescente') 
 
    abs_coefs_df = pd.DataFrame(np.array(abs_coefs).T, 
                                columns = ['Importâncias'], 
                                index = tags) 
 
    df = abs_coefs_df['Importâncias'].sort_values(ascending=False) 
     
    print(df.iloc[0:n]) 
    plt.figure() 
    df.iloc[0:n].plot(kind='barh', figsize=(15,0.25*n), legend=False) 
     
    return df 
 
#%% 
 
# Utilizando a função para analisar as importâncias do modelo: 
 
imp = plotar_importancias(model_RFR, X_test.columns,49) 
 
#%% 
# Removendo variáveis pouco importantes 
 
# Variáveis sem importância podem ser descartadas, 
# o que talvez melhore a precisão do modelo e, certamente o desempenho 
computacional. 
 
# # Selecionando, por exemplo, apenas as que apresentam mais do que 
1% importância: 
to_keep = imp[imp>0.019589852518983056].index 
print(to_keep.shape) 
 
#%% 
X_train_keep = X_train[to_keep] 
X_test_keep = X_test[to_keep] 
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#%% Quantas variáveis irrelevantes foram eliminadas? 
 
def display_score_keep(m): 
     
    results = [[mae( y_train, m.predict(X_train_keep)), 
                mse( y_train, m.predict(X_train_keep)), 
                rmse(y_train, m.predict(X_train_keep)), 
                r2(  y_train, m.predict(X_train_keep))], 
               [mae( y_test, m.predict(X_test_keep)), 
                mse( y_test, m.predict(X_test_keep)), 
                rmse(y_test, m.predict(X_test_keep)), 
                r2(  y_test, m.predict(X_test_keep))]] 
     
    score = pd.DataFrame(results, columns=['MAE','MSE','RMSE','R2'], 
                         index = ['Treino','Teste']) 
     
    if hasattr(m, 'oob_score_'):  
        score.loc['OOB'] = [mae(y_train, m.oob_prediction_), 
                            mse(y_train, m.oob_prediction_), 
                            rmse(y_train, m.oob_prediction_), 
                            m.oob_score_] 
    display(score) 
 
#%% 
 
# Análise de correlações 
 
# Uma análise de correlações é útil para entender as relações entre 
as variáveis. 
# A correlação mais utilizada para isso é a correlação de Pearson, 
# que mede o grau de associação linear entre as variáveis. 
# Duas variáveis são linearmente associadas se mudanças em uma variável 
# implicam em mudanças proporcionais na outra variável. 
# 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de
_Pearson 
 
# Neste código será utilizada a correlação de Spearman, 
# que mede o grau de associação monotônica entre as variáveis. 
# Duas variáveis são monotonicamente associadas se mudanças em uma 
variável 
# implicam em mudanças no mesmo sentido (crescente ou decrescente) na 
outra variável. 
# É uma concepção de associação mais genérica do que a de Pearson. 
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# 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de
_postos_de_Spearman 
 
#%% 
 
# O gráfico é gerado por meio de técnicas de clusterização hierárquica, 
# que separaram as variáveis em grupos de acordo com as correlações 
entre elas. 
# Se for evidente que algumas variáveis possuem altíssima correlação, 
isso 
# significa que elas possuem a mesma informação e são potencialmente 
redundantes. 
# https://en.wikipedia.org/wiki/Hierarchical_clustering 
 
# As próximas células, poderão ser utilizadas para remover algumas 
variáveis 
# que o gráfico possa indicar como redundantes e após a remoção, poderá 
ser 
# verificado o efeito no OOB. 
# Caso o efeito seja pequeno, pode-se descartar as variáveis. 
 
#%% 
 
# Removendo variáveis redundantes 
 
#  A função abaixo é definida para agilizar as análises: 
   # ela aceita um conjunto X, efetua um treino e retorna o score OOB. 
 
def get_oob(X): 
    m = sklearn.ensemble.RandomForestRegressor(n_estimators = 100, 
min_samples_leaf = 1,max_features = 0.5, n_jobs=-1, max_samples = 
None,oob_score = True, random_state = 0) 
    m.fit(X, y_train) 
    return m.oob_score_ 
 
#%% 
 
# Estabelecendo a referência: 
print(get_oob(X_train_keep)) 
 
#%% Treina, predita e avalia o modelo com as features que sobraram 
 
%time model_RFR.fit(X_train_keep, y_train) 
y_test_pred_keep = model_RFR.predict(X_test_keep) 
display_score_keep(model_RFR) 
 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_postos_de_Spearman
https://pt.wikipedia.org/wiki/Coeficiente_de_correla%C3%A7%C3%A3o_de_postos_de_Spearman
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#%% 
 
plt.plot(y_test, y_test_pred_keep,'.') 
 
# plotando a reta x=y 
plt.plot(plt.gca().get_ylim(), plt.gca().get_ylim()) 
# legenda dos eixos 
plt.xlabel('y_test') 
plt.ylabel('y_test_pred_keep') 
 
# A reta da figura acima não é o modelo! É apenas a reta x=y. 
# Não se pode visualizar o modelo no plano cartesiano, já que ele é 
multidimensional. 
# O modelo de florestas aleatórias é não-linear, portanto, não 
assumiria a forma de uma reta. 
#%% 
# Efetuando análises com remoções de uma variável potencialmente 
redundante 
# por vez: 
for c in ('F40', 'F41', 'F10', 'F47', 'F9', 
          'F12', 'F15', 'F2', 'F5', 'F17'): 
    print(c, get_oob(X_train_keep.drop(c, axis=1))) 
 
#%% 
 
# Se o OOB não diminui significativamente, então nenhuma dessas 
variáveis 
# parecerão fazer falta! 
 
# Efetuando de fato as remoções: 
 
to_drop = ['F40', 'F41', 'F10', 'F47', 'F9', 
          'F12', 'F15', 'F2', 'F5', 'F17'] 
print(get_oob(X_train_keep.drop(to_drop, axis=1))) 
X_train_keep = X_train_keep.drop(to_drop, axis=1) 
print(X_train_keep.shape) 
 
# Com esse procedimento, consegue-se diminuir ainda mais o número de 
variáveis. Este código foi adaptado da fonte abaixo: 
Fonte: Escola Piloto Virtual - PEQ/COPPE/UFRJ Data Science e Machine 
Learning na Prática - Introdução e Aplicações na Indústria de Processos 
– (Melo, Afrânio, 2020) ao qual sou grato pelo compartilhamento de 
informação. 
# ================================================================== 
# =============================== F I M ============================ 
# ================================================================== 
#%%



 

ANEXO A – QUADRO COM OS PARÂMETROS E ATRIBUTOS DO COMANDO 
EM PYTHON UTILIZADO PARA CRIAR O MODELO RFR NO SCIKIT LEARN 

Parâmetros 

 

n_estimators: int, default=100 

 

O número de árvores na floresta. 

Alterado na versão 0.22: O valor padrão de n_estimators mudou de 10 para 100 

em 0.22. 

 

 

Criterion: {“squared_error”,“absolute_error”,“poisson”}, default=”squared_error” 

A função para medir a qualidade de uma divisão. Os critérios suportados são 

“squared_error” para o erro quadrático médio, que é igual à redução de variância como 

critério de seleção de recursos, “absolute_error” para o erro absoluto médio e “poisson” 

que usa redução no desvio de Poisson para encontrar divisões. Treinar usando 

“absolute_error” é significativamente mais lento do que quando usando 

“squared_error”. 

Novo na versão 0.18: critério de erro médio absoluto (MAE). 

Novo na versão 1.0: critério de Poisson. 

Obsoleto desde a versão 1.0: O critério “mse” ficou obsoleto após a v1.0 e será removido 

na versão 1.2. Use o criterion="squared_error" que é equivalente. 

Obsoleto desde a versão 1.0: O critério “mae” ficou obsoleto após a v1.0 e será removido 

na versão 1.2. Use o criterion="absolute_error"que é equivalente. 

 

max_depth: int, default=None 

 

A profundidade máxima da árvore. Se Nenhum, os nós são expandidos até que 

todas as folhas sejam puras ou até que todas as folhas contenham menos de 

min_samples_split amostras. 

 

min_samples_split: int or float, default=2 

 

O número mínimo de amostras necessárias para dividir um nó interno: 

• Se int, então considere min_samples_split como o número mínimo. 

• Se float, então min_samples_split é uma fração e é o número mínimo de amostras 

para cada divisão. ceil(min_samples_split * n_samples) 

 

Alterado na versão 0.18: Adicionados valores flutuantes para frações. 

 



Anexo A – Quadro com os Parâmetros e Atributos do Comando em Python Utilizado para Criar o 
Modelo RFR no Scikit Learn 107 

 

min_samples_leaf: int or float, default=1 

 

O número mínimo de amostras necessárias para estar em um nó folha. Um 

ponto de divisão em qualquer profundidade só será considerado se deixar pelo menos 

min_samples_leaf amostras de treinamento em cada um dos ramos esquerdo e direito. 

Isso pode ter o efeito de suavizar o modelo, especialmente na regressão. 

• Se int, então considere min_samples_leaf como o número mínimo. 

• Se float, então min_samples_leaf é uma fração e é o número mínimo de amostras 

para cada nó. ceil(min_samples_leaf * n_samples) 

Alterado na versão 0.18: Adicionados valores flutuantes para frações. 

 

min_weight_fraction_leaf: float, default=0,0 

 

A fração ponderada mínima da soma total de pesos (de todas as amostras de 

entrada) necessária para estar em um nó folha. As amostras têm peso igual quando 

sample_weight não é fornecido. 

max_features: {“sqrt”, “log2”, None}, int or float, default=1.0 

 

O número de recursos a serem considerados ao procurar a melhor divisão: 

• Se for int, considere max_features os recursos em cada divisão. 

• Se float, então max_features é uma fração e os recursos são considerados em cada 

divisão. round(max_features * n_features) 

• Se “auto”, então max_features=n_features. 

• Se "sqrt", então max_features=sqrt(n_features). 

• Se “log2”, então max_features=log2(n_features). 

• Se “None” ou 1.0, então max_features=n_features. 

 

 

Observação 

O padrão de 1,0 é equivalente a árvores ensacadas e mais aleatoriedade pode 

ser obtida definindo valores menores, por exemplo, 0,3. 

Alterado na versão 1.1 O padrão de max_features mudou de "auto" para 1.0. 

Obsoleto desde a versão 1.1: A "auto" opção foi obsoleta na 1.1 e será removida na 1.3. 

Nota: a busca por uma divisão não para até que pelo menos uma partição válida das 

amostras de nós seja encontrada, mesmo que seja necessário inspecionar efetivamente 

mais de max_features recursos. 
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max_leaf_nodes: int, default=None 

 

Cultive árvores max_leaf_nodes da melhor maneira possível. Os melhores nós 

são definidos como redução relativa na impureza. Se Nenhum, então um número de 

nós folha é ilimitado. 

 

min_impurity_decrease: float, default=0.0 

 

Um nó será dividido se esta divisão induzir uma diminuição da impureza maior 

ou igual a este valor. 

A equação de diminuição ponderada de impurezas é a seguinte: 

 
N_t / N * (impurity - N_t_R / N_t * right_impurity 
                    - N_t_L / N_t * left_impurity) 

Onde N é o número total de amostras, N_t é o número de amostras no nó atual, N_t_L 

é o número de amostras no filho esquerdo e N_t_R é o número de amostras no filho 

direito. 

 

N, N_t, N_t_R e N_t_L todos se referem à soma ponderada, se sample_weight for passado. 

Novo na versão 0.19. 

 

Bootstrap: bool, default=True 

 

Se as amostras de bootstrap são utilizadas ao construir árvores. Se False, todo 

o conjunto de dados é utilizado para construir cada árvore. 

 

oob_score: bool, default=False 

 

Se deve usar amostras fora da bolsa para estimar a pontuação de generalização. 

Disponível apenas se bootstrap=True. 

 

n_jobs: int, default=None 

 

O número de jobs a serem executados em paralelo. fit, predict, decision_path 

e apply são todos paralelizados sobre as árvores. None significa 1 a menos que em 

joblib.parallel_backend contexto. -1 significa usar todos os processadores. 

 

 

 

 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.fit
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.predict
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.decision_path
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.apply
https://joblib.readthedocs.io/en/latest/parallel.html#joblib.parallel_backend
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random_state: int, RandomState instance or None, default=None 

 

Controla tanto a aleatoriedade do bootstrap das amostras utilizadas na 

construção de árvores (se bootstrap=True) quanto a amostragem dos recursos a serem 

considerados ao procurar a melhor divisão em cada nó se max_features < n_features 

 

Verbose: int, default = 0 

 

Controla a verbosidade durante o ajuste e a predição. 

 

warm_start: bool, default=False 

 

Quando definido como True, reutiliza a solução da chamada anterior para 

ajustar e adicionar mais estimadores ao conjunto, caso contrário, apenas ajusta uma 

nova floresta. 

 

ccp_alpha: float no-negative, default=0,0 

 

Parâmetro de complexidade utilizado para remoção de complexidade de custo 

mínimo. A sub árvore com a maior complexidade de custo que for menor do que 

ccp_alpha será escolhida. Por padrão, nenhuma poda é executada. Consulte Poda de 

complexidade de custo mínimo para obter detalhes. 

Novo na versão 0.22. 

 

max_samples: int or float, default=None 

 

Se bootstrap for True, o número de amostras a serem extraídas de X para treinar 

cada estimador base. 

• Se None (padrão), extrai X.shape[0] amostras. 

• Se int, então extrai max_samples amostras. 

• Se float, então extrai max_samples * X.shape[0] amostras. Portanto, max_samples 

deve estar no intervalo (0.0, 1.0]. 

Novo na versão 0.22. 

 

 

 

 

 

 

https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html#minimal-cost-complexity-pruning
https://scikit-learn.org/stable/modules/tree.html#minimal-cost-complexity-pruning
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Atributos 

 

base_estimator_: Decision TreeRegressor 

 

O modelo de estimador filho utilizado para criar a coleção de sub estimadores 

ajustados. 

 

estimators_: list of DecisionTreeRegressor 

 

A coleção de sub estimadores ajustados. 

 

feature_importances_: ndarray of shape (n_features,) 

 

As importâncias do recurso baseado em impurezas. 

 

n_features_: int 

OBSOLETO: O atributo n_features foi preterido na versão 1.0 e será removido 

na versão 1.2. 

 

n_features_in_: int 

 

Número de recursos vistos durante fit. 

Novo na versão 0.24. 

 

feature_names_in_: ndarray of shape (n_features_in_,) 

 

Nomes de recursos vistos durante fit. Definido apenas quando X tem nomes de 

recursos que são todos strings. 

Novo na versão 1.0. 

 

n_outputs_: int 

 

O número de saídas quando fit é executado. 

 

oob_score_: float 

 

Pontuação do conjunto de dados de treinamento obtido usando uma estimativa 

fora da bolsa (out-of-bag). Este atributo existe apenas quando oob_score é True. 

https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.feature_importances_
https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.html#sklearn.ensemble.RandomForestRegressor.n_features_
https://scikit-learn.org/stable/glossary.html#term-fit
https://scikit-learn.org/stable/glossary.html#term-fit
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oob_prediction_: ndarray of shape (n_samples,) or (n_samples, n_outputs) 

 

Previsão calculada com estimativa fora da bolsa no conjunto de treinamento. 

Este atributo existe apenas quando oob_score é True. 
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